
El mocador ja 
és a la venda

Nú
m

. 6
54

  -
 2

6/
04

 a
l 0

2/
05

/2
01

9

156.013 badalonis/es 
estan cridats a votar 
aquest diumenge 
a les Eleccions 
Generals del 28A    2-5       

Es repartiran 24.000 mocadors de les 
festes gratuïtament a totes les escoles
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El 28A deixa moltes incògnites 
a Badalona tot i que les esquerres
confien en tornar a guanyar

Resultats electorals de les generals de 2011, 2015 i 2016 a Badalona. A partir de 2015 Convergència es presenta sense Unió. També a partir de 2015, ICV-EUiA s’integra a En Comú Podem

El PSC aspira a ser la primera força política a Badalona tot i que al 2015 i 2016 es va imposar 
en Comú Podem. C’S i ERC confien a repetir el rècord històric de les autonòmiques 

Protestes per l’acte de Vox al Centre Cívic La Salut / Anna G. de Albéniz

Estem a les portes d’unes eleccions municipals 
amb més incògnites que mai pel que fa als seus 
resultats, però les generals d’aquest diumenge 28 
d’abril també es presenten especialment emocio-
nants. Molt difícil fer una càbala sobre quina serà 
la força més votada a Badalona, però tot apunta 
que el que passi el 28A pot influir també en els 
comicis municipals de 26 del maig. Estan cridats a 
les urnes 156.013 badalonins, la xifra més alta des 
de 2011. Ho podran fer en 233 meses distribuïdes 
en 44 col·legis electorals.

El PSC vol tornar a ser hegemònic
Els badalonins hem anat a votar per escollir els 
membres del Congrés i del Senat en 13 ocasions, 
11 de les quals amb el PSOE com a primera força. 
Al 2015 i 2016, però, va esclatar la sorpresa quan 

En Comú Podem es va convertir en la primera 
força de la ciutat, deixant els socialistes en segona 
posició. Si bé fa 4 anys la diferència va ser de més 
d’11.000 vots, al 2016 la diferència es va reduir a 
poc més de 8.000. Els socialistes aspiren, doncs, 
a tornar ser la primera força a la ciutat, com vatici-
nen les enquestes que podria passar a Catalunya 
en un frec a frec amb ERC. Un triomf de la candi-
datura de Pedro Sánchez donaria una embranzida 
que tindria els seus efectes a les municipals. No 
en va, el president del govern va voler fer un dels 
actes de campanya a Badalona.  De fet, el PSOE 
havia arribat a tenir quasi 79.000 votants (64% 
dels vots) a Badalona en l’època daurada de Fe-
lipe González, l’any 1982. Des d’aleshores, però, 
la xifra ha anat minvant progressivament fins que 
al novembre de 2011 es va quedar amb 32.693 

(32,61%), amb pocs més de 5.000 vots respecte 
el PP. Tot i que Badalona és un exemple de com 
els electors voten diferent en funció dels comicis, 
curiosament aquell 2011 també va ser l’any en què 
Garcia Albiol va obtenir el seu millor resultat a les 
municipals i va aixecar la vara d’alcalde. Els socia-
listes, però, van tocar fons a les generals al 2016 
amb el pitjor resultat de la seva història: 20.303 
vots (20,56%), justament un any després d’ob-
tenir també els pitjors resultats a les municipals 
amb 4 regidors i la tercera força per darrere del 
PP d’Albiol i de Guanyem de Dolors Sabater. En 
aquesta ocasió, però, les enquestes no auguren 
un bon resultat per al partit de Pablo Iglesias i,  
a priori,sembla difícil que En Comú Podem pugui 
tornar a imposar-se en unes eleccions generals a 
Badalona.

VOX ES PRESENTARÀ A BADALONA AMB L’OBJECTIU DE 
REPETIR L’ÈXIT QUE ESPERA A LES GENERALS 

Ningú de Vox no ho confirmava però la Jun-
ta Electoral publicava el decret amb les 10 
candidatures de les eleccions municipals. 
Juan Perán Ortega, desconegut en el món 
local, liderarà la llista a Badalona el 26 de 
maig. El passat mes d’octubre el partit de 
Santiago Abascal es presentava a la ciutat 
en un acte al Centre Cívic Can Cabanyes on 
només hi assistien una desena de perso-
nes. Res a veure amb la imatge d’un Centre 
Cívic de La Salut ple el passat 12 d’abril, 
amb la campanya de les eleccions generals 
recent arrencada. Els protagonistes dels 
actes de Vox, però, han estat els actes de 

protesta convocats per Badalona Antifeixista 
contra les actituds i declaracions del partit. 
Al Centre Cívic de La Salut hi va assistir el 
número 1 per Barcelona, Ignacio Garriga. A 
la seva arribada, una cinquantena de per-
sones cridaven “Ni un pas enrere contra el 
feixisme” o “Vecino, despierta, el nazi está 
en tu puerta”, en una protesta on els Mossos 
van acabar desallotjant els manifestants. Tot 
i el rebuig, el CIS preveu per al 28A l’entra-
da de Vox amb una trentena de diputats. A 
les municipals de Badalona hi haurà un altre 
partit d’ultradreta, Som Identitaris, la forma-
ció de Josep Anglada. 
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Míting del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, al Teatre Blas Infante 

Badalona, poc mediàtica 
durant la campanya de 
les eleccions generals
Sánchez és l’únic candidat estatal que visita 
la ciutat i ERC tancarà campanya a Badalona

PP, C’s i ERC, a l’expectativa
Totes les forces polítiques eviten buscar pa-
ral·lelisme entre les generals i les municipals 
però segur que els candidats locals Xavier 
Garcia Albiol (PP) i Juan Miguel López (C’s) 
faran la seva lectura del que diguin les ur-
nes. El PP, que va ser segona força el 2011 
amb quasi 27.000 vots (els mateixos que va 
obtenir Albiol a les municipals d’aquell any), 
es va quedar al 2016 en un discret tercer 
lloc amb poc més de 16.000 vots. L’efecte 
Albiol tampoc va evitar la patacada electoral 
dels populars a les darreres autonòmiques 

a Badalona. Ciutadans, en canvi, que a les 
últimes generals va conformar-se amb prop 
de 12.400 vots, confia que els badalonins 
els tornin a donar la mateixa confiança que 
a les darreres autonòmiques de 2017 quan 
van ser la primera força a la ciutat amb més 
de 38.500 vots. ERC té moltes expectatives 
aquest 28A, tot i que el seu millor resultat 
a Badalona va ser al 2004 amb uns 12.500 
vots. Ara bé, a les darreres autonòmiques, 
els republicans d’Oriol Junqueras van acon-
seguir per primer cop ser segona força amb 
més de 22.500 vots. 

Una campanya per a les eleccions generals 
enmig de les vacances de Setmana Santa ja 
feia pensar que passaria una mica desaper-
cebuda a Badalona. Tot i que han estat di-

versos els actes que s’han organitzat, quasi 
cap formació ha portat els líders estatals. 
De moment, el més aclamat ha estat l’actual 
President del Govern en funcions i candidat 

la formació i cara visible d’ERC durant la 
campanya. Tot i això, al cartell que anun-
cia l’acte hi apareix el líder dels republi-
cans empresonat Oriol Junqueras, número 
1 d’ERC per Barcelona. A Badalona també 
hi assistiran aquest divendres a les 19h el 
president del Parlament, Roger Torrent i el 
vicepresident del govern, Pere Aragonès. 
Acompanyant-los, hi serà el líder d’ERC a 
Badalona, Oriol Lladó. Pel que fa a la resta 
de formacions polítiques, En Comú Podem 
no ha portat a Pablo Iglesias però sí que 
el candidat per Barcelona, Jaume Asens, 
participava aquest dijous amb la candidata 
local, Aïda Llauradó, en un acte sobre fe-
minisme a la Plaça de la Dona de La Salut. 
Junts per Catalunya apostava per Badalona 
dies previs a l’inici de campanya. Al Teatre 
Principal, hi assistien Laura Borràs i Míriam 

Tot i que al 2011 i al 2015 van coincidir els 
comicis generals i municipals el mateix any, 
aquesta serà la primera vegada en 40 anys 
que les eleccions al Congrés es produeixen 
poc temps abans que les de l’Ajuntament. El 
març de 1979, també un mes abans de les 
municipals, un 68% dels badalonins van 
anar a votar i van fer-ho de forma massiva a 
les esquerres. PSOE i PSUC sumaven més 
de 60% dels vots dels badalonins que van 
anar a votar. Un mes després, les esque-
rres de Màrius Díaz i Joan Blanch encara 
millorarien els resultats a les municipals i 
acabarien governant plegats. De fet, la par-
ticipació és un altre dels enigmes d’aquest 
28 d’abril. Els experts apunten que quan 
els comicis es produeixen amb poc temps 
de diferència, la gent té més tendència a 
quedar-se a casa. De fet, les municipals 
del 1979 a Badalona es va ressentir de les 
generals i la participació va baixar quasi 

