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Moltes
activitats
per Sant
Jordi
Durant el cap de setmana
del 27 i 28 d’abril s’allarga la
diada als barris de la ciutat

Nou
aparcament
a Can Ruti
destinat al
seu personal
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L’Hospital Germans Trias estrenarà
nou aparcament destinat al seu personal
Incorporarà altres mesures per afavorir la mobilitat del transport privat

El proper 29 d’abril entrarà en funcionament el nou aparcament de l’Hospital, situat per sota de l’heliport i accessible des
de la Carretera de Can Ruti. Es tracta d’un
aparcament finançat amb recursos propis
de l’Hospital i del Servei Català de la Salut
que amplia el seu parc d’aparcament en 200
noves places.
L’accés a l’aparcament es farà a través de la
carretera de Can Ruti a l’alçada de la central
tèrmica de l’hospital, just després del semàfor del trencant que accedeix a urgències.
Des de l’aparcament s’ha obert un pas per
escales que acaben a l’alçada de l’heliport.
En aquestes places hi podrà accedir i sortir-ne el personal de l’Hospital mitjançant la
targeta identificativa. A més del personal de

l’ICS, també hi tindran accés els treballadors
de l’Institut Germans Trias i Pujol, l’institut
de Diagnòstic per la Imatge, l’Institut Català
d’Oncologia, el Banc de Sangs i
Teixits, l’IrsiCaixa i la Fundació Lluita contra
la Sida.
Aprofitant aquesta nova instal·lació, l’Hospital incorporarà altres mesures per afavorir la
mobilitat del transport privat al Campus. Una
d’elles és la instal·lació de 10 aparcaments
reservats per vehicles elèctrics, amb els
seus respectius punts de recàrrega. L’Hospital es converteix així en el primer centre
de l’Institut Català de la Salut en disposar
d’aparcament habilitat per la càrrega elèctrica pels vehicles dels seus treballadors.
En paral·lel a aquesta mesura, l’Hospital

també impulsarà l’ús del vehicle compartit,
i ho farà amb la reserva de les 160 places de
la tercera planta del pàrquing soterrat per a
Vehicles d’Alta Ocupació (VAO), és a dir, per
a vehicles en els quals hi hagi més d’una
persona. Amb aquesta mesura no només es
pretén incentivar l’ús compartit del vehicle
entre els treballadors sinó incentivar també
que els treballadors utilitzin el nou aparcament.
L’objectiu d’aquesta mesura, a més, és intentar garantir que els pacients i familiars
que vagin en cotxe i acompanyats a l’Hospital puguin disposar sempre d’aparcament, ja
que s’ha considerat que el gruix de treballadors no fan servir el vehicle compartit i que,
per tant, s’hauran de dirigir prioritàriament

al nou aparcament.
La Direcció de l’Hospital va apostar per
aquesta infraestructura i aquestes mesures
per donar una primera resposta a una situació que des de fa anys genera greus inconvenients tant a professionals com als usuaris de l’Hospital, però és conscient que això
només són noves propostes que no aconseguiran solucionar la totalitat dels conflictes
de mobilitat del Campus. Per aquets motiu,
seguirà treballant al costat de totes les institucions implicades en la mobilitat per oferir noves millores. En aquest sentit, també
està valorant altres mesures per impulsar el
transport col·lectiu, com l’habilitació d’autobusos llançadores per als treballadors i
treballadores del centre.
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Badalona en Comú es
presenta com a “acusació
popular” en el cas de
presumptes factures falses
del govern d’Albiol
Badalona en Comú ha anunciat que es presentarà com a “acusació popular” en un presumpte cas de factures falses, per un valor de prop
d’un milió d’euros, durant el mandat de Xavier
Garcia Albiol, després que el jutjat número 3
de Badalona hagi desestimat l’arxivament del
procés penal obert per aquesta causa.
Aquest cas podria imputar l’exregidor del PP,
David Gomez, l’excoordinadora del barri la
Salut, Júlia Sánchez, i les diferents empreses
implicades, en uns fets produïts durant el primer any de mandat de Garcia Albiol, en els
que presumptament, es van adjudicar obres

El Cercle de Podem Badalona
no participarà en les municipals
El Cercle de Podem Badalona
ha anunciat, mitjançant un comunicat, que no participarà en
les eleccions municipals després d’haver estat desautoritzats per la direcció de Podem
Catalunya, en el seu desig
de formar part de la coalició
formada per Guanyem i ERC,
sota el nom de la Badalona
Valenta.
En aquest escrit, el Cercle de
Podem Badalona relata el seu
desig de formar una candidatura conjunta per fer front al
líder del Partit Popular, Xavier
Garcia Albiol, tot recordant
que el Comú de Badalona va
decidir no formar part. El grup

guanyador de les primàries,
“Des de baix Podem” liderat
per Andreu Escobar, va establir negociacions amb Guanyem, arribant a un principi
d’acord amb la formació liderada per Dolors Sabater.
Les direccions nacionals de
Podem i els Comuns van
anunciar un acord per concórrer a les municipals de forma
conjunta. Malgrat aquest fet,
el Cercle badaloní va portar
en assemblea l’acord amb
Guanyem, rebent el suport del
80% dels assistents. La direcció nacional va decretar que
aquest resultat no tindria cap
validesa

