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Nou
marcador
a l’Olímpic
El nou videomarcador
és el més gran d’Espanya
Pompeu Fabra
acollirà la II Fira
de la primavera
del comerç
15
badaloní
Fotomuntatge del videomarcador
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Joieria La Plana us recorda
que diumenge dia 31 canvia
l’hora. A les 2h seran les 3h.
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El deute històric de totes
les administracions frena
la Badalona somniada
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Com seria la ciutat si s’hagués inaugurat tot el
que s’ha promès? Un canal d’aigua, 8 hotels, 8
biblioteques, un auditori, 810 places d’escola
bressol... Molts van tard, a altres ni se’ls espera

La Generalitat i l’Estat s’han compromès a realitzar
projectes que, en molts casos, han quedat en l’oblit;
n’hi ha d’altres que van amb molt de retard
Falten dos mesos per a les eleccions municipals i menys d’un mes per a les generals.
Fins l’estiu no deixarem de sentir noves
promeses de les formacions polítiques per
al desenvolupament de les ciutats. En el cas
de Badalona, hem volgut analitzar com seria
la ciutat si disposés de tot allò que fa anys
es va prometre. La majoria de projectes que
s’han endarrerit o simplement han caigut en
l’oblit depenien de grans inversions econòmiques. Els canvis de govern i la forta crisi
econòmica de fa 10 anys han contribuït en
què Badalona encara no tingui un canal d’aigua, el lateral de la C31, el perllongament

del metro i el tramvia esperat o un Corte
Inglés a tocar de l’autopista. Però anem a
pams. Molts d’aquests projectes s’havien de
finançar amb diners de la Generalitat, ja que
és l’administració supramunicipal que més
competències té sobre la ciutat. El govern
català es va comprometre l’any 2009 a fer,
al costat de l’ajuntament, les anomenades
Àrees Residencials Estratègiques. En el cas
de Badalona, s’havien de fer pisos al solar de
l’Estrella i a Sant Crist, després de reallotjar
les famílies afectades per unes suposades
obres del lateral de la C31 que no acabaven
d’arribar mai. Dels pisos per reallotjar els

afectats encara no en sabem res, més que
el solar on es construiran. Això sí, les obres
de la primera fase del lateral de la C31 van
començar el 2017, després de molts anys
d’espera i es preveu que s’inauguri aquesta
primavera. Anys és el que fa que esperen
també els veïns de Montigalà, Lloreda, Sant
Crist i Bufalà per veure el perllongament de
la L1 del metro des de Fondo fins a Pompeu
Fabra. S’esperaven per al 2010, el mateix
any en què va arribar l’L2 al centre. El Pla
Director d’Infraestructures 2011-2020 també ho incloïa així com el perllongament del
tramvia des de Sant Adrià fins a l’estació

Projecte virtual del Corte Inglés / Ajuntament de Badalona

Projecte virtual del lateral de la C31/ Departament de Territori

de Badalona. És cert que la crisi econòmica ha frenat les inversions públiques però
els veïns temen que es tractés d’un projecte
massa ambiciós. L’octubre de 2017, l’aleshores conseller de Territori, Josep Rull,
venia a Badalona a anunciar una nova data
per a les cinc estacions de metro i dues de
tramvia: el 2025. Caldrà esperar, doncs, per
veure si es compleix un projecte d’aquesta envergadura. Del que no se n’ha tornat
a parlar és del projecte que faria arribar el
metro a Casagemes, Canyadó i, fins i tot, a
Can Ruti. Del que sí se’n parla -almenys un
cop l’any quan s’organitza el Saló del Còmic- és del Museu del Còmic i la Il·lustració que l’any 2010 la Generalitat va decidir
ubicar a la CACI de Badalona. L’ajuntament
va invertir 3 milions d’euros per rehabilitar
l’antiga fàbrica però el govern català no hi

va instal·lar mai cap equipament cultural.
Durant els anys de la crisi, la Generalitat i
l’ajuntament mantenien la voluntat d’acollir
aquest museu, un referent del sector per a
Catalunya. Ara, però, després de reduir-li
la categoria a Centre d’Arts i Il·lustració,
sembla que alguns grups polítics de Badalona comencen a pensar en altres usos
per a la CACI. L’última proposta del regidor
d’educació, Jordi Subirana, era instal·lar-hi
l’escola Badalona Port, actualment en barracons. La Generalitat ho ha descartat
però és que Badalona pateix un problema
greu pel que fa als equipaments educatius.
A més del Badalona Port, el Ventós Mir,
el Montigalà i ara també l’Institut La Riera
estan en barracons i esperen un edifici. Els
mòduls prefabricats estaven pensats per
a una situació temporal però en el cas del

Badalona Port i el Montigalà, ja s’hi cursa
tota l’etapa d’infantil i primària. L’Institut La
Riera sembla ser que serà el que tindrà més
sort ja que es preveu que el proper curs
estigui rehabilitat part de l’antiga escola
Lola Anglada. De moment, però, només
s’ha cedit el terreny a la Generalitat. Altres
terrenys que el govern català farà servir per
instal·lar-hi equipaments són al Gorg. Allà,
al 2017, el conseller de Salut Antoni Comín
va anunciar que el 2021 hi haurà un nou
centre d’atenció primària per donar resposta
al nou veïnat, en una zona en creixement.
No n’hem tornat a saber res des de l’anunci.
I en l’àmbit sanitari podem anar més enrere
perquè els veïns de Sant Crist no només
esperen el lateral i l’ARE, també s’hi va
projectar un CAP. L’any 2012, l’aleshores
alcalde Xavier Garcia Albiol va dir que era

EL SOLAR DE CAN LLAMAS CONTINUA BUIT ANYS DESPRÉS DE
PROJECTAR-S’HI UN CORTE INGLÉS I ELS NOUS JUTJATS
El mes de setembre del 2010, l’ajuntament de Badalona signava un conveni
amb el director general del Corte Inglés
a Catalunya perquè l’empresa s’instal·lés
al solar de Can Llamas, a tocar de l’autopista C31, al barri de Coll i Pujol. S’hi
preveia un edifici de planta baixa més
sis plantes i un aparcament subterrani
per a mil vehicles. El Corte Inglés faria
una inversió de 100 milions d’euros que
incloïa la reurbanització de l’entorn de
Can Llamas per facilitar l’accés al centre
comercial. L’empresa havia anunciat un
altre centre a Mataró i, durant uns anys,

semblava que la capital del Maresme li
passaria per davant a Badalona. Però,
al final, ni un ni l’altre. El solar de Can
Llamas segueix buit i els veïns de Coll
i Pujol han sentit veus que el Corte Inglés podria haver-se venut el terreny. Un
solar on, a més, s’hi havia de construir
una mena de Ciutat de la Justícia per
englobar tots els serveis d’aquest àmbit
que té Badalona. D’aquesta manera, es
resolia la degradació que pateix l’edifici dels jutjats del centre de la ciutat. Ni
Corte Inglés ni jutjats. A Can Llamas, hi
segueixen creixent les males herbes.
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un projecte que s’havia de replantejar a causa de la crisi econòmica. Allà, a l’Avinguda
dels Vents, el mateix Albiol va anunciar que
s’hi construirien 136 pisos -un projecte que
els socialista Jordi Serra ja havia anunciat
el 2008-. El solar, però, continua sent un
aparcament sense asfaltar.
L’Estat es compromet amb 3 mercats
Tot i que les competències de l’Estat espanyol amb Badalona no són gaire extenses,
aquesta administració també té un deute
amb la ciutat. El Mercat Maignon espera
una reforma des que al 2010 els paradistes
es traslladessin a la carpa provisional on
encara es troben. L’any 2012, el president
de Mercasa -l’empresa pública encarregada
de la reforma d’aquests equipaments comercials- visitava els 6 mercats de Badalona i anunciava que redactaria el projecte de
la reforma de tres dels equipaments de la
ciutat sense dir quins serien, a banda del
Maignon. No només no ha arribat la refor-

ma, sinó que l’antic mercat és ara la seu
dels Castellers després que s’hagin quedat
sense local. De la rehabilitació de la resta
de mercats, tampoc se n’ha sabut més. Una
altra de les competències que té l’Estat és la
de l’adequació del Passeig Marítim. El tram
del Front Marítim es va inaugurar el 2012
però feia 10 anys que els pisos s’havien
construït a primera línia de mar i els seus
veïns rebien el compromís que s’hi faria un
gran passeig. Els pressupostos estatals no
acabaven d’assegurar mai aquesta partida
fins la data esmentada. Ara, la ciutat espera la descontaminació dels terrenys de La
Mora però des de fa molt temps també els
que estan a tocar de Montgat, on hi havia
l’antiga Lejía Conejo. Allà s’hi espera el perllongament del Passeig Marítim. I en l’àmbit
cultural, el poblat ibèric del Turó d’en Boscà
espera una partida de 400.000 euros des
del 2010 per continuar l’excavació i la museïtzació d’aquest jaciment. Hi havia compromís però els diners no han arribat mai.
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Plànols de la reforma del Mercat Maignon / Arxiu

Badalona tampoc no
compleix amb les grans
obres
Que tots els somnis que tenia Badalona
fa 20 anys no es complissin no és culpa
només de la falta de compromís de les
administracions supramunicipals. L’hemeroteca està farcida de projectes municipals
que mai no van veure la llum o que encara
esperen la seva realització. Un dels casos
més paradigmàtics és el de les escoles
bressol de titularitat municipal, una assignatura pendent que encara ha estat motiu
de debat polític aquest mandat. Al 2002, el
govern de Maite Arqué prometia 810 places
d’escoles bressol públiques abans de 2010.
Al 2019, hi ha 480 places en cinc llars
d’infants municipals. “El curs 2008/2009
tindrem l’Escola Bressol de Montigalà” deia
al diari El Punt l’aleshores regidor d’Educació, Josep Duran, però 10 anys més tard,

Dolors Sabater no va poder iniciar les obres
i l’actual alcalde Àlex Pastor anunciava al
juliol que s’adjudicava el contracte per fer
de moment el projecte executiu de l’escola
Bressol al Carrer de les Ciències.
Les grans obres han fet aigua
Si en alguna cosa Badalona no ha donat
la talla en els darrers 20 anys ha estat en
la seva capacitat per desenvolupar els
grans projectes urbanístics. L’exemple
més flagrant és el port i el canal al barri del Gorg. La primera data per acabar
el canal va ser el 2006. Un any després
d’acabar-se el termini, Maite Arqué donava una nova data per veure la làmina
d’aigua: 2009. Esclata la crisi i el nou
alcalde, Jordi Serra, proposa replantejar

Gestoria Administrativa
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Assessoria Jurídica
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el projecte i fer una Rambla en comptes
d’un canal. Al 2011, Garcia Albiol arriba
a l’alcaldia i marca el 2017 com a nova
data en el calendari. Després de tornar a
dubtar del projecte, el govern de Dolors
Sabater adjudica el nou hotel del port que
permetrà acabar el canal al 2020.