Míting de Junts x Cat al Teatre Principal amb les números 2 i 3 
Laura Borràs i Míriam Nogueras  / Junts x Cat

del PSOE, Pedro Sánchez, que va omplir el 
Teatre Blas Infante. “Mai hi haurà referèn-
dum i mai hi haurà independència”, deia 
Sánchez adreçant-se a Junts x Cat i ERC. 
“Cal mirar cap endavant”, deia el candidat 
del PSOE, que afirmava que el 28A es de-
cideix entre “avançar o retrocedir” en drets 
socials. “Ens juguem molt”, assegurava a 
Badalona. En l’acte del Teatre Blas Infante, 

Pedro Sánchez estava acompanyat per la 
candidata del PSC al 28A per Barcelona, 
Meritxell Batet, pel primer secretari de la 
formació, Miquel Iceta i també per l’alcalde 
de Badalona, Álex Pastor. La formació que 
ha escollit Badalona per tancar la campanya 
abans de diumenge és ERC. En un acte a 
la Plaça de la Plana, el míting estarà pro-
tagonitzat per Gabriel Rufián, número 2 de 

L’EXALCALDE DE BADALONA, MÀRIUS DÍAZ TANCARÀ 
LES LLISTES DE GUANYEM I ERC

L’alcalde que va guanyar les eleccions 
municipals de Badalona ara fa 40 anys, 
Màrius Díaz, tanca simbòlicament la 
llista de la coalició formada per Guan-
yem i Esquerra per a les municipals, 

que han decidit batejar-se com “La Ba-
dalona Valenta”. Díaz ja fa anys que es 
va desmarcar d’ICV-EUiA i que ha donat 
suport explícit a Dolors Sabater i al re-
ferèndum convocat a l’octubre de 2017. 

El 1979, les esquerres van arrasar al congrés i a l’Ajuntament

Fa 40 anys, les generals també 
van celebrar-se un mes abans de les municipals

Nogueras, números 2 i 3 de la candidatura 
encapçalada per Jordi Sánchez (en presó 
preventiva). Borràs assegurava que “l’1 
d’octubre és una herència que no es pot 
malbaratar”. També va participar en l’acte el 
candidat de Junts x Cat a Badalona, David 
Torrents. Durant la campanya electoral, la 
formació ha organitzat una xerrada amb la 
periodista exmilitant del PSOE, Bea Talegón 
qui lamentava que Junts x Cat i ERC no ha-
gin concorregut juntes a les eleccions. El PP 
esperava a l’inici de campanya la visita de la 
número 1 per Barcelona, Cayetana Álvarez 
de Toledo que va anul·lar la seva asistència 
una hora abans de l’acte i va deixar sol a 
Garcia Albiol. A última hora, s’ha confirmat 
que la candidata visita Badalona aquest di-
vendres.Ciutadans no ha organitzat cap acte 
de campanya a Badalona.

deu punts. En aquest 2019, tot apunta que 
la participació a les generals pujarà alguns 
punts, cosa que no hauria de ser difícil per-
què el 63,94% del 2016 és la segona dada 
més baixa en unes generals a Badalona. Si 
la xifra puja, l’estadística diu que se’n bene-
ficiaran les esquerres.  

40 anys de les eleccions municipals
El clima del 1979 que afavoria els acords 
entre diverses forces polítiques queda molt 
lluny de la situació actual. Els regidors 
d’aquell primer ajuntament democràtic, com 
l’exalcaldessa Maite Arqué, recorden que 
aleshores va ser possible un acord muni-
cipal anomenat “de progrés” entre el PSUC, 
PSC i CiU que van formar un govern de 25 
de 27 regidors. La tensió política actual en-
tre dretes i esquerres a nivell estatal, i entre 
centristes i separtistes a nivell català, han 
portat al 2019 a un govern de 5 regidors.  

Màrius Díaz, davant del micròfon, i Joan Blanch, a l’esquerra, 
durant el primer ple de 1979/ Museu de Badalona
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Seran 200 noves places destinades als treballadors de Can Ruti 

A partir d’aquest dilluns, 29 d’abril, en-
trarà en funcionament el nou aparcament 
de l’Hospital, situat per sota de l’heliport i 

Dilluns entrarà en funcionament 
el nou aparcament de l’Hospital Germans Trias

accessible des de la Carretera de Can Ruti. 
Es tracta d’un aparcament finançat amb 
recursos propis de l’Hospital i del Servei 

L’Ofrena floral de la Diada tindrà lloc a la Plana

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 carre-
tera de Can Ruti a l’alçada de la central tèr-
mica de l’hospital, just després del semàfor 
del trencant que accedeix a urgències. Des 
de l’aparcament s’ha obert un pas per es-
cales que acaben a l’alçada de l’heliport.  
En aquestes places hi podrà accedir i sor-
tir-ne el personal de l’Hospital mitjançant 
la targeta identificativa. A més del personal 
de l’ICS, també hi tindran accés els treba-
lladors de l’Institut Germans Trias i Pujol, 
l’institut de Diagnòstic per la imatge, l’Ins-
titut Català d’oncologia, el Banc de Sangs i 
Teixits, l’IrsiCaixa i la Fundació Lluita contra 
la Sida.  Aprofitant aquesta nova instal·la-
ció, 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 

Aquest dijous s’ha fet un tractament de desinfecció a les instal·lacions

El recinte restarà obert durant els propers 10 dies

La Generalitat de Catalunya ha portat a terme 
recentment diverses inspeccions sanitàries 
rutinàries a diferents instal·lacions esporti-
ves de la ciutat. Concretament, en els darrers 
dies s’han fet inspeccions als camps de fut-
bol de Lloreda, Pomar, Pere Gol i Complex 
Esportiu de Can Cabanyes. Els resultats de 

Tanquen temporalment, per presència 
de legionel·la, l’aigua calenta al Camp del Lloreda

les analítiques portades a terme indiquen 
que s’ha detectat un positiu en legionel·la a 
les instal·lacions d’aigua dels vestidors del 
Camp de Futbol de Lloreda. Com a mesu-
ra cautelar s’ha inhabilitat l’ús de les dutxes 
dels vestidors, i com a mesura correctora 
i de forma urgent demà dijous 25 d’abril, 

l’Ajuntament de Badalona procedirà a l’apli-
cació de mesures pal·liatives per fer una 
desinfecció de xoc tal i com marca la nor-
mativa. Una vegada feta la desinfecció s’ha 
d’esperar un període mínim de 15 dies per 
fer una nova presa de mostres i noves analí-
tiques per veure l’efectivitat del tractament de 

desinfecció realitzat. El temps mínim per ob-
tenir els resultats de les analítiques, tal i com 
marca la llei, és de 15 dies. L’Ajuntament de 
Badalona ha comunicat el problema detectat 
a les entitats esportives usuàries d’aquest 
equipament i ha informat sobre les mesures 
adoptades per garantir la salut pública.

responsables del cartell guanyador, dis-
senyat per l’estudi New Roman, han volgut 
plasmar en la imatges d’aquesta edició una 

Aquest divendres arriba la 48a Feria de 
Abril a Catalunya. Un any més la cita, or-
ganitzada per la FECAC, serà al Parc del 
Fòrum -on ocuparà tot l’espai: 87.000 me-
tres quadrats- del 26 d’abril al 5 de maig. 
Aquest any la Feria tindrà més casetes 
d’entitats i serà més solidària. Hi haurà un 
Punt Lila de l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs d’informació i assessorament con-
tra la violència de gènere per apostar per 
unes festes lliures de sexisme. I els dies 29 
d’abril i 2 de maig, durant dues hores, les 
atraccions no emetran música ni sirenes 
com a mesura de sensibilització i respec-
te cap a les persones autistes. Els creatius 

Aquest diumenge entre les 10 i les 14h se cele-
brarà a l’entorn de la masia de Can Miravitges i 
de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer la quarta 
edició de “La primavera a la Serralada de Ma-
rina”. Una jornada adreçada a tots els públics 
plena d’activitats participatives i de sensibilit-
zació ambiental, itineraris, música i tallers on 
es podrà conèixer els valors naturals i històrics 
de la Serralada de Marina. “La primavera a la 
Serralada de Marina” també té l’objectiu de 
reivindicar l’Escola de Natura Angeleta Ferrer 
com a pionera i referent de l’educació ambien-
tal a Catalunya, així com donar a conèixer un 
espai que sintetitza els valors naturals, his-
tòrics i educatius de la muntanya de Badalona.

La Feria d’Abril obre 
aquest divendres al Parc del Fòrum

Torna la festa de 
la primavera a 
la Serralada de 
Marina

idea que uneixi l’esperit de la Feria amb la 
llum i la vitalitat del Mediterrani, i al mateix 
temps ser un cant a les dones.

Salut en disposar d’aparcament habilitat per 
la càrrega elèctrica pels vehicles dels seus 
treballadors.

