
Ex
em

pl
ar

 g
ra

tu
ït

Nú
m

. 6
55

  -
 0

3/
05

 a
l 0

9/
05

/2
01

9

El cupó de 
la cremada

El PSC guanya 
de forma clara 
les eleccions 
generals a 
Badalona          5

L’organització dedica el cupó del 8 
de maig a la Cremada del Dimoni
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Es portaven a aprovació punts importants per a la ciutat

C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica

Especialistes en el sector del transport i vehicles

El CAP del Gorg i Bdn Capaç veuen 
la llum en el darrer Ple de la legislatura

El Ple de l’Ajuntament va tancar legis-
latura amb la sessió ordinària d’aquest 
dimarts. Malgrat el clima preelectoral 
que es respira a la ciutat, es portaven 
a aprovació punts importants per a la 
ciutat.
Tots els grups polítics van aprovar el 
pla especial urbanístic de la parcel·la 
delimitada pels carrers Antoni Bori, Al-
fons XII i el passeig central del sector 
del Port, el qual permetrà la construc-
ció del CAP del Gorg.
La Fundació Badalona Capaç va veure 
com finalitzava el darrer tràmit que per-
metrà disposar d’un nou centre al barri 
de Pomar, amb la modificació del PGM 
que també portarà la construcció d’ha-
bitatges de lloguer social a l’Avinguda 

Marqués de Mont-roig. Aquest punt 
també es va aprovar per unanimitat
En l’apartat de mocions presentades 
pels diferents grups municipals, es 
van aprovar; la presentada per IC-V 
sobre la posada en marxa de les es-
cales mecàniques del carrer Cuba 
i la millora dels espais públics del 
barri de Sant Crist, la presentada per 
diferents formacions per tal d’evitar 
missatges racistes i/o xenòfobs durant 
la campanya electoral, la recuperació 
del projecte del Museu del Còmic a 
la CACI, o la presentada pels grups 
que formaven l’anterior govern, en la 
qual es demanava el canvi de nom 
del carrer General Weyler pel de Neus 
Català.

Álex Pastor anima a Albiol 
a donar-se de baixa del seu partit
Àlex Pastor, alcalde de Badalona i candi-
dat pel PSC, ha recordat a Xavier Garcia 
Albiol que si tanta vergonya li produeix 
ser del Partit Popular, que es doni de 
baixa. Ho ha fet amb un vídeo recordant 
un moment del cara a cara que es va 
produir entre els dos en Onda Cero el 
mes de gener passat.
El document que l’actual alcalde va en-
tregar al candidat del Partit Popular ana-
va dirigit al departament de baixes Partit 
Popular de Catalunya i diu el següent:
“Jo, don Xavier García Albiol, amb DNI 
___, afiliat al partit amb el número d’afi-
liació _____. Anuncio la meva retirada 
del partit, expresso la meva renúncia 
irrevocable i sol·licito que em sigui cur-
sada la baixa així com retirada l’última 

quota pertanyent al pròxim període de fac-
turació, al qual, com és lògic, no podré as-
sistir com a afiliat. Motius: em fa vergonya”.
Després dels mals resultats del Partit Popu-
lar a les eleccions generals, tant a Espanya 
com a Badalona, Albiol vol desmarcar-se de 
la seva marca, així es desprèn d’un video en 
el que el candidat del Partit Popular demana 
el suport de la ciutadania, independentment 
de la seva ideología, sota l’argument de que 
el vot va dirigit a la seva persona i no pas al 
seu partit, malgrat rebre la visita de la can-
didata del Partit Popular , Cayetana Alvarez 
de Toledo, el passat divendres als encants 
de Montigalà.. Per això, l’alcalde li ha recor-
dat que encara no ha signat la carta perquè 
s’alliberi i deixi de ser company de viatge de 
Casado, Bárcenas, Aznar o Rato.
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La Generalitat aprova 
l’execució de les obres 
de l’IES la Riera per 6M 
d’euros

El PSC guanya 
de forma clara les 
eleccions generals a 
Badalona

La Generalitat ha aprovat avui destinar 6 
milions d’euros per a la reforma i ampliació 
de l’Institut la Riera de Badalona. L’adequa-
ció com a Institut de l’antiga escola Lola 
Anglada permetrà ampliar l’oferta d’ESO 
fins a les tres línies i dues línies de batxi-
llerat.
D’altra banda, la Generalitat també ha in-
format que el Departament d’Educació des-

La victòria de Pedro Sánchez a l’estat espan-
yol va venir acompanyada d’un gran resul-
tat del PSC a Badalona. Un total de 33.881 
badalonins i badalonines van donar suport 
a la candidatura socialista. En Comú Podem 
també va obtenir un gran resultat, amb gai-
rebé 22.000 vots, mentre que ERC va acon-
seguir més de 20 600 vots.
Els pitjors parats d’aquestes eleccions van 
ser els partits de dretes, amb un PP que va 
caure fins al cinquè lloc, amb un total de 
7.586 vots. La irrupció de VOX també va 
quedar reflectida a Badalona, aconseguint el 
suport de prop de 5.000 persones.
L’eufòria es va desfermar a la seu socialis-
ta. El primer secretari i alcalde de Badalona, 
Àlex Pastor, va destacar la victòria a la ciutat 
i el fet “d’haver aturat a la dreta”. El líder so-
cialista va animar als seus a treballar inten-

L’agent, Rafael Flores, 
rep una medalla al mèrit en el Dia 
de la Guàrdia Urbana