sense cap mena de procés selectiu.
Segons la cap de llista dels Comuns per a
les eleccions municipals, Aida Llauradó, “hi
ha proves suficients per demostrar que el PP
va adjudicar obres a dit a empreses properes. Fins i tot, Albiol va inaugurar una plaça
a Sant Roc sense que cap expedient que
acredites l’adjudicació”. Llauradó qualifica el
govern d’Albiol com “l’etapa més vergonyosa
de la democràcia a Badalona”, recordant que
el mateix jutjat número 3 “porta la causa de
presumptes extorsions a comerciants de la
ciutat”
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Signat el conveni pel trasllat del centre de
Badalona Capaç al barri de Pomar
El director de l’Institut Català del Sòl, Incasol, Albert Civit, l’alcalde de Badalona, Álex Pastor i la
Presidenta de la Fundació Badalona Capaç, Maite
Arqué, han signat un conveni que facilitarà la construcció del nou equipament de la Fundació, on es
situarà el nou Centre Ocupacional que dona servei
a 248 persones.
El nou equipament serà un edifici de dues plantes
on es distribuiran les sales d’activitat, de formació,
estimulació multisensorial, els espais d’ocupació
terapèutica, a més dels espais comuns de menjador, cuina, magatzem i oficines de Badalona Capaç.
Per fer viable aquesta operació, l’Ajuntament
promourà la tramitació d’una modificació del Pla
General Metropolità als àmbits de l’Avinguda del
Marquès de Mont-roig, on es construiran habitatges de protecció oficial, el 50% dels quals serà de
lloguer. i de l’Avinguda de la Cerdanya. En execució d’aquesta modificació, l’Incasol li cedirà el
sòl qualificat de sistemes públics on l’Ajuntament
construirà una edificació que connectarà amb una
passera amb el nou edifici de Badalona Capaç, que
sol·licitarà la seva concessió per un període de 50
anys.
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Gran afluència de públic
a la Festa Medieval de Canyadó

Badalona oferirà diferents activitats
per la Diada de Sant Jordi

Segon cap de setmana consecutiu de
Festa Medieval a Badalona. Després del
seu inici durant els dies 6 i 7 d’abril al
Front Marítim, el barri de Canyadó va
ser l’epicentre durant aquest passat cap
de setmana, amb una prèvia, divendres a
Dalt la Vila de la mà d’un espectacle dirigit per Albert López, i dissabte al matí

El carrer de Francesc Layret tornarà a ser
el centre neuràlgic de Badalona durant el
23 d’abril, Diada de Sant Jordi, amb una
àmplia mostra d’entitats de cultura catalana i solidàries, que conviuran amb les
tradicionals roses de Sant Jordi i d’altres
productes típics d’aquesta Diada.

l’Ajuntament de Badalona, el Consorci
Badalona Sud, amb la col·laboració del
Projecte d’Intervenció Comunitària que
promou la Fundació Surt i l’Obra Social ”la Caixa” i que en l’àmbit educatiu
es concreta en el marc del Pla Educatiu
d’Entorn.

Aquest, però, no serà l’únic punt de trobada de la ciutat, amb diferents activitats a
barris com Sant Roc, la Salut, Bufalà o Pomar. El cap de setmana del 27 i 28 d’abril,
encara continuaran les activitats relacionades amb Sant Jordi; també a Bufalà, a l’església Sant Josep amb l’Orfeó Badaloní, i
al Teatre Principal amb l’Esbart Sant Jordi.

La Salut
Al passeig de la Salut, durant tot el dia
s’han organitzat diverses activitats culturals. A la plaça d’Antonio Machado, de 17
a 19 hores, hi haurà tallers per infants. Ho
organitza PDC La Salut – Llefià i entitats
del territori.

amb el desembarcament pirata a la platja
dels Pescadors.
La plaça de la Baixadeta va ser l’escenari
de diferents tipus d’activitats. L’acte central va arribar dissabte al vespre, amb la
representació de l’atac pirata, i un espectacular Piromusical que simbolitzava la
cremada de la Masia de Can Canyadó

Pomar
El 23 d’abril, es podrà escoltar a Ràdio
Pomar un programa especial de Visitants
Ocults: llegendes, literatura, radio teatre,
etc. Ho organitza l’associació sociocultural
Districte Apatxe

XL Fira del Llibre
Tindrà lloc durant el diumenge 21, dilluns
22 i dimarts 23 d’abril, a la plaça de la
Vila, amb la participació de les llibreries
Abacus, Re-Read, Saltamartí, El Full i
P-Books. El dia abans de Sant Jordi, diumenge 22 d’abril, més d’una trentena d’autors i autores passaran per la Fira signar
els seus llibres.
VIII Fira de Sant Jordi
Una nova edició de la Fira de Sant Jordi
tornarà a omplir, durant tot el dilluns 23
d’abril, el carrer de Francesc Layret de
parades amb la presència d’una nodrida
representació de les entitats de cultura
popular catalana i entitats solidàries amb
activitats adreçades a tots els públics, parades de llibres, flors i tot un reguitzell de
productes singulars relacionats amb els
símbols de la Diada.