La mala planificació, la crisi i els canvis de
govern eternitzen projectes pensats fa 20 anys

Projecte virtual del Canal del port/ Arxiu
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Projectes en via morta
El llistat de somnis és interminable. Al
2002, Maite Arqué anunciava 8 hotels a
la ciutat, dels que només han vist la llum
dos: El Rafael Hoteles i el que es construirà al port. A les Guixeres hi havia previstos dos, un d’ells amb escola d’hosteleria i un centre de lleure. El del Màgic és
l’únic que podria desencallar-se en breu
si tira endavant una altra promesa feta al
2008, el Museu del Bàsquet. En matèria
cultural, és on Badalona ha aixecat més
frustració. Al 2002, Badalona projectava

construir la Ciutat de la Música a l’Escorxador per acollir el conservatori, estudis
de música moderna, tradicional i flamenc
i un auditori de 1.000 localitats. Havia de
ser realitat al 2010 però ja ha quedat descartat. Els plans del govern local també
preveien construir una biblioteca a Bufalà
i una altra a La Salut fins arribar a les 8
previstes al 2015. El nou pla s’amplia al
2025 però no hi ha cap projecte factible
sobre la taula. El jovent de l’any 2002
també va escoltar que es duria a terme un
centre juvenil a la fàbrica Focus de Bufalà, però al 2014 Albiol prometia fer-hi la
piscina olímpica Mireia Belmonte que ja
hauria d’estar inaugurada. Fins i tot la vella fàbrica Piher s’ha cremat 15 anys més
tard que s’anunciés l’obertura d’un musicàrium amb locals d’assaig per a músics.
El projecte de d’Alfredo Arribas tenia un
pressupost de 1,4 milions d’euros.

Projecte de musicàrium a la Piher pensat per Alfredo Arribas/ ArxiuNar-
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LA PLAÇA POMPEU FABRA HAVIA DE SER EL NOU ESPAI DE
CENTRALITAT URBANA PERÒ TAMPOC NO HA REEIXIT

Projecte de la Plaça, amb l’edifici, que va guanyar el concurs /Ajuntament de Badalona

Una gran estació intermodal i un edifici de 30.000 metres quadrats. Això és
el que l’any 2001 es va pensar per a la
Plaça Pompeu Fabra. En aquesta plaça
inaugurada l’any 2011 havia d’arribar no
només la L2 del metro sinó també la L1
i la línia de Renfe soterrada. On més va
somniar truites la ciutat va ser en la idea
d’ubicar un gran equipament en l’edifici
que hauria d’estar construït on ara hi ha
la pista de bàsquet. L’estudi Jornet Llop
Pastor va projectar un equipament en
dos volums d’alçades diferents i les dues

últimes plantes serien un mirador. L’any
2010, un any abans de la inauguració de
la plaça, ja s’obre un debat ciutadà on
partits com CiU proposen que sigui un
edifici d’oficines i ICV-EUiA demana que
s’hi obri el Museu de les Societats. Fins
i tot es rumoreja amb la possibilitat que
s’hi instal·li El Corte Inglés. Ara, sembla
molt difícil que res pugui substituir l’ús
ciutadà que se li ha donat a aquest espai.
També l’entorn de la plaça es va pensar
per a edificis de planta baixa més 6 pisos
amb baixos comercials.
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El Port de Badalona amplia
la Fira Inicia’t durant 5 dies

“Deixem de ser Invisibles” presenta
55 propostes als partits polítics

El certamen presentarà les novetats del sector nàutic

Demanen més accessibilitat als carrers de Badalona

Inicia’t, La Fira de la Nàutica i Els Seus
Oficis celebrarà la seva quarta edició a
partir del proper divendres 5 d’abril i fins
al dimarts 9 d’abril. Una fira que després
de les seves tres primeres edicions ha valorat avançar la cita a principis d’abril per
poder complir els seus objectius d’apropar,
estimular i iniciar al màxim de persones al
mar, concretament, a aquest primer pas en
la pràctica de la nàutica que podríem anomenar de proximitat. La fira estarà dividida,
amb una part on s’instal·larà una mostra comercial, una part d’oficis i també de mostra
d’esports nàutics.
Imatge d’arxiu de la Fira Inicia’t al Port de Badalona

Desmuntar el mite d’esport elitista o de
difícil accés
La Fira Inicia’t persegueix desmuntar el mite
que la nàutica és elitista o de difícil accés.
I ho farà mostrant diverses opcions per a la
pràctica i l’acostament a la navegació. L’adquisició d’embarcacions de menys de 8 m
d’eslora, els paddel surf, caiacs o d’altres
opcions que la Marina Mercant qualifica

com “artefactes flotants”, és una de les opcions iniciàtiques. Un compendi de possibilitats que la Fira Inicia’t pretén que siguin
un estímul per a un acostament a un bé
comú com és el mar. La programació de les
presentacions i activitats durant divendres,
dissabte i diumenge estarà ordenada i concentrada per tipus d’activitats nàutiques per

tal d’aglutinar en diferents franges horàries
els afeccionats i els potencials interessats a
cada disciplina.
La nàutica: un mar de sortides i possibilitats professionals
La Fira al Port augmentarà a 35 els oficis
sobre els quals els prop de 600 alumnes

dels instituts de l’àrea d’influència podran
informar-se i considerar per al seu futur,
alhora que practicaran esports nàutics. Els
alumnes completaran la seva visita dilluns
8 i dimarts 9 un recorregut pels estands
on se’ls informarà sobre l’oferta formativa
existent per orientar sobre possibles oficis
qualificats en terra relacionats amb el mar o
oficis directament exercits al mar. Per centrar l’atenció dels joves en aquesta exposició amb la participació, per exemple, de la
Facultat de Nàutica de Barcelona, l’Escola
de Capacitació Nauticopesquera, l’Institut
de Nàutica, Salvament Marítim, la Fundació
per la Navegació Oceànica Barcelona, la
Unitat Subaquàtica dels Mossos d’Esquadra,… Inicia’t ha ideat una gimcana en línia
en la qual els alumnes han de respondre al
mòbil a preguntes clau sobre la temàtica
de cada estand i s’aniran configurant rànquings: un per instituts i un altre per grups
de treball. Els obsequis s’oferiran al final de
cada un dels dos dies dedicats als instituts
i es lliuraran en un acte concret.

“Deixem de ser invisibles” demana millores a la via pública

La plataforma badalonina Deixem de ser invisibles va organitzar una trobada amb els
diferents grups municipals de Badalona per
presentar-los un conjunt de 55 propostes
del col·lectiu de les persones amb diversitat funcional. La plataforma ha explicat que
l’objectiu d’aquesta trobada, i d’uns documents que han preparat, es la incorporació

d’aquestes propostes en els seus programes
electorals per les eleccions municipals del
26 de maig. Deixem de ser invisibles proposa, entre d’altres mesures, adaptar un pis
adaptat en cada promoció de construcció
d’habitatges; crear un servei d’assistència
personal a domicili o destinar el 2% del
pressupost municipal per a millores d’ac-

cessibilitat a Badalona. De fet, la plataforma
ha alertat que la ciutat està lluny de poder ser
una ciutat accessible. Un dels serveis, que a
més volen recuperar, són els punts accessibles a la platja. Deixem de ser invisibles ha
recordat que fa dos anys hi havia dos punts,
un a la platja d’en Pont d’en Botifarreta i l’altra a la platja de l’Estació, però que durant
els darrers estius només n’ha quedat un. Els
altres punts, un total de 55, fan referència a
fer una vida més fàcil a les persones que pateixen una diversitat funcional a Badalona,
unes 20.000 segons la plataforma. Deixem
de ser invisibles ha valorat molt positivament la disponibilitat dels grups municipals en aquesta trobada i esperen que els
partits polítics incloguin les 55 propostes,
o bé la majoria, en els diferents programes
electorals que ara s’estan acabant d’ultimar.
La plataforma també ha començat una campanya per donar a conèixer a la ciutadania
aquestes propostes per fer de Badalona una
ciutat més accessible i fàcil per les persones
que pateixen alguna diversitat funcional.
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“Sin pasaje de
vuelta” convoca
a netejar la
Riera de Pomar

Riera de Pomar / C.C.

Aquest dissabte, 30 de març, l’entitat de
bussejadors Sin pasaje de vuelta, ha convocat la tercera neteja ciutadana d’un punt
de Badalona on s’acumulen deixalles. Després de netejar la platja del sud del Port, a la
Mora, i el voltant de les vies del tren, a tocar
amb Sant Adrià de Besòs, ara serà el torn de
la Riera de Pomar. La trobada començarà a
les 17h, al número 71 de l’Avinguda Cerdanya.
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Albiol mostra
Podem a punt de tancar un acord per
unes dades
sobre l’augment anar plegats amb Guanyem i ERC
dels fets delictius El Comú de Badalona marca distàncies per anar en solitari

Imatge d’un agent dels Mossos d’Esquadra

La Generalitat de Catalunya ha detallat de
forma oficial les xifres absolutes dels delictes comesos a tot el municipi, que han
passat dels 12.423 l’any 2016 als 14.091
aquest darrer 2018, segons ha publicat el
PP. El cap de llista dels populars, Xavier
Garcia Albiol considera que “les dades
demostren que durant la meva alcaldia els
delictes baixaven mentre que les nefastes
polítiques de seguretat de la CUP, ERC i el
PSC estan provocant que els delinqüents
i els incívics tornin a amargar la vida dels
veïns de forma inadmissible”

