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Medieval
conquereix
Badalona
Una Ràtzia “cremarà”
l’esglèsia de Santa Maria
Pedro Sánchez
assistirà a l’acte
de campanya del
PSC a Badalona el
proper dijous 18 6
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Artistes plàstics, actors, pintors i titellaires
comparteixen espai a l’antiga fàbrica i temen
haver de marxar de la ciutat si l’Ajuntament
no els facilita un local alternatiu

Antiga fàbrica Mobba, al centre de Badalona / Montse López
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Els artistes de Badalona
s’uneixen per reivindicar la
Mobba com a fàbrica de creació
Encara no hi ha data prevista per a l’enderroc
però el que sí se sap segur és que l’antiga
fàbrica Mobba anirà a terra per donar pas a
una zona verda. En aquest edifici de quatre
plantes al centre de Badalona fa 14 anys que
artistes de diferents disciplines de Badalona hi treballen en el desenvolupament dels
seus projectes. Hi ha companyies de gran
envergadura i de trajectòria internacional
com Xirriquiteula o La Industrial Teatrera.
Fa uns anys que també hi treballa Ramon
de los Heros, el constructor del dimoni
de Badalona des de fa més d’una dècada.
Poden arribar a trobar-se fins a una vintena d’artistes de diferents disciplines entre
pintors, titellaires, actors de teatre de carrer,
artistes plàstics, etc. Ara s’han unit com a
Fàbrica de Creació la Mobba on, a través de
les xarxes socials, volen donar a conèixer
el potencial artístic que s’amaga rere una

façana ruïnosa. I és que si no arriben a un
acord amb l’Ajuntament per trobar un lloc
alternatiu, molts d’ells només veuen una
solució: marxar de Badalona. “Si finalment
la Mobba va a terra i l’Ajuntament no es capaç de reubicar-nos en un altre lloc o d’obrir
un proces de diàleg on escoltar les necessitats d’un col·lectiu tan arrelat a la ciutat,
caldrà buscar un altre lloc on dur a terme
aquestes pràctiques i aquest pot trobar-se
perfectament en qualsevol altre lloc”, afirma
Marc Costa, de Xirriquiteula. La companyia
de teatre de carrer fa 13 anys que fa servir la
Mobba com a seu. Va ser cap al 2005 quan
el propietari de l’antiga fàbrica Montajes
de Básculas y Balanzas (Mobba) va arribar
a un acord amb algunes entitats (com els
Castellers de Badalona que també la van fer
servir com a seu per als assajos) a través
d’un contracte a precari, és a dir, podien fer

ús de l’edifici a canvi d’encarregar-se del
manteniment. Feia dos anys que la fàbrica
havia tancat i era una manera d’evitar-ne
l’ocupació il·legal. Des del 2014 que l’Ajuntament va expropiar l’edifici, l’acord és verbal. “La Mobba se’n va a terra i amb ella tot
el que hi ha dins”, lamenta el constructor
del dimoni, Ramon de los Heros. Es mostra
molt molest per la poca implicació que els
artistes que treballen a la vella fàbrica han
rebut dels darrers governs municipals. “Els
veïns la coneixen com una fàbrica de rates
i pols, és cert que no està en molt bones
condicions però si nosaltres no hi fóssim,
encara estaria molt pitjor”, assegura de
los Heros. Saben que hauran de sortir de
la Mobba perquè s’acabarà enderrocant
però “mai hi ha una data concreta”, diu el
constructor. “Això és insuportable, jo marxo
i prou”, assegura Ramon de los Heros qui

LA MOBBA, UNA FÀBRICA PIONERA EN LA CONSTRUCCIÓ DE
BALANCES I BÀSCULES, VA TANCAR AL 2003
La Mobba obre les seves portes el 1939
de la mà de Mongé i Barriga i es converteix des dels seus inicis en una les
fàbriques pioneres en la fabricació de
balances i bàscules. Encara se’n poden
trobar com a joies de col·leccionista en algunes pàgines de segona mà.
Les seves parets també van veure la
llum els primers electrodomèstics de
la ciutat, com rentadores automàtiques
o ràdios. Als anys 50, amplia la seva
activitat amb la producció d’aparells de
motor domèstics i per al comerç, però
s’acaba especialitzant en balances d’alta
qualitat, que seran ja electròniques un
Balança fabricada a la Mobba / Fons del Museu de Badalona

cop s’arriba a la dècada dels 70. És en
aquesta dècada quan es converteix en el
primer fabricant d’Espanya d’instruments
de pesatge, i en un dels referents mundials del sector. Els amos de la Piher,
una altra fàbrica de la ciutat, compren
la Mobba que finalment acaba en mans
de l’empresari Antonio Catalán. Catalán
ven la fàbrica als treballadors i es compra la cadena NH Hoteles. Transformada
en cooperativa, l’edifici que hi ha entre el
Carrer Dos de Maig i Sant Isidre tanca
les seves portes al 2003. Actualment, la
Mobba Industrial Catalunya SA es troba
al polígon de Bonavista.
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ja està buscant un espai alternatiu per continuar treballant. Lamenten que no s’hagi fet
una aposta per a aquells que desenvolupen
creacions artístiques amb ressò internacional (hi hagut alumnes de la Pau Gargallo treballant a la Mobba que han exposat
a Nova York). “A la Mobba hi hem trobat
un espai de treball molt interessant on es
poden establir llaços de col·laboració amb
altres artistes i amb gent de l’ofici alhora
que permet emmagatzemar certs elements
teatrals de gran format, mantenir un taller
i assajar les nostres creacions”, diu Marc
Costa de Xirriquiteula, però lamenta “l’actitud dels diferents governs que han passat
en aquests dotze o tretze anys que han oscil·lat entre el desconeixement total i tímids
intents d’acostament que no han fructificat

en res concret”. Els artistes creuen que haurien de poder treballar en condicions i, tot i
que saben que la Mobba s’ha d’enderrocar,
veuen la vella fàbrica com la millor opció
per desenvolupar aquesta fàbrica de creació. “Podria rehabilitar-se, sens dubte, però
caldria voluntat política, dotació econòmica i un bon projecte de gestió”, diu Costa.
Sinó, “posats a somniar, voldríem un espai
de caràcter industrial, ben comunicat, amb
espais amplis i diàfans però també amb
oficines o sales de reunions”, afegeix el
membre de Xirriquiteula. Aquests dies el
moviment dins la fàbrica el porten Ramon
de los Heros i el seu equip de set persones mentre comencen a construir el dimoni
d’aquest 2019. A punt ha estat de no fer-ho
com a protesta.

Des de fa més de 15
anys, la Mobba espera
el seu futur
Els veïns reclamen solucions a l’estat de
l’edifici i el govern reconeix que és precari

La Mobba és seu d’una vintena d’artistes de Badalona / Miquel López
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L’antiga fàbrica de
Muebles Rojas, només
per a la Fura dels Baus

El constructor del dimoni, Ramon de los Heros, a la Mobba / Miquel López.