Fotos: Fashbdn

Biblioteques de Badalona
A la plaça de la Vila, al llarg de tot el dimarts 23 d’abril, les biblioteques de la ciutat han preparat tallers i conta contes. Al
matí seran els petits lectors de 0 a 3 anys
que gaudiran de la narració d’un conte, i
a la tarda contes a partir dels 5 anys. Per

finalitzar l’espai de tertúlia literària sortirà
al carrer amb Jordi Font-Agustí.
Espai Betúlia
El 23 d’abril a les 11 hores tindrà lloc la
Ruta literària Pompeu Fabra. Ruta literària
guiada pels espais de la ciutat de Badalona
on va transcórrer la vida de Pompeu Fabra.
Sant Roc
El dia de Sant Jordi, els barris de Badalona Sud celebraran la diada amb una festa
que sota el nom de “Sant Jordi De Fàbula!
Llibres, dracs i roses per la Convivència”,
dinamitza l’espai públic per promoure la
convivència i l’expressió del pluralisme
cultural.
Al Teatre Blas Infante, de 10 a 13 hores,
Jocs Florals i actuacions artístiques dels
alumnes de secundària. A la plaça de Sant

Elies, també de 10 a 13 hores, paradetes
de llibres de la Fundació Ateneu Sant Roc i
lliurament de premis dels Jocs Florals als
alumnes de primària. A la Biblioteca i Centre Cívic de Sant Roc, a la mateixa hora, de
10 a 13 hores, jornada de portes obertes,
visites guiades a l’exposició “Coneguem
els forjadors de la festa”, racó de contes
amb Laura del Barret i tallers. A la plaça
de Sant Elies, a les 17.30 hores, es faran
diversos tallers com els de grafiti i percussió com a novetat d’enguany, i es mantenen els de cultura popular tradicional: com
fer-se portador d’elements i balls i danses
tradicionals. A més hi haurà les activitats
i tallers organitzats per entitats i recursos
dels propis barris del sud de Badalona i
d’altres indrets de la ciutat.
Aquesta jornada, de caràcter festiu, forma
part del procés comunitari que impulsen

Bufalà
Dissabte 27 d’abril, de les 11 a les 14 hores, tallers per a infants i adults al parc de
Can Barriga, organitzats per l’Associació
de veïns de Bufalà.
Centre Parroquial Sant Josep
També dissabte dia 27 d’abril, a les 21
hores, a l’Església Sant Josep, l’orfeó Badaloní celebra el seu tradicional Concert
de Sant Jordi amb un extens repertori
de sardanes. Acte inclòs dins dels actes
commemoratius del 150è aniversari de la
Parròquia de Sant Josep. Ho organitza:
Cor Orfeó Badaloní, Cor Sellarès de Gavà i
Cobla Contemporània. Els preu de l’entrada és de 10 €.
Teatre Principal
Diumenge 28 d’abril, a les 21 hores, l’Esbart Sant Jordi de l’Orfeó Badaloní oferirà
la Ballada de Sant Jordi. El preu de l’entrada és de 10€.

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica
Especialistes en el sector del transport i vehicles
C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com
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28a Jornada. Donostia Arena, dissabte 20 d’abril a les 6 de la tarda

DELTECO GBC

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

DANIEL PÉREZ

NICO LAPROVITTOLA

GARRETT NEVELS

B. BURJANADZE

A. CORBACHO

BLAGOTA SEKULIC

El Divina Joventut visita aquest dissabte
(18h) la pista d’un dels equips que es troben
en zona de descens. El Delteco GBC, tot i
guanyar tres dels darrers cinc partits, no ha
pogut sortir de la zona de perill i amb només
7 victòries és cuer de l’ACB. Una situació desesperada que el fa molt perillós, com va poder
comprovar la Penya fa unes setmanes amb el
Cafés Candelas Breogán. Els gallecs, també
en plaça de descens, van ser capaços d’as-

ALBERT VENTURA

El nord-americà va fer contra el Burgos el seu millor partit a l’ACB

BOUNGOU-COLO

LUKE HARANGODY MARKO TODOROVIC

saltar l’Olímpic i donar un disgust als homes
de Carles Duran. Cal no mirar la classificació
i anar a totes per no donar peixet a un rival
que sortirà a mossegar i que en les darreres
setmanes està oferint símptomes de millora.
La victòria contra el San Pablo Burgos, amb
triple miraculós de Laprovittola, ha de servir per donar confiança als verd-i-negres,
que en les darreres jornades no han acabat
d’estar fins. Davant del Burgos la Penya va

Todorovic contra el Delteco GBC / David Grau

tornar a jugar a batzegades, però l’equip mai
no va deixar de lluitar i al final es va endur
un triomf molt valuós. Vèncer a Donosti seria un altre pas de gegant cap als “playoffs”,
sobretot perquè després vindran dos partits
seguits molt complicats, a la pista del Tenerife (el dimecres 24 d’abril, en partit avançat de
la 30a jornada) i a l’Olímpic contra el Barça
(diumenge 28).
L’aler-pivot Beqa Burjanadze (12,3 de valora-

ció), els escortes Garrett Nevels (11,3 punts
de mitjana) i Nick Zeisloft (12,1 punts), fitxat
al febrer, o el veterà pivot Blagota Sekulic (8,7
punts i 4,2 rebots) són alguns dels homes
més importants del conjunt que dirigeix Sergio Valdeolmillos, on milita un vell conegut,
l’escorta Fede Van Lacke. A la primera volta la
Penya es va imposar per 88-64 en un partit
on va brillar Shawn Dawson (18 de valoració), ara de baixa.