L’auditori del Badalona Centre 
Internacional de Negocis (BCIN) 
ha acollit aquest matí la 18a edi-
ció del Dia de la Guàrdia Urbana 
de Badalona. Durant l’acte s’han 
fet lliurament de reconeixements 
per la col·laboració rebuda d’al-
tres cossos de seguretat, per-
sones i entitats, així com s’han 
fet entrega de felicitacions pro-
fessionals per actuacions meri-
tòries dels agents de la Guàrdia 
Urbana de Badalona. En aquest 
sentit ha destacat la medalla al 
mèrit professional lliurada a 
l’agent Rafael Flores per la seva 
decisiva actuació el passat 5 de 
gener durant l’incendi de l’avin-
guda del Marquès de Mont-roig.
L’acte ha comptat amb l’assis-
tència de l’alcalde de Badalona, 
Álex Pastor; el regidor de Segu-

retat Ciutadana; Jordi Subirana; 
el director general de la Policia 
del Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, 
Andreu Joan Martínez, el su-
perintendent cap de la Guàrdia 
Urbana de Badalona, Conrado 
Fernández; representants de 
l’àmbit judicial i dels diferents 
cossos policials, a més de fa-
miliars, amics i representants 
de les diferents entitats guardo-
nades.
A banda dels reconeixements 
als professionals dels cossos 
de seguretat, s’ha destacat la 
tasca d’entitats com la Funda-
ció Pasqual Maragall i el Centre 
d’Urgència i Emergències So-
cials de Barcelona per la seva 
labor social i col·laboració amb 
la Guàrdia Urbana de Badalona.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona

elvermut45@gmail.com
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sament de cara a les eleccions municipals 
del 26 de maig.

tinarà 6,7 milions d’euros a les obres del 
nou Institut Ventura Gassol.
Així mateix, el Departament d’Educació ha 
inclòs les escoles Ventós Mir i l’Escola 
Badalona Port dins del llistat de properes 
construccions de nous equipaments edu-
catius, ampliacions o grans adequacions 
en els quals es treballa amb els ajunta-
ments per tancar convenis i acords.
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El cupó de l’ONCE del 8 de maig 
anirà dedicat a la Cremada del Dimoni
L’ONCE dedica el seu cupó del proper dime-
cres 8 de maig a la Cremada del Dimoni, una 
activitat cultural que se celebra a Badalona 
des de l’any 1940. L’any 1991 va ser decla-
rada d’interès turístic per la Generalitat de 
Catalunya. Cinc milions i mig de cupons di-
fondran aquest esdeveniment cultural.
L’acte de presentació del Cupó ha tingut lloc 
aquest matí a la Platja dels Pescadors de Ba-
dalona. Ha comptat amb la participació d’Àlex 
Pastor, alcalde de Badalona; Enric Botí, de-
legat territorial de l’ONCE a Catalunya; David 
Bernardo, president del Consell Territorial 
de l’ONCE a Catalunya i José Luis Alberdi, 
director de l’agència de l’ONCE a Badalona; 
acompanyats d’un grup d’afiliats de Badalona 
que han pogut tocar els ‘dimoniets’ que han 
fet diverses escoles de la ciutat.

Les instal·lacions d’aigua 
del Camp de Pomar 
afectades per legionel·la

L’última inspecció sanitària realitzada pel 
Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya al Camp de futbol de Pomar per 
a la prevenció i control de la legionel·losi ha 
donat positiu en aquesta instal·lació esportiva 
municipal, concretament en el circuit d’aigua 
calenta sanitària i d’aigua freda dels vestidors. 
Per aquesta raó, seguint els requeriments for-
mulats per la inspecció i com a mesura pre-
ventiva, l’Ajuntament de Badalona ha decidit 
tancar temporalment el circuit d’aigua sanitària 
calenta i freda. També s’ha tancat temporal-
ment el reg del camp de futbol ja que l’informe 
de l’entitat inspectora assenyala que manca un 
certificat de neteja i desinfecció d’aquest siste-
ma durant l’últim any.
Com a mesura cautelar s’ha inhabilitat l’ús 
de les dutxes dels vestidors, i com a mesura 
correctora i de forma urgent aquesta setmana, 
l’Ajuntament de Badalona procedirà a l’aplica-
ció de mesures pal·liatives per fer una desin-
fecció de xoc tal i com marca la normativa.
L’Ajuntament de Badalona ha comunicat el 
problema detectat a les entitats esportives 
usuàries d’aquest equipament i ha informat so-
bre les mesures adoptades per garantir la salut 
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pública. L’Ajuntament de Badalona intentarà 
que les persones afectades per aquesta situa-
ció puguin fer servir els vestidors del Polies-
portiu de Pomar (gestionat per la Generalitat), 
atenent que les dues instal·lacions esportives 
es troben situades una al costat de l’altra.
Recordem que en les darreres setmanes s’han 
efectuat diverses inspeccions sanitàries ru-
tinàries a diferents instal·lacions esportives 
de la ciutat i que la setmana passada es va 
informar que els resultats de les analítiques 
portades a terme assenyalaven que s’havia 
detectat un positiu en legionel·la a les ins-
tal·lacions d’aigua dels vestidors del Camp de 
Futbol de Lloreda. Des del dimecres 24 d’abril 
no es poden fer servir les dutxes dels vestidors 
d’aquest camp i com a mesura correctora i de 
forma urgent, el dijous 25 es va fer una desin-
fecció de xoc.
Una vegada feta la desinfecció s’ha d’esperar 
un període mínim de 15 dies per fer una nova 
presa de mostres i noves analítiques per veure 
l’efectivitat del tractament de desinfecció rea-
litzat. El temps mínim per obtenir els resultats 
de les analítiques, tal i com marca la llei, és 
de 15 dies.
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L’edició de primavera 
del Mercat del Trasto escalfa motors
Aquesta setmana s’ha obert el termini per 
participar al proper Mercat del Trasto, la 
24a edició, que se celebrarà el diumenge 
19 de maig al parc de les Muntanyetes. 
Les persones que hi vulguin participar 
poden fer la preinscripció en línia a la pà-
gina web de l’Ajuntament www.badalona.
cat. L’enllaç amb el formulari electrònic de 
preinscripció és: https://bit.ly/2CQ26xq. 
Aquesta edició de primavera del Mercat 
del Trasto comptarà amb 248 parades.
El Mercat del Trasto és una fira que té l’ob-
jectiu de promoure la reutilització i donar 
valor als objectes usats que estiguin en 
bon estat perquè no es converteixin en 
residus i donin servei a persones que els 
necessitin.
A més de donar una segona vida a objectes 
que ja no ens són útils el fet de reciclar 

serveix també per estalviar molts recursos 
de les administracions a l’hora de gestio-
nar residus.