Des del tancament de la fàbrica al 2003 fins
a la decisió d’incloure una partida destinada
a l’enderrocament de la Mobba, han passat
molts anys. Fins al mandat 2007-2011, amb
Jordi Serra com alcalde, no van començar
els tràmits per expropiar-la. Després de litigis amb el propietari, un jutge va fixar en 3
milions d’euros el preu de la parcel·la, però
fins al 2014, ja amb Xavier Garcia Albiol
com alcalde, no es va saldar el deute, que ja
era de 4,5 milions d’euros a causa dels interessos acumulats. Albiol va pensar en l’opció de convertir-lo en equipament però està
catalogada com a zona verda, així que finalment es va optar per decidir que l’enderrocament era la millor opció, sobretot tenint
en compte l’estat de l’estructura. “Es podria
crear una plaça i potser un nou equipament,
però segur que l’actual edifici s’enderrocarà
perquè es troba en molt males condicions”
deia Albiol a finals de 2014. La regidoria
de Via Pública va adquirir el compromís
de posar-hi una malla per evitar que algun
despreniment posés en perill els vianants.
Amb el canvi de govern de 2015, el futur de
l’edifici no va ser més esperançador ja que
l’aleshores regidora de Cultura, Laia Sabater, confirmava el mal estat de l’edifici. Per
això va sorprendre que el govern de Dolors
Sabater proposés la fàbrica com a seu de la
Fundació Badalona Capaç quan el projecte de centre ocupacional a Morera se’n va
anar a en orris. La Fundació va rebutjar la

possibilitat d’anar a la fàbrica ja que calia
una gran inversió, un canvi de planejament
urbanístic i, a més, era necessari el permís
del Ministeri de Foment per ubicar-hi Badalona Capaç. El govern de Guanyem, ERC
iCV-EUiA sí va fer tasques res desratització davant les queixes dels veïns. L’última
notícia és l’acord a què han arribat PSC i
ERC durant l’alcaldia d’Àlex Pastor per incloure en el nou pressupost una partida de
400.000 euros per demolir la fàbrica. Sobre
el futur dels artistes que hi ha dins, l’actual
govern és més que concís: “No hi ha data
d’enderrocament i s’està treballant per tal de
trobar un espai on aquests artistes puguin
continuar amb les seves tasques”.
Divisió entre els veïns propers
Alguns veïns del Carrer Dos de Maig han fet
arribar les queixes sobre l’estat de la fàbrica
fins al Síndic de Greuges. Es queixaven de
rates, mosquits i del perill que suposava el
despreniment de parts de la façana. Asseguren tenir por que “algun dia es produeixi
una desgràcia” ja que és un lloc de pas
habitual. No opina el mateix Jaume Arqué,
l’únic veí que viu dins la mateixa parcel·la
on s’aixeca la fàbrica. “Com a molt he vist
una rata”, diu Arqué, que defensa que es rehabiliti l’espai com a centre d’arts culturals.
“Una ciutat com Badalona no pot perdre
un lloc com aquest on hi treballen entitats tan importants”, afegeix aquest veí. .

Lloguer diari de moto elèctrica i combustió.
Gestió de flotes.
Renting de motos, turismes i furgonetes.
Instal·lacions de càrrega
elèctrica per a vehicles.

President Companys, 11 - 08911 Badalona - Tel. 93 464 05 53 - info@motorentbadalona.com

Durant el mandat de Guanyem, ERC i
ICV-EUiA, el govern va oferir als artistes
de la Mobba traslladar-se a l’antiga fàbrica
de Muebles Rojas, al barri del Manresà. Hi
veien una nau que podia convertir-se en un
“pol d’indústria cultural”, segons afirmava
l’exregidora de Cultura, Laia Sabater. Els
mateixos artistes creien que era una bona
opció per aglutinar les companyies que treballen des de Badalona. Però la primera en
instal·lar-se va ser la Fundació Èpica de la
Fura dels Baus. I sembla que serà l’única. Als

artistes de la Mobba se’ls ha comunicat que,
durant dos anys, Muebles Rojas serà per a la
Fura mentre que, segons Ramon de los Heros, “l’Ajuntament es va comprometre a cedir-nos el 30% de l’espai”. “No només tenim
en compte l’arribada de la Fura a Badalona,
sinó també aquest col·lectiu d’artistes que té
tanta projecció fora de les nostres fronteres”,
deia la responsable de Cultura entre 2015 i
2018. Sembla, però, que durant un temps la
fàbrica del Manresà es dedicarà només a les
creacions artístiques de la Fundació Èpica.

La Fundació Èpica de la Fura dels Baus, a la fàbrica Muebles Rojas / Fundació Èpica
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“La Badalona Valenta” nom de la
El jutge rebutja
arxivar el cas de les candidatura de Guanyem i ERC
obres il·legals durant Presenten els primers 14 noms de la llista
el govern d’Albiol
El jutjat d’instrucció número 3
de Badalona ha desestimat la
petició d’arxivament presentada
per l’exregidor del PP de Badalona, David Gómez, pel cas de les
obres il·legals que va esclatar en
el primer any del mandat d’Albiol.
Segons l’auto, el jutge considera
que la instrucció del cas ja es va
tancar a principis de 2018 i que en
aquest moment processal, en que
s’espera l’obertura de judici oral,
la petició de l’exregidor és “improcedent”. A més, s’entén que hi ha
indicis “de sobres” de les “nombroses obres” encarregades per
Gómez “infringint” el procediment
administratiu, valorades en prop
d’1,5 MEUR. Un dels treballs va
ser a casa d’una excoordinadora
del PP del barri de la Salut, Julia
Sánchez, i es va intentar imputar el
cost a l’Ajuntament, camuflant una

factura per obres a la via pública
inexistents. Tant l’excoordinadora
com l’administradora de l’empresa que va fer els treballs també
estan acusades per aquest cas.
Des del PP s’ha recordat que quan
Albiol era al capdavant del govern
municipal va denunciar el cas i
que el PP va acabar expulsant Gómez per aquells fets.
Per la seva banda, Badalona En
Comú ha emès un comunicat on
s’anuncia que es personarà com
acusació popular en “el cas de
corrupció política més greu que
s’ha destapat a Badalona”. La líder dels comuns, Aïda Llauradó,
recorda que “no és l’únic” on el
govern que va dirigir Albiol està
implicat i en clau electoral avisa
que el seu objectiu és ara “evitar
que els corruptes tornin a governar”.

La candidatura unitària de Guanyem
i ERC es presentarà a les eleccions
municipals sota la marca de La Badalona Valenta, un nom que sorgeix
d’una votació entre els simpatitzants
de les dues formacions. La candidatura ha presentat aquest dimecres la
imatge gràfica de la campanya i en
el que la candidata, Dolors Sabater,
apareix només amb el seu nom. El
número dos de la llista serà el líder
republicà, Oriol Lladó, i entre els
catorze primers llocs hi entra com

Presentació de la candidatura unitaria

repte de ser la força més votada a
la ciutat el 26-M. La candidata de
la Badalona Valenta respecta la decisió i emplaça En Comú Podem a
“trobar-se” a l’Ajuntament després
de les eleccions municipals. Finalment, el Comú de Badalona anirà
amb Podem, tal i com han decidit
les dues direccions nacionals, tot i
que el Cercle local de Podem volia
anar plegats amb Guanyem i ERC.

a independent l’expresident de les
FAMPAS, David Guerrero, Nora San
Sebastian, Àlex Montornès, Carme
Martínez, Anna Maria Lara o Toni
Flores, entre d’altres. En aquests
llocs de sortida hi ha set membres
de Guanyem i sis d’ERC.
Durant la presentació de la candidatura, Sabater ha lamentat que finalment no s’hagi aconseguit tancar un
“front ampli” que també incorporés
els comuns a la candidatura unitària
per afrontar amb més garanties el

L’alcalde Àlex Pastor reacciona
al nom de la Badalona Valenta
El candidat badaloní del PSC i
actual alcalde de la ciutat, Àlex
Pastor, va reaccionar a l’anunci del
nom de la candidatura conjunta de
Guanyem i ERC. Pastor, en una
piulada a les xarxes, va considerar
que “almenys una cosa tenen raó;
amb ells Badalona va lenta. Això
ho han demostrat durant 3 anys.
Enhorabona per reconeixer-ho”, va
piular Pastor.

BREUS

COMENÇA LA CAMPANYA DE LES ELECCIONS GENERALS DEL 28A

ACTE DE JUNTS PER CATALUNYA BADALONA AL TEATRE PRINCIPAL

Aquesta passada mitjanit ha començat
oficialment la campanya de les eleccions
generals del pròxim diumenge 28 d’abril.
A Badalona, la majoria de partits han fet
la tradicional enganxada de cartells, tant
en actes al carrer o bé a la seu dels seus
partits. Durant la campanya, Badalona tornarà a ser escenari de diversos actes centrals dels partits, com per exemple la tarda
del dijous 18, amb un acte amb Pedro
Sánchez, candidat del PSOE, la candidata
per Barcelona, i ministre, Meritxell Batet,

La precampanya a la ciutat va portar
dilluns la formació Junts per Catalunya ha organitzar un míting amb
la presència de les candidates al
Congrés, Míriam Nogueras i Laura
Borràs, i el cap de llista a Badalona,
per les municipals, David Torrents.
Des de Junts van remarcar que seran
clau per evitar que es governi Catalunya “des de les clavegueres” de
l’Estat, segons van dir les candidates
al Congrés.

el primer secretari del PSC, Miquel Iceta
i l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor. L’acte
serà a les 18:30h al Teatre Blas Infante.