Laprovittola segueix fent història
L’argentí enfonsa el Burgos amb un triple increïble en l’últim segon
Resultats darrera jornada

DIVINA JOVENTUT

88
López-Arostegui (6), Laprovittola (17), Todorolvic (10), McFadden (8), Harangody (20)
‑cinc inicial‑, Dimitrijevic (7), Morgan (3),
Delía (4), Ventura (5) i Boungou-colo (8).

Nico Laprovittola, un cop més. S’acaben
els adjectius per al base argentí, que va
protagonitzar una nova gesta amb un triple
estratosfèric gairebé sobre la botzina que va
deixar el Burgos amb un pam de nas (8885). Una cistella inversemblant per tombar
definitivament la resistència d’un conjunt
castellà que va ser un os molt dur de rosegar en un partit molt igualat.
L’argentí, però, no va ser l’únic heroi de la
victòria. Luke Harangody (29 de valoració
amb 20 punts i 12 rebots) es va marcar el
seu millor partit de verd-i-negre i també va
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Luke Harangody, un valor segur

Un rival amb l’aigua al coll

Entrenador: Sergio Valdeolmillos

Del 18/04 al 25/04/2019

85
Dominique Sutton (14), Fitipaldo (14), Benite (2),
Huskic (7), Cancar (8) ‑cinc inicial‑, Lima (11),
Àlex Barrera (-), Javier Vega (9), Frazier (12), Zipser (5) i López (3).

ser providencial, amb un cop de dits clau
a 25 segons del final quan el marcador era
d’empat a 83. Fitipaldo, amb 4,4 segons al
rellotge, va semblar que enviaria el partit a
la pròrroga (85-85), però Laprovittola ho va
impedir. No va ser el millor partit del base
de la Penya, amb problemes de faltes, però
en el moment de la veritat va tornar a agafar
els galons. A més, quan va haver d’estar a
la banqueta Neno Dimitrijevic el va substituir amb encert, fent un partit molt sòlid
(7 punts, 6 rebots, 4 assistències i 17 de
valoració).

		 Equip

G

P

1 Barça Lassa

23

4

2 Real Madrid

21

6

20

7

Tecnyconta Saragossa - Barça Lassa

86-91

Kirolbet Baskonia - Morabanc And.

84-82

Iberostar Tenerife - UCAM Múrcia

83-76

BAXI Manresa - Delteco GBC

84-74

3 Kirolbet Baskonia

Divina Joventut - San Pablo Burgos

88-85

4 Unicaja

16

10

Real Madrid - Monbus Obradoiro

94-70

5 València Basket

16

10

Montakit Fuenla- Herbalife G. C.

88-93

Movistar Est.- C. Candelas Breogán

95-62

6 Divina Joventut

15

12

7 BAXI Manresa

15

12

8 Tecnyconta Saragossa

14

13

9 Iberostar Tenerife

13

14

10 Morabanc Andorra

13

14

11 San Pablo Burgos

12

15

12 Monbus Obradoiro

11

16

13 Herbalife G. Canària

10

17

14 Movistar Estudiantes

10

17

15 Montakit Fuenla

10

17

16 UCAM Múrcia

8

19

17 C. Candelas Breogán

8

19

18 Delteco GBC

7

20

València Basket - Unicaja

dia 24 d’abril

Propera jornada
València Basket
Herbalife G. Canària
Monbus Obradoiro
Delteco GBC
San Pablo Burgos
C. Candelas Breogán
Morabanc Andorra
UCAM Múrcia
Barça Lassa

-

Iberostar Tenerife
BAXI Manresa
Montakit Fuenla
Divina Joventut
Movistar Est.
Unicaja
Tecnyconta S.		
Real Madrid
Kirolbet Baskonia

Habitualment Nico Laprovittola i Marko
Todorovic són els que acaparen els titulars. Tots dos estan fent una temporada
extraordinària i són els líders indiscutibles de l’actual Divina Joventut. Rere seu,
però, hi ha jugadors que poc a poc s’han
anat fent indispensables per al bon rendiment de l’equip i un d’ells és, sens dubte,
Luke Harangody. El nord-americà, un ju-

SUPERMANAGER
Classificació

SAN PABLO BURGOS

Luke Harangody, estel·lar davant del Burgos. / David Grau

gador sense estridències però sòlid com
pocs, està oferint un rendiment espectacular i l’èxit de la Penya d’aquesta temporada no s’explica sense el seu concurs.
Harangody va arribar com a relleu de
Quincy Miller, que finalment no va poder
debutar amb la Penya per culpa dels seus
problemes físics. Carles Duran ja el coneixia de l’etapa a València, on van coinci-