Podem Badalona és a un pas de sumar-se
a l’acord preexistent entre Guanyem i ERC
per concórrer plegats a les eleccions municipals del mes de maig en una llista que,
ara per ara, només té clar el nom de Dolors Sabater com a candidata a l’alcaldia.
Es preveu que els pròxims dies els equips
de campanya treballin en el detall de l’acord
definitiu i després passi per les respectives
assemblees per tal d’aprovar la llista definitiva. Els partits asseguren que la voluntat
d’acord és fruit del “moment d’emergència excepcional que viu Badalona, amb la
presència de l’extrema dreta creixent a tot
el país”. Des de Guanyem i Podem criden
a “deixar de banda les diferències i treballar de forma unitària amb aquesta coalició
d’esquerres” a la que esperen que s’hi sumi
el Comú de Badalona, que el darrer cap de
setmana ha començat a marcar perfil propi.
De fet, la candidata dels comuns a Badalona, Aïda Llauradó ha assegurat a través de
les xarxes socials que te “molt clar” que el
partit d’Ada Colau és qui millor fa front a

Del 29/03 al 04/04/2019
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C’s porta
l’ampliació de la
L1 del metro fins
al Parlament
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RESUM DEL DARRER PLE DE L’AJUNTAMENT

LLUM VERDA A UNA COMISSIÓ PER BUSCAR INFORMACIÓ DE POSSIBLES NENS ROBATS
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha
aprovat, aquest dimarts, la creació d’una
Comissió informativa especial per buscar
arxius d’històries clíniques dels centres
sanitaris/clíniques, avui desapareguts,
Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme

de Badalona, en relació a possibles casos
de sostracció o desaparició de nounats.La
finalitat de la Comissió és la de dotar d’eines per la localització d’arxius, recopilació
d’informació i elaboració de resposta, a les
persones afectades que formulin a nivell

local sol·licituds d’informació disponible
d’aquests arxius d’històries clíniques.
D’altra banda, un badaloní acaba de crear
una plataforma, que porta per nom Padar,
que pretén buscar informació sobre els
arxius d’aquests centres sanitaris.

NOU REGIDOR AL GOVERN DE BADALONA, BLAS GARCÍA

Estació del Fondo

Imatge d’una assemblea del Comú de Badalona

la “dreta reaccionaria” i “defensa els drets
de la ciutadania des del municipalisme per
sobre de la guerra de banderes”. La piulada l’ha acompanyat de dues fotografies. En
una hi apareix ella mateixa amb Colau. En

l’altra, un retall de premsa en el que Sabater
critica el paper de Colau en determinants
moments del procés. Tot fa preveure que
Guanyem, ERC i Podem aniran plegats i el
Comú de Badalona anirà en solitari.

El Grup Parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya, ha aconseguit treure el
compromís de la la Generalitat per a l’agilització
i posada en marxa de les obres de prolongació
de la Línia 1 de metro per a la connexió dels
municipis de Santa Coloma de Gramenet i de
Badalona. El Diputat de Ciutadans al Parlament
de Catalunya, Dimas Gragera, ha defensat la
connexió mitjançant la L1 de Badalona i de
Santa Coloma de Gramenet, i que diàriament
sumen més de 40.000 desplaçaments entre
totes dues ciutats. A més, Gragera ha assegurat
que l’ampliació de la L1 permetrà “la dinamització comercial de barris com el de Montigalà
o Lloreda i suposarà, de la mateixa manera, una
millora mediambiental per a la zona”.

Blas García Vaquero ha pres possessió
del càrrec com a nou regidor del Grup
Municipal Socialista en el Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts.
Garcia relleva a Conxita Botey i Teruel a
l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona, que fins ara ocupava la plaça al
grup mixt però que havia estat regidora
socialista. Botey ja s’ha confirmat que

anirà a les llistes de Junts per Catalunya a
Badalona. Pel que fa a Blas García és veí
de Llefià i des de els anys 90 es vincula al
PSC. En els mandats de l’alcaldessa Maite
Arqué i de Jordi Serra treballa com a coordinador d’Alcaldia i coordinador d’Urbanisme. García ocuparà l’acta de regidor fins
les pròximes eleccions municipals, d’aquí
a dos mesos.

EL CEMENTIRI DE SANT PERE SERÀ AMPLIAT PROPERAMENT
El Ple de l’Ajuntament de Badalona
també ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada dimarts 26 de març,
la modificació puntual del Pla General
Metropolità per a l’ampliació del Ce-

mentiri de Sant Pere, al barri del Pomar.
L’objectiu de la Modificació del PGM és
el canvi de localització de les qualificacions urbanístiques de sistema de parcs i
jardins urbans i d’equipament sanitari-as-

sistencial (cementiri) per resoldre urbanísticament l’ampliació del Cementiri
de Sant Pere i poder executar les obres
de reparació i ampliació de la zona de
columbaris.

10 ACTUALITAT

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 650

La comunitat educativa surt al carrer per
reclamar més planificació als centres
Aquest divendres comença el període de preinscripció escolar
La comunitat educativa de les escoles públiques de Badalona es va manifestar, aquest
dimarts a la tarda, per reclamar un ensenyament de qualitat. Un miler de persones,
segons els organitzadors i unes 600 segons
la Guàrdia Urbana, van sortir als carrers del
Centre de la ciutat per reclamar inversions
en el manteniment de centres i la construcció
d’escoles i instituts compromesos des de fa
anys. De fet, el mateix conseller d’educació
Josep Bargalló reconeixia dilluns l’existència
d’una planificació “irregular” per “herències”

del passat. En aquest sentit, representants
de la Generalitat i l’Ajuntament, amb l’alcalde Àlex Pastor al capdavant, es van reunir
també dilluns per analitzar la situació i s’han
compromès a redreçar-la amb el desencallament de la construcció de quatre centres. El
compromís de les administracions passa per
poder desbloquejar projectes com els nous
edificis de l’institut Ventura Gasol, que espera un nou espai des de fa més d’una dècada;
l’institut La Riera, obert fa dos anys en barracons; l’escola Ventós Mir, que fa tretze anys

Imatge de la manifestació d’aquest dimarts de la comunitat educativa

que espera un nou edifici, i l’escola Badalona
Port, on es podria replantejar la conversió a
institut-escola després de nou anys d’espera
per a un nou equipament i que ara estan en
barracons. D’altres centres han reclamat més
espai i que la Generalitat deixi de “fer bolets”
a les escoles de Badalona.
Comença la preinscripció escolar de
primària i secundària
Aquest mateix divendres, 29 de març, i fins
al 9 d’abril estarà obert el període de preinscripció escolar de primària i secundaria. De

1 al 12 d’abril podrà fer-se els ensenyaments
professionals, de música i dansa. La novetat
més destacada és la l’ampliació de l’oferta educativa de les escoles Rafael Alberti,
Baldomer Solà i Sant Jordi per implantar la
secundària. D’altra banda, l’ampliació d’una
nova línia de P3 de cara al pròxim curs al
Pau Picasso en aquest centre dependrà de
les preinscripcions que es produeixin a l’escola i també a la zona escolar. Es garantirà
l’oferta de places per al nou alumnat de P3
que tingui germans en aquest centre, segons
ha comunicat l’Ajuntament.

Les obres del lateral
estaran acabades a
principis del mes de maig
Els esperats treballs del tram del lateral que
s’està construint, entre l’Avinguda President
Companys i el carrer de Coll i Pujol, estan
a la recta final. Tot i que les darreres previsions era tenir enllestides les obres durant
els primers dies d’abril, finalment els treballs s’han endarrerit gairebé un mes. Serà
a principis del mes de maig, un cop estiguin

a punt les feines, quan s’obrirà aquest nou
tram de lateral. El vial permetrà connectar
de forma directe, i sense passar pel Centre,
els barris de Morera, Bufalà i Sant Crist. Ara
mateix s’està enllestit l’asfalt, a l’Avinguda
Martí Pujol i a la part de Coll i Pujol. Durant
els darrers dies s’han plantat arbres i s’han
instal·lat els nous fanals.

Imatge del nou lateral, al seu pas per Bufalà
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Investiguen la mort d’un
home al carrer Salou del
barri de Llefià

Els fets van passar el passat dissabte, a Llefià

Els Mossos d’Esquadra investiguen la
mort d’un home trobat mort a casa seva,
el passat dissabte, al seu domicili del carrer Salou, al barri de Llefià. Els agents
van ser alertats de què s’havia localitzat
el cos sense vida de l’individu cap a les
quatre de la tarda. Fins al lloc es van desplaçar diverses dotacions policials i dels
Bombers de la Generalitat que van trobar
el cadàver d’un home amb evidents signes
de violència. Els Mossos es van fer càrrec

de la investigació per tal d’esclarir les
causes de la mort i localitzar el presumpte
autor o autors. Alguns fonts consultades
per aquest Diari apunten a una venjança
per drogues el principal motiu d’aquests
fets. De fet, alguns veïns han explicat que
abans d’avisar els Mossos, s’havia escoltat
una forta discussió a l’interior del domicili
de la víctima. La notícia va trasbalsar, durant la tarda de dissabte, aquest carrer del
barri de Llefià.

Núm. 650

BREUS

EXPLOSIONEN UN CAIXER AUTOMÀTIC DEL BARRI DE LLOREDA
Ensurt la matinada del passat diumenge
al barri de Lloreda. Cap a darrera hora,
molts veïns de la zona van sentir una forta
explosió que va despertar a més d’un. Per
segona vegada, en poc més de dos mesos, uns desconeguts van fer explosionar
un dels caixers automàtics de “la Caixa”
situada al número 101 de la Rambla de
Sant Joan. L’explosió va causar força
desperfectes a l’oficina. Els Mossos van
estar treballant en aquesta oficina, durant
hores, per cercar proves dels possibles
autors. De moment, es desconeix la quantitat de diners que van emportar-se. A
principis del mes de gener, un altre caixer

de “la Caixa”, en aquest cas de la plaça de
Pomar, també va patir una explosió similar i l’oficina va quedar destrossada.

comarca, entre ells Badalona, el mateix Consell Comarcal i representants
dels treballadors, que no tindran dret
a vot. A Badalona, el Consell Comarcal
gestiona una part del Port o la Gossera
comarcal i ara s’haurà de distribuir els
béns, serveis, drets, accions, obligacions i personal.
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Pep Plaza actua aquest divendres
al Zorrilla en una gala solidària
L’actor i humorista maresmenc,
Pep Plaza, actuarà aquest mateix
divendres divendres 29 de març al
Teatre Zorrilla. Plaza arriba a Badalona per fer una gala solidària per
recaptar fons per la Paula, una nena
que pateix una malaltia minoritària
anomenada hemiplegia. Aquesta
malaltia paralitza la meitat del tronc

CREADA UNA COMISSIÓ PER LIQUIDAR EL CONSELL COMARCAL
DEL BARCELONÈS
La Generalitat ha creat aquest aquesta
setmana la comissió que s’encarregarà de distribuir les competències i
els serveis del Consell Comarcal del
Barcelonès, que el Parlament va suprimir el passat febrer. En formen part
la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), els municipis de la

Del 29/03 al 04/04/2019

i extremitats del mateix costat.
L’espectacle ha tingut la col·laboració del mateix Ajuntament i
l’entitat veïnal del Front Marítim de
Badalona. Plaza farà un espectacle
que repassarà moltes de les seves
imitacions habituals. Entre ells, algunes de les seves imitacions més
cèlebres: el propi Pep Guardiola,

Eugenio, Quim Monzó, Joan Pera
o Boris Izaguirre. Per aquesta ocasió col·labora amb la seva actuació
per recaptar fons per fer front a les
despeses del tractaments que ha de
fer front la Paula i la seva família.
L’espectacle començarà a les 21h, i
té una duració d’uns 90 minuts. El
preu de l’entrada serà de 15 euros.