Les eleccions seran el 28A

Acte de Junts al Teatre Principal

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica
Especialistes en el sector del transport i vehicles
Vista de la ciudad. / Sergio Más Navarro
C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384
20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com
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ADIF I BADALONA REFORÇARAN LA SEGURETAT
DE LES VIES DEL TREN
Adif i l’Ajuntament de Badalona han
acordat millorar la seguretat del ferrocarril al pas per la ciutat per evitar el
pas fraudulent de viatgers que creuen
la via per punts no autoritzats. La presidenta d’Adif, Isabel Pardo de Vera,
i l’alcalde de Badalona, Álex Pastor,
han signat un conveni que així ho
recull. El compromís de l’administrador ferroviari és que, en menys d’un
any, instal·larà una tanca de més d’un
quilòmetre amb un sistema “d’alta seguretat i major resistència”. Al mateix
temps, el conveni també estipula que
Adif s’encarregarà de netejar i sanejar

la via, amb la corresponent gestió dels residus que es retirin.

RAFAEL PELLS REP LA MEDALLA D’OR DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA
El president de l’Associació Europea
d’Economia i Competitivitat, José
Luís Barceló ha atorgat la seva medalla d’or al badaloní Rafael Pells. Es
tracta d’una distinció pels mèrits en el
treball en reconeixement per la seva
feina. Aquesta distinció, en concret la

medalla d’or, s’atorga en base a la seva
trajectòria professional, la bona qualitat
dels estàndards de qualitat, satisfacció
de client, el compromís d’excel·lència,
els anys recorreguts en el sector, entre
d’altres paràmetres que s’han atorgat al
badaloní Pells.

Adif ha de complir el seu
compromís amb Badalona
Fa molts anys que Badalona pateix una
deixadesa per part de l’empresa ferroviària Adif amb el manteniment de les
vies del tren. No ve d’ara, ni tampoc
del darrer any, que la brutícia s’acumula al voltant de les vies del tren, sobretot en el tram que toca amb Sant Adrià
de Besòs. En aquest municipi, Adif va
aixecar un mur per evitar que els més
incívics llencessin escombraries al
voltant de les vies. Els darrers governs
de Badalona han demanat, per activa i
passiva, un millor manteniment i neteja d’aquests trams de vies. Ara, l’Ajuntament de Badalona acaba de signar
un contracte amb Adif que permetrà
no només netejar aquests espais sinó
també aixecar unes tanques, de gairebé un quilòmetre de distància, que vol
evitar aquests abocadors il·legals. Fa
massa temps que els veïns de la Mora,
i darrerament entitats com “Sin pasaje
de vuelta” han denunciat la situació de

deixadesa en aquest tram de vies, a tocar del polígon Badalona Sud. Un altre
dels aspectes que hauria de revisar
Adif és la quantitat de tanques rovellades instal·lades dins del terme municipal de Badalona. Una mà de pintura
és urgent. Ara que s’ha signat aquest
conveni, entre Ajuntament i empresa
ferroviària, seria un bon moment per
pintar o bé canviar, totes aquestes tanques que envolten els 5 quilometres
de vies al seu pas per Badalona, i que
en alguns casos passen per llocs tant
cèntrics i emblemàtics com la Rambla.
Fa anys que les tanques no tenen cap
mena de manteniment i la estar tant a
prop del mar no ajuda per tal que no
estiguin totalment rovellades i amb
perill, per exemple, pels infants que
a vegades s’enfilen veient passar el
tren. Adif no pot tornar a fallar i s’ha
de posar a treballar per aquest manteniment.
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El jugador Nicolás Laprovittola
serà el pregoner de les Festes de Maig
Jorge Javier Vázquez que ha hagut de renunciar per motius de salut
Canvi de pregoner a menys d’un mes per
les Festes de Maig. Finalment, Jorge Javier
Vázquez no serà la persona que pujarà al
balcó de la Casa de la Vila, per motius de
salut i ordres dels seus metges, el pròxim
3 de maig. Aquesta setmana, l’Ajuntament
ha anunciat el nom del substitut. El jugador
de basquetbol del Club Joventut de Badalona, Nicolás Laprovittola serà l’encarregat de
pronunciar el pregó de les Festes de Maig.
Laprovittola, nascut el gener de 1990 a la
ciutat argentina de Morón, va arribar a la

Penya el 22 de gener de l’any passat. Des
del primer moment va liderar l’equip de tal
manera que va contribuir decisivament a
mantenir l’històric club a l’elit del bàsquet
espanyol. El dorsal número 10 del Joventut ha aconseguit l’estima i la consideració
dels afeccionats i seguidors verd-i-negres,
així com l’admiració general de la resta del
món esportiu amb grans partits i actuacions
extraordinàries com a la darrera edició de
la Copa del Rei. Actualment Laprovittola
encapçala o es troba entre els més desta-

Imatge del jugador de la Penya que farà el pregó de festes

cats de les principals estadístiques de l’ACB
(la lliga professional de bàsquet) com ara
en anotació, assistències, tirs de tres, tirs
lliures i faltes rebudes. En un comunicat,
l’Ajuntament ha explicat que vol reconèixer
els indubtables mèrits esportius, però tam-

bé posar en relleu el valor del compromís,
l’esforç i el lideratge que ha exercit i la connexió assolida amb el club i la ciutat i el fet
que la seva positiva imatge s’associï indefectiblement a Badalona.

BREUS

ÈXIT DE LA FIRA INICIA’T AL PORT DE BADALONA
Inicia’t, la fira de la nàutica i els seus oficis ha finalitzat consolidant-se en el panorama de fires i salons a nivell nacional.
Una fira pionera a l’Estat ja que és l’única
que promociona l’accés al mar, la nàutica
de base o d’iniciació i també la promoció
de l’oferta formativa reglada existent a Catalunya. En un 30% ha crescut la presència d’expositors -fins a un total de 83- la
qual cosa evidencia la idoneïtat i l’interès
que la filosofia d’Inicia’t desperta. D’altra
banda, més de 500 estudiants d’ESO, els
que ja estan començant a descobrir les
seves preferències per a la presa de deci-

sions en relació a la seva formació immediata, han passat el dilluns 8 i dimarts 9
per la fira Inicia’t.

EL TANATORI DE BADALONA REPASSA LA HISTÒRIA DE BADALONA
A TRAVÉS DE PINTORS
El Tanatori de Badalona ha ofert, aquest
dimarts, dins del cicle “La història de
Badalona a través dels seus personatges cèlebres”, una conferència dedicada
als pintors més reconeguts de la ciutat.
Coincidint amb que el 15 d’abril és el Dia
Internacional de la Cultura, s’ha fet un
recorregut pel passat artístic més recent

de la ciutat a partir de la vida dels badalonins rellevants que hi van deixar empremta. L’acte, que ha tingut lloc a l’espai
de l’oficina d’atenció a les famílies que
PFB – Serveis Funeraris té al centre de
Badalona, ha anat a càrrec de Margarida
Abràs, directora del Museu de Badalona,
institució que dóna suport a la iniciativa.
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Creu Roja al Barcelonès Nord dona estrena
un nou servei d’assessorament a emprenedors
Ofereix suport a persones amb un projecte empresarial o negoci ja en marxa