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari Jor. 28

Jornada 27
1º Shaquille
belito32 (Badalona)
218,80
2º Phymosis CB
Phymosis ()
213,60
3º VARELA
Lastdement (Collado Villalba)
213,20
......................................................................................................................
21º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)
180,20

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

Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona)
4.533,80
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 4.481,40
3º Joventut
roger02 (Mollet del Vallès) 4.448,00
......................................................................................................................
18ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (BDN) 4.284,80

1- Ennis, Fitipaldo, Laprovittola.
2- Jaime Fernández, Eriksson,
Okoye, Brizuela.
3- Todorovic, Dubjlevic, Iverson,
Sutton.

dir la temporada 2014/2015, i va apostar
per un valor segur que aportés intensitat
i veterania a una plantilla molt jove. El
nord-americà ha respòs a la confiança
erigint-se en peça clau de l’equip. En 23
minuts de mitjana acredita 9,4 punts i 5,3
rebots per partit, amb un 40% d’encert en
triples, i és el tercer jugador més valorat
de la Penya (10,5 de mitjana), rere Laprovittola (16,4) i Todorovic (15,7). Davant
del Burgos, diumenge passat, va establir,
a més, el seu sostre de valoració a l’ACB,
amb un autèntic partidàs (20 punts, 12
rebots i 29 de valoració). El seu rècord
anterior era de 25, quan vestia de taronja. Va ser davant del Sevilla la temporada
2014/2015 (17 punts i 9 rebots).
Més enllà de xifres, però, Harangody
aporta un esperit i una intensitat que no
tenen preu. Punts i rebots, amb un tir poc
ortodox però molt efectiu, i alhora molta
feina fosca d’intendència que sovint no
surt a les estadístiques però que és fonamental per a qualsevol equip. Una garantia sota els cèrcols i un altre dels encerts
del Divina Joventut als despatxos.

Diumenge,
especial sobre
Tel Aviv 94 a
Televisió de
Badalona

La celebració del títol al 1994. / Foto: Joventut

Després de l’emissió per TV3 del documental “Spirit of Tel Aviv 94”, aquest diumenge
Televisió de Badalona oferirà un altre programa especial per commemorar els 25
anys de l’històric títol europeu conquerit
pel Joventut de Badalona. L’espai reuneix
integrants d’aquell mític equip que va ser
campió d’Europa amb els jugadors i tècnics
de l’actual plantilla verd-i-negra i s’emetrà a
partir de les 9 del vespre.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Harangody, el factor desequilibrant
De la plantilla de la Penya actual tothom parla de Nico Laprovittola com
el gran heroi, com l’estrella, com el
líder. I no els falta raó. Al següent
graó hi trobem a Marko Todorovic,
que a la segona volta ha passat de 6
punts de mitjana a 13 i de 2 rebots a
4, com un jugador decisiu i el tècnic
Carles Duran per saber gestionar el
grup. I entre aquest trident i la resta
de la plantilla hi posaria enmig Luke
Harangody. És un jugador que coneix

el bàsquet, que sobretot és un jugador d’equip i és un home que no és
prou valorat (no dic a la Penya) per
tot el què fa. A Badalona, igual que
Laprovittola i Todorovic, ha trobat el
paradís on ser feliç. Havia coincidit
a València amb Carles Duran però el
què està aportant als seus 31 anys,
en plena madruesa, és determinant
per l’equip. A veure si el poden renovar. El trobo prioritari. Gran encert el
seu fitxatge. Sens dubte.
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Sòlida victòria a l’Estadi
davant el FC Barcelona B (2-0)

LA PRÈVIA Jornada 34. Estadi Municipal de Badalona. Divendres, 19 d’abril. 17 h

Divendres de passió

El Seagull tancarà la temporada segon; el Zaragoza, campió de Lliga

CF BADALONA

UB CONQUENSE

POSICIÓ 9è
16 Partits a casa G 8 E 4 P 4
Gols a casa Marcats 19 Rebuts 12
Entrenador Juanjo Garcia.

POSICIÓ 15è
16 Partits a fora G 3 E 5 P 8
Gols a fora Marcats 13 Rebuts 24
Entrenador César Láinez.

Partit avançat a l’Estadi, per la setmana
santa, de diumenge a divendres. El Conquense visita la casa escapulada en un
moment especialment dolç per al CF Badalona que, salvat matemàticament des de
fa un parell de setmanes, entoma el tram
final de la lliga en una situació inimaginable abans que Juanjo Garcia assumís la
seva banqueta: amb moltes possibilitats
de classificar-se per a la copa i, fins i tot,

amb opcions reals d’acabar en els llocs de
play-off d’ascens. De fet, el balanç que ha
aconseguit l’extècnic del Júpiter en el seu
debut a segona B és propi d’un equip de la
zona alta. Amb el de diumenge passat, a
Peralada, acumula set triomfs, quatre empats i una sola derrota en dotze partits. Per
tot plegat, una victòria més aquesta jornada faria créixer el somni que il·lusiona,
de manera inevitable, l’afició badalonista.