Impulsar el vehicle compartit a l’apar-
cament de Can Ruti 
D’altra banda, 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 vehi-
cles 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 in-
tentar garantir que els pacients i familiars 
que vagin en cotxe i acompanyats a l’Hospi-
tal  puguin disposar sempre d’aparcament, 
ja que s’ha considerat que el gruix de treba-
lladors no fan servir el vehicle compartit i 
que, per tant, s’hauran de dirigir prioritària-
ment al nou aparcament.
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Tres eleccions en un mes
Els ciutadans estem cridats tres vega-
des a les urnes en un mes de diferència. 
Aquest diumenge, 28 d’abril, arriben 
el primers comicis d’aquest any i serà 
només el preludi de dues eleccions més, 
les municipals i les europees. Mai en 
la història de la democràcia, i en tant 
poc temps de diferència, els ciutadans 
havien de dipositar fins a 4 paperetes 
seguides, Congrés, Senat, Ajuntament 
i Parlament Europeu. Sempre que hi ha 
eleccions, els mitjans de comunicació 
ens omplim de titulars amb declaracions 
dels polítics on assenyalen aquestes jor-
nades com la veritable festa de la demo-
cràcia, i en part, tenen tota la raó. Triem 
qui triem per dipositar el nostre vot, el 
més important és anar a votar. Tenim tot 
el dret d’exercir-ho i poder decidir aque-
lla opció política qui millor ens repre-
senta o bé triar el partit qui millor pro-
grama electoral pensem que pot ser bo 
pels propers quatre anys. Vivim temps 
de titulars ràpids, d’espectacles polítics 
i d’unes xarxes socials que sembla que 

ho augmenten. Potser més que mai, la 
jornada d’aquest dissabte pot servir per 
reflexionar, per valorar perquè votarem 
un partit i perquè decanten altres. Una 
de les novetats que potser passaran més 
desapercebudes diumenge serà el vot 
que podran exercir, per primera vegada, 
persones que pateixen alguna discapaci-
tat. Un decret ho farà possible. Tenen tot 
el dret i crida l’atenció que s’hagi tardat 
tants anys per arribar aquesta normalitat 
per aquestes persones. Queda clar que 
aquest diumenge tindrem moltes imat-
ges, molts titulars, moltes enquestes, 
sobretot a partir de les 20h, però no serà 
fins que tanquin els col·legis electorals, 
amb els resultats definitius, que sabrem 
quin partit governarà el país durant els 
propers 4 anys. I tot plegat serà el pre-
ludi de les eleccions municipals, que 
en un mes podrem decidir l’Ajuntament 
dels propers anys. Ara toca anar a vo-
tar, perquè hi tenim dret, però sobretot 
perquè ens toca com a ciutadans poder 
decidir. 

EDITORIAL

L’Associació Mundus, amb seu a Badalona 
ha organitzat unes jornades de formació 
que permetrà a 300 estudiants de cicles for-
matius, abans de marxar cap a Europa, on 
realitzaran les pràctiques curriculars a tra-
vés de la beca Erasmus+ durant l’estiu  Es-
tudiants de municipis d’arreu de Catalunya 
assistiran tot aquest cap de setmana, 26 i 27 
d’abril, a la casa de colònies La Conreria de 
Tiana. Tots ells i elles han estat seleccionats 
com a beneficiaris de les beques Erasmus+ 
destinades a la mobilitat d’estudiants de 
formació professional.

Què és Can Europa?
El Can Europa és un esdeveniment formatiu 
organitzat per l’Associació
Mundus, que té lloc anualment des de 
2016, creixent any rere any, i convertint-lo 
en un dels esdeveniments formatius més 
grans de l’estat espanyol dedicat a preparar 
estudiants de cara a les mobilitats de cicles 
formatius. La formació la portaran a terme 
25 formadors d’àmbit nacional i estarà di-
rigida a alumnes de les províncies de Bar-

300 estudiants es troben a 
la Conreria per participar en 
un programa europeu

celona, Tarragona i Girona, així com alguns
provinent d’Aragó i el País Basc. El Can 
Europa és un moment de trobada, reflexió 
i formació per a totes les parts implicades 
en els projectes Erasmus+: els estudiants, 
els tutors de pràctiques i el personal do-
cent. Es tracta d’un espai obert i inclusiu 
per a que els participants es coneguin entre 
si i reflexionin sobre la responsabilitat que 
comporta rebre una beca Erasmus+, i les 
opcions de creixement personal i profes-
sional associades a una mobilitat. 

Imatge de la casa de colònies de la Conreria
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La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir 
un home com a presumpte autor d’un roba-
tori amb força a l’interior del CEIP Llibertat, 
a l’avinguda Puigfred. 
Els fets van succeir el passat dissabte a la 
tarda quan una patrulla d’aquest cos es va 
desplaçar al col·legi per un requeriment 
de la central d’alarmes i posteriorment per 
un treballador municipal que també es va 
adreçar al centre. Un cop al lloc i durant la 
inspecció es va detectar que l’interior d’al-
gunes de les oficines es trobaven regirades 
i que l’alarma havia estat manipulada. Una 
de les patrulles intervinents va localitzar 
amagat a un dels presumptes autors del 
robatori i va procedir a la seva detenció. 
Segons ha pogut saber aquest Diari, durant 
les darreres setmanes s’han registrat d’al-
tres robatoris a escoles de Badalona, com 
al centre Mercè Rodoneda,on uns lladres 
van entrar a l’escola i van robar diversos 

Detenen l’autor d’un 
presumpte robatori a 
l’escola Llibertat

ordinadors portàtils.

Detingut per disparar diversos trets 
amb un fusell d’assalt
D’altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir, 
divendres passat, al carrer Xile un home 
per disparar diversos trets a l’aire amb una 
fusell d’assalt a la via pública. Els fets van 
tenir lloc als volts de la una de la mati-
nada quan diversos veïns van alertar a la 
Guàrdia Urbana de la presència d’un home 
amb una arma llarga disparant a l’aire en 
ple carrer. Gràcies a la descripció facilita-
da, una patrulla va localitzar i identificat 
l’home que coincidia amb la descripció. 
Malgrat que es van trobar diverses beines, 
fins el moment de tancar aquesta edició no 
s’havia localitzat l’arma. Un cop detingut 
el presumpte autor dels fets, els Mossos 
d’Esquadra es van fer càrrec de la inves-
tigació.

Imatge de part de la flota de vehicles de la Guàrdia Urbana

La nit de gala del comerç de Badalona 
tornarà el pròxim dissabte, 4 de maig, 
per setè any consecutiu amb la Badalo-
na Shops Open Night. Serà una nit de 
festa, oci, entreteniment i compres, en 
la qual més de 180 botigues del Centre 
de Badalona obriran des de les 20:30h 
fins a les 24h. Entre les activitats hi 

L’Open Arms va poder salpar dimecres 
del port de Barcelona per transportar 
material humanitari al Mediterrani. El 
vaixell va haver de retardar la sortida 
des de divendres passat pel mal temps. 
El Ministeri de Foment va autoritzar el 
vaixell de l’ONG badalonina la setma-
na passada a tornar al mar després de 
100 dies de bloqueig al port. Ara bé, 
no podrà efectuar tasques de rescat de 
persones, sinó que haurà de limitar-se al 
transport d’ajuda humanitària. “La ban-
dera de Sant Jordi ens retorna a l’Egeu 
amb 20 tones d’ajuda humanitària”, han 
piulat a Twitter. El 8 de gener, el govern 
espanyol va denegar a l’Open Arms el 

TORNA LA BADALONA SHOPS OPEN NIGHT EL DISSABTE 4 DE MAIG

SIQUE TORNA A ORGANITZAR EL SEU MERCAT SOLIDARI

permís per sortir a fer missions de rescat 
amb l’argument que Itàlia i Malta no els 
deixarien desembarcar i que el vaixell no 
reuneix les condicions necessàries per 
portar els nàufrags fins a Espanya.

haurà animacions i concerts de música 
al carrer, degustacions gastronòmiques 
i participació en diversos sortejos per 
gaudir mentre es compra. La Badalona 
Shops Open Night decorarà els carrers 
del Centre com els antics envelats de 
Festa Major que s’instal·laven abans a 
la Rambla.

L’OPEN ARMS SALPA PER TRANSPORTAR MATERIAL HUMANITARI AL 
MEDITERRANI

BREUS

La 16a edició del Mercat Solidari de Ba-
dalona torna a partir d’aquest dissabte a 
Pompeu Fabra. El Mercat oferirà ofereix 
productes procedents de donacions de 
primeres marques, nous i a uns preus 
molt assequibles. Els compradors troba-
ran una gran ventall de productes per la 
llar, roba de vestir, alimentació, drogue-
ria, neteja, decoració, joguines, esport i 
altres categories. L’Ajuntament de Bada-
lona ha cedit el cèntric local de la plaça 
Pompeu Fabra de Badalona, patrocinat 
per l’empresa Engestur. Fins el 19 de 
maig serà el punt de trobada de la so-
lidaritat badalonina en horari laborables 
de 10h a 13h i de 17h a 20h, i horari fes-

La GU va detenir-lo a l’interior del centre

tius de 10h a 14h i de 17h a 20h. El fons 
recollits pel Mercat Solidari de Badalona 
permetrà a la Fundació Sique mantenir 
actius part dels serveis que ofereix a per-
sones amb diferent capacitat intel·lectual 
de Badalona.