Creu Roja ha estrenat aquest nou servei d’assessorament

El projecte Impulsa: suport a l’autocupació i microcrèdits al Barcelonès Nord, vol
augmentar les possibilitats d’ocupació
de les persones amb dificultats d’inserció

laboral del territori que tenen una idea de
negoci i un perfil emprenedor, perquè aconsegueixin treballar per compte propi creant
la seva pròpia empresa. A través d’aquesta

iniciativa, s’ofereix un servei d’informació,
assessoria i orientació sobre els diferents
aspectes que intervenen en la creació, el
finançament, la gestió i el desenvolupament
d’iniciatives emprenedores i microempreses. Així com també s’ofereix suport en
l’accés al microfinançament necessari per
posar-les en marxa. Els emprenedors reben
assessorament i suport per a la creació de
la seva empresa a través d’un itinerari integral, complet, personalitzat i en tot moment
acompanyat d’un professional, a partir del
qual es treballen les competències personals i professionals de la persona interessada a través de diverses fases, com informació i selecció, pla d’empresa, suport en la
gestió del finançament i seguiment per garantir, finalment, la consolidació del negoci.
El projecte també dona suport a aquelles
persones amb un projecte empresarial ja en

marxa que vulguin treballar la seva consolidació al mercat, millorant la seva marca i
altres aspectes de negoci. Està obert a totes
les persones interessades en engegar el seu
negoci i comerços dels municipis de Santa
Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià
de Besòs. Per a més informació, les persones interessades poden trucar al telèfon 663
817 122, o contactar amb Juliette Arthaud a
través del correu Juliette.arthaud@creuroja.
org.
Programes d’ocupació
Els programes d’ocupació de Creu Roja tenen com a objectiu principal l’accés al mercat
de treball de les persones en dificultat social,
millorant les seves competències, generant
oportunitats mitjançant diverses accions formatives i facilitant les eines necessàries per
aconseguir una inserció laboral eficient.

L’ascensor de Sant Felip i d’en Rosés
torna a funcionar després de gairebé un any
Les rampes del carrer Cuba encara estan pendents de reparació
Ha passat gairebé 12 mesos fora de servei,
però ja torna a funcionar des del passat divendres. L’ascensor que comunica els barris de
Dalt de la Vila i Bufalà, per sobre l’autopista,
ha estat reparat després que el govern de Badalona hagi signat un nou contracte de manteniment dels equipaments de la ciutat. Segons
fonts municipals, fins ara no hi havia un contracte que permetés arreglar, amb l’actual llei
de contractació, les diferents infraestructures
d’edificis municipals o de la via pública. Els
veïns dels dos barris feia molt mesos que
reclamaven aquesta reparació i fins i tot van

convocar una manifestació per demanar una
solució urgent. Tot i la seva reparació, molts
veïns també lamenten que els actes vandàlics
poden tornar a espatllar aquest ascensor.
Sant Crist espera la reparació de les
rampes
Tot i el contracte de manteniment que ha signat l’Ajuntament de Badalona amb una empresa especialitzada encara no s’han pogut reparar les rampes mecàniques del carrer Cuba, a
Sant Crist, que fa 8 anys que no funcionen.
Des de fa unes setmanes, els veïns surten al

carrer cada dimecres a la tarda per demanar
la seva reparació. L’informe de l’empresa de
manteniment detalla el perquè encara no s’ha
pogut posar-les en marxa. Un cop l’empresa
va comprovar el seu estat va realitzar un informe on detalla que manquen alguns components que no funcionen i s’han de substituir.
Aquests components són propis del fabricant
de les rampes i s’han d’encarregar. D’altra banda, l’empresa de manteniment ha pogut corroborar nombrosos actes incívics que agreugen
la reparació. L’Ajuntament espera tenir-les
funcionant en setmanes vinents.

Ascensor a Dalt la Vila
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Setmana Santa de Moixiganga,
Processons i Caramelles

Sant Jordi escalfarà motors
amb la quarantena Fira del Llibre

La Processó dels Dolors obre el calendari religiós

La fira obrirà en plena Setmana Santa
Setmana Santa i Sant Jordi. Les dues
celebracions coincideixen pràcticament aquest any i a Badalona, amb la
Fira del Llibre, gairebé quedaran solapades. Aquest any, la Fira del Llibre
obrirà diumenge 21 d’abril i tancarà
el mateix dia de Sant Jordi, dimarts
23 d’abril. Els llibreters esperen que
les vendes siguin similars a d’altres
anys, tot i la coincidència amb Setmana Santa. Enguany, les llibreries que
hi participaran seran Abacus, El Full,
P-Books, Saltamartí i Re-Read. Com
cada any, diumenge 22 a les 18h, hi
haurà la signatures de llibres d’escriptors badalonins, aquest any més d’una
trentena.

Processó a Dalt la Vila. / JG Photography

La Setmana Santa badalonina arrencarà
aquest mateix divendres amb la Processó
dels Dolors. Es tracta d’una antiga processó, documentada ja a principis del segle XVIII. Les darreres dècades s’havia fet
per l’interior de l’església de Santa Maria, però ara fa uns anys s’ha recuperat.
L’acte començarà a les 18:45h, quan els
escolanets de la Mare de Déu dels Dolors
sortiran a cantar els Stabat als set altarets populars alçats en memòria dels set
Dolors de Maria a les places de Dalt la
Vila. A les 19:15h sortirà de la parròquia
de Santa Maria la processó que recorrerà
els carrers del barri antic de Badalona. En
retornar la processó a l’església es celebraran vespres i missa de Santa Maria al
Peu de la Creu. Diumenge de Rams, com
cada any, arribarà també a Santa Maria la
representació de la Moixiganga, a partir
de les 21:30h. Enguany, hi haurà doble
representació de la Moixiganga, per celebrar els 150 anys de l’església de Sant
Josep, aquest dissabte 13 d’abril, també
a les 21:30h.

La Processó del Silenci sortirà Dijous
Sant
Després de la Processó de la Mare de Déu
dels Dolors i la representació de la 29a
Moixiganga, el proper dijous 18 d’abril arribarà l’acte religiós més antic de la ciutat, i
gairebé de Catalunya, la Processó del Silenci. A les 21h, el tradicional Sant Sopar,
amb el cant de la passió, arrencarà la Processó des de la porta de l’església de Santa
Maria. Un total de 16 misteris acompanyats
per diverses entitats culturals i religioses de
la ciutat, Sant Crist Crucificat i la Creu de la
Passió recorreran el carrer de la Costa, la
plaça Constitució, els carrers de Barcelona,
del Rector, de Santa Bàrbara, la plaça Alcalde Xifré, els carrers de la Creu, de Francesc
Layret i del Temp, fins a arribar a la façana
de Santa Maria, on la Celebració de la Paraula conclourà la Processó. L’any 1628 un
grup de badalonins van instaurar aquesta
processó, que després de 391 anys, continua mantenint tota la bellesa del barroc i
gairebé quatre segles de saviesa i religiositat popular.

Processó del Sant Enterrament, a Llefià

Processó del Sant Enterrament a Llefià
De cara al divendres 19 d’abril, a les
18.30h, tindrà sortida la Processó del Santíssim Crist Redemptor i Mare de Déu de la
Soledat des de la parròquia de Sant Antoni
de Pàdua i recorrerà la ronda de Sant Antoni
de Llefià, les avingudes de Doctor Bassols
i Marquès de Sant Mori, la plaça Trafalgar
i el carrer de Pérez Galdós. Una processó

que farà sortir al carrer el Calvari, el Sant
Enterrament i la Mare de Déu de Soledat i
alguns veïns de Llefià cantaran ‘saetas’ durant el seu recorregut. La Setmana Santa
badalonina acabarà Dilluns de Pasqua amb
la cantada de Caramelles pels carrers dels
barris del Centre, Dalt de la Vila i Casagemes. Serà des de les 10h, amb sortida des
del Círcol i cloenda, sobre les 13:40h, a la
plaça de la Vila.

Imatge d’arxiu de les Caramelles de Dilluns de Pasqua

Vuitena edició de la Fira de Sant
Jordi
Un any més, el carrer Francesc Layret
quedarà tancat al trànsit durant tota la
Diada de Sant Jordi per la instal·lació
de la Fira que obrirà sobre les 10h
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del mati i tancarà a darrera hora del
vespre. Hi trobareu una mostra de les
entitats de cultura popular catalana
amb activitats, productes de la Diada, com rosses, el pa de Sant Jordi o
pastissos i també els símbols del dia.
A més, d’11h a 13h i de 17 a 20:30h,
les biblioteques estaran instal·lades a
la Plaça de la Vila amb diverses activitats, com contes, tallers o tertúlies
literàries.
El Sant Jordi als barris de Badalona
A part de la Fira del Llibre i la de Sant
Jordi la Diada arribarà a molts racons
de Badalona. A Sant Roc, durant tot el
dia, s’ha preparat una Diada de cultura
popular a la plaça Sant Elies. A la Salut, a partir de les 17h, hi hauran activitats a la plaça d’Antonio Machado. A
Bufalà, celebraran el Sant Jordi el 27
d’abril, d’11h a 14h, al parc de Can Barriga amb diverses activitats.