PERALADA - BADALONA

Classificació

1

2

Peralada: Suárez, Màxi Villa (Mario, 72’), Teo
(Marc Baró, 73’), Ferraresi, Jofre (Jordan, 83’),
Santi Bueno, Pau Miguélez, Giorgi, Pachón, Boselli i Andzouana.
Badalona: Morales; Albarrán, Estellés, Robusté, Moyano, Valentín; Nana, Marc Carbó (Santi
Magallán, 68’), Boniquet; Néstor Albiach (Robert
Simón, 90’) i Natalio (Chacopino, 75’).
Gols: 1-0, Boselli (51’). 1-1, Natalio (63’). 1-2,
Néstor Albiach (68’).
Àrbitre: Ekaitz García Arriola (comitè basc). TG:
Teo, Moyano, Maxi Villa, Albarrán.
Resultats Jornada 33
Peralada 1
Conquense 3
Vila-real B 1
Barcelona B 3
Ejea 0
Ontinyent 0
At. Balears 2
Sabadell 1
Olot 0
Alcoià 1

-

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

		Equip

PTS

GF

GC

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

62
55
55
51
49
49
47
47
47

44
30
47
39
46
43
39
26
31

26
23
34
27
35
32
34
26
29

10. At. Llevant
11. Olot

42
42

36
28

34
27

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

39
38
38
36
36
35
34
34
0

26
33
27
28
30
25
38
28
23

31
34
36
39
48
38
46
31
37

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

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

Propera Jornada
Badalona
Cornellà
Teruel
At. Llevant
Hércules
Alcoyà
València B
Ebro
Lleida
Castelló

-

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

Foto: Eloy Molina.

I això passaria just abans de les quatre
últimes dates del campionat, en les quals
el Badalona té assegurats els tres punts
de la visita al desaparegut Ontinyent i ha
d’enfrontar-se al Barça B, com a visitant, i
a l’Atlètic Balears i el Vila-real B, com a local. Juanjo podrà disposar de tota la plantilla excepte Valentín Merchán, sancionat
per acumulació de targetes.
El Conquense arribarà al partit acabat

de sortir de la zona de perill, gràcies al
contundent 3-0 que va signar la setmana
passada, a casa seva, davant el Mestalla.
L’equip que entrena César Laínez, que no
guanyava des del 26 de febrer, ha pres
oxigen abans d’un esprint final de lliga
dramàtic, que rematarà enfrontant-se en
les dues últimes jornades amb el Castelló
i l’Alcoià, dos rivals directes en la lluita per
no baixar.

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

Copa
La remuntada del Badalona ha estat
espectacular, tenint en compte la situació que hi havia pels volts de Nadal. Però el futbol sempre pot reservar
una sorpresa. En aquest cas, ha estat
positiva per a un equip que semblava
que lluitaria fins al final per no baixar.
Arribats a aquest punt, pot passar
qualsevol cosa. És evident que l’afició
està molt il·lusionada i somia, fins i
tot, a arribar al play off. I és que l’equip
està demostrant una solvència incontestable. Veurem què passa. Matemàticament tot és possible, però el més
raonable és aconseguir la classificació

per a la copa, que ja seria un gran èxit.
Sempre he pensat que els deu últims
partits marquen la temporada. Somiar
és gratis. I recomanable.

Trofeu Joan Saisó
Al màxim golejador del CF Badalona
• Amb 6 gols Natalio.
• Amb 5 gols Chacopino 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 2 gols Néstor Albiach.
• Amb 1 gol Boniquet, Aly i pròpia porta.

Foto: A. Estébanez

El Zaragoza CFF no va voler posposar
fins a la darrera jornada la seva festa del
títol de Lliga i celebrar-ho davant la seva
afició. L’equip de la capital d’Aragó va
deixar el Seagull sense opcions de promoció d’ascens a Primera Divisió i, de
retruc, alçar la seva primera consecució
a Segona Divisió. Les ‘gavines’ van fer els
deures a l’Estadi davant el FC Barcelona B
(2-0) però, dues hores més tard, el conjunt aragonés va golejar l’Europa al Nou
Sardenya (0-5) i assegurar-se la primera
posició a falta d’una jornada per la conclusió de la Lliga Regular.
En el darrer partit a l’Estadi, el Seagull va
executar un treball intens i continuat per
imposar-se de nou al Barça B, trencant la
bona dinàmica de les blaugrana de sis
partits sense veure la derrota.
El conjunt de Jordi Ferrón va recuperar el
somriure després de l’ensopegada davant
les líders amb dos gols d’Irina. ‘Les gavines’ es van avançar al marcador al quart
d’hora de partit i van arribar al descans