Imatge del vaixell de l’ONG de 
Badalona, Proactiva Open Arms

Imatge d’arxiu d’un dels mercats 
de la Fundació Sique
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Handmade Festival, la Fira de manualitats 
més gran del sud d’Europa que va tenir 
el seus inicis a Badalona
La  seva directora badalonina ens ho explica tot

El telèfon de la badalonina Anna 
Ventura treu fum. Mentre parlem 
amb ella no para de vibrar i no 
és estrany perquè aquest cap 
de setmana s’inaugura la sisena 
edició del Handemade Festival, 
la fira més important del sud 
d’Europa dedicada al Do it Your-
self (DiY). Els dies 3, 4 i 5 més 
de 23 mil persones passaran pel 
recinte de fira de Barcelona per 
participar i gaudir dels més de 
130 expositors i 350 tallers que 
s’hi faran. L’Anna que desprèn 
empenta i vitalitat, ho coordi-
na tot des de l’empresa que va 
crear fa uns anys Evidentevents, 
quan farta de no poder conciliar 
va unir el que més sabia fer, or-
ganitzar esdeveniments, amb la 
seva passió, les manualitats.

-El Handmade Festival és 
una fira consolidada, això hi 
afegeix més nervis?
A veure, els últims dies són d’in-
fart. Vols que tot surti bé, sempre 
hi ha petits imprevistos però això 
li dona més emoció encara. Pas-
so nervis i disfruto en la mateixa 
proporció.

-Aquest any la fira arriba a 
la sisèna edició. Què desta-
caries?
Injustament les manualitats han 
estat durant molts anys asso-
ciades a alguna cosa antiga i jo, 
amb el Handmade li he volgut 
donar un aire jovial i modern 
que, crec, que aconseguit. Ara 
bé, això no ens ha de fer perdre 
els nostres referents i en aquest 
cas les nostres àvies. Són elles 
les que ens ho han ensenyat tot 
i per això els vull retre un ho-
menatge. Diumenge 5 de maig, 
tothom que vingui acompanyat 
del seu avi o àvia tindrà entrada 
gratis. A més, comptarem amb 
una màster class de les àvies 
més famoses de Catalunya, que 
com jo, són de Badalona. Les 

iaies de l’APM, de Ràdio Ciutat de 
Badalona. La Maria Antònia Carbó, 
la Carme Sánchez i la Rosa Garriga, 
ens explicaran com fan les labors. 
Segur que riurem molt!

-Mirant el cartell, veig que tin-
dran un paper molt destacat les 
influencers del sector. Quin pa-
per hi han jugat les xarxes so-
cials en el món del Handmade?
Com en tot, un paper essencial i 
moltes d’elles han aprofitat les avan-
tatges d’Instagram, Facebook i de les 
pàgines web per difondre les seves 
creacions. Els videotutorials són 
ja una eina bàsica perquè els teus 
patrons arribin a tothom. Això ha 
fet que tinguin un handicap afegit: 
no només han de fer manualitats 
originals i que agradin sinó que ho 
han de saber comunicar. Un exemple 
d’això és Susimiu que amb més de 
157 mil seguidors a Instagram... és 
la líder a Espanya. Tota una celebritat 
del ganxet! Amb ella, per cert, farem 
des d’un xal fins a un sotagot en for-
ma de panel d’abella.

-I qui més hi haurà?
Comptarem amb Santa Pazzienza 
que amb 88 mil seguidors a les xar-
xes ensenyarà a fer espardenyes de 
ganxet, i no hi faltaran Gallimelma, 
amb qui teixirem un fermall en for-
ma d’abella; l’argentina Mamma DiY 

Patterns, que farà un taller de gorros 
dirigit a principiants; Lora Bailora, 
que realitzarà un taller d’Scrap; i 
Violeta Scrap, que ens farà un layout; 
entre d’altres. També em fa molta 
il·lusió la presència de Kate Jenkins, 
una anglesa que fa menjar de ganxet. 
Al Handmade presentarà l’exposició 
“El forn de la Kate”, un autèntic forn 
de pa amb els seus croissants, en-
saïmades i entrepans fets de ganxet. 
Poca broma que dissenya per a Ral-
ph Lauren i Donna Karan.

-De debò?
Si, si, a ells els fa tot allò que té a 
veure amb el crochet: des d’orna-
ments de nadal fins a peces que 
requereixin ganxet. Pensa que ha fet 
exposicions a Nova York i que men-
tre estigui al Festival li graven un 
reportatge d’una televisió alemanya.

-Aquest any, també has volgut 
donar un cop de mà als que co-
mencen...
Sí, i per això hem creat la iniciativa 
Emprèn. Hem premiat 5 projectes 
innovadors i engrescadors amb un 
estant gratuït dins el saló. Els donem 
l’oportunitat de donar-se a conèixer, 
de vendre els seus productes i 

d’obrir-los la porta a l’aprenen-
tatge, la formació i el networking. 
Podran participar en xerrades 
sobre màrqueting on-line, sobre 
com presentar els seus productes 
perquè siguin atractius o sobre 
aspectes legals,... que en aquest 
punt, els que comencem anem 
una mica peix.

-Segur que moltes famílies 
vindran acompanyades dels 
seus fills. Què ho podran fer 
ells?
Els nens podran jugar a ser fus-
ters. Al Handmade s’hi muntarà 
un taller de fusteria creativa diri-
gida a nens de totes les edats a 
partir dels 5 anys. Entre les ac-
tivitats que s’hi podran fer hi ha 
la construcció d’una escultura de 
fusta, que s’anirà creant a mesura 
que passi el dia; i la creació de 
titelles i robots. També hi haurà 
un espai per a food trucks i per 
tant, poder menjar alguna cosa i 
música en directe.

Podeu mirar tota la info sobre la 
fira a :
https://handmadefestivalbcn.
com/es/
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El mocador de festes a la venda aquest divendres

Aquest dissabte, 27 d’abril, l’As-
sociació de veïns Gran Sol de 
Badalona organitza els Premis 
de Sant Jordi 2019. A partir de 
les 19h, al Teatre Blas Infante del 
carrer Andrés Segovia tindrà lloc 
l’entrega de premis. Enguany, el 
monologuista Jorge Santini serà 
l’artista convidat d’aquests premis 
de Sant Jordi. Les persones inte-
ressades poden assistir-hi perquè 
l’entrada serà de lliure accés. La 
idea de convidar a Santini té l’ob-
jectiu de donar-hi un toc d’humor 

L’AV del Gran Sol 
entrega els seus 
Premis Sant Jordi’19

a l’entrega d’aquests premis de 
Sant Jordi. L’associació de veïns 
de Sant Joan de Llefià Gran Sol 
va ser creada l’any 1962 i l’any 
2003 va ser reconeguda amb la 
Creu de Sant Jordi que atorga la 
Generalitat de Catalunya. L’entitat 
organitza des de fa anys diverses 
activitats culturals. D’altra banda, 
aquests dies ja s’ha conegut el 
cartell del Festival del Gran Sol 
de cara al proper Sant Joan. Els 
grups Ecos del Rocío i Ketama se-
ran els caps de cartells.

Tot a punt per començar a 
celebrar les Festes de Maig

El jugador de basquetbol del Club 
Joventut de Badalona, Nicolás 
Laprovittola serà l’encarregat de 
pronunciar el pregó de les Festes 
de Maig de Badalona que tindrà lloc 
divendres 3 de maig, a les 19 ho-
res, des del balcó de l’Ajuntament, 
a la plaça de la Vila. A partir del 
proper divendres, Badalona viurà 
intensament les Festes de Maig. A 
més de les activitats habituals, com 
la Cremada del Dimoni o de cultura 
popular, enguany n’hi ha d’altres 
que són novetat, com la Ruta 90, 
l’Escape Room a la plaça de la Vila 
o el Concurs Sàpiens Chascar. 
La música omplirà la ciutat amb 
concerts de Buhos, Maldita Nerea, 
Chenoa, Tequila, Marta Sánchez, 
Ruth Lorenzo i Famous. A més, el 
parc de Ca l’Arnús acollirà el cap 
de setmana del 3 al 5 de maig el 
Festival Arts Arnús amb actuacions 
musicals destacades com Esteve 
Genís, The Gramophone Allstart 
Big Band –la banda encapçalada 
per Judit Neddermann-, Mireia Fe-

liu & Ismael Dueñas, Joan Miquel 
Oliver, i Ferran Palau i Sommeliers 

en el marc del Racó Íntim (entre 
d’altres actuacions). 

Tres espais de Badalona i Montgat, 
el Sarau 08911, la Donzella de la 
Costa i el Panoràmic de Montgat 
s’ompliran de concerts durant els 
pròxims dies durant la segona 
edició del Festival Telefèric. Tal i 
com va avançar el TOT, el cantautor 

Comença la segona 
edició del Festival 
Telefèric

Imatge del cantautor Roger Mas

El grup Ketama actuarà per Sant Joan

Roger Mas obrirà el festival aquest 
mateix divendres 26 d’abril, a la 
Sala Sarau 08911. El cantautor de 
Solsona es caracteritza per un uni-
vers poètic bé propi i per l’especial 
respecte cap a l’obra de grans crea-
dors de diferents èpoques. És per 

això que en aquest concert ens ofe-
rirà un recull de les seves cançons 
més emblemàtiques juntament 
amb poemes cantats o bé recitats,. 
Aquest mateix dissabte serà el torn 
de Brighton 64 al Panoràmic de 
Montgat, a les 19:30h. De cara a 
diumenge actuaran, a la mateixa 
hora, los “Hermanos Cubero” a la 
Donzella de la Costa. El festival se-
guirà el dimarts 30 d’abril, a la Sala 
Sarau, amb el concert de Quimi 
Portet, a les 23h, i el dia 1 de maig, 
festiu, amb el cantautor Oriol Tram-
via, a les 16:30h, a la Donzella.