Imatge d’arxiu de la Fira de Sant Jordi al carrer Francesc Layret
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Dalt la Vila i Santa Maria,
els nous punts neuràlgics
de la Festa Medieval
a Santa Maria serà la nova escenificació de
la festa que culminarà els tres caps de setmana medievals de la ciutat. Un espectacle,
dirigit per Albert Lòpez, que incorporarà
elements de foc, llum, danses, combats
medievals, teatre, entre d’altres coses que
es farà al replà del temple. La façana del
temple serà il·luminada com mai s’haurà
vist fins ara. Una trobada de vilatans a la
Plaça de la Vila serà la prèvia de l’acte amb
un cercavila fins a l’antiga sagrera badalonina. Però la festa continuarà aquest mateix
cap de setmana amb els actes ja més que
tradicionals i consolidats. El dissabte al
matí hi haurà l’atac dels Pirates a la Platja
dels Pescadors. Un cercavila unirà la platja
amb Canyadó on lluirà una mostra d’entremesos i un casament medieval. La tarda i
vespre serà més lluïda amb la Cremada de
Badalona viu aquest cap de setmana
la Masia que repetirà l’experiència amb un
els actes centrals de la Festa Medieval
piromusical millorat. L’endemà diumenge
Aquest mateix divendres 12 d’abril, a les hi haurà el Pacte de Pau, un combat en22h, l’església de Santa Maria serà escenari tre pirates i badalonins que es farà a través
d’un nou espectacle mai vist fins ara. Ràtzia d’un torneig d’equitació.
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VÍCTOR AMELA PRESENTA LA SEVA NOVA NOVEL·LA A BADALONA
Sabies que, un any abans de morir,
Federico García Lorca, feia nit a Badalona? Sabies que Margarida Xirgu, la
venerada actriu catalana, acollia el poeta espanyol a casa seva, al passeig marítim badaloní? I quines coses explicava
Federico als seus pares a les cartes que
escrivia des d’aquesta llar davant del
mar? Per conèixer la història, divendres, 12 d’abril a les 19:00h, l’Espai
Betúlia, Badalona (C/Enric Borràs 4347) acull la presentació de la novel·la
del periodista Víctor Amela, Jo hauria
pogut salvar Lorca / Yo pude salvar a
Lorca.

27a Jornada. Pavelló Olímpic, diumenge 14 d’abril a les 17h

Capgirar la dinàmica
DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

NICO LAPROVITTOLA

BOUNGOU-COLO

ALBERT VENTURA

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

FORQUILLA BADALONA EDITA EL SETÈ LLIBRE DE RECEPTES
PER SANT JORDI
Un nou Sant Jordi, i des de fa set anys,
l’associació de restauradors de la ciutat,
Forquilla Badalona ha editat un nou llibre de receptes. El llibre ja s’ha convertit
en tot un clàssic per la Diada i el podreu
aconseguir si aneu a esmorzar, dinar o
sopar als 31 establiments associats a
Forquilla. Aquest setè llibre de receptes

s’obre amb un pròleg de la periodista
badalonina de TV3, Meritxell Ortíz on
destaca la bona salut de la cuina badalonina. El llibre inclou una trentena
de receptes, des de primers, segons,
postres i fins i tot idees de maridatge
i cançons per acompanyar aquests suculents plats.
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La Penya torna a l’Olímpic amb l’objectiu
de recuperar les bones sensacions i capgirar la dinàmica negativa de les darreres
setmanes. L’equip no ha acabat de girar
rodó i això s’ha traduït en un petit sotrac de
resultats, amb tres derrotes consecutives.
El calendari, és evident, també ha influït en
aquesta mala ratxa, perquè els badalonins
han hagut de passar per dues places molt
difícils, València i Màlaga. Per potencial esportiu i econòmic valencians i malaguenys
són dos equips que han d’estar per damunt

SAN PABLO BURGOS
Entrenador: Diego Epifanio

BRUNO FITIPALDO

BRANDEN FRAZIER

PAUL ZIPSER

D. SUTTON

AUGUSTO LIMA

del Divina Joventut i aquestes derrotes no
deixen de formar part de la lògica. La que si
va ser més dolorosa va ser la relliscada a
casa amb el Breogán. En aquest tram final,
però, tothom s’està jugant les garrofes i no
hi ha rivals fàcils, sobretot si estan lluitant
per sortir del pou del descens.
La Penya (14-12), malgrat aquestes ensopegades, segueix en una bona posició per
accedir als “playoffs”, però ha vist reduït el
seu marge d’error. Per aquest motiu, sumar
el triomf contra el Burgos seria vital i tindria

Ventura, al partit de la primera volta. / David Grau - CJB

un valor doble. Primer des del punt de vista
anímic, per recuperar la confiança, i segon
des del punt de vista esportiu, per allunyar
un rival directe. El Burgos (12-14) s’ha reenganxat a la lluita pels “playoffs” amb tres
victòries en els darrers quatre partits.
A la primera volta els verd-i-negres van
guanyar a Burgos de 22 punts (65-87),
un triomf que va certificar la classificació
per a la Copa. Des d’aleshores, però, han
canviat moltes coses. A la Penya ja no hi
són Dawson ni Mathias i han aterrat Boun-

gou-colo i Thad McFadden, mentre que
els castellans s’han reforçat amb l’aler
Dominique Sutton, que està rendint a un
gran nivell (18,3 de valoració), i estan
jugant amb molta més confiança que en
aquell tram de lliga. Els de Diego Epifanio,
a més, estan destacant pel joc col·lectiu. La
setmana passada, en el seu triomf contra
el Fuenlabrada, fins a 7 jugadors (Sutton,
Lima, Vega, Frazier, Huskic, Àlex López i
Vlatko Cancar) van superar els dos dígits
en valoració.
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Sempre a remolc d’un Unicaja superior
UNICAJA

88

DIVINA JOVENTUT

63

Salin (11), Milosavljevic (5), Roberts (5), Lessort
(2), Wiltjer (7) ‑cinc inicial‑, Jaime Fernández (10),
Díaz (16), Díez (6), Shermadini (8), Waczynski (12)
i Carlos Suárez (6).

Laprovittola (10), Todorovic (14), Ventura (4), Boungou-colo (5), Harangody (5) ‑cinc inicial‑, Dimitrijevic (4), Morgan (6), López-Arostegui (8), Delía (4) i
McFadden (3).

La Penya no va tenir opció a Màlaga. Els
badalonins van anar sempre a remolc i excepte alguns moments puntuals mai no van
poder contrarestar la intensitat defensiva
dels malaguenys, molt superiors en l’aspecte físic. Un fet que va provocar un autèntic
curtcircuit a l’atac badaloní, on només Todorovic (14 punts, 11 rebots i 24 de valoració)
va estar en els seus números. Aquest cop

Laprovittola només va aparèixer amb comptagotes (10 punts i 3 de valoració), molt ben
defensat, i els badalonins mai no van estar
còmodes, sense trobar l’encert imprescindible per poder assaltar el Martín Carpena
(35% en tirs de camp, amb 8/30 triples, i
19 pilotes perdudes). El matx es va torçar
des d’un principi. Todorovic va inaugurar
el marcador amb el 0-2, però aquest va ser

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com

Neno llançant a cistella al Martín Carpena. / ACB Photo: G. Pozo

l’únic bàsquet en joc dels verd-i-negres en
el primer quart. Encallats contra la defensa
malaguenya, els badalonins van fallar 15
tirs de forma consecutiva (1/15) per tancar
el quart amb només 7 punts anotats (15-7).
La diferència va arribar als 16 punts al segon
quart (28-12), però la Penya va poder arribar viva al descans (35-27). En la represa va
semblar que els verd-i-negres podrien cap-

girar la dinàmica del matx (42-40), però no
va ser així. Tot un seguit d’errors van fer que
l’equip s’enfonsés completament, encaixant
un parcial de 25-3 que ja va ser letal (6743). Carles Duran va buscar trencar el ritme
amb una defensa en zona, però l’Unicaja la
va esmicolar amb 9 triples en un últim quart
per oblidar, on les diferències van arribar a
ser de 29 punts (79-50).