Desmantellat un casino dedicat al
joc il·legal al polígon Badalona Sud
Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Unitat Central de Joc i
Espectacles, van desarticular, el passat 22 de març, un casino il·legal
al polígon Badalona Sud, segons ha
confirmat el Diari de Badalona. En
el moment en què els agents van
irrompre dins la nau van localitzar un
altell on es practicava el joc il·legal.
A l’interior del local es va identificar
un home, també de nacionalitat xi-

nesa, com a responsable del local,
qui s’encarregava del control del
joc i d’efectuar les tasques de canvi
de moneda per fitxes de joc. A més,
l’operatiu va permetre intervenir més
de 4.000 euros en efectiu, 64 fitxes de
joc per valor de 6.400 euros, 4 taules
electròniques del joc del MAHJONG
i fitxes d’aquest joc, diversos jocs de
cartes de pòquer i baralla espanyola, i
diversa documentació d’interès.

Foto: Mossos d’Esquadra

EDITORIAL

El Port consolidat
com espai de ciutat
Ha costat, i molt, que el Port sigui un espai més de Badalona, però
després de 10 anys de la seva inauguració, aquest equipament mira
ja a la ciutat i al revés. Una mostra d’això són propostes com la
Fira Inicia’t que a partir del 5 d’abril, i durant cinc dies, tindrà lloc
al recinte portuari. Una de les característiques d’aquest certamen és
acostar el mar a tothom, i de fet, els organitzadors deixen clar que
volen desmuntar el mite que la nàutica és elitista o de difícil accés.
Fins ara molts tenien aquesta idea, però el Port ha complert, amb escreix, acostar els esports nàutics i el mar a tothom. Prova d’això són
els cursos escolars que permet a molts alumnes fer esports nàutics
al recinte portuari. A la fira Inicia’t, a més, podrem veure 35 oficis
sobre els quals els joves d’institut podran informar-se i considerar per al seu futur, alhora que practicaran esports nàutics. Velers,
motores, caiacs, catamarans, patins, rem en llagut, en trainera, en
batel, dragon boat, vela lleugera, pesca esportiva, pesca des caiac,
motos d’aigua, rem de mar, són algun dels esports que ja podem
practicar, i gaudir al port. Una altra són propostes com el Quetx, un
veler de propietat municipal, que permet navegar a tots els ciutadans
que ho vulguin. En l’apartat lúdic, a part de la Fira Inicia’t, el port ha
aconseguit fer una programació estable de cultura,i de força qualitat,
amb les Nits al Port, que té lloc cada mes de juliol. A més, moltes
esdeveniments de ciutat, com curses com la Running passen enmig.
El Port té cada vegada més reptes, i alguns de pendents, com l’accessibilitat, amb l’acabament del canal i d’equipaments, com l’hotel
que ja s’està construint. Són projectes que acabaran de consolidar
aquesta infraestructura i acostar-la, encara més, als ciutadans.
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La Plaça Pompeu Fabra acull la segona edició
de la Fira Primavera Comerç
Una trentena de parades oferiran ofertes i productes de temporada
Per segon any consecutiu, la Federació de
Comerciants de Badalona ha organitzat la
segona Fira Primavera Comerç, a partir
d’aquest divendres. Les parades restaran
obertes fins aquest diumenge al migdia. El
president de la Federació de Comerciants,
Cinto Gubern, ha explicat que la fira tindrà
un doble objectiu, fer una rematada final de
les rebaixes d’hivern i oferir descomptes especials d’aquesta temporada de primavera. A
la fira s’hi podrà trobar des de moda, calçat,
complements i també alimentació. Gubern
ha avançat que les rebaixes d’hivern han anat
com en anys anteriors i tot i que no ha fet
un fred intens no fa un mal balanç d’aquest
primer trimestre de l’any. El president dels
comerciants ha volgut aclarir que la trentena
de parades dels comerciants, amb tot tipus
de productes, seran representants de tot els
barris de Badalona, i no només del Centre de
la ciutat. Gubern ha volgut diferenciar aquest
certamen de la Fira Outlet que s’havia organitzat anys enrere a la Plana. Per Gubern,

la fira és una bona oportunitat per conèixer
una bona mostra del comerç badaloní i a
més aprofitar els descomptes. A part de la
trentena de parades, la segona Fira Prima-

vera Comerç de Badalona comptarà amb fil
musical, un espai de dinamització pels més
petits de casa, a part d’una zona lúdica a la
mateixa plaça Pompeu Fabra. Un d’aquests

tallers serà de personalització de samarretes.
Els organitzadors també han previst un taller
de Hama Beads i un concurs de dibuix patrocionat per Karns Fibla.

HORARIS DE LA SEGONA
FIRA PRIMAVERA COMERÇ

Divendres 29,
de 17h a 21h
Dissabte 30,
de 10h a 21h
Diumenge 31,
de 10h a 14h
Plaça Pompeu Fabra
Imatge de la primera edició de la Fira Primavera Comerç
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Un nou mosaic romà que al·ludeix
al déu Bacus s’exposa al Museu
Amb motiu de l’exposició “Bacus, les màscares del déu”, que el Museu de Badalona
que inaugurada aquest mateix dijous al
vespre, es pot veure per primera vegada un
mosaic figuratiu, únic a Baetulo, que al·ludeix al déu Bacus. El mosaic, fet de morter i
tessel·les blanques i negres, decorava l’estança d’una domus localitzada al solar de
l’Hort d’en Fluvià, al carrer de Pujol. Aquesta casa, per tant, era propera a les domus
dels Dofins i de l’Heura.
La troballa es va fer l’abril del 2018, durant
la segona fase d’una excavació arqueològica, que començà el 2006 i que va posar
al descobert una terrisseria artesanal del
moment fundacional de la ciutat (s.I aC), i
un decumanus amb construccions a banda
i banda.
En l’excavació preventiva del 2018, es van

localitzar, molt malmeses, la continuïtat de
les estructures esmentades, a més de les
restes d’una domus, de la qual es conserven
5 habitacions en bateria. En una d’aquestes
estances es va trobar un mosaic d’extraordinària decoració, on apareix la representació d’una pantera, un cap de cabra i uns
craters de vi. La peça va ser traslladada al
Museu, abans que les estructures arquitectòniques es cobrissin per tal de conservar-les in situ. En el futur una part d’aquestes estructures seran visitables.
El mosaic, després de la restauració, ens
deixa veure parts del cos d’una pantera,
animal que la tradició iconogràfica romana vincula a la figura del déu Bacus. Així,
aquesta peça és una de les més significatives, que podem veure a la mostra Bacus al
Museu de Badalona.

Xirriquiteula i Anna Moliner
premis de la Crítica de les
Arts Escèniques
Els XXI Premis de la Crítica d’Arts Escèniques han reconegut aquest dilluns alguns
badalonins. En teatre familiar l’espectacle
guanyador ha estat ‘Laika’ de la companyia
de la ciutat, Xirriquiteula Teatre.’Laika’ ha
recorregut molts escenaris amb molt bona
crítica per part del públic. Ara s’emporta
aquest XXI Premis de la Crítica d’Arts Escèniques. L’altre premi amb segell badaloní

ha estat per l’Anna Moliner. L’actriu ha rebut el premi pel seu paper a ‘Els Jocs Florals de Canprosa’ del TNC. D’altra banda,
‘Una gossa en un descampat’ i el mateix
‘Els Jocs Florals de Canprosa’ triomfen als
Premis de la Crítica d’Arts Escèniques. Els
guardons també han reconegut Jordi Prat i
Coll, Pere Arquillué, Vicky Luengo, Maria
Rodríguez i Albert Salazar.

“Laika” de Xirriquiteula ha estat premiada als Premis de la Critica

BREUS

NENS D’ESCOLES BADALONINES BALLARAN DINS
LA QUINZENA DE DANSA

DAVID OTERO ACTUA AQUEST DISSABTE
AL TEATRE DEL CÍRCOL

Aquest divendres, 29 de març, a les
15.15 hores, als jardins del Centre Cultural l’Escorxador Badalona acollirà el
“Movent emocions – Els nens i les nenes també ballen” una trobada escolar de
dansa en la que hi participen dos-cents
noranta nois i noies de cinquè i sisè de
les escoles Josep Carner, Joan Coret,
Joan Miró, Llorens Artigas, Margarida
Xirgu, Mercè Rodoreda i Progrés, en el
marc del festival de la Quinzena Metropolitana de Dansa. D’altra banda, aquest

Aquest dissabte, 30 de març a les
21h, torna el cicle de música “Enjoy
the Silence” al Círcol amb un dels
grans de la música espanyola, tot
un referent dels 90 i principis dels
2000, com a guitarrista d’una de les
bandes més influents del pop estatat,
“El Canto del Loco. David Otero aterra a Badalona portarà a Badalona el
so característic de la música dels 80
mesclant el funk, el pop i la música
disco.

dissabte, a les 12, l’Escorxador acollirà
el tancament de la Quinzena amb l’acte
“Tothom Balla”.