A LA VENDA EL MOCADOR DE FESTES 2019

Els 67.000 mocadors de les Fes-
tes de Maig, que s’han elaborat 
aquest any, seran posats a la 
venda a partir d’aquest divendres, 
segons han explicat fonts muni-
cipals, al preu d’1 euro. Aquest 
any, tal com ja s’ha anunciat, el 
mocador tindrà els colors de la 
bandera gai. El mocador podrà 

comprar-se als diferents equi-
paments de l’Ajuntament, com 
l’Oficina de Turisme o el Museu. 
A més, l’Ajuntament repartirà gra-
tuïtament uns 25.000 mocadors 
als alumnes de les escoles públi-
ques i concertades de Badalona. 
La resta, fins arribar als 67.0000 
seran venuts durant aquests dies. 
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Durant aquest cap de setmana, Badalona torna a l’època romana

El Museu de Badalona celebra el passat romà 
de la ciutat amb un festival que presenta al pú-
blic conferències, espectacles i demostracions 
de reconstrucció històrica, visites al patrimoni 
arqueològic i activitats i tallers per a tots els 
públics. La Magna Celebratio celebra enguany 
el seu quinzè aniversari. L’edició d’aquest any, 
que coincideix amb l’exposició temporal, pro-
duïda pel Museu, Bacus, les màscares del 
déu, ens acostarà a aquesta divinitat i ens per-
metrà conèixer els seus atributs i cultes. Així 
diverses de les activitats que es programen 
giraran a l’entorn de Bacus, un dels déus més 
populars de l’antiguitat.

Bacus, les màscares del déu
Bacus és una de les divinitats més conegudes 
del panteó romà. Déu de la rauxa, el frenesí i la 
passió desfermada és, sobretot, molt conegut 
per ser el déu i el protector del vi i del teatre. A 
Badalona es conserven testimonis molt inte-
ressants relacionats amb aquesta divinitat que 
descobrireu a l’exposició, on podreu veure 
també una selecció de peces, d’extraordinària 

La Magna Celebratio 
celebra el seu quinzè aniversari

qualitat, procedents de diferents museus ca-
talans.

Espectacles romans davant del Museu 
de Badalona
Durant dissabte i diumenge, a la mateixa plaça 
Assemblea Catalunya, hi haurà en sessions 
de 30 minuts, diversos espectacles romans 
on coneixerem la indumentària de l’exèrcit, 
les seves ordres de combat, com era un cam-
pament o castra i quines feines feia la unitat 
d’agrimensura. Tot plegat a càrrec de Barcino 
Oriens. D’altra banda, durant tot el cap de set-
mana, també hi haurà explicacions sobre la 
vida dels gladiadors i exhibicions de combat.

Jornades de cuina romana
Alguns restaurants de Badalona elaboraran, 
durant tot el cap setmana, plats inspirats en 
els receptaris d’autors clàssics, com Apici, 
Columel·la i Pal·ladi. El preu del menú oscil·la 
entre els 25 i els 30 €. Els establiments que 
hi participen són Can Frai, La Sargantana i la 
Cerveseria 4 pedres. Imatge de la Magna de l’any passat / Museu de Badalona
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JORNADA DE PORTES OBERTES
Dia 8 de maig a les 18h

INSTITUT EUGENI D’ORS

ESO - BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS  D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I 
   PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A  
   LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
   DEPENDÈNCIA

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   INTEGRACIÓ SOCIAL 
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   DOCUMENTACIÓ I 
   ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

TORN DE TARDA

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona

elvermut45@gmail.com

LA PRÈVIA 29a Jornada. Pavelló Olímpic, diumenge 28 d’abril a 2/4 de 8 del vespre

El primer de tres partits seguits a casa 

LÓPEZ-AROSTEGUI

NICO LAPROVITTOLA

THAD McFADDEN

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

BARÇA LASSA
Entrenador: Svetislav Pesic 

ADAM HANGA

THOMAS HEURTEL

PAU RIBAS

CHRIS SINGLETON ANTE TOMIC

López-Arostegui, al derbi de la primera volta. / David Grau - CJB

L’Olímpic serà clau per decidir el destí del 
Divina Joventut aquesta temporada. Quatre 
dels darrers cinc partits de lliga que falten 
per disputar es jugaran a Badalona i, per 
tant, fer-se fort a casa serà absolutament 
fonamental per poder ser als “playoffs”. Els 
de Carles Duran, tot i la crisi de resultats 
de les darreres jornades, es mantenen entre 
els vuit millors, però el marge d’error s’ha 
reduït considerablement i toca començar a 
sumar per evitar mals majors.
La visita del Barça Lassa, aquest diumenge 
a 2/4 de 8 del vespre, inaugurarà aquest 
esprint final i serà el primer de tres partits 
consecutius a casa, ja que després vindran 

l’UCAM Múrcia i el BAXI Manresa. L’únic 
desplaçament que hauran d’afrontar els de 
Carles Duran serà a Vitòria, per jugar amb 
el Baskonia, abans de tancar la lliga de nou 
a l’Olímpic contra el Movistar Estudiantes, 
el 26 de maig.  
El Barça, líder de l’ACB amb només quatre 
derrotes (23-4), segurament no és el millor 
convidat quan et trobes en un moment de 
dubte com el que viu ara mateix la Penya. 
Però alhora també suposa una oportunitat 
d’or per donar un cop d’efecte que et faci 
recuperar la confiança. I guanyar el derbi 
seria una injecció de moral per a l’equip. 
El moment, a més, pot ajudar a possibles 

sorpreses, amb els de Pesic immersos 
de ple en el “playoff” de l’Eurolliga contra 
L’Efes. Van jugar dimarts, amb patacada in-
esperada (68-102), i ho tornen a fer aquest 
divendres. De tota manera, per sorprendre 
als blaugrana, un equip de pressupost 
milionari i físicament superior,  cal que la 
Penya arregli algunes fuites d’aigua que ve 

patint en els darrers partits, com les pilo-
tes perdudes, els problemes en el rebot i la 
intensitat defensiva. Alhora, els badalonins 
hauran de trencar una estadística negativa 
en els derbis a l’Olímpic. Des del 2007 que 
la Penya no tomba el Barça a casa i els bl-
augrana acumulen ja dotze partits de lliga 
consecutius guanyant a Badalona.   
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El bon partit de Todorovic, insuficient. / ACB Photo: U.Murillo

Rebec (9), Nevels (7), Dani Pérez (27), Sekulic (3), 
Burjanadze (19) -cinc inicial-, Zeisloft (11), Van 
Lacke (2), Barro (7), Salvó (-) i Bobrov (4).  

La Penya va caure al camp del cuer, el 
Delteco GBC (89-86), on va tornar a evi-
denciar que no travessa un bon moment 
de joc, anant gairebé sempre a remolc d’un 
conjunt basc molt més intens. Laprovittola 
(28 punts i 9 assistències però 8 pèrdues) 
i Marko Todorovic (20 punts, 7 rebots i 30 
de valoració) van intentar estirar del carro, 
però van estar massa sols en un partit on la 
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López-Arostegui (5), Laprovittola (28), Todorovic (20), 

McFadden (13), Harangody (10) -cinc inicial-, Dimi-

trijevic (-), Conor Morgan (4), Delía (2), Nogués (-), 

Ventura (1) i Boungou-colo (3). 
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DELTECO GBC

A remolc del cuer 

segona unitat no va fer acte de presència. 
76 dels 86 punts van arribar del cinc titular, 
amb McFadden (13 punts) i Harangody (10) 
acompanyant els dos líders verd-i-negres. 
La derrota, tanmateix, no s’explica només 
per aquest fet. Els badalonins, durant bona 
part del partit, van estar irreconeixibles. Al 
darrere la manca d’intensitat va donar ales 
a jugadors com Dani Pérez (27 punts i 36 

de valoració) i Burjanadze (19 punts i 11 
rebots). I en atac no hi va haver claredat 
d’idees i les pèrdues de pilota van ser un 
llast insalvable. Fins a 17 pilotes va perdre 
el Divina Joventut, que a més es van traduir 
en 28 punts en contra. Malgrat tot, en un 
final ajustat, els badalonins van tenir opor-

tunitats de sobres per poder guanyar el par-
tit, però van perdonar massa. El triple final 
de Laprovittola, que havia salvat els mobles 
davant del San Pablo Burgos, aquest cop 
no va trobar el camí del cèrcol i va impe-
dir que els badalonins forcessin almenys la 
pròrroga. 