Un Mercat del Trasto amb vessant 
solidària
En aquesta edició, i com s’ha fet en altres 
anys, totes les persones que posin una pa-
rada al Mercat del Trasto hauran d’aportar, 
com a mínim, un quilo de menjar envasat 
(preferiblement arròs, pasta, llegums, oli o 
llet) que es donarà al Banc d’Aliments de 
Badalona. A més, qualsevol persona que 
ho desitgi podrà fer aportacions de menjar 
ja que hi haurà un punt de recollida espe-
cífic obert a tothom. La recollida d’aliments 
destinats a les persones més necessitades 
es farà gràcies a la col·laboració de l’Asso-
ciació Social Amics del Gorg Mar.

El CC Montigalà organitza 
la tercera edició del MAF

Després de l’èxit d’edicions anteriors, el 
centre comercial Montigalà participa un 
any més a les Festes de Maig de Badalo-
na oferint espectacles i jocs per a tota la 
família relacionats amb les arts i el circ.
Així, a partir de les 11:00 i fins les 21:00 
hores, el centre comercial Montigalà 
acull el proper dissabte, 4 de maig, 
tallers, dinamitzacions, espectacles de 
malabars i activitats especials per a tota 
la família.
La programació d’enguany comptarà 
amb la presència d’artistes de referèn-
cia del món del circ com EQMQ, com-
panyia àmpliament reconeguda que 
combina humor amb tècniques de circ 
clàssic i divertides coreografies. Així 
mateix, el festival també oferirà “Boris, 
el lleó robot”, un xou còmic gestual de 

Circatronic que combina circ, titelles i 
tecnologia.
De la mateixa manera, durant tot el dia 
es duran a terme dinamitzacions i activi-
tats dirigides als més petits per aprendre 
a fer malabars, diàbolo, anelles i altres 
proves relacionades amb el món del 
circ.
D’aquesta manera, el Centre Comercial 
Montigalà consolida el seu suport a la 
ciutat de Badalona, sent un important 
actiu en la celebració de les Festes de 
Maig amb aquest format d’activitat in-
tergeneracional. El MAF s’afegeix a 
l’habitual promoció que el Centre fa de 
les festes amb la distribució dels popu-
lars mocadors solidaris entre els seus 
clients i la col·laboració amb les entitats 
culturals de la ciutat.

Poesia per celebrar el centenari del cementiri 
de Montgat durant les festes de Sant Jordi

Serveis Funeraris, empresa gestora del ce-
mentiri de Montgat des del 2013, ha com-
memorat el centenari de la construcció i 
inauguració de la instal·lació funerària. A 
principis d’any de 1919 es van iniciar les 
obres per a l’edificació del cementiri des-
prés de superar entrebancs urbanístics i de 

finançament. La seva posada en marxa va 
ser possible gràcies a la col·lecta pública i 
a la col·laboració de l’Ajuntament d’aquella 
època, que van poder adquirir els actuals 
terrenys del Cementiri.
El 20 de desembre del mateix any s’inau-
gurava aquesta obra que tan reclamada 

havia estat per la població, fita que ha es-
tat recordada per l’alcaldessa de Montgat, 
Rosa Funtané, en l’inici de l’acte de cele-
bració.
Davant d’aquesta efemèride, PFB – Serveis 
Funeraris ha organitzat una actuació on la 
cultura ha estat la protagonista. Coincidint 
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amb les festes de la localitat en el marc de 
Sant Jordi, patró de Montgat, un recital de 
poesia ha estat el format escollit. Segons 
Ana Gassió, directora de PFB – Serveis 
Funeraris, “hem volgut celebrar aquest 
centenari per tot el que va suposar per 
Montgat i perquè mantenir una vinculació 
local a les zones on prestem servei està en 
el nostre ADN”.
L’actriu i poeta Estel Solé, al costat de la 
guitarra del músic Sergi Carós, han fet una 
actuació capaç de crear una atmosfera ín-
tima i emotiva gràcies a l’acurada selecció 
de peces, tan poètiques com musicals. 
Estel Solé ha recitat textos propis, fins i 
tot alguns d’inèdits, mesclats amb poemes 
d’autors reconeguts, mentre que la música 
de Sergi Carós hi ha estat delicadament 
intercalada.
Després de l’actuació, tots els assistents 
han pogut degustar un petit aperitiu i 
entrar al cementiri, recentment restaurat. 
Ana Gassió explica que “seguint la nostra 
vocació de servei, aquest any s’han dut a 
termes actuacions de millora i condiciona-
ment del cementiri”.



Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com JOVENTUT10 11JOVENTUT

SUPERMANAGER

1- Ennis, Booker, Campazzo.
2- Jaime Fernández, Shields,
     Okoye, Eriksson.
3- Shengeila, Tavares, Dubjlevic, 
     Will Thomas
.