Resultats darrera jornada

Classificació
		 Equip

El partit a la pista
de l’Iberostar s’avança
al dimecres 24 d’abril
La classificació de l’Iberostar Tenerife
per a la final a 4 de la Basketball Champions League, que es disputarà del 3 al 5
de maig, ha obligat a canviar la data del
partit de la 30a jornada de l’ACB que la
Penya havia de jugar a la pista del conjunt canari, previst inicialment pel diumenge 5 de maig. El matx es jugarà finalment el dimecres 24 d’abril a les 21.30h,
de manera que el conjunt verd-i-negre
haurà de jugar tres partits en vuit dies. El
dissabte 20 de maig la Penya jugarà a la
pista del Delteco GBC (18h), el dimecres
24 ho farà a Tenerife i el diumenge 28
haurà de rebre el Barça Lassa a l’Olímpic

G

P

1 Barça Lassa

22

4

2 Real Madrid

20

6

75-86

3 Kirolbet Baskonia

19

7

Unicaja - Divina Joventut

88-63

4 Unicaja

16

10

BAXI Manresa - Iberostar Tenerife

91-87

5 València Basket

16

10

San Pablo Burgos- Montakit Fuenla

99-76

Herbalife G. Canària- Real Madrid

71-77

6 Divina Joventut

14

12

C. Candelas Breogán - Barça Lassa

75-92

7 BAXI Manresa

14

12

8 Tecnyconta Saragossa

14

12

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

9 Morabanc Andorra

Equip del Diari Jor. 27

Morabanc Andorra- València

72-73

Delteco GBC - Movistar Estudiantes

93-92

M. Obradoiro - Tecnyconta S.

84-91

UCAM Múrcia - Kirolbet Baskonia

Propera jornada
Tecnyconta S.
Kirolbet Baskonia
Iberostar Tenerife
Divina Joventut
BAXI Manresa
Real Madrid
Montakit Fuenla
Movistar Estudiantes
València Basket

-

Barça Lassa
Morabanc Andorra
UCAM Múrcia
San Pablo Burgos
Delteco GBC
Monbus Obradoiro
Herbalife GC		
Cafés C. Breogán
Unicaja

13

13

10 San Pablo Burgos

12

14

11 Iberostar Tenerife

12

14

12 Monbus Obradoiro

11

15

13 Montakit Fuenla

10

16

14 Herbalife G. Canària

9

17

15 Movistar Estudiantes

9

17

16 UCAM Múrcia

8

18

17 C. Candelas Breogán

8

18

18 Delteco GBC

7

19

SUPERMANAGER

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

“Asado de demónio”

(19.30h). Tres compromisos complicats
però que poden ser claus en el desenllaç
de la temporada, amb l’Iberostar com un
dels rivals directes en la lluita pels “playoffs”.
Dilluns, a TV3, “Spirit of Tel Aviv 94”
D’altra banda, aquest dijous va tenir lloc
al Teatre Zorrilla la preestrena del documental produït per Televisió de Catalunya
amb motiu del 25è aniversari de l’històric
títol de la Lliga Europea conquerit per la
Penya. El documental es podrà veure
aquest dilluns dia 15 a les 22:05h per
Esport 3 i a les 23:55h per TV3.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Jornada 26
199,40
1- Ennis, Laprovittola, Campazzo. 1º A CORRECUITA nenefla ()
2º SFDB
virolas (Sant Fruitós de Bages)
194,60
2- Eriksson, Cruz, Shields,
3º PENYA TEAM
javierbdn (Badalona)
191,40
Brizuela.
......................................................................................................................
3- Todorovic, Burjandaze,
47ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)
149,80
Voigtmann, Iverson.
El guanyador de la temporada
rebrà una pilota firmada pels
jugadors de la Penya!
LLIGA

Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona) 4.391,40
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 4.322,80
3º Mobilgirgi
boyeyo (Badalona) 4.289,00
......................................................................................................................
21ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (BDN) 4.104,60

Nico Laprovittola té les claus de la ciutat de Badalona. L’argentí ha trobat l’ambient ideal on desplegar el seu joc sense restriccions després d’haver donat
tombs per San Antonio, Vitòria i Sant
Petersburg sense gaire èxit; tant el club,
com l’afició, com el mateix jugador estan encantats, un acord win-win-win
total i absolut. L’agraïment de la ciutat
també ha estat exemplar, i després de
desenes de partits estel·lars, ja és oficial: el base del Joventut farà el pregó
inaugural de la festa major de Badalona al maig. Està clar que, aquest estiu,

l’argentí rebrà ofertes sucoses amb un
sou com el que tenia al Zenit o major,
però l’oportunitat de ser un heroi local
no té preu.
Sembla que, entre els membres del primer equip de la Penya, està de moda fer
pregons, i el base agafarà el relleu de
Carles Duran, que l’any passat ja va inaugurar les festes majors del seu poble,
Vilassar de Mar. Ara bé. està per veure
si les festes de Badalona es Laprovittalitzen: es farà un rostit de dimoni al
més pur estil argentí en comptes de la
cremada habitual?
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LA PRÈVIA 33a Jornada. Estadi Municipal de Peralada. Diumenge, 14 d’abril. 12 hores

Del 12/04 al 18/04/2019

Només Robusté, Moyano i
Valentín tenen assegurada
la continuïtat

Cap a l’Empordà, amb el vent a favor

S’inicien converses amb alguns jugadors
per renovar els seus contractes
CF PERALADA

BADALONA

POSICIÓ 12è
16 Partits a casa G 4 E 7 P 5
Gols a casa Marcats 18 Rebuts 17
Entrenador Chicho Pelach.

POSICIÓ 9è
16 Partits a fora G 3 E 7 P 6
Gols a fora Marcats 10 Rebuts 16
Entrenador Juanjo Garcia.

Restaurant

DEVESA
MENU ESPECIAL GRUPOS
Calçotada clásica mínimo 2 personas:
• 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

www.restaurantedevesa.com
mail: devesa@restaurantedevesa.com

farem un bon partit i que competirem molt
bé”, comentava Juanjo Garcia després
de l’entrenament de dimecres. El tècnic
escapulat valorava de forma positiva els
canvis que s’anuncien en la copa, amb la
participació de tots els equips de segona
B, tercera i preferent: “Encara que ens treu
l’al·licient de lluitar per classificar-nos
per la copa, me n’alegro pels equips de
categoria territorial. És un premi per ells.
Jo vinc d’allà baix.” No hi ha lesionats ni
sancionats, tota la plantilla escapulada estarà disponible per al partit. Això si, fins a
set futbolistes estan advertits de sanció per
acumulació de targetes grogues: Xavi Boniquet, Alejandro Chacopino, Isaac Nana,
Iván Agudo, Marc Carbó, Robert Simón i
Santi Magallán. Xiularà l’àrbitre basc Ekaitz
García Arriola.

34 també, sis dies després. En tot cas, l’edat
no ha estat un problema per cap dels tres, que
han ofert un rendiment extraordinari: la parella
Robusté – Moyano és una de les millors de
la lliga, mentre que Valentín ha encaixat perfectament en l’engranatge defensiu escapulat.
Tampoc no ha tingut cap problema derivat
de la seva edat el porter, i capità, José Miguel Morales que, amb 42 anys, ha tornat a
demostrar que mereix ser recordat com una
llegenda del futbol català. Serà, però, aquesta
la seva darrera temporada? Morales té forces
per continuar i, si no és a Badalona, ho farà
allà on el vulguin. El club, per la seva banda,
haurà de prendre una decisió, com en el cas
d’altres jugadors que també s’han guanyat
la renovació: Albarrán, Robert Simón, Nana,
Boniquet i Néstor Albiach són noms indiscutibles. De fet, ja s’han iniciat les converses
amb alguns d’ells i està previst que després
de les festes de setmana santa s’intensifiquin
les negociacions.