Imatge d’arxiu del “Tothom Balla”
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Marta Sánchez, Ruth Lorenzo i
Famous caps de cartell de la festa
LGTBi que tancarà les Festes de Maig

El mosaic va ser trobat al carrer de Pujol, a Dalt la Vila

Imatge del mosaic que s’exposa al Museu de Badalona
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David Otero actua aquest dissabte a Badalona

El divendres 17 de maig, Badalona tancarà
les Festes de Maig amb una gran festa
que voldrà commemorar el Dia Internacional contra l’homofòbia amb l’objectiu de
conscienciar sobre la transfòbia, la bifòbia
i la fòbia a la intersexualitat, tal i com ha
avançat aquesta setmana el setmanari El
TOT. A part de la música, les llums i imatges
tindran un paper destacat. El dj Javi Reina,
amb més de 17 anys a les pistes de ball,

obrirà la festa LGTBI, amb dues sessions.
Un altre dels dj’s que punxaran música serà
el prestigiós Brian Cross. Tot plegat donarà
pas a les actuacions en directe. Una de les
veus que arribarà a la ciutat serà la cantant
Ruth Lorenzo, representant espanyola a Eurovisión l’any 2014. També actuarà l’actual
campió d’Operación Triumfo, Famous, que
arribarà a la ciutat per presentar les seves
noves cançons. La cap de cartell serà Mar-

ta Sánchez. Després de més de 30 anys
als escenaris i amb cançons que han estat
grans èxits com Desesperada, Arena y sol o
Moja mi corazón, aquesta estrella del pop
arribarà a Badalona per primera vegada disposada a fer-nos vibrar amb la seva música.
D’altra banda, l’artista visual i vídeojockey,
Oriol Torres, omplirà d’imatges i de llum la
plaça del Centenari. La festa començarà a
les 20h i s’allargarà durant unes 4 hores.

FOTONOTÍCIA

Videoclip
gravat al Centre
Comercial Màgic
Badalona

Els cantants Omar Montes, Salcedo
López i Official Sequera han estat aquest
dimecres i dijous al centre Comercial
Màgic Badalona gravant el seu darrer
videoclip. El rodatge ha causat una gran
expectació al centre comercial.
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25a Jornada. Pavelló Olímpic, dissabte 30 de març a les 18h

Enlloc com a casa per seguir sumant victòries

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

BOUNGOU-COLO

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

L’Olímpic, d’estrena
amb el nou
videomarcador

Entrenador:Tito Díaz

A. CVETKOVIC

SERGI VIDAL

V. GERUN
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C. CANDELAS BREOGÁN

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA
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LUCIO REDIVO

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

Píxels i més píxels
Durant aquesta temporada, sembla que el Joventut de Badalona ha adquirit els assets necessaris en els moments més oportuns, com ara
els fitxatges de Harangody, Delía, Bongou-Colo
i McFadden donades les lesions de Miller, Birgander, Dawson i Mathias. Ara bé, aquestes
adquisicions van més enllà dels mateixos jugadors, i aquest dissabte, contra el Café Candelas Breogán si tot va bé, s’estrenarà un nou
vídeomarcador, de 4 pantalles gegants. Tot i no
semblar el partit més atractiu de la temporada,
és una paradoxa que s’estreni una peça de tecnologia tan potent contra un club que va frustrar
l’inici de lliga dels verd-i-negres per culpa dels
problemes relacionats amb un invent del segle

passat com els rellotges de possessió.
Aquestes pantalles Sharp de 65 polzades cada
una, són la novetat més impactant d’una renovació visual important, on també es millorarà la
il·luminació general o els mateixos vestidors.
La inclusió d’informació mitjançant pantalles
(com estadístiques, vídeos o promocions) complementa el partit en si, i de ben segur que els
aficionats agrairan veure les estadístiques en
directe inclinant el cap lleugerament cap amunt.
Els nostàlgics sempre recordaran que a les anelles de l’Olímpic hi havia un sistema per veure
l’anotació i faltes dels jugadors, mitjançant els
dorsals i punts verds i vermells, però és hora de
canviar.

ALEC BROWN

BREUS
El nou videomarcador. / David Grau - CJB

La Penya (14-10) torna a l’Olímpic després
de dos desplaçaments consecutius amb l’objectiu d’assolir la quinzena victòria del curs i
seguir fent via cap als “playoffs”. El convidat
és el Cafés Candelas Breogán, dissetè classificat (7-17), que està lluitant per sortir de
les places de descens. Els gallecs, sobre el
paper, poden semblar una víctima propiciatòria, però compte amb aquests equips que
estan amb l’aigua al coll. Els resultats de les

darreres jornades, a més, evidencien que a
l’ACB no et pots refiar mai de ningú.
El Breogán, per redreçar el rumb, ha canviat
de tècnic i ha fitxat Tito Díaz, un històric del
club. Díaz ha agafat el relleu de Natxo Lezkano, que va ser destituït després de la patacada contra el Delteco GBC (100-65). Va debutar la passada jornada contra el Montakit
Fuenlabrada, però no va poder evitar la quarta derrota consecutiva (92-96). Els gallecs

Conor Morgan va fer 16 punts al partit de la primera volta. / ACB Photo J.L.Vega

necessiten capgirar la tendència i aquesta
setmana, després de la lesió de Ricardo Uriz,
que serà baixa unes 6-8 setmanes, s’han reforçat amb el nord-americà Ray McCallum,
un base atlètic de 1m91 amb experiència a
l’NBA que el curs passat va jugar a l’Unicaja. A més, també confien en la recuperació
de Henk Norel, que va reaparèixer contra el

Montakit després d’una llarga lesió (va jugar
minut i mig). El pivot holandès no serà l’únic
exverd-i-negre que tornarà a Badalona. També ho farà Sergi Vidal, en un partit que alhora
suposarà el debut a casa del darrer reforç de
la Penya, l’escorta Thad McFadden. Al partit
de la primera volta, triomf dels de Carles Duran per 69-76.

EL CLUB CELEBRA 89 ANYS D’HISTÒRIA
Curiosament el partit amb el Cafés
Candelas Breogán coincideix amb el
89è aniversari de la fundació del club
verd-i-negre, que va néixer el 30 de
març de 1930 amb el nom de Penya
Spirit of Badalona. Els verd-i-negres

intentaran arrodonir la celebració
amb una victòria, en un aniversari
que arriba a pocs dies que es compleixin 25 anys de l’històric títol de la
Copa d’Europa aconseguit a Tel Aviv
el 1994.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com

Si no hi ha cap imprevist d’última hora,
l’Olímpic estrenarà en el partit contra el Breogán el nou videomarcador central. L’estructura, amb quatre pantalles de grans dimensions
(7 metres d’amplada per 4 d’alçada), permetrà millorar l’experiència dels aficionats que
vagin al pavelló. Durant tota la setmana s’han
estat fent proves perquè tot estigui a punt i
els jugadors verd-i-negres han enregistrat

diverses imatges que s’utilitzaran durant els
partits.
El nou videomarcador s’emmarca dins de
tota una sèrie de millores que el club està
portant a terme a l’Olímpic. S’han arreglat els
vestidors, es renovarà tota la il·luminació i
sobre la taula també hi ha la possibilitat que
els seients deixin de ser de color blanc i passin a ser verd-i-negres.

SURT A LA VENDA EL LLIBRE
“HISTORIAS DEL JOVENTUT”,
DE SANTI ESCRIBANO

ENRIC CAMPOS I
JORDI PARRA, HISTÒRICS
DEL BÀSQUET CATALÀ

La Penya ja compta amb un nou llibre que
repassa la trajectòria del club verd-i-negre.
L’ha escrit el periodista Santi Escribano, es
titula “Historias del Joventut” i compta amb
un pròleg de l’exjugador Tomàs Jofresa i dos
epílegs escrits pel periodista badaloní Xavi
Ballesteros i el tècnic Salva Maldonado.

La Fundació del Bàsquet Català organitza cada
any la Festa “Històrics del Bàsquet Català”, on
distingeix figures que han deixat empremta
en l’esport de la cistella. Enguany, entre els
guardonats, hi ha Jordi Parra, exjugador i expresident de la Penya, i Enric Campos, que va
dirigir l’escola de bàsquet del Joventut.
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Nico Laprovittola,
en xifres històriques

VALÈNCIA BASKET

93

rànquing ACB amb 16,9 de valoració per
davant del pivot del València Bojan Dubljevic (16,5) i el jugador de l’Unicaja Jaime
Fernández (16,5). En l’apartat anotador,
Laprovittola duu una mitjana de 16,5
punts i en 19 dels 24 partits que ha jugat
ha superat els dobles dígits. El seu sostre,
els 40 punts que va clavar contra l’Herbalife Gran Canària a l’Olímpic en la 18a
jornada. A més, Laprovittola està anotant
amb bons percentatges, amb un 50% en
tirs de dos, un 33% en triples i un 77%
en tirs lliures. L’argentí és el jugador que
més faltes rep (5,4 per partit) i això l’està
ajudant a sumar des de la línia de personal.
En assistències, Laprovittola en reparteix
6,5 per partit i manté la pugna pel primer
lloc amb Omar Cook, del Movistar EstuLaprovittola està millorant amb escreix els números del curs passat. / David Grau

Resultats darrera jornada

Classificació
		 Equip

G

P

1 Barça Lassa

20

4

2 Real Madrid

18

6

86-110

3 Kirolbet Baskonia

17

7

València Basket- Divina Joventut

93-80

4 València Basket

15

9

Unicaja - Monbus Obradoiro

74-63

5 Unicaja

15

9

Tecnyconta S. - Kirolbet Baskonia

81-79

Morabanc And. - Herbalife G. Canària

99-85

6 Divina Joventut

14

10

Real Madrid - Barça Lassa

76-82

7 BAXI Manresa

13

11

8 Iberostar Tenerife

12

12

9 Morabanc Andorra

12

12

10 Tecnyconta Saragossa

12

12

11 San Pablo Burgos

11

13

12 Monbus Obradoiro

10

14

13 Movistar Estudiantes

9

15

14 Montakit Fuenla

9

15

15 Herbalife G. Canària

8

16

16 UCAM Múrcia

8

16

17 C. Candelas Breogán

7

17

18 Delteco GBC

6

18

BAXI Manresa- San Pablo Burgos

83-86

Iberostar Tenerife - Delteco GBC

60-67

C. Candelas Breogán - Montakit Fuenla

92-96

Movistar Estudiantes - UCAM Múrcia

Propera jornada
Herbalife G. Canària
Delteco GBC
San Pablo Burgos
Divina Joventut
Montakit Fuenla
Tecnyconta S.
Barça Lassa
Iberostar Tenerife
Kirolbet Baskonia

-

València Basket
Morabanc Andorra
Monbus Obradoiro
C. Candelas Breogán
UCAM Múrcia
Unicaja
BAXI Manresa		
Real Madrid
Movistar Est.
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La llum s’apaga al tercer quart