amb l’avantatge en el resultat, malgrat que
les culers tampoc van posar les badalonines en situacions fàcils.
“Vam fer un bon partit, com la jornada
anterior, davant d’un rival en dinàmica
ascendent i que ens va posar les coses
complicades”, va relatar Ferrón, destacant
molt positivament la feina de l’equip.
“Hi va haver molta solidaritat i claredat
quan teníem la pilota. La feina va estar
excepcional, tant de les jugadores de dalt
com de la portera. Crec que és un privilegi poder veure partits així, estic molt
content, orgullós i satisfet», va afegir
l’entrenador.
En el segon temps, l’enfrontament va seguir amb la mateixa dinàmica, fins que la
segona diana d’Irina va donar més tranquil·litat a les locals, però sense deixar
que el Barça tingués massa opcions per
aconseguir un empat.
Aquest diumenge al camp del Collerense, el Seagull tancarà la temporada i començarà a preparar la Copa Catalunya.
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Empats que sumen...
...però no suficient
La Unificació Llefià i el Young Talent van
aconseguir sumar un punt en els seus respectius partits. El conjunt de Jordi Souto no
acaba de retrobar-se amb el seu millor futbol
i va tornar a patir i anar a remolc al marcador.
La visita del Turó de la Peira era una bona
oportunitat per trencar la ratxa negativa de
resultats però ni de bon tros es va veure
una ‘Llefi’ dominadora. Els barcelonins es
van avançar al marcador al minut 12 i no
va ser fins al temps final quan Sergi Franco
va aconseguir igualar el matx per sumar un
empat (1-1).

diana des del punt de penal. La resta de marcadors de la jornada van acompanyar però
els grocs no es poden refiar gaire i hauran de
guanyar, com a mínim, tres dels cinc partits
que resten per assegurar-se la permanència.
Aquest cap de setmana hi haurà setmana de
descans per Setmana Santa i la competició
no tornarà fins dissabte 27.

Per la seva part, el Young Talent de Ricardo
Parra va tornar a puntuar i es manté fora de
les posicions de descens per un punt (2-2)
a la Vall d’Hebron contra el CP Sarrià. Amb
el debut de Toni Calvo, ex jugador FC Barcelona o Aris Salónica, els de Sant Roc van
esgarrapar un punt al tram final gràcies a una

Finalment, a Quarta Catalana, la UE Bufalà va
vèncer a casa contra el Palau Solità i Plegamans B (3-1). Amb tres victòries seguides,
els vermells acumulen la millor dinàmica de
la temporada. El Pere Gol B va ensopegar a
La Salut amb la visita del Santa Perpètua B
(2-6).

Foto: M. Expósito.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

El Sant Josep jugarà la promoció de permanència a EBA
en contra.
El Sant Adrià jugarà el play-off
Per la seva part, l’equip veí també al
grup C-B de la categoria, la Unió Bàsquet Sant Adrià, ha confirmat la seva
classificació per al play-off d’ascens a
LEB Plata i jugarà les semifinals contra
el Tarragona.
A dos triomfs de la Final Four
El Joventut Femení també té molt a prop
la Final A Quatre de Primera Catalana.
El conjunt verd-i-negre va embutxacar-se un nou triomf a la pista del Reus
(55-63) i va refermar la seva superioritat al capdavant del grup 1. Quan resten
quatre jornades per finalitzar la Lliga,
matemàticament encara no té el bitllet
segellat i necessitaria dues victòries
més per confirmar-se la classificació.

Unes 2.400 persones van participar aquest
diumenge en una nova edició de la Cursa
de la Dona, enmig d’un ambient festiu i amb
l’objectiu de conscienciar de la importància

de fer esport en la lluita contra el càncer de
mama. Part de la recaptació va anar destinada a l’Institut Català d’Oncologia. Iolanda
Riera va ser l’atleta vencedora de la cursa

A Tercera Catalana, tampoc vam poder celebrar cap triomf. El Lloreda va caure a casa
davant el Santvicentí (1-2) i el Pere Gol versus Vilassar de Mar B (1-3).

El comodí del play-out
i el factor centre parroquial
El CB Coalci Sant Josep encara disposava d’una mínima - però real - opció de
salvació ‘express’ a Liga EBA, sense necessitat de recórrer al comodí del playout. Però, aquest, no es podrà evitar.
El conjunt parroquial va caure diumenge a Badalona davant el JAC Sants (5765) i haurà de disputar la promoció de
permanència. Tot i que encara hi una
mínima i miraculosa opció de salvar-se
matemàticament -sense necessitat de
play-out - les estadístiques no són
gaire positives -. S’hauria de guanyar
a Mollet (tercer classificat) i que Palma
i Martinenc perdessin. Quelcom, molt
complicat.
Ara com ara, i quan resta una jornada
per concloure el curs, l’equip tancaria
la lliga regular en tretzena posició i el
Bàsquet Calvià seria el rival per mantenir la categoria, amb el factor pista
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Unes 2.400 persones participen
a la Cursa de la Dona

Llefià y Young Talent van salvar un punt al tram final
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Foto: CB Pardinyes.