Propera jornada

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

València Basket - Iberostar Tenerife                88-73

Herbalife G. Canària - BAXI Manresa         76-84

M. Obradoiro - Montakit Fuenla      101-104

San Pablo Burgos - Movistar Est. 102-82

Delteco GBC - Divina Joventut  89-86   

C. Candelas Breogán - Unicaja 83-75

Morabanc And. - Tecnyconta S.           97-99

UCAM Múrcia -Real Madrid    2 de maig

Barça Lassa - Kirolbet Baskonia  3 de maig

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

 1 Barça Lassa 23 4
 2  Real Madrid 21 6
 3 Kirolbet Baskonia 20 7
 4  València Basket 18 10
 5  Unicaja 16 12
 6  BAXI Manresa 16 12
 7  Tecnyconta Saragossa 15 13
   8     Divina Joventut 15 14

 9  Iberostar Tenerife 14 15
10     Morabanc Andorra 13 15
 11    San Pablo Burgos 13 15
 12    Montakit Fuenla 11 17
 13    Monbus Obradoiro 11 17
14  Herbalife G. Canària 10 18
 15    Movistar Estudiantes                 10            18
 16    C. Candelas Breogán                 9            19
17  UCAM Múrcia 8 19
 18    Delteco GBC           8          20

Classificació

Cinquena derrota en sis partits contra un Iberostar que es reenganxa a la lluita pels “playoffs”

El Divina Joventut no va poder capgirar la 
tendència negativa a Tenerife, en el partit 
avançat de la 30a jornada, i va encaixar la 
cinquena derrota en els darrers sis partits 
(79-72). Un resultat que acosta els canaris 
a només una victòria dels verd-i-negres, 
que es mantenen en la vuitena posició però 
han perdut bona part del coixí de seguretat 
que tenien fa unes setmanes. 
Respecte als darrers partits la Penya va 
oferir símptomes de millora, sobretot en 
el primer quart i el darrer, on va aixecar 
11 punts de desavantatge (59-48) deixant 
els canaris sense anotar durant set minuts, 
però un cop més les pèrdues de pilota (22) 
i les concessions en el rebot (l’Iberostar en 
va agafar 19 d’ofensius) van acabar sent 

A Tenerife, tampoc

Delía (17), decisiu en la reacció de l’últim 
quart junt amb Thad McFadden (12 punts), 
que s’enfrontava al seu exequip. 

McFadden va tornar a Tenerife. / ACB Photo: A. Pérez

letals. A més, en els moments decisius 
la mala dinàmica va pesar i l’equip va co-
metre alguns errors fatídics. Especialment 
sagnants van ser els tres darrers minuts, 
quan després d’haver fet el més difícil i ha-
ver-se posar-se per davant (63-64) els de 
Carles Duran no van rematar la feina. Tot 
el contrari. Van encaixar un parcial d’11-1, 
amb dos triples de Brussino i un altre de 
Rodrigo San Miguel, que ja va dinamitar 
definitivament el partit.
San Miguel (22 punts), com ja va passar a 
la pista del Delteco GBC amb Dani Pérez, 
va ser un autèntic malson i va guanyar gai-
rebé sempre la partida a un Laprovittola de 
nou molt erràtic (10 punts, 9 assistències i 
16 de valoració però 8 pèrdues). Javi Bei-

rán (24 de valoració) també va ser clau per 
al conjunt de Txus Vidorreta, mentre que 
a la Penya el més valorat va ser Marcos 

San Miguel (22), Iverson (5), Richotti (4), Brussino 
(12), Abromaitis (3) -cinc inicial-, Staiger (-), Niang 
(-), Ferran Bassas (5), Saiz (6), Joessar (-), Gillet 
(11) i Beirán (11). 

72

DIVINA JOVENTUT 

López-Arostegui (9), Laprovittola (10), Todorovic (8), 

Ventura (3), Harangody (9) -cinc inicial-, Dimitrijevic 

(5), Morgan (5), Delía (11), Boungou-colo (-) i McFa-

dden (12). 
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El Palau Olímpic té la paraula
Després de la sèrie de cinc derrotes en sis 
partits el Divina Joventut viu una situació 
similar amb el curs passat. Està en una 
situació molt delicada però depèn de sí 
mateix. La temporada passada quan ningú 
veia el miracle de la salvació els de Carles 
Duran ho van aconseguir, i ara, l’escena-
ri per ser al play-off passa per no fallar a 
casa. Queden cinc partits per acabar la 

lliga, quatre d’ells a casa -ara tres de se-
guits-. Barça, Múrcia i Manresa i en l’úl-
tima jornada contra l’Estudiantes. Un únic 
desplaçament: a Vitòria entre setmana. Si 
la Penya guanya els partits del Palau Olím-
pic serà al play-off. L’equip i l’afició han 
d’unir forces perquè una temporada bri-
llant com aquesta no es pot acabar ara amb 
males sensacions. L’Olímpic té la paraula

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET SUPERMANAGER

1- Ennis, Campazzo, Laprovittola.
2- Eriksson, Okoye, Brizuela,
     Beiran.
3- Dubjlevic, Voigtmann, Iverson,  
     Todorovic.

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA 
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES 

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

T’apuntes a la lliga?

LLIGA

Equip  del Diari Jor. 29 Jornada 28 
1º  amaaga Gerard_86 (Manresa)  213,20
2º  Donde reina la alegria Xevo (Badalona)  205,40
3º  lapislazuli wafa (Barcelona)  202,0
......................................................................................................................
102ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  154,40

Lliga (general)
1º  LeBron belito32 (Badalona)  4.679,40
2º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma)  4.645,20
3º  Mobilgirgi boyeyo (Badalona)  4.598,80
......................................................................................................................
19ºDiarideBadalona DiarideBadalona  4.439,20

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Quatre jugadors de la Penya, 
candidats a l’MVP de la lliga
Són Nico Laprovittola, Marko Todorovic, Dawson i McFadden 

Laprovittola i Todorovic.  / David Grau - CJB

L’ACB ha engegat les votacions per triar 
l’MVP Movistar de la Lliga Endesa. Els aficio-
nats podran dir la seva fins al dissabte 18 de 
maig i el vot popular representarà el 25% del 
total. La llista de candidats per l’MVP inclou 
els 20 bases, 25 alers i 25 pivots més valorats 
al final de la Jornada 27, i entre els aspirants 
hi ha quatre jugadors del Divina Joventut: 

Nico Laprovittola, Marko Todorovic, Thad 
McFadden i Shawn Dawson. Es pot votar a 
través de les xarxes socials, Twitter i Insta-
gram, i els resultats es poden seguir en viu 
a mvpmovistar.acb.com. A l’hora de tancar 
aquesta edició el més votat pels aficionats era 
Nico Laprovittola, un dels favorits per assolir 
el premi.  A Instagram els vots es comptabi-

litzaran a través dels comentaris publicats a 
les pàgines d’ACB i Movistar, i a Twitter per 
votar cal publicar el nom del jugador o el seu 
compte de Twitter juntament amb l’etiqueta 
#MVPMovistar. Els retuits també computa-
ran. D’altra banda, també s’ha obert la votació 
per al millor jove, amb Neno Dimitrijevic i 
Xabi López-Arostegui entre els candidats.  

El diumenge 12 de maig la Penya tornarà a fer 
proves obertes d’accés per als equips mascu-
lins i femenins de l’entitat. Començaran a les 
4 de la tarda i van dirigides a nens i nenes 
nascuts entre el 2003 i el 2014. Els horaris 
s’han fixat segons la franja d’edat i es poden 
consultar al web www.penya.com, on també 
podeu trobar el formulari d’inscripció. 

El 12 de maig, 
proves d’accés 
per als equips 
del club

El Poliesportiu Municipal de Sant Fruitós de 
Bages és l’escenari aquest divendres i dis-
sabte de la Final a Quatre del Campionat de 
Catalunya Júnior Preferent. El júnior verd-i-
negre, dirigit per Marc Calderón, ha acabat la 
lliga regular en la primera posició (12-2 de 
balanç) i en semifinals, aquest divendres a 
les 20.30h, s’enfronta al Torrons Vicens CB 
L’Hospitalet, que ha acabat quart (9-5). Sobre 
el paper els badalonins són favorits. Aquesta 

El júnior verd-i-negre disputa la Final a 
Quatre del Campionat de Catalunya 

temporada els dos equips s’han enfrontat en 
quatre ocasions i en tres el triomf se’l va en-
dur la Penya. Tot i això, el passat febrer els 
de l’Hospitalet van ser capaços de vèncer els 
badalonins per 79-54. I en l’últim precede-
dent la Penya va guanyar però per un ajustat 
65-63. 
L’altra semifinal la jugaran el Barça Lassa 
(segon  amb 12-2) i el Manresa (tercer amb 
10-4). Els guanyadors se citaran a la final, el 

Penya (7) i Barça (4) s’han repartit els darrers 11 títols del campionat de Catalunya. / FCBQ 

L’NBA ja ha fet públic el llistat de jugadors 
que s’han inscrit per poder ser escollits en 
el “draft”, que tindrà lloc el 20 de juny. En-
tre els europeus que s’hi han apuntat hi ha 
dos jugadors del Divina Joventut, els bases 
Neno Dimitrijevic (1998, 1,86 m) i el letó 
Arturs Zagars (2000, 1,90 m), ara al Prat. 
Haver-se inscrit, però, no vol dir que final-
ment acabin entrant en el “draft”, ja que fins 
al 10 de juny tenen l’opció de poder reti-
rar-se de la llista.  

Dimitrijevic i 
Zagars s’apunten 
al “draft” de l’NBA

L’Hospitalet, rival del conjunt de Marc Calderón en semifinals
dissabte a les 8 del vespre. El matx decisiu 
es podrà veure en directe per “streaming” al 
web de la Federació Catalana de Basquetbol, 
www.basquetcatala.cat. La Penya ha estat 
campiona de Catalunya júnior els dos darrers 
anys i buscarà aconseguir el seu tercer títol 
consecutiu, a més d’assegurar el bitllet per a 
l’estatal (es classifiquen els tres primers).