El millor en: valoració de l’ACB (16,9), anotació (16,5) i assistències (6,5)
Nico Laprovittola pot fer història aquesta
temporada a la lliga ACB. L’argentí, quan
queden deu jornades per al final de la fase
regular, té la possibilitat de convertir-se en
el primer jugador que acaba la lliga com a
màxim anotador i com a millor assistent,
un fet inèdit en la història de la competició. Ara mateix, però, el base de la Penya
no només lidera aquests dos apartats,
sinó que a més també és el més valorat.
Xifres de rècord per a un jugador en estat
de gràcia, que fins i tot en els partits que
no acaba de girar rodó és capaç de deixar
grans números.
Només les pilotes perdudes, on malauradament Laprovittola també encapçala
les estadístiques (4,58 per partit), taquen
una mica el brillant expedient del director de joc verd-i-negre, que encapçala el

Del 29/03 al 04/04/2019

diantes (6,1). La tercera plaça és per al blaugrana Thomas Heurtel (5,4). En quatre
partits d’aquesta temporada Laprovittola
s’ha enfilat fins a les 10 assistències, contra el Manresa, el Barça Lassa, el Morabanc Andorra i el Real Madrid. Xifres espaterrants que aconsegueix gràcies també

SUPERMANAGER

a la seva omnipresència en pista, sent el
segon jugador de l’ACB que més minuts
juga (30,2 per partit). Només Omar Cook
(30,3) juga més que ell. Se sent líder i excerceix com a tal, i és el termòmetre d’una
Penya que pot presumir de comptar amb
un dels jugadors més determinants de la

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari Jor. 25

Jornada 24
1º Calcalet
Edu_6 (Badalona)
185,20
2º Rodons
MitchRichmond (Barcelona)
184,80
3º angel arias herrero3 angelbasket (Badalona)
183,40
......................................................................................................................
74ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona)
132,40

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

Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona) 4.082,20
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (S. Coloma) 3.974,40
3º Mobilgirgi
boyeyo (Badalona) 3.942,00
......................................................................................................................
24ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (BDN) 3.748,80

1- Laprovittola, Ennis, Llull.
2- Brizuela, Cruz, Shields,
Eriksson.
3- Tomic, Dominique, Todorovic,
Voigtmann.

DIVINA JOVENTUT

80

Will Thomas (2), Dubljevic (6), Guillem Vives (10),
Rafa Martínez (-), San Emeterio (11) ‑cinc inicial‑,
Abalde (11), Labeyrie (-), Diot (3), Van Rossom (4),
Tobey (6), Matt Thomas (27) i Doornekamp (13).

Laprovittola (18), Todorovic (16), Ventura (3), Boungou-colo (6), Harangody (4) ‑cinc inicial‑, Dimitrijevic (3), Morgan (14), López-Arostegui (4), Delía (-),
Nogués (-) i McFadden (12).

La Penya no va poder vèncer a la Fonteta
en un partit de dues cares i va acabar cedint també el “basket-average” amb els taronja (a Badalona els de Carles Duran havien guanyat de 9 punts). Els verd-i-negres
van oferir el bo i millor del seu repertori en
el primer tram del partit, però uns minuts
de desencert abans del descans van ser el
presagi del daltabaix que es va produir en
el tercer quart, on els valencians van clavar
un parcial de 32-8 que va deixar totalment
grogui una Penya que va perdre completament el fil del partit. Matt Thomas (27
punts amb 7/9 triples) va ser un autèntic
malson i va liderar l’encert dels taronja
(14/30 triples), que a més van dominar
el rebot (35 a 23) sense acusar el desgast
dels dos partits de semifinals de l’Eurocup.
Laprovittola va fer bons números (18 punts
i 19 de valoració) tot i no brillar com en

d’altres partits i Marko Todorovic (16 punts
i 19 de valoració) es va menjar a Dubljevic,
però no van poder evitar la derrota.
Els sis punts de renda del descans (4147) van ser molt poc botí per als de Carles
Duran, que van enlluernar la Fonteta amb
un espectacular joc col·lectiu, solidari en
defensa i compartint la pilota amb encert,
trobant sempre la millor posició. Els badalonins van arribar a acumular 10 assistències per cap pèrdua, enfilant les diferències fins als 12 punts (35-47) en un segon
quart màgic amb 7 triples, 3 d’un inspirat
Conor Morgan. Ni els minuts de descans
dels primers espases, amb la segona unitat funcionant a ple rendiment, van aturar
una Penya que va merèixer marxar als
vestidors amb un avantatge còmode. Alguns errors imperdonables, però, ho van
impedir. Com la pilota perduda per Lapro-

Xabi López-Arostegui, llançant davant la mirada d’Abalde. / @Penya1930

vittola en l’últim sospir, que va acabar amb
un 2+1 de San Emeterio. Aquest mal final
del segon quart va semblar afectar mentalment l’equip, que es va encallar totalment

en tornar dels vestidors, fruit també d’algunes decisions arbitrals (73-59 al final
del tercer quart), i ja no va poder reconduir
la situació.
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Obertes les
El júnior de la Penya, llançat cap a
inscripcions per
la Final a 4 del Campionat de Catalunya
als Campus de
Setmana Santa En l’última jornada va tombar el Barça a l’Olímpic (84-81)
Un any més el Joventut posa en marxa els
Campus de Setmana Santa. Del 15 al 18
d’abril tindrà lloc la 5a edició del Campus
Palau Olímpic, per a noies i noies nascuts
del 2004 al 2013, amb entrenaments de tecnificació i sessions de millora específica i
diverses activitats extraesportives. D’altra
banda, també se celebrarà el 17è Campus
Setmana Santa-Arenys 2019, del 12 al 17
d’abril, amb estada a la casa de colònies
Casal Sant Vicenç (per a nois i noies del
2003 al 2011). Més informació i inscripcions, al web del club, www.penya.com.

El Campionat de Catalunya Júnior Preferent afronta la recta final de la fase regular i ja han quedat decidits els equips que
disputaran la Final a 4, que tindrà lloc el
26 i 27 d’abril. Seran el Joventut, el Barça
Lassa, el Catalana Occident Manresa i el
Torrons Vicens CB L’Hospitalet.
Els verd-i-negres, a tres jornades del final,
encapçalen la classificació amb un balanç
de 10-1. L’equip de Marc Calderón va fer
un pas de gegant per assegurar-se la primera posició en vèncer el Barça a l’Olímpic en la darrera jornada (84-81), amb 22

Vinicius esmaixa. / David Grau - CJB

punts de Vinicius Da Silva i 20 d’Adrià
Domènech. Els blaugrana són ara segons
(9-2) i han perdut els dos duels amb la

Penya en aquesta fase regular. L’única derrota verd-i-negra va arribar el passat mes
de febrer davant L’Hospitalet (79-54).

Presència verd-i-negra
a la selecció catalana mini
Jugarà l’estatal a partir del 13 d’abril
Ja han quedat definides les seleccions
catalanes de minibàsquet que disputaran
els Campionats d’Espanya de seleccions
autonòmiques a San Fernando (Cadis) del
13 al 17 d’abril. El combinat català masculí,
que dirigirà Àlex Terés, comptarà amb tres
jugadors del bàsquet base de la Penya, Pau
Jordà, Ilias Driouech i Èric del Castillo. A

més, també hi haurà un altre representant
del bàsquet badaloní, Pol Peña, del Sant
Josep.
Aquest cap de setmana els combinats catalans disputaran un torneig amistós de
preparació a Burriana (Castelló), amb la
presència de les seleccions autonòmiques
d’Aragó, Illes Balears i el País Valencià.

La selecció catalana mini masculina. / FCBQ
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Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com
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LA PRÈVIA 31a Jornada. Estadi de Luchán. Diumenge, 31 de març. 12 hores

BADALONA

POSICIÓ 13è
14 Partits a casa G 6 E 5 P 3
Gols a casa Marcats 17 Rebuts 13
Entrenador Guillermo Fernández.

POSICIÓ 10è
15 Partits a fora G 3 E 6 P 6
Gols a fora Marcats 10 Rebuts 16
Entrenador Juanjo Garcia.

Foto: Eloy Molina.

Diumenge al migdia el Badalona visitarà,
per primera vegada a la seva història,
l’estadi de Luchán, on juga com a local la
Sociedad Deportiva Ejea. L’equip aragonès,
que entrena Guillermo Fernández Romo i
viu la seva primera temporada a segona B,
es troba en la zona mitjana de la taula, amb
34 punts, però té la promoció de descens a
només dos. De fet, els de la comarca de las
Cinco Villas, on juga l’ex-escapulat Kevin
Lacruz, van guanyar el seu últim partit el 2
de febrer. Des d’aleshores, acumulen quatre
empats i tres derrotes seguides.
Molt millor és la situació del Badalona que,
amb la victòria de diumenge passat davant
l’Alcoià, ja suma 40 punts i queda a la mateixa distància dels llocs de play-off que de
la zona de descens. “Serà molt complicat,
perquè ells no han assolit la salvació. Tornar
a competir en un camp on el públic pressionarà de valent serà difícil, com ens va pas-
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Moyano: “M’ho estic
passant bé i això es
reflecteix al terreny de joc”

Que no s’aturi la bona dinàmica

EJEA

Del 29/03 al 04/04/2019

sar a Castalia. Si no entrem en el partit des
del primer minut, podem patir”, comentava
el tècnic escapulat, Juanjo Garcia, després
de l’entrenament de dimecres. Garcia és,
com de costum, exigent amb els seus jugadors i amb ell mateix: “Hem de seguir en
la mateixa línia i buscar una nova victòria o,
segons com vagi el partit, acceptar un punt
com a bo.” En tot cas, l’entrenador del Bada,
amb qui l’equip ha sumat 18 punts de 24, és
conscient que l’objectiu principal que tenia
quan va seure a la banqueta encara no és al
sac: “Com més aviat aconseguim els punts
per salvar-nos, millor.”
Tots els jugadors de la plantilla escapulada
estaran disponibles excepte Carlos Albarran, que encara no es troba recuperat del
trencament al radi del seu braç dret, per
enfrontar-se a l’Ejea, un equip que en la primera volta va arrencar un empat sense gols
a l’Estadi.

Ara que el Badalona està a punt d’encarar
la recta final de la temporada, parlem amb
Ismael Moyano, un dels pesos pesants del
vestidor. A punt de complir 36 anys i amb
91 partits com a escapulat, la veu del central
de Mollet es fa escoltar.