Fotos: Flashbdn

Motorprim al costat
de l’esport
de la comarca

Motorprim, concessionari oficial de
la marca Hyundai del grup Movento,
patrocina, un any més, el club ciclista
MuntBikes, que aquest diumenge dia
14 d’abril celebra la 8a edició de la
Marxa Cicloturista Ports del Maresme a Arenys de Munt (Barcelona).
Per a la celebració de la marxa, Motorprim cedeix un total de 7 vehicles
Hyundai: Nexo, Ioniq, i30 Fastback
N, Santa Fe, Tucson, Kona i i30, que
acompanyaran els ciclistes durant el
recorregut.
Entre les principals novetats, destaca
la presència del Hyundai Nexo, vehicle oficial de la Marató i Mitja Marató de Barcelona, el primer SUV que
funciona exclusivament amb una pila
de combustible d’hidrogen. Té una
autonomia de 666 quilòmetres i es
carrega en només 5 minuts. Elegant,
aerodinàmic i futurista, el Hyundai
Nexo és l’exemple del futur de l’automoció.
La Marxa Cicloturista Ports del Maresme forma part del calendari de
Cicloturisme 2019 de la Federació
Catalana de Ciclisme, amb una distància total de 140 quilòmetres i un
desnivell acumulat de 2.700 metres.
El punt de sortida i arribada serà al
municipi d’Arenys de Munt, després
de recórrer diverses poblacions del
Maresme i el Vallès Oriental.

Els Dracs
passen a
semifinals per
la porta gran
Els Badalona Dracs destrossem a Saragossa Hurricanes (49-0) als quarts de final de
la LNFA. El matx ja va quedar sentenciat a
la finalització del primer quart (26-0), augmentant a un 40 a 0 al descans.
El Quarter Back, Hunter Correl, malgrat patir un procés gripal, va ser novament dels
més destacant, amb 24 bones passades de
26 intents, més de 200 iardes, i 4 passades de touchdown. També van destacar
Edu Morlans, amb 2 touchdowns, i Taylor
Ekstron, amb 175 iardes recorregudes i 2
anotacions.
El rival de semifinals, la qual es jugarà el
12 de maig a Pomar, sortirà de l’eliminatòria
que disputaran Osos Rivas i Murcia Cobras.
Els homes d’Òscar Calatayud ja preparen el
duel europeu que els enfrontarà a Vienna
Vikings, el 27 d’abril també a Pomar.
Els Juniors es queden sense lliga
L’equip júnior dels Dracs van perdre la final
de la lliga catalana (LCFA) però un clar 0 a
33 contra l’Hospitalet Pioners. Els riberencs
van ser superiors, tan defensivament com
ofensiu, destacant l’MVP de la final Esteve
Gimeno
El partit va mantenir la igualada fins al
tram final del primer quart, en el que Ruiz
va avançar a Pioners. En el segon quart va
arribar una nova anotació riberenca, a partir de la qual va arribar una petita reacció
badalonina de la mà de Lucas Masero, no
arribant a la línia de touchdown.
Amb un 0 a 13 al descans, la represa va donar peu al recital del visitant Gimeno, amb
dues recuperacions, i un darrer touchdown
que deixava el resultat definitiu.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
L’aspecte del Sol amb Saturn i Plutó, indica possibles
tensions al sector professional. Sembla que hauràs
d’afrontar algunes obligacions que demanen la teva
atenció.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Saturn per la Casa VII, en oposició a la Lluna a Cranc,
pot fer que es manifestin algunes diferències amb la parella. És un trànsit ràpid però que pot induir a la reflexió.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus amb Neptú és balsàmic pels problemes de salut. Si més no, suavitza qualsevol dolor. Compte amb
possibles enganys relacionats amb la feina, llegeix la
lletra petita.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
La Lluna en trànsit per la Casa VII, pot fer que la parella
es mostri més afectuosa i donar-se un apropament recíproc. També inclina que gent nova entri a la teva vida.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Sembla que pots sentir la necessitat de modificar la teva
dieta. Ara és bon moment, amb el trànsit de Mart, de fer
un estudi del tema. Una amistat es va fent més sòlida.

Bessons (21/5 al 21/6)
Compte amb la irreflexió a la qual pot impulsar-te el
trànsit de Mart. Serà bo parar un moment i pensar si
el que fas, és el més correcte pels altres i per tu mateix.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Emocions contingudes, que t’aniria bé alliberar. Si
acostumes a fer-te el dur, t’anirà bé reconèixer la teva
emotivitat. Augment de les responsabilitats al sector
laboral.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Sembla que les coses es van posant al seu lloc. Si senties que darrerament no podies controlar els esdeveniments, ara les coses es van calmant amb el trànsit de
Saturn.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb el trànsit de Venus per la Casa V, en aspecte a Plutó, es faciliten les relacions. Pots viure un enamorament
i ser correspost o gaudir de l’amor amb la teva parella.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Júpiter retrògrad pot fer-te dubtar respecte a un projecte.
Això té una part bona, que és la prudència, però compte
de no perdre oportunitats. Moment per la reflexió.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Saturn en trànsit per la Casa XII, fa pensar que evadeixes
mirar frontalment alguna qüestió que ja fa un temps
t’amoïna. Ara pots tenir una visió menys negativa del
tema.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb Mart passant per la Casa IV, les disputes es poden
produir a la llar. També es pot donar el cas que iniciïs
obres a casa o que hagis de moure papers per la hipoteca.
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