Núm. 654 26/04 al 02/05/2019



Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com C.F. BADALONA24 25C.F. BADALONA

LA PRÈVIA 35a Jornada. Miniestadi. Diumenge, 28 d’abril. 19 hores.

Res a perdre en el Mini

BADALONABARÇA B

POSICIÓ 7è
17 Partits a casa G 8  E 6  P 3

Gols a casa Marcats 28 Rebuts 17
Entrenador Xavier Garcia Pimienta.

POSICIÓ 9è
18 Partits a fora G 5  E 7  P 6

Gols a fora Marcats 13  Rebuts 17
Entrenador Juanjo Garcia.

Foto: Eloy Molina.

Foto: Eloy Molina.

El Badalona visita, diumenge a la tarda, el 
filial del FC Barcelona sense cap pressió. 
L’empat de divendres sant, contra el Con-
quense a l’Estadi, ha frenat la possibilitat 
que l’equip escapulat irrompi en el play-off a 
última hora, però l’ambició es manté intacta. 
“És molt difícil sumar tres victòries seguides 

a segona B. No hi ha cap rival fàcil, ni pels 
equips de dalt. No hem d’oblidar que el Con-
quense va guanyar, precisament, al Minies-
tadi”, comentava el tècnic, Juanjo Garcia, 
després de l’entrenament de dimecres. “Si, 
va ser un pas enrere, però cal recordar que 
en tretze partits solament hem encaixat una 

alguns clubs d’allà s’han interessat en mi. 
Però m’agradaria seguir en un projecte tan 
seriós com el del Badalona.

- Ha marcat sis gols i, de moment, és 
el màxim golejador de l’equip. Però no 
ha pogut jugar durant moltes jorna-
des per culpa de les lesions. Acabarà 
la temporada amb mal regust per no 
haver pogut oferir alguna cosa més?
- Si. A l’estiu vaig arribar lesionat del bessó 
i de seguida vaig ser titular, sense haver fet 
pretemporada. Això m’ha passat factura. He 
tingut problemes a l’esquena i moltes vega-
des he jugat infiltrat. Després, vaig patir un 

L’Almeria, a primera divisió, el Numància, 
el Tenerife, el Còrdova i el Cadis, a segona, 
són alguns dels equips on ha jugat Natalio 
Lorenzo, el veterà davanter de 34 anys que, 
a un mes del final de la lliga, és el màxim 
golejador del Badalona.

- Quina importància té el Badalona en 
la seva carrera, després d’haver jugat 
a primera i a segona divisió?
- Molta. Feia anys que no jugava a segona B 
i tenia una certa incertesa per com m’anirien 
les coses aquí, en l’àmbit econòmic i també 
per les instal·lacions del club. Però m’he tro-
bat una família, des del president fins a l’en-
carregat del material. Sempre han complert 
allò que han signat i, sobre la infraestructura 
del club, ja ho sabeu: l’estadi és fantàstic. Tot 
plegat, m’ha motivat a fer una bona tempora-
da. Estic feliç d’aportar el meu granet de sorra 
al projecte d’aquest club.

- Fins al punt que li vindria de gust re-
novar el seu contracte?
- Si, hauríem de seure i parlar. Sóc feliç 
aquí i, si el club vol, crec que no hi hauria 
problema. Tot i que sóc de València i que 

Natalio: “En el Badalona 
he trobat una família” Futbol professional

L’empat amb el Conquense allunya el Ba-
dalona del play-off, però no el descarta de-
finitivament. Cal seguir lluitant perquè en 
el futbol mai se sap. La pregunta que em 
faig és: està preparat el club per saltar al 
futbol professional? Els somnis i la il·lusió 
no valen diners, i sense ells no podríem 
ser fidels als nostres colors, però la rea-
litat marca la pauta. Crec que el Badalo-
na no disposa de l’estructura necessària, 
ni dels ajuts institucionals que calen, per 
fer el salt a la segona divisió. En aquests 
moments, un ascens seria perillós per a 
l’estabilitat del club. Insisteixo: es neces-
sita un projecte de ciutat, amb una inver-

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó

sió que pugui fer possible arribar al futbol 
professional per una via segura. Això si, 
guanyar és el més important.
Trofeu Joan Saisó 

Al màxim golejador del CF Badalona
• Amb 6 gols Natalio.
• Amb 5 gols Chacopino i Santi Maga-
llán (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.

00

BADALONA  -  CONQUENSE

Badalona: Badalona: Morales; Albarrán, Moya-
no, Robusté, Estellés; Robert Simón (Moha, 64’), 
Nana, Marc Carbó, Ivan Agudo (Chacopino, 82’); 
Natalio (Ángel Sánchez, 75’) i Néstor Albiach.

Conquense: Marqueta; Márquez, Coscolín, Jon 
Vega, Maxi, De Pedro; Iván Rubio, Oriol; Pablo 
Aguilera (Chrisantus, 80’), Lozano (Jordan, 66’) 
i Gerica (Novoa, 77’).

Àrbitre: Carlos Aranda Anquela (aragonès). 
TG: Marc Carbó, Coscolín i Rubio.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. At. Balears 65 46 27
 2. Hércules 58 32 23
 3. Vila-real B 58 49 34
 4. Cornellà 54 40 27
 5. Espanyol B 50 47 36
 6. Lleida 50 41 34
 7. Barcelona B 49 43 33
 8. Ebro 48 27 27
 9. Badalona 48 31 29
 10. Olot 43 29 28
 11. At. Llevant 42 37 36
 12. Ejea 39 26 32
13. Peralada 38 33 36
 14. Teruel 38 27 38
 15. Castellón 37 29 31
 16. València B 37 39 46
 17. Conquense 37 28 39
 18. Alcoià 36 26 39
 19. Sabadell 36 30 50
 20. Ontinyent * 0 23 38
* L’Ontinyent, retirat de la competició, ha rebut una 
sanció federativa de -32 punts.

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

Resultats Jornada 34Propera Jornada

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

derrota. Aquest equip s’ha guanyat el crèdit 
fins a final de temporada, sobradament”, hi 
afegia. L’entrenador escapulat no va amagar 
les dificultats que, segons ell, trobaran els 
seus jugadors davant el Barça B, un equip 
que s’ha mantingut durant la major part de 
la temporada per damunt de la zona mitjana 
però sense tastar gaire les quatre primeres 
posicions. “Serà un partit diferent, contra un 
rival molt competitiu, l’exponent màxim del 

futbol control, de la possessió, de sotmetre 
al rival amb un joc atractiu. Nosaltres mira-
rem de competir de la millor manera. No po-
dem fer cap altra cosa que buscar la victòria, 
perquè això és el que hem fet des del primer 
dia.” Valentín Merchán, encara lesionat per 
un trencament de costella, serà l’única baixa 
segura. De fet, s’espera que el lateral esque-
rre no torni fins a l’última jornada de lliga. 
Xavi Boniquet és dubte.

Arriba a Badalona Podocad, Centre de Podologia Avançada  

Badalona compta, des de fa poc més d’un 
parell de mesos, amb un nou servei que 
incorpora les darreres tecnologies i avenços 
del sector de la podologia mundial. Es trac-
ta de Podocad, una empresa de podologia 
amb més de 15 anys de vida i que és present 
a diverses localitats catalanes. Els centres 
de Podologia d’aquesta empresa es carac-
teritzen per ser amplis i espaiosos (el de 
Badalona té quasi 150m2, amb una sala de 
valoració biomecànica de més de 50 m2), i 
per incorporar la millor i més avançada tec-
nologia possible avui en dia. 
Tot i que al Centre també tracten tot tipus 
d’afeccions dels peus (durícies, problemes 
d’ungles, berrugues, fongs, etc...), l’autèn-
tica especialitat de Podocad és l’anàlisi i 
valoració biomecàniques, moltes vegades 
treballant conjuntament amb especialistes 
de la salut com pediatres, fisioterapeutes o 
quiropràctics,  analitzant el cos des d’una 
perspectiva molt global per proposar a cada 

pacient la solució idònia al seu problema. 
Quan  aquesta solució passa per les plan-
tilles, aquestes es confeccionen amb un 
sistema totalment informatitzat  i molt precís 
importat de Suïssa que produeix unes plan-
tilles molt eficients, còmodes,  adaptables i 
molt resistents.       
A més, el Centre de Podocad a Badalona és 
el primer que incorpora el sistema d’anàlisi 
biomecànica de la cursa Motion Metrix, un 
espectacular estudi de la tècnica de carrera 
fet amb càmeres d’alta velocitat en 3D, ideal 
per tots els esportistes i especialment pels 
runners,  que permet detectar i intentar co-
rregir els defectes d’una inadequada tècnica 
de carrera, essent l’únic Centre de tot El Ma-
resme on es pot fer avui en dia aquest estudi.
Situat a la Avinguda President Companys 8, 
al costat de la Floristeria Ventura, ens consta 
que aquesta puntera empresa de podologia 
encara ofereix aquests dies uns preus molt 
especials de benvinguda.

trencament a la costella, en el partit contra 
el Cornellà. Espero que el pròxim curs, amb 
una bona pretemporada i amb confiança, 
pugui doblar la xifra de gols que he fet 
aquí. Sempre he marcat entre deu i quinze. 
A més, espero fer-ne algun més en els tres 
partits que queden.