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. 30 Jornada 29 
1º Leones indomables balaguera (Almansa) 219,60
2º SFDB virolas (Sant Fruitós de Bages) 218,80
3º P.L.P. balaguera (Almansa) 216,00
......................................................................................................................
44ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 165,60

Lliga (general)
1º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 4.827,60
2º LeBron belito32 (Badalona) 4.813,80
3º Mobilgirgi boyeyo (Badalona) 4.787,20
......................................................................................................................
21ºDiarideBadalona DiarideBadalona (BDN) 4.604,80

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
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Harangody segueix enlluernant. / David Grau - CJB

López-Arostegui (9), Laprovittola (13), Todorovic 
(9), Ventura (5), Harangody (16) -cinc inicial-, Di-
mitrijevic (8), Morgan (3), Delía (4), Nogués (-), 
Boungou-colo (10), MacFadden (12) i Parra (-). 

Més d’una dècada ha trigat  la Penya a po-
der tornar a tombar el Barça a l’Olímpic. Des 
de l’any 2007 els blaugrana acumulaven 12 
derbis consecutius guanyant a Badalona, 
però  aquest cop van topar amb un Divina 
Joventut espectacular, que va recuperar la 
seva millor versió per vèncer els líders de 
l’ACB. Un triomf que ha de suposar una in-
jecció de confiança i autoestima per afron-
tar amb determinació els quatre partits que 

89

DIVINA JOVENTUT 

Pangos (8), Pau Ribas (13), Singleton (16), Víc-
tor Claver (-), Tomic (4) -cinc inicial-, Seraphin 
(8), Hanga (6), Smits (-), Heurtel (9), Oriola (7) 
i Kuric (6).  

77

BARÇA LASSA

El Barça claudica en un tercer quart estel·lar dels verd-i-negres 

La Penya remunta el vol i 12 anys
després torna a guanyar un derbi a Badalona

queden, tres dels quals seran a casa.
La solidesa defensiva i un encert especta-
cular en els triples (15/30), especialment en 
un tercer quart que va ser un autèntic recital 
verd-i-negre, van ser fonamentals per su-
mar un triomf coral, on tothom va sumar. 
Luke Harangody va seguir guanyant-se la 
renovació amb un altre partidàs (26 de va-
loració), però el triomf no s’explica sense la 
feina de tot el col·lectiu, inclosos els nous 

reforços, Boungou-colo (17 de valoració) i 
McFadden (12 punts i 4/7 triples), que des-
prés d’haver generat certs dubtes pel que 
fa a la seva aclimatació van demostrar que 
poden ser importants per dur la Penya als 
“playoffs”.
Des del salt inicial ja es va veure que l’equip 
era un altre, molt intens al darrere i plan-
tant cara a un conjunt molt més físic com 
el Barça. Els verd-i-negres només van 
permetre 15 punts al primer quart (20-15), 
amb Todorovic manant sota les anelles, i 
aquest cop les rotacions no van frenar la 
bona dinàmica de l’equip. Neno Dimitrije-
vic, Boungou-colo, McFadden o Delía van 
entrar endollats al partit i la Penya va arribar 
a guanyar de vuit al segon parcial (32-24). 
El millor, però, estava per arribar. I ho va fer 
en un tercer quart per emmarcar. Uns minuts 

brutals de Xabi López-Arostegui van donar 
el tret de sortida al recital dels de Carles 
Duran, que van començar a veure la cistella 
com una piscina des dels 6m75. McFadden 
(2), Harangody i Morgan, sumant de tres en 
tres, van trencar definitivament el partit amb 
un Barça totalment superat (66-47). 
En l’últim quart Singleton i Pau Ribas, els 
millors blaugrana, van intentar capgirar 
l’escenari, però la Penya mai no va tronto-
llar. L’equip va seguir rutllant a la perfecció 
i fins i tot va protagonitzar algunes jugades 
espectaculars, com una assistència increï-
ble de Todorovic a Harangody que va acabar 
amb un 2+1 del nord-americà. L’aler-pivot, 
quan va ser substituït, va posar dempeus un 
Olímpic que va xalar de valent i que va pre-
sentar un gran aspecte, amb més de 6.500 
persones.

J. 31 (8, 9 i 10 de maig)

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

Real Madrid - C. Candelas Breogán                94-89

Kirolbet Baskonia - Montakit Fuenla         101-92

Unicaja  - San Pablo Burgos      91-70

Tecnyconta S. - València Basket 89-91

Divina Joventut - Barça Lassa  89-77

Movistar Est. - Herbalife G. Canaria 89-96

Iberostar Tenerife - Morabanc And.           87-83

BAXI Manresa - UCAM Múrcia    86-96

Delteco GBC- Monbus Obradoiro  85-72

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

 1 Barça Lassa 23 5
 2  Real Madrid 22 6
 3 Kirolbet Baskonia 21 7
 4  València Basket 19 10
 5  Unicaja 18 12
 6  BAXI Manresa 16 13
 7  Divina Joventut 16 14

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

Classificació

L’afició badalonina ha de ser clau en els partits que falten a l’Olímpic. / David Grau - CJB