- Juanjo Garcia ha fet que es diverteixin jugant a futbol?
- A la meva edat, el que busco en el futbol
és passar-ho bé, en cada entrenament i en
cada partit. Finalment, si el futbolista s’ho
passa bé, és més fàcil treballar.

- Com es troba en una defensa a la
qual se li demana que tregui la pilota
controlada?
- Molt bé. Tal com m’agrada interpretar el
futbol, és una proposta que em fa sentir
còmode, perquè jugant així m’ho passo bé.

- Ha ajudat molt que els resultats
acompanyessin...
- Quan va arribar Juanjo, ens va donar les
seves quatre o cinc idees, les vam acollir
bé i ens va canviar la dinàmica. Ara hem
de mirar de continuar el màxim temps amb
aquesta inèrcia positiva.

- L’equip no ha perdut la seva consistència defensiva...
- Si, perquè estem competint a segona B i,
per molt que apostem per un futbol de possessió, hem de defensar. Tenir la pilota, a
més, serveix per descansar i que el rival no
tingui opció de crear perill. Crec que ho estem interpretant bé i ens estan fent poques
ocasions, tot i que, darrerament, amb molt
poca cosa ens estan fent gols.

- Creuen en la possibilitat d’aconseguir alguna cosa més que salvar la
categoria?
- La idea és afrontar cada partit com el més
important i, al final de la temporada, quedar al més amunt possible. No és el mateix acabar en el sisè lloc que en el dotzè.
Les nostres ganes i la sort ens situaran on
mereixem. El play-off? Matemàticament és

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

Debat obert
Queden vuit jornades pel final i el debat
està obert: el Badalona pot arribar al play
off? Matemàticament és possible, però la
quarta posició és a 9 punts i caldria fer
un final de temporada espectacular. Els
últims partits dels escapulats conviden
a l’optimisme, però cal ser realista. Possiblement, en el vestidor volen sumar al
més aviat possible els punts necessaris
per assegurar la salvació i, després, veure fins on es pot arribar. El més important
és que el Badalona ha sortit per mèrits
propis de la zona perillosa i pot encarar
el final del curs amb tranquil·litat. En tot
cas, és evident que no es pot abaixar la

guàrdia, perquè hi ha 24 punts en joc.
El debat sempre és bo, encara més si és
per objectius importants. Crec que les
tres properes jornades marcaran el destí.
Trofeu Joan Saisó
Al màxim golejador del CF Badalona
• Amb 5 gols Chacopino.
• Amb 4 gols Natalio, Iván Agudo (1
de penal) i Santi Magallán (1 de penal).
• Amb 3 gols Robert Simón i Albarrán
(3 de penal).
• Amb 1 gol Boniquet, Aly, Néstor
Albiach i pròpia porta.

2

1

Barcelona: Morales; Estellés (Ángel Sánchez,
69‘), Robusté, Moyano, Valentín; Nana, Boniquet
(Chacopino, 85‘); Robert Simón, Santi Magallán
(Marc Carbó, 77‘), Iván Agudo; Néstor Albiach.
Alcoià: Bañuz; Primi, Barreda, Navarro, Vicente;
Omgba, Anaba (Bryan Reina, 73‘); Nieto, Óscar
Díaz (Pino, 65‘), Lino; Braulio (Rubio, 66‘).
Gols: 1-0, Iván Agudo (23’). 1-1, Braulio (41’).
2-1, Santi Magallán (58’).
Àrbitre: Alfonso Vicente Moral (comitè de Castella-Lleó). TG: Nana i Barreda.
Públic: 1.078 espectadors a l’Estadi.
Propera Jornada
Ejea
Ontinyent
Barcelona B
Castelló
Peralada
Conquense
At. Balears
Sabadell
Alcoià
Olot

-

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

“No vull arrossegar-me
pels camps de futbol.
Quan vegi que el físic
no em respon, faré un
pas al costat. Però si
mantinc el nivell que
tinc ara, seguiré jugant”

El racó d’en Saisó

Foto: Eloy Molina.

Classificació

BADALONA - ALCOIÀ

possible, però no tenim marge d’error: hauríem de guanyar sis de vuit partits. El primer
que hem de fer és guanyar al camp de l’Ejea
per certificar la salvació. Si ho aconseguim,
tindrem set finals per somiar amb altres objectius.

		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

Resultats Jornada 30
Badalona 2
Hércules 1
València B 2
At. Llevant 3
Ebro 0
Espanyol B 0
Vila-real B 0
Teruel 0
Cornellà 0
Lleida 0

-

Alcoià 1
Olot 0
Ejea 1
Sabadell 1
Barcelona B 1
At. Balears2
Ontinyent 0
Conquense 0
Peralada 0
Castelló 1

- Vostè està completant una temporada excel·lent, amb molt poques lesions. S’ho esperava?
- Si, només he tingut un petit problema
a l’isquio i, com que feia falta que ajudés
a l’equip, vaig parar només una setmana.
Em trobo bé físicament, m’ho estic passant
molt bé i això es reflecteix al terreny de
joc.
- El pròxim 13 d’abril complirà 36
anys. Té una temporada més de contracte, però veu a prop el final de la
seva carrera?
- En principi no, perquè tinc signat un
any més. Però no vull arrossegar-me pels
camps de futbol. Quan vegi que el físic no
em respon, faré un pas al costat. Però si
mantinc el nivell que tinc ara, seguiré jugant.
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‘Follow the Leader’...
...a Saragossa (2-0)

L’ Ademar vol acompanyar el Badalonès a la
segona fase de Copa Catalunya

El Seagull recupera la primera posició abans de visitar el seu màxim rival

Victòria al derbi (68-71) per mantenir-se al grup capdavanter de la taula

Les estadístiques vislumbràven
que el Seagull podia començar la
nova setmana d’entrenaments al
capdavant de la classificació. Les
‘gavines’ disputaven una jornada
més que assequible per sumar el
triomf i el Zaragoza visitava el vigent campió, el FC Barcelona B.
Les previsions, es van convertir en
realitat.
El bon partit que el Seagull va executar a l’Estadi contra el Pardinyes
li va servir per recuperar la corona al capdavant de la classificació quan resten tres jornades per
finalitzar la Lliga. Amb la derrota
del Zaragoza davant el Barça B, les
‘gavines’ igualen les aragoneses a
57 punts, però passen per davant
gràcies al goal-average. Aquest
diumenge les badalonines es des-

Tres autèntiques finals tindrà
el CB Coalci Sant Josep en les
pròximes jornades de lliga. Tot
i que encara resten quatre, el
conjunt de Lluís Pintor haurà
de deixar-se la pell davant els
rivals directes per així poder evitar el play-off de permanència a
EBA. Dissabte es va perdre a la
pista de l’Arenys (80-55) i demà
(18.00 hores), contra el Barberà,
s’intentarà repetir la victòria de
fa dues jornades al centre parroquial. La part baixa del grup
C-B es troba molt igualada quant
a resultats i la salvació directa
es troba a únicament un triomf.
El rival dels badalonins arriba
amb una ratxa de quatre triomfs
i la victòria és molt més que dos
punts.

plaçaran a la capital aragonesa per
disputar l’enfrontament que pot
deixar encarat el desenllaç de la
competició.
Contra el conjunt lleidatà, les blaves van dominar el duel des del
principi, però sense oportunitats
clares per avançar-se al marcador.
Sara Serna va obrir la llauna després d’una bona jugada per la banda.
Després del descans amb l’avantatge mínim de les ‘gavines’, l’equip
lleidatà va intentar equilibrar el
partit, però l’excel·lent jugada individual de Carla Morera va acabar amb el segon gol al fons de la
porteria. “El Pardinyes ha estat ben
ordenat i saben defensar de manera conjunta. Tenen un gran entrenador, amb el qual el futbol femení

Foto: Alberto Estébanez

guanya”, va lloar Jordi Ferrón.
El Seagull afrontarà aquest diumenge a les 12 hores al Pedro

Sancho de Saragossa un partit decisiu amb la motivació de cara. La
victòria pràcticament sentenciaria

FUTBOL COMARCAL

la primera posició i el títol de Lliga.
Una gesta històrica a tocar després
de l’ascens a la Primera B.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

A Copa Catalunya, el ritme cardíac també s’accelerà al tram

Manel Expósito

més decisiu del curs. El Maristes Ademar de Lluís García va
emportar-se’n el derbi badaloní
a La Plana davant el Fruits Secs
Corbera CB Dimonis Badalonès
(68-71), en un matx igualat fins
al darrer minut. De forma provisional, el triomf va traduir-se en
la quarta posició de la taula a favor de l’Ademar, però la victòria
del Santa Coloma els hi va traure
la il·lusió. Tot i la derrota, els ‘dimonis’ de Xavi Riera mantenen
la segona plaça. Demà dissabte
rebran la visita del BàsquetPiaSabadell i el Reus s’enfrontarà
diumenge a l’Ademar.

El líder tomba l’YFTA i la ‘Llefi’ no pot celebrar
amb victòria els 300 de Souto
El porter del Lloreda iguala el derbi contra el Pere Gol al 89’ (1-1)
Guanyar el CE Mataró aquesta
temporada és quasi una gesta
que s’hauria de recompensar amb
bonificació de punts. De fet, ja
és tota una alegria poder marcar
dos gols al totpoderós, qui aquest
curs tan sols ha perdut 15 punts
de 78 possibles. El Young Talent
va remar de valent al seu Municipal contra el conjunt maresmenc.
Tot i veure’s superat amb dos gols
de desavantatge, els de Ricardo
Parra van arribar a ficar-se en el
partit amb 10 minuts encara per
disputar (2-3). La derrota condemna els de Sant Roc a la posició de possible descens i haurà
de recuperar el marge perdut
en les 8 jornades que resten de
Lliga. Per la seva part, la Unificació Llefià no va poder dedicar la

Foto: Manell Expósito

victòria al seu entrenador, Jordi
Souto, qui va arribar a la màgica
xifra de 300 partits al capdavant
del primer equip. A Canyelles, la

‘Llefi’ va caure per 4 gols a 2.
Diumenge a les 12 hores, l’YFTA
juga al difícil camp del Mollet, i el
Singuerlín visitarà Llefià.