- Li dóna valor al fet de ser el màxim 
golejador de l’equip?
- Per als davanters sempre és bo fer gols. I si, 
ens agrada encapçalar les llistes de golejadors.

- L’empat contra el Conquense els ha 
frenat la il·lusió?
- La il·lusió no. Ens va fer molta ràbia 
no continuar amb la ratxa de victòries a 
casa, malgrat que vam tenir moltes oca-
sions. Però, com que donàvem per bo 
l’empat al Miniestadi si guanyàvem el 
Conquense, a haurem de fer-ho al revés 
i aconseguir els tres punts aquest diu-
menge, contra el Barça B. És una final 
per a nosaltres, sortirem a guanyar per-
què no tenim sostre.
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El Seagull va tancar la temporada amb un 
partit que reviurà el curs vinent a Primera 
B. Les ‘gavines’ van superar el Collerense 
en la darrera jornada de Lliga i, a més a 
més, amb bon regust. “Vam fer un molt 
bon partit en un camp molt difícil, jugant 
un molt bon futbol, en un camp en molt 
mal estat”, analitza l’entrenador badaloní, 
Jordi Ferrón. Aquesta darrera afirmació 
la van denunciar les jugadores del ‘Colle’ 
amb una pancarta abans de l’inici del matx: 
‘exigim la renovació de la gespa per poder 
competir en garanties’, es podia llegir al 
llençol.
Durant el partit, el Seagull va dominar el 
duel des del principi. La capitana Alba 
Gordo va inaugurar el marcador al minut 
15 gràcies a un gol des del punt de penal. 
Les blaves van seguir assetjant la porte-
ria del Collerense, i quan faltaven quatre 
minuts pel descans les visitants van poder 
ampliar el marcador gràcies a una passa-
da de la mort d’Irina que Nuria Garrote va 

engaltar dins la porteria fent pujar el 0-2 
al marcador.
A la segona meitat, les badalonines de Jor-
di Ferrón va sentenciar el partit amb un gol 
de cap de Mar al minut 60.
“El Collerense va intentar fer el seu par-
tit, però nosaltres vam estar molt bé, tot i 
anar amb poques jugadores i una juvenil 
i una del filial i haver patit la lesió de Pili 
Garrote”.
Amb aquest resultat, el Seagull tancarà la 
temporada en segona posició -per quarta 
temporada seguida - amb 63 punts i el 
Collerense en cinquena posició amb 48 
punts D’aquesta manera, ambdós equips 
ascendeixen de categoria i l’any que ve es 
tornaran a enfrontar a la Primera B.
“Ja estem pensant en l’any que ve, i tot i 
que ha sigut una llàstima no haver pogut 
aconseguir la primera posició, crec que 
hem fet una molt bona temporada, deixant 
al següent classificat a 13 punts”, valora 
Ferrón”.Foto: X. G

Cloenda amb un regust 
dolç a la boca (0-3)
El Seagull tanca la temporada amb victòria al camp del Collerense
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• Lloguer diari de moto elèctrica i combustió.
• Gestió de flotes.
• Renting de motos, turismes i furgonetes.
• Instal·lacions de càrrega 
   elèctrica per a vehicles.
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Ferran Laviña ha acceptat el repte 
d’agafar les regnes de la direcció tèc-
nica del CB Coalci Sant Josep. L’ex ju-
gador del Joventut arriba procedent de 
la coordinació dels equips sèniors del 
CB Cornellà i valora de forma positiva 
el seu nou repte al centre parroquial. 
“Hi sóc sovint a Sant Josep. La nova 
junta directiva em van oferir el càrrec 
de director tècnic i, malgrat que en 

Unificació Llefià, Young Talent, Pomar, 
Àguila o Pere Gol ens han engrescat en 
les darreres temporades. 
Des del curs 2012 - 2013, les cele-
bracions i ascensos de categoria entre 
els diferents equips i clubs de la ciutat 
s’han anat alternant curs rere curs. Cada 
any, hi havia un barri diferent badaloní 

Ferran Laviña: “Que t’ofereixin 
la direcció tècnica del Sant Josep impressiona”

Una temporada òrfena d’ascensos regionals

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comBÀSQUET COMARCAL

aquell moment era al Bàsquet Cornellà, 
vaig acceptar la proposta per començar 
a treballar a partir de l’1 de febrer”, 
transmet Laviña al Diari de Badalona. 
La direcció tècnica del club té un 
rang ample de categories i per aquest 
motiu s’haurà de buscar noves per-
sones que donin forma a l’estructu-
ra de cara a la pròxima temporada. 
“Ara estem fent treballs de gestió”. 

que festejava un ascens.
Però aquesta consecució de títols posarà 
punt final aquesta temporada. Malaura-
dament, el futbol amateur badaloní no es 
troba en el seu millor moment històric 
i com, a conseqüència, es traduirà en 
una campanya òrfena. Ara com ara, el 
futbol regional badaloní està format per 

“Intentarem que el Sant Josep enca-
ra sigui més referent a Badalona i a 
Catalunya. Quan em van comunicar 
la proposta, la meva primera respos-
ta va ser que no perquè jo hi era a 
Cornellà. Que t’ofereixin la direcció 
tècnica del Sant Josep impressiona. 
Estem parlant d’un club històric i amb 
un nom important. És una motivació 
molt gran i hem de mantenir el pres-

un total de 6 equips (5 clubs): 2 a Sego-
na (Llefià i YTFA), 2 a Tercera (Lloreda i 
Pere Gol) i 2 a Quarta (Pere B i Bufalà). 
D’altra banda, també hem viscut dues 
baixes en categoria amateur: Sistrells i 
Àguila, ambdós a Quarta Catalana fins 
fa un mes. 
Analitzant la part positiva d’aquesta si-

tigi que té”, assegura amb confiança. 

Prioritzar el femení
“Intentar fer créixer la secció femenina i 
consolidar la resta d’equips és l’objec-
tiu. El femení necessita una empenta. 
L’excel·lència del Sant Josep és general, 
amb un gran capital humà, però dins la 
pedrera del club hem de fer un pas en-
davant al femení”, valora. 

tuació, les opcions de patir un descens 
de categoria són més aviat mínimes, 
drama que hem viscut en les darreres 
dues campanyes, amb la pèrdua de 
categoria a Lloreda i Pomar. El Young 
Talent buscarà evitar aquesta vivència a 
Segona i assolir la salvació matemàtica 
al tram final de la temporada. 

L’ex jugador verd-i-negre afronta la seva primera etapa al bàsquet badaloní
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Il·lusió i esforç com a valors de l’esport

Fotos: Flash Bdn

L’Institut Guttman ha acollit durant aquest 
cap de setmana un espectacular torneig in-
ternacional de Hockey sobre cadira de rodes, 
en el qual ha participat un equip alemany, 
Black Knights, i un altre procedent d’Itàlia, 
Dolphins d’Ancona. Es tracta d’un esport en 
el qual naturalment, els valors de la il·lusió i 
l’esforç es troben molt per sobre de la com-
petició. L’estat espanyol tan sols disposa de 
5 equips, 3 d’ells a Catalunya. L’alt cost de 
les eines imprescindibles per a la pràctica 
d’aquest esport i la manca d’ajudes, tant en 
l’àmbit institucional com de patrocini, difi-
culten la seva pràctica.

l’equip danès de Triangle Razorbacks. Els 
Dracs viatjaran al país escandinau el 18 
de maig. El guanyador d’aquest grup es 
classificarà per a les semifinals, les quals 
es disputaran durant el mes de juliol.
Des del club s’ha fet una crida per tal 
d’omplir les graderies del camp de fut-
bol de Pomar, anunciant la celebració de 
diferents sortejos entre els assistents i la 
sacada d’honor per part del president del 
Club Joventut Badalona, Juanan Morales.

Els Badalona Dracs debuten aquest dis-
sabte a les 17 hores, a Pomar, en com-
petició europea contra l’equip austríac 
dels Vienna Vikings. Els homes d’Òscar 
Calatayud afronten aquest partit amb la 
màxima de les expectatives, i amb l’ob-
jectiu de tornar a repetir un triomf en partit 
europeu.
Els negre i plata han quedat enquadrats 
en un grup format per tres equips, al mar-
ge de badalonins i austríacs, també figura 

Els Dracs debuten aquest 
dissabte a Europa

Dracs Club d’Esport Adaptat (Dracs CEA), 
equip que entrena i juga de forma habitual 
en aquestes instal·lacions de Can Ruti, és 
l’entitat organitzadora d’aquest torneig. Amb 
seu social a Manresa i fundada amb el seu 
actual nom fa tres anys, els Dracs ja tenien 
vinculació amb l’Institut Guttman des de 
temps enrere.
Pel que fa al resultat del torneig, els Black 
Knights d’Alemanya van ser els vencedors, 
passant per sobre dels seus rivals, tal com 
mostra el resultat de la gran final del torneig, 
21 a 5 contra AD Barberà. L’equip local va 
finalitzar en el 6è lloc.
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