L’avançament del partit de la 30a jorna-
da contra l’Iberostar Tenerife ha fet que 
la Penya visqui un parèntesi un pèl es-
trany en el calendari. Després de jugar 
amb el Barça, diumenge passat, els ba-
dalonins tindran 10 dies de descans fins 
al següent compromís de lliga, que arri-
barà dijous vinent, dia 9, contra l’UCAM 
Múrcia (21.30h). Després, només tres 
dies més tard, el diumenge  12 de maig 
(12.30h), es jugarà l’enfrontament amb 
el BAXI Manresa.  Dos partits seguits 
a l’Olímpic que seran fonamentals per 
poder segellar el bitllet per als “playo-
ffs”. “Ens queden tres partits a casa i la 
victòria contra el Barça val igual que la 
que puguem obtenir contra el Múrcia, el 
Manresa, o l’Estudiantes; espero i desi-
tjo que l’Olímpic torni a fer goig, perquè 
ens hi juguem moltíssim”, va apuntar 
Carles Duran després de vèncer els bl-
augrana. El tècnic espera que aquesta 
petita aturada no tingui efectes negatius, 
sinó tot el contrari: “Una mica de des-
cans ens pot anar bé, per descarregar 
i poder acabar bé aquest esprint final”.
La visita de l’UCAM Múrcia serà el se-
güent repte, en un partit on la Penya es 
tornarà a trobar amb un dels equips que 
lluiten per la permanència. Els mur-

cians, ara dirigits per l’exverd-i-negre Sito 
Alonso, estan amb l’aigua al coll (9-19) i 
seran un rival perillós. La Penya ja està es-
carmentada, després de caure amb el Breo-
gán i el Delteco, i no pot abaixar la guàrdia. 
El camí és la intensitat i la solidesa exhibides 
contra el Barça Lassa en el derbi, perquè els 
murcians ja han demostrat que poden assal-
tar qualsevol pista, com van fer fa uns dies a 
Manresa (86-96). Askia Booker, que va clavar 

40 punts contra els manresans, serà un 
dels jugadors a vigilar molt de prop. 

La visita de l’UCAM Múrcia, següent 
repte el dijous dia 9 a l’Olímpic

Els de Sito Alonso estan lluitant per la permanència
La Penya no va poder revalidar el títol de 
campiona de Catalunya Júnior Preferent. 
Els verd-i-negres perseguien el tercer títol 
català consecutiu en la Final a 4 que es va 
disputar a Sant Fruitós de Bages, però van 
caure contra un Barça molt superior que 
en el partit decisiu es va imposar per un 
contundent 47-80. Els jugadors de Marc 
Calderón ja havien patit per superar l’Hos-
pitalet en semifinals (54-53) i en la final 
van anar sempre a remolc dels blaugrana. 
Ara el repte del júnior verd-i-negre serà 
el Campionat d’Espanya, que enguany es 
disputarà del 5 a l’11 de maig a Saragossa. 
D’altra banda, aquest cap de setmana serà 
el torn del cadet, que també disputa la Final 
a 4 del Campionat de Catalunya Preferent a 
Balaguer. El Barça, el Manresa i el Cornellà 
en seran els altres protagonistes. Els nois 
que entrena David Jimeno, líders de la lliga 
regular, s’enfrontaran en semifinals al Cor-
nellà (dissabte 17h). La final, diumenge a 
les 7 de la tarda.  

El júnior 
verd-i-negre, 
subcampió
de Catalunya 

Finals.zip
El Joventut és un dels equips que més per-
judicat ha sortit del calendari de l’ACB en 
les darreres jornades de competició: 2 dels 
últims 5 partits de lliga s’han hagut d’ajustar 
a la disponibilitat entre-setmanal d’equips 
involucrats en finals a 4 (Tenerife i Basko-
nia, aquest últim com a amfitrió). Per aquest 
motiu, les darreres 6 jornades de Lliga En-
desa han estat comprimides en 3 packs al 
més pur estil NBA, on, després de la xerra-
da postpartit s’ha de canviar el xip el més 
ràpid possible perquè arriba un altre matx 
en menys d’un centenar d’hores. El conjunt 
verd-i-negre ha sortit amb un balanç d’1-1 
d’aquesta primera fase de recta final, havent 
recuperat sensacions després de la derrota 
a Tenerife amb la victòria sobre un Barça 

que també s’ha vist afectat per les restric-
cions de la lliga i (al contrari que l’Efes turc) 
no va poder postposar el seu compromís 
domèstic.
Els altres dos períodes competitius seran 
de màxima exigència: el primer pack inclou 
les visites a l’Olímpic d’un Múrcia (dijous 
9) amb urgència guanyadora, i del sempre 
competitiu Manresa (diumenge 12), en un 
duel directe per les places de play-off. Dues 
setmanes més tard, tocarà la traca final, 
amb el desplaçament a Vitòria i una última 
jornada on és possible que l’Estudiantes 
arribi amb l’aigua al coll a Badalona. Que-
den 4 autèntiques finals en períodes curts 
de temps, però com a mínim, el factor camp 
jugarà a favor dels verd-i-negres.

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

BADALONA ÉS BÀSQUET
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Contra el líder, amb els deures fets

AT. BALEARSCF BADALONA
POSICIÓ 9è

17 Partits a casa G 8  E 5  P 4
Gols a casa Marcats 19 Rebuts 12

Entrenador Juanjo Garcia.

POSICIÓ 1er
17 Partits a fora G 4  E 9  P 4

Gols a fora Marcats 19  Rebuts 18
Entrenador Javier ‘Manix’ Mandiola.

Amb la satisfacció d’haver assolit, de forma 
matemàtica, un lloc en la pròxima copa, el 
Badalona rep aquest diumenge al migdia 
el líder del grup 3 de segona B, l’Atlètic 
Balears. Després dels dos últims empats, 
l’objectiu de l’equip de Juanjo Garcia fins a 
final de temporada no pot ser cap altre que 
sumar el màxim de punts. Matemàticament, 
el play-off encara és possible, però caldria 
un miracle. “Quan vam assolir la permanèn-

cia, el segon objectiu que ens vam fixar és 
la classificació per a la copa. Ho hem acon-
seguit amb una puntuació molt elevada. 
Per tant, estem molt contents i, tot i que és 
molt difícil perquè no depenem només de 
nosaltres, lluitarem per entrar en el play-
off. Mentre hi hagi una petita possibilitat, 
així serà. Cal guanyar el Balears, hi ha una 
mínima esperança, però tenim clar que no 
podem fer volar coloms”, comentava el tèc- Foto: Eloy Molina.

nic escapulat després de l’entrenament de 
dimarts. Sobre el rival de diumenge, Juanjo 
no escatimava elogis, però destacava també 
la força del seu equip quan juga a casa. “És 
el millor equip de la lliga. El campionat et 
posa on has d’estar i, si van primers, és per 
alguna cosa. Serà un partit complicadíssim, 
com tots, però crec que a l’Estadi juguem 
molt bé en la majoria de partits. El tenim 
molt estudiat. Intentarem guanyar perquè 
l’objectiu és acabar amb la màxima puntua-
ció. El club s’ho mereix i la plantilla, també. 