A Tercera Catalana vam viure
un intens derbi badaloní, l’únic
d’aquesta temporada, entre el CF
Lloreda de Benja Portillo i l’AE La

Salut Pere Gol de Dani LaLaguna. Ambdós conjunts arribaven
al matx quasi sense objectius a
satisfer. Tant un equip com l’altre
tenen la salvació a la butxaca i
l’ascens massa lluny. Al camp
del club més històric en regional
es va viure un matx intens que va
finalitzar amb empat a un. Dani
Altimira va avançar els visitants
al minut 34 però Juanuto, el porter local, va marcar en el temps
afegit. Bogeria per una diana
gens habitual per part del porter.
Finalment, a Quarta Catalana,
la UE Bufalà va sumar davant
el Sentmenat un triomf - per la
mínima - 10 jornades després
(0-1) i el Pere Gol B va empatar
al Municipal de Premià de Mar
(1-1).

Joventut Femení

Per la seva part, el Círcol Catòlic

té quasi impossible la salvació
directa a Copa després de perdre a casa contra el Sant Cugat
(61-69) i haurà d’assegurar-se
la promoció de permanència i
intentar lluitar per tenir el factor
pista a favor. Recordem que els
dos millors classificats que disputin el play-out tindran aquest
privilegi (a priori) a favor. Demà
dissabte a les 18 hores visiten la
pista d’un rival directa, el Santa
Eulàlia (L’Hospitalet).
Qui també està lluitant per disputar una promoció a final de temporada, però en aquest cas d’ascens, és la Minguella de David
Martin. El conjunt de Casagemes

segueix intractable al tram decisiu de la temporada i va vèncer
l’Arbúcies (70-66) per mantenir-se en aquesta lluita capdavantera del grup 3 de Primera.
Els rivals directes no van ensopegar i la segona plaça es manté a una victòria de distància.
Aquest cap de setmana al pavelló
Sílvia Domínguez juguen el primer contra el segon classificat:
UE Montgat - Sant Gervasi.
Finalment, a Primera Femenina
no s’alteren les dinàmiques i el
Joventut Femení va embutxacar-se la victòria a Lleida (66-84)
i la Minguella va caure davant el
Sant Nicolau (43-66).

28 POLIESPORTIU

José Manuel Hernández - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 650

Millor marca mundial de
Mireia Belmonte als 800

El 14 d’abril
arriba la 5a Cursa
de la Dona

És la darrera prova abans del Campionat d’Espanya

El pròxim 14 d’abril, amb sortida i
arribada al Passeig Marítim, tindrà
lloc la 5a edició de la Cursa de la
Dona, sota l’organització de Bubo
Esports Events, i amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Federació de Dones de Badalona.
Amb un recorregut planer de cinc
quilòmetres, es tracta d’un esdeveniment destinat a la lluita contra
el càncer de mama, amb l’objectiu de conscienciar, especialment
les dones, de la importància de

La nedadora badalonina Mireia
Belmonte torna al seu màxim nivell, aconseguint la millor marca
mundial als 800m, amb un temps
de 8.27.12, a l’Open de Marsella.
Aquest registre encara té més
mèrit, si tenim en compte que
va ser poc després de disputar la

la revisió i prevenció d’aquesta
malaltia.
Part de la recaptació obtinguda,
a partir de les inscripcions, anirà
destinada a l’institut Català d’Oncologia, per la investigació del
càncer de mama.
Els dorsals es podran recollir ,
durant el divendres 12, dissabte
13 (d’11 a 29 hores), i el mateix
diumenge 14 de 8 a 9, en el local
del Front Marítim situat al Port de
Badalona.

prova dels 1.500
Al marge d’aquesta medalla d’or,
Belmonte també va aconseguir
la plata, als 400 estils i als 400
lliures, i la medalla de bronze als
200 estils.
La prova, a la ciutat francesa,
és la darrera abans de la dispu-

ta dels Campionats d’Espanya
de primavera, els quals han de
servir per aconseguir les mínimes pels Campionats del Món
d’aquest estiu a Gwangju (Corea), amb l’objectiu de revalidar
la seva corona mundial als 200
papallona.

Prop de 4.000
atletes participen
a la Màgic BDN
Running
Aquest diumenge s’ha celebrat la
8a edició de la Màgic BDN RunnimR, cursa que ha comptat amb
la participació de prop de 4.000
atletes de totes les edats, amb una

recaptació de 6.000 euros, destinada a la Fundació Josep Carreras, en homenatge al badaloní
Luis Condon, atleta mort l’any
2012 per leucèmia.

Foto: Flash Bdn
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Felicitats! El Sol entra al teu signe i amb ell arriba la
Primavera i l’inici de l’any Astrològic. Poses energia en
conservar patrimoni i incrementar el nivell d’ingressos.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Es donen les bases per establir acords amb persones
amb les quals hi havia friccions. Sobretot pel que fa a
la parella. Possibles inicis professionals amb el Sol al
Mig Cel.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Assumptes patrimonials i de fills, sembla que entren
en certa tibantor. Compte amb la impaciència que pot
donar l’aspecte tens entre Venus i Mart. Pensa que és
temporal.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Saturn, Plutó i el Node Sud, en conjunció, indiquen que
toca ser responsable i no repetir errors del passat. Mira
enrere per comprendre on has de rectificar el rumb.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol ja avança per la teva Casa XII i entres en un període d’obligada introspecció. D’aquí al teu aniversari
podràs anar tancant temes que queden pendents de
solució.

Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri és al costat de Neptú i t’inclina a veure les coses
d’una manera poc objectiva i errar en les teves conclusions. Deixa passar uns dies per veure-hi més clar.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol entra a Àries i reps un bon aspecte que fa que
estiguis més actiu. Hi ha coses que no fas bé, en relació
a la parella, però et costa admetreho. Reflexiona-hi.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Qüestions de parella, o que tenen a veure amb els fills
i que semblaven resoltes o oblidades, retornen per posar-se damunt la taula i parlar-ne, amb Mercuri retrògrad.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’aspecte facilitador de Mart amb Plutó, el regent del teu
signe, fa que estiguis assolint alguns reptes importants
per a tu. Especialment pel que fa al sector laboral.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Si ets dels darrers dies del signe, reps una dosi extra
d’energia, per part de Júpiter, a Sagitari. Si creies que
no hi havia res a fer, pot sorgir l’oportunitat esperada.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Venus al costat de Lilith, inclina a una etapa de coqueteig, de jocs passionals. Si la teva vida sexual
passava per una etapa avorrida, pot reviure amb nous
estímuls.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb el Sol, transitant pel sector econòmic, prens la
iniciativa per resoldre qüestions materials. Mercuri
conjunt a Neptú, fa que el nivell de percepció sigui
molt elevat.

Sudoku
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Sempre podràs
comptar amb nosaltres
Aigües de Barcelona se suma a la crida del Dia Mundial
de l’Aigua per no deixar ningú enrere
L’aigua és un motor de canvi per
aconseguir una societat més desenvolupada i igualitària i, també, per
combatre la pobresa al món, que
ha tornat a llocs on semblava erradicada. El Dia Mundial de l’Aigua,
instituït per Nacions Unides, aquest
any posa l’accent en la necessitat
que la societat avanci sense deixar
ningú enrere, és a dir, sense privar
d’allò més bàsic els que passen dificultats.
Aigües de Barcelona està profundament compromesa amb el servei a
les persones i amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
de Nacions Unides. És precisament
aquesta vocació allò que l’ha portat
a posar-se al costat dels qui necessiten més ajuda. Conscient de la
seva responsabilitat com a prestatària d’un servei de primera necessitat, la companyia va crear l’any 2012
un Fons de Solidaritat, capdavanter
en el sector, per atendre la situació
de les famílies vulnerables, aquelles
que, a causa de la crisi econòmica,
no es podien fer càrrec del pagament del rebut de l’aigua.
Gràcies al seu coneixement dels
usuaris i de la seva situació, Aigües
de Barcelona es va anticipar a les
regulacions normatives i l’empitjorament del context econòmic i social. I, d’aquesta manera, es va convertir en la primera gran companyia
de serveis que pot assegurar, amb
tot rigor, que no talla mai el subministrament a aquells usuaris que
han estat identificats pels serveis
socials com a persones vulnerables.
El disseny i la implementació del
Fons de Solidaritat va ser elogiat al
seu dia per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), organisme en el qual participa
la Generalitat, que va destacar la relació de màxima confiança entre la
companyia i els serveis socials dels
ajuntaments i les entitats d’ajuda als
més desprotegits.

Convenis amb 22
municipis

El Fons de Solidaritat d’Aigües de
Barcelona ha signat convenis amb
22 municipis de l’àrea metropolitana per garantir el subministrament
d’aigua a les persones que, segons
els serveis socials municipals, no
el poden pagar per motius econòmics. A més, gairebé 25.000 famílies (7.000 de les quals, a la ciutat
de Barcelona) van deixar d’abonar
l’import del rebut de l’aigua corresponent al consum, que suposa
pràcticament el 50% del total. La
resta són impostos i taxes de les
administracions”.
Com que moltes famílies encara no
s’han pogut refer de la crisi i continuen patint dificultats, la companyia ha tornat a fer un pas endavant.
En concret, ha comunicat a totes
les famílies en situació de vulne-

rabilitat que els condona el deute
acumulat en els rebuts endarrerits.
Es tracta del deute que aquestes
famílies van acumular des que van
deixar de pagar els rebuts per motius econòmics fins que els serveis
socials dels seus ajuntaments les
van declarar en situació de vulnerabilitat.

Tarifa social i
bonificacions

Aigües de Barcelona també ha creat
una tarifa social que aplica des de l’1
de gener de 2014 i que representa
una reducció del 25% en l’import
del servei d’aigua sobre la tarifa
domèstica. Aquesta tarifa social la
poden demanar les persones en situació d’atur, jubilades o vídues, les
que perceben una pensió mínima
contributiva per incapacitat permanent i les persones perceptores de la

renda mínima garantida.
També disposen de bonificacions les
llars on viuen més de tres persones
i les llars amb persones amb disminucions i amb dependència reconeguda (que computen com si fossin
dos residents). L’any 2018, més de
21.000 famílies es van beneficiar
d’aquest tipus de bonificació, cosa
que suposa un estalvi de 56 euros
anuals de mitjana per domicili.
Cuinar, rentar els plats, dutxar-se o
fer la higiene dels més petits formen
part de les rutines de totes les llars,
independentment de la seva condició econòmica. I així ha de continuar
sent, perquè l’aigua i el seu ús ens
iguala a tots i ens fa partícips d’una
comunitat que comparteix un recurs
que, servit amb eficiència i sostenibilitat, constitueix un dels pilars
d’una societat desenvolupada i inclusiva.
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