2

Sabadell: Roberto, Óscar, Josu, Pajarero, Migue (Pol Ballester, 75’), Nico, Ángel (Edgar, 81’),
Adri, Néstor Querol, Domínguez (Gato, 62’), Arturo.
Gols: 1-0, Santi Magallán (29’); 2-0, Natalio
(90+3’).
Àrbitre: Nicolás Garcelán Docio (comitè valencià). TG: Boniquet i Moustaphá.
Públic: 1.155 espectadors a l’Estadi.

Peralada
Conquense
Vila-real B
Barcelona B
Ejea
Ontinyent 0
At. Balears
Sabadell
Olot
Alcoià

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

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

59
55
54
51
47
46
46
44
44

42
46
30
39
39
45
40
24
29

26
32
23
25
33
35
30
25
28

10. At. Llevant
11. Olot

42
42

34
28

31
26

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

38
38
35
34
34
33
33
33
0

32
26
26
24
38
27
25
29
23

32
31
36
37
43
30
39
48
35

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

* L’Ontinyent, retirat de la competició, ha rebut una
sanció federativa de -32 punts.

Resultats Jornada 32

-

Badalona
València B
Ebro
At. Llevant
Hércules
Teruel 1
Cornellà
Lleida
Espanyol B
Castelló

Badalona 2
Hércules 0
Ebro 1
Espanyol B 0
València B 0
At. Llevant 1
Teruel 1
Castelló 1
Cornellà 2
Lleida 0

-

Sabadell 0
Alcoià 0
Ontinyent 0
Vila-real B 1
Peralada 1
Conquense 1
At. Balears 1
Olot 1
Barcelona B 2
Ejea 1
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Fer els deures i esperar un miracle
El Seagull haurà de guanyar les dues darreres jornades i que el Zaragoza no sumi cap victòria

biciós i buscar algun inversor, fugint
dels taurons del passat que no ens van
portar a res.

Trofeu Joan Saisó
Al màxim golejador del CF Badalona
• Amb 5 gols Chacopino, Natalio i
Santi Magallán (1 de penal).
• Amb 4 gols Iván Agudo (1 de penal).
• Amb 3 gols Robert Simón i Albarrán
(3 de penal).
• Amb 1 gol Boniquet, Aly, Néstor
Albiach i pròpia porta.

		Equip

Propera Jornada

S.A.D
El Badalona ja ha certificat la permanència, el primer objectiu de la
temporada. Bon gest de Juanjo Garcia el d’involucrar en l’èxit a Calderé,
que no va tenir sort en aquesta segona
etapa al club. Però cal mirar endavant,
perquè ja són molts anys a segona B i
és evident que l’afició necessita nous
reptes. Amb les institucions d’esquenes i amb pocs recursos, no és fàcil tirar endavant. Per això la Societat Anònima és una necessitat per al club, un
projecte clar per intentar fer el salt. El
Badalona no es pot perpetuar a segona
B. Amb un estadi nou ha de ser am-

0

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Moyano, Valentín; Marc Carbó; Robert Simón, Boniquet (Nana, 75’), Santi Magallán (Natalio, 66’),
Iván Agudo (Estellés, 81’); Néstor Albiach.

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

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

Tel. 93 395 41 55

Amb la satisfacció d’haver assolit la permanència matemàtica sis jornades abans
del final del campionat, el Badalona visitarà, aquest diumenge al migdia, el camp
del Peralada. Aquesta vegada l’equip escapulat trobarà un rival que, tot i que encara
no ha fugit definitivament de la zona de
descens, també passa per un bon moment:
no perd des del 17 de febrer, quan va caure
a casa davant el desaparegut Ontinyent, i
en les últimes set jornades ha guanyat dos
cops i ha empatat cinc. “Serà molt complicat. Vénen d’una dinàmica positiva, com la
nostra, i fa temps que no perden. A més,
juguem al seu camp, que és de gespa natural, i també haurem de veure com bufa
el vent. Però amb la il·lusió que tenim,
veient com entrenen els jugadors i amb la
situació en què estem, estic convençut que

Juanjo Garcia ho va dir molt clar diumenge
passat, després de la victòria contra el Sabadell: “si el club vol que segueixi, de seguida
ens posarem d’acord.” La continuïtat de l’entrenador és, per descomptat, un assumpte que
ocupa a la directiva del CF Badalona i Juanjo
s’ha ben guanyat, pel joc i els resultats que
ha aconseguit des que va substituir Calderé,
iniciar el projecte del curs vinent. El club ho té
en compte i, si no hi ha cap imprevist, li oferirà la renovació. Ara mateix, però, la prioritat
en el Badalona és aconseguir la continuïtat
dels futbolistes que aquesta temporada han
destacat més amb la samarreta escapulada,
ja que només tres d’ells tenen assegurat un
lloc en la plantilla 2019/20: Miquel Robusté,
Ismael Moyano i Valentín Merchán. El lateral
esquerre va signar, al gener, per una temporada i mitja, mentre que els dos centrals ho van
fer, l’estiu passat, fins al 30 de juny de 2020.
Aquest dissabte, Moyano complirà 36 anys;
Robusté en farà 34 el 20 de maig i Valentín,

Classificació

BADALONA - SABADELL

El racó d’en Saisó

PRECIO POR PERSONA
32,75€ + 10% IVA

Carretera de Badalona
a Montcada km 6

Foto: Eloy Molina.
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Malauradament, el conjunt de
Jordi Ferrón ja no depèn d’ell mateix per disputar la promoció d’ascens a Primera Divisió. Aquest
cap de setmana torna la Lliga
després de la dolorosa desfeta a
Saragossa que pràcticament decideix el títol del grup 3 de Segona
Divisió i la posterior classificació
per al playoff. Perquè el Seagull
ho faci per quarta temporada seguida, les badalonines haurien de
guanyar sí o sí les dues jornades
que resten. Aquest diumenge a
l’Estadi davant el FC Barcelona
B i el pròxim cap de setmana a
Palma de Mallorca versus el Collerense. Quelcom difícil. A més a
més, perquè la primera posició es
pugui recuperar, el Zaragoza CFF
hauria de perdre aquest diumenge
al Nou Sardenya davant l’Europa,

matagegants aquesta temporada,
i que el Sant Gabriel guanyi o empati al Pedro Sancho en la darrera
jornada. Recordem que les adrianenques encara tenen opcions
matemàtiques d’ascens a Primera
B i aquest context pot motivar encara més l’equip de Sant Adrià de
Besòs.
No és una hipòtesi gens fàcil que
succeixi però s’ha de creure en
aquest miracle.
Tres jugadores al Futbol Draft
D’altra banda, tres de les quatre
catalanes que opten a l’onze d’or
de la prestigiosa llista Futbol
Draft, on destaquen les jugadores
d’entre 16 i 20 anys més destacades, són futbolistes del club badaloní: les germanes Garrote i la
central Queralt Gómez.

20 FUTBOL COMARCAL
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Marquinhos lidera el Young Talent
però la remuntada es queda a mig camí (2-2)

Set equips del CTT Badalona
mantenen opcions d’ascens

Tercera derrota seguida de la Unificació Llefià a Fort Pienc (2-1)

El benjamí Mario Rojo es torna a penjar una medalla de bronze

El Young Talent va tenir a toca els tres
punts davant el Montcada. Tot i començar
el matx molt coll amunt abans de superar el minut 30 (0-2), una gran reacció
groga, amb Marquinhos al capdavant,
va igualar el marcador tot just abans del
descans.
El davanter badaloní va transformar les
dues dianes i al darrer minut de la primera part va estavellar una pilota al pal,
amb el porter montcadenc ja superat. El
marcador a la represa no es va moure i
el conjunt de Ricardo Parra va sumar un
punt agredolç. Els de Sant Roc es mantenen en posicions de descens. Aquest

Fins a un total de set equips del CTT Badalona mantenen opcions d’ascens de categoria en aquesta recta final de temporada,
tant els tres equips de lligues nacionals,
com quatre dels que disputen competició
territorial.

dissabte a les 17:45h els badalonins es
desplacen al camp del CP Sarrià. Per la
seva part, la Unificació Llefià va caure per
la mínima al camp del Parc (2-1) i acumulen d’aquesta manera la tercera desfeta seguida. La permanència encara no
és matemàtica. El Turó de la Peira visita
Llefià diumenge a les 12.00 hores. Un esglaó per sota, el Lloreda va caure al camp
del líder, el Molinos (2-0), i el Pere Gol
davant el Santvicentí (4-2).
A Quarta Catalana, el Bufalà va sumar els
tres punts després de retirar-se el Montornès (0-3) i el Pere Gol B va perdre versus Argentona B (3-2).