És millor quedar sisens que novens.” L’ex-
pectació és màxima en l’entorn de l’Atlètic 
Balears: una victòria davant el Badalona 
asseguraria el primer lloc en la lliga al con-
junt entrenat per Manix Mandiola a manca 
de dues jornades del final del campionat. En 
tot cas, els mallorquins saben del cert que 
no els serà gens fàcil superar un equip que 
res no té a veure amb el que es van trobar en 
la primera volta. Quant a les baixes, Valentín 
continua recuperant-se del trencament a la 
costella que pateix.

11

BARCELONA B  -  BADALONA

Barcelona B: Iñaki Peña, Wague, Araujo, Cuen-
ca, Vilarrasa, O. Busquets, Collado, Riqui Puig 
(Monchu, 88’), Gabriel (Mujica, 62’), Carles Pé-
rez i Abel Ruiz (Merveil, 73’).

Badalona: Morales, Albarrán, Estellés, Nana, 
Moyano, Robusté, Robert, Boniquet (Marc Car-
bó, 60’), Nestor, Natalio (Santi Magallán, 84’) i 
Angel Sánchez (Iván Agudo, 73’).

Gols: 0-1 Néstor Albiach (54’). 1-1 Araujo (64’).

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

Públic: 785 espectadors al Miniestadi.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. At. Balears 68 49 29
 2. Hércules 61 33 23
 3. Vila-real B 59 49 34
 4. Cornellà 55 40 27
 5. Espanyol B 53 50 36
 6. Lleida 53 43 35
 7. Barcelona B 50 44 34
 8. Ebro 49 27 27
 9. Badalona 49 32 30
 10. At. Llevant 45 38 36
 11. Olot 44 29 28
 12. Ejea 42 28 33
13. Sabadell 39 32 51
 14. Peralada 38 33 37
 15. Teruel 38 27 41
 16. Castellón 37 30 33
 17. València B 37 41 49
 18. Conquense 37 29 41
 19. Alcoià 36 27 41
 20. Ontinyent * 0 23 39
* L’Ontinyent, retirat de la competició, ha rebut una 
sanció federativa de -32 punts.

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

Propera Jornada 36Resultats Jornada 35

 Barcelona B 1 - Badalona 1
 Ontinynent 0 -  At. Llevant 1
 Vila-real B 0 -  Cornellà 0
 Conquense 1 -  Lleida 2
 Sabadell 2 -  Castellón 1
 Peralada 0 - Hércules 1
 Ejea 2   -  Alcoià 1
 Espanyol B 3   -  Teruel 0
 At. Balears 3 -  València B 2
 Olot 0 -  Ebro 0

Inaugurar l’estadi
S’acosten les eleccions municipals i els 
polítics busquen el vot desesperada-
ment. Bona oportunitat per demanar co-
ses. Una d’elles podria ser la inaugura-
ció de l’Estadi. Se’l podria batejar també 
amb un nom a l’altura de la història del 
CF Badalona. El 29 de gener del 2017 
s’hi va jugar el primer partit oficial, però 
encara no hi ha hagut inauguració per 
part de l’Ajuntament, amb una cerimònia 
que es pugui recordar. Clar que a més 
d’una, i d’un, potser li caurà la cara de 
vergonya quan trepitgi l’estadi després 
de la gestió municipal que s’està fent 
amb el club. Qui sap, potser les elec-

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó

cions municipals ens portaran alguna 
sorpresa positiva.

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

Núm. 655 Del 03/05 al 09/05/2019

Cinc dies després de tancar el curs 
2018 - 2019, el Seagull ja ha co-
mençat a treballar en el curs vinent. 
Les ‘gavines’ han anunciat els primers 
moviments i, més concretament, les 
primeres sortides de jugadores del 
club. Sara Serna, Mónica Orteu, Nú-
ria Llop, Brigi Llevat i Aina Torres no 
continuaran formant part de l’equip de 
Jordi Ferrón la pròxima temporada, a 
la Primera Divisió B.
Tot i que el club no ha puntualitzat si 
seran les úniques absències durant el 
curs vinent, són cinc noms on des-
taca el de Sara Serna. La davantera 
sabadellenca ha hagut de superar 
una campanya difícil pel que fa a le-
sions però s’ha recuperat amb bona 
dinàmica i olfacte golejador, amb 9 
gols al sarró. Des de fa un parell de 
setmanes, Serna s’entrena amb el CE 
Sant Gabriel i no es descarta la seva 

incorporació el pròxim curs.
L’altre nom cridaner de la llista 
d’adéus és el de Brigi Llevat. La ve-
terana portera va arribar durant el 
passat estiu a l’Estadi per reforçar la 
porteria blava i ha estat titular durant 
bona part del curs, encaixant una mit-
jana de 0,7 gols per partit.
Pilar i Núria Garrote, Laia García, 
Abril Moreno, Caballero, Clàudia 
Montagut, Yosse González, Alba Gue-
rrero, Alba Gordo, Xènia Royo, Anna 
Pascu, Mar Torras, Queralt Gómez, 
Carla Morera, Irina Uribe, Leti Viñole 
són els noms de llistat de jugadores 
que a hores d’ara, si no hi ha més no-
vetats, formarien part del futur grup.
D’altra banda, l’Assemblea de la RFEF 
va ratificar durant aquesta setmana un 
nou model de competició, el qual po-
dria crear una categoria paral·lela a la 
Primera Divisió B.Foto: X.G

El Seagull mou fitxa i comença 
a confeccionar la temporada 2019 - 2020
El club badaloní anuncia les primeres baixes
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El CTT Badalona va participar en el Top Ca-
talà Absolut, tant en categoria femenina com 
masculina. Aquesta és una prova reservada 
als vuit millors jugadors del Rànquing Ca-
talà, segons els resultats aconseguits du-
rant la temporada, i de forma especial ala 
tornejos Open.
Pau Nolis i Marina Bueno, van ser els re-
presentants badalonins. Conscients de la 
dificultat d’aquest torneig amb motiu de la 
qualitat dels seus participants, l’objectiu de 
tots dos jugadors era, aconseguir almenys 
un triomf. Nolis ho va aconseguir, esgarra-
pant també punts importants contra adver-
saris de gran entitat.
Per la seva banda, Marina Bueno es va 
veure beneficiada per la lesió de Lladonsa, 
competint també al màxim nivell contra So-
lans (2-3). Tots dos jugadors van finalitzar 
a la 7a posició.

Nolis i Bueno, 
del CTT 
Badalona, 
setens al Top 
Català Absolut

Els Badalona Dracs van caure el passat dis-
sabte contra uns potents Vienna Vikings, 
equip molt superior físicament. Les graderies 
del Camp de Pomar van presentar un magnífic 
aspecte per presenciar el debut europeu, en 
un partit en el qual els badalonins van realitzar 
un gran esforç, sense poder obtenir un millor 
resultat davant la qualitat dels seus rivals.

Els Dracs cauen contra uns Vikings 
físicament superiors (8-38)

L’inici de partit ja va donar mostres que els 
Dracs no tindrien un partit gaire còmode. 
El quarterback visitant, Herink, va anotar 
el primer touchdown amb una cursa de 2 
iardes. Dracs ho va intentar, acostant-se a 
la zona d’anotació. Van ser els austríacs els 
que van anotar, amb 3 punts mitjançant un 
field goal des de 25 iardes

Ja en el segon quart, Dubravec sumava el 
segon touchdown visitant a passada de 51 
iardes. Els homes d’Òscar Calatayud ho 
continuaven intentant, provocant fins i tot 
un fumble en acció de Javier Garcia, però 
eren novament els Vikings els que anotaven 
abans del descans, amb una cursa de tan 
sols 3 iardes d’Islaam Amadu.
A la represa, Dracs, malgrat el resultat, 
advers, continuava posant molta voluntat, 
però era novament Amadu qui tornava a 
anotar. La sentència definitiva arribava amb 
un touchdown de Wappl, a passada del 
quarterback Herink de 65 iardes.
L’anotació de Dracs va arribar ja en el darrer 
quart. Hunter Correll rebia una passada de 
Sergi Gonzalo per anotar l’únic touchdown. 
Javi Fernández, posteriorment, anotava 2 
punts en jugada.
Amb aquest resultat, els Vienna Vikings 
es classifiquen per a les semifinals de la 
ECTC, després d’haver guanyat els dos 
partits disputats. Els badalonins viatjaran a 
Dinamarca el 18 de maig, per enfrontar-se 
als Triangle Razorbacks. Abans, el dia 12, 
disputaran a Pomar el partit de semifinals 
contra Murcia Cobras.

Badalona acull la primera prova 
del Campionat de Catalunya de Volei Platja
Les platges del Pont del Petroli 
i del Coco de Badalona acullen 
aquest cap de setmana del 4 i 5 
de maig la primera prova del ca-
lendari oficial del Campionat de 
Catalunya de Vòlei Platja 2019 
fruit d’un conveni entre l’Ajunta-
ment i la Federació Catalana de 
Voleibol.
El campionat començarà dis-
sabte al matí amb la competició 
masculina i femenina i finalitzarà 
diumenge, quan tindran lloc les 
finals d’aquest campionat i també 
el torneig amateur mixt.
L’ens federatiu, organitzador de 
la prova, ha escollit Badalona 
per a la primera prova estival 
del Campionat de Catalunya de 
Vòlei Platja Vichy Catalan Vòlei 
Tour 2019, després que la platja 
dels Pescadors ja fos l’escenari, 
el passat 24 de novembre, de la 
primera prova de la Lliga d’Hi-

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

El Sant Josep es jugarà les garrofes contra el 
Calvià; el Círcol evita el descens directe
Queden dues setmanes, per bona part dels equips, per definir la seva situació

Dues setmanes de competició a 
caixa o faixa. Bona part dels equips 
badalonins hauran de pencar de va-
lent en les dues setmanes de tempo-
rada (regular) que resten. La rutina 
dels conjunts implicats no ha variat 
gens ni mica i això és quelcom po-
sitiu alhora que negatiu. 

El CB Sant Josep va concloure el 
primer tram del curs amb derrota a 
la pista del CB Mollet i els pronòs-
tics de disputar la promoció de 
permanència a Lliga EBA no han de-
cebut. Aquest diumenge  les 13.00 
hores al centre parroquial, el con-
junt de Lluís Pintor jugarà davant  
el Bàsquet Calvià balear el primer 
matx del ‘play-out’. La setmana vi-
nent serà el segon partit al camp del 
conjunt illenc. 