Manel Expósito
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El ritme cardíac de Sant Josep i Círcol Catòlic
recupera la seva normalitat
L’ Ademar per fi tanca una jornada entre les quatre primeres posicions
Les opcions de permanència directa a EBA
van augmentar considerablement durant
l’anterior cap de setmana al centre parroquial. La victòria del Coalci Sant Josep contra el Martinenc (82-85) va ser l’única dels
equips de la part baixa de la taula i, a manca
de dues jornades, la salvació es troba a un
triomf.
El Maristes Ademar ha d’agrair alhora que
congratular el seu veí Círcol Catòlic. La
victòria (77-67) del conjunt d’Òscar Gallifa
davant d’un dels aspirants a disputar la promoció d’ascens a lliga EBA, el CB Santa Coloma, es va celebrar tant al vestidor dels jugadors del ‘Coto’ com al del conjunt de Lluís

Manel Expósito

García. D’una banda, el Círcol encara conserva opcions matemàtiques d’obtenir la permanència directa a Copa Catalunya, tot i que
hauria de guanyar els tres partits que li resten
a la lliga regular i que el CB Castellar no ho
faci.Una gesta molt poc probable. Per la seva
part, l’Ademar va celebrar per partida doble
el seu triomf a la pista del Castellar (79-89),
ja que els dos punts assolits més la desfeta
del CBSC l’alça fins a la quarta plaça quan
resten tres jornades per concloure el primer
tram de la temporada, davant els tres darrers
equips classificats a la taula. Un calendari, a
priori, molt assequible. Finalment, qui ja té
assegurat el playoff és el Fruits Secs Corbera

AE Dimonis - Badalonès de Xavi Riera. Els
badalonins van segellar el seu bitllet a la pista del 100 anys Ploms Salle Reus (54-69) i
ara buscaran assegurar la primera o segona
posició, que els asseguraria el factor camp
a favor. A Primera Catalana, la Minguella va
perdre a Casagemes contra el Montgat (5767) i les opcions d’ascens a Copa Catalunya
escurcen força.
Qui ja comença a restar jornades és el Joventut Femení. L’equip verd-i-negre podria
classificar-se per a la final a quatre en les
pròximes dues jornades. Dissabte van superar el Sant Cugat (33-49) i la Minguella va
perdre versus Granollers (29-70).

El Sosmatic tornava del País Basc amb
un balanç de dues victòries i una derrota,
aquesta davant del líder de la competició.
Amb aquests resultats els blaus són quarts,
situant-se en zona d’ascens a la màxima categoria si tenint en compte que el Leka Enea
és un filial.
El Titus derrotava de forma aclaparadora
l’Olesa (6-0), empatant al segon lloc de la
classificació amb l’Olot. El darrer partit a
casa contra el Sant Jordi d’Eivissa decidirà

si els badalonins es classifiquen per a la
fase d’ascens.
Amb el títol de lliga a la butxaca, el Charlotte’s era rebut a Ripoll amb el passadís
d’honor, i aconseguia la victòria a casa del
segon classificat de Tercera (3-4). El Decathlon, ja classificat, Badagrés, Protec i
Turris Badalona, que jugaran un play off de
classificació, mantenen opcions d’ascens
dins de les categoríes territorials.
Mario Rojo repeteix bronze
El benjamí Mario Rojo es torna a penjar una
medalla de bronze, en aquest cas al campionat de Barcelona, després de la que va sumar
la passada setmana al top 8. David Ruescas,
en juvenils, i Jordi Lloret, també en benjamins, es van quedar a les portes del podi.

Els Dracs imposen la seva
llei per liderar la fase regular
Cop d’autoritat deis Badalona Dracs en la
seva visita a la localitat madrilenya de Rivas. Els homes d’Òscar Calatayud lluitaven
per aconseguir el primer lloc de la fase
regular, en una darrera jornada en la qual
s’enfrontaven al seu màxim rival, Osos. El
resultat (7-49), no deixa cap mena de dubte
sobre el domini badaloní en aquesta LNFA.
Els negre i plata sortien de forma contundent, amb un primer touchdown a càrrec
de Taylor Ekstron. La defensa també feia la
seva feina, amb una pérdua de pilota local
(fumble) culminada per Pep Tricas amb una
cursa fins a la línia d’anotació. Amb un 0 a
20 a la finalització del primer quart i un 0
a 35 al descans, el matx quedava vist per
sentència.
Els àrbitres van voler tenir el seu protagonisme, expulsant l’entrenador Òscar Cala-

tayud, i al coordinador defensiu, Xus Fernández. L’assistent ofensiu, Xavi Gonzalo,
va ser l’encarregat de dirigir l’equip.
Amb el matx ja finiquitat, Osos va intentar
reaccionar després del descans amb la seva
primera anotació. Jorge Ruiz, amb un espectacular pick off de 82 iardes, i Raul Cernuda, ja a l’últim quart, van donar el resultat
definitiu.
Un cop finalitzada la fase regular, i amb
la 26a victòria consecutiva en competició
nacional,, i amb el primer lloc aconseguit,
els Dracs s’enfrontaran als quarts de final
a Hurricanes de Saragossa, equip al qual ja
ha derrotat àmpliament durant la fase regular. El partit es disputarà aquest diumenge
al camp de Primar, abans de l’arribada del
debut europeu contra Viena Vikings el 27
d’abril, també a casa.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Lluna Nova al signe d’Àries. Amb aquest cicle pots sentir que tens oportunitats noves, veus nous horitzons cap
on projectar-te. Assumptes familiars enceten una nova
etapa.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Mart ha deixat Taure per començar a moure’s pel signe de Bessons. Això inclina que siguin els assumptes econòmics els que prenguin protagonisme durant
aquest trànsit.

Bessons (21/5 al 21/6)
Mart ja transita pel teu propi signe. Reps una dosi extra d’energia, d’impuls per emprendre. Si dubtaves en
començar alguna tasca, es dóna el toc de valentia necessari.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La Lluna Nova a Àries, posa èmfasi al teu sector de la
professió. Es poden obrir camins en el sector professional però demana que posis més energia del que és
habitual.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
La tensió entre planetes que passen pel sector laboral
vers el de les conviccions i filosofia de vida, pot fer que
et replantegis feines amb les quals no t’identifiques.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Vida social amb tres planetes per la Casa VII. Si tens germans i estàveu desconnectats, es pot recuperar el diàleg.
Persones poc clares, poden fer-te perdre la paciència.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus ja a Peixos, circula de ple per la casa de la feina
i pot donar bones oportunitats. Si treballes i pateixes
tensions laborals, es poden anar calmant els ànims.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si hi havia un tema relacionat amb fills, que estava
estancat, amb Mercuri directe i aspectant a Plutó, es
reactiva. Tant per buscar descendència o resoldre un
problema.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Mart a Bessons, transita per la teva Casa VII i fa pensar
en situacions relacionades amb la parella que passen a
l’acció. Si el diàleg estava paralitzat, es pot recuperar.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mercuri per la Casa III, pot fer que surtis de cert ostracisme en el qual t’havies tancat darrerament. Has tingut
temps per observar. Ara cal passar al diàleg i a l’acció.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El Sol transitant per la Casa III, s’enfoca en pensaments
per posar energia en projectar i idear nous horitzons. La
Lluna a la mateixa Casa, inclina a expressar emocions.

Sudoku

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Mercuri a prop de Venus, proposa expressar el que
sents. Els afectes es tornen prioritaris, així com posar
pes en desenvolupar els talents, sobretot els artístics/
musicals.
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