A Copa Catalunya, el Fruits Secs 
Corbera Badalonès va vèncer el 
Castellar (86-75) i el Maristes Ade-
mar el Cantaires Tortosa (82-61). 
L’equip de Xavi Riera ja té el pla-yoff 
a la butxaca i els de Lluís García en-
cara han d’arrodonir una temporada 
excelsa. Per la seva part, el Círcol 
Catòlic d’Òscar Gallifa ja ha defugit 
del descens directe a Primera Cata-
lana però no de la crema definitiva. 
Amb el play-out assegurat, el ‘Coto’ 
encara haurà de pencar a la pro-
moció de permanència, sense rival 
definit. 

A Primera femenina, el Joventut Fe-
mení podria assegurar-se aquest 
diumenge a la pista del Sant Gervasi 
el bitllet per la Final A Quatre de la 
categoria. 

BÀSQUET COMARCAL
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La Sistrells Cup arriba a la seva X edició 
amb un cartell de Primera Divisió
Els dies 3, 4 i 5 de maig es celebrarà a Badalona la X edició de la Sistrells Cup

La X edició de la Sistrells Cup, organitzada pel 
CF Sistrells, arrenca aquest divendres al Mu-
nicipal de Can Cabanyes i s’allargarà fins diu-
menge. Els dies 3, 4 i 5 de maig es celebrarà 
a Badalona el torneig benjamí de referència a 
Catalunya i l’Estat espanyol. La competició té 
per objectiu fomentar el joc net i els valors de 
respecte, sacrifici i solidaritat mitjançant el 
futbol i, en la present edició, encara més.
Tota la recaptació obtinguda durant els tres 
dies, amb un cost de 2 euros per entrada, 
anirà destinada a l’associació ‘Todos con-
tra la histiocitosis’, la qual lluita contra una 
malaltia minoritària que afecta 200 nens a 
Espanya.
La #XSistrellsCup d’enguany reuneix al vol-
tant de 300 participants, més de 50 partits i 
un públic global de 2.000 persones. Es trac-
ta d’un esdeveniment sense ànim de lucre i 
busca, essencialment, formar als infants en 
uns valors positius. A més a més, els tres 

primers equips classificats obtindran premi 
per l’esforç grupal però no hi haurà distinció 
individual. Aquests són els equips partici-

pants: Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid, 
Celta de Vigo, Espanyol, Villarreal, Levante, 
Rayo Vallecano, Feyenoord (Països Baixos), 

VSGF (França), Girona, Cornellà, Damm, 
Mercantil, Mataró, EF Gavà i l’equip amfitrió, 
el Sistrells.

vern de Vòlei Platja.
Després d’aquesta primera prova 
de la competició a Badalona, el 
calendari del Campionat de Cata-
lunya de Vòlei Platja es completa 
amb proves a Vilanova i la Geltrú 
(18 i 19 de maig); el Masnou (1 
i 2 de juny); Lloret de Mar (8 i 
9 de juny); Cambrils (22 i 23 de 
juny); Mataró (6 i 7 de juliol); 
Torredembarra (27 i 28 de juliol); 
Empuriabrava (24 i 25 d’agost) i 
les finals a Cunit el 7 i 8 de se-
tembre.
L’objectiu dels organitzadors del 
Campionat de Catalunya de Vòlei 
Platja és ser un punt de trobada 
dels practicants d’aquest esport 
i permetre als aficionats la pos-
sibilitat de gaudir d’una compe-
tició reglada i adequada a tots 
els nivells, alhora que el circuit 
permet gaudir de les platges i el 
seu entorn

Foto: Flashbdn
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Amb Mercuri i Venus, transitant pel teu signe, poden 
donar-se bones notícies o bé trobes la manera de ges-
tionar assumptes burocràtics pendents. Estat d’ànim 
més alegre.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
En aquests dies, s’obre la possibilitat de viatjar, espe-
cialment en relació a assumptes professionals. El sector 
augmenta d’activitat i pots establir nous horitzons.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Període més comunicatiu que les relacions en general, 
es tornen més amables. Tant pel que fa a la parella, com 
socis o col·laboradors, es pot arribar a acords.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Saturn, tan a prop de Plutó, no afavoreix que vegis al-
gunes coses amb prou objectivitat. S’inicia una etapa 
de més vitalitat, amb el Sol transitat per la teva Casa V.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Dies de possibles confidències entre germans. També hi 
ha la possibilitat, amb Mercuri i Venus al sector XII, que 
cerquis l’ajut d’un professional de la psicologia.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El sector professional sembla que es mou i cal posar-se 
al dia. La parella pot entrar en una nova etapa que es 
mostraria més independent i això et pot descol·locar.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Plutó en estat retrògrad convida a pensar dues vegades 
abans de passar a l’acció. Assumptes relacionats amb 
els fills demanen una reflexió per no actuar precipita-
dament.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Inclinació a seguir la veu interior i expressar la teva au-
tèntica ideologia, sigui quina sigui. Bon aspecte també, 
per assolir la independència i iniciar un camí individual.

  Bessons (21/5 al 21/6)
El sector de les amistats es renova o pren més protago-
nisme, amb Mercuri i Venus transitant. Pot sorgir l’amor 
amb una persona amiga o bé en grup o xarxa social.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Et sents atret per algú i ho portes en silenci. T’agrada 
somniar que pot haver-hi alguna cosa entre ambdós. 
Però hauràs de moure fitxa si vols aconseguir resul-
tats.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb Mercuri i el benefactor Venus transitant per la teva 
Casa V, pots tenir algun admirador que es donarà a 
conèixer. Es desperta l’interès a promoure els talents.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
La tensió entre Mart i Neptú pot fer que et vegis posant 
ordre a la llar o atenent assumptes del sector familiar. 
Potser fa una mica de mandra però ja ho tindràs fet.
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