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Les Festes de Maig van començar divendres 
amb el Pregó. Després de la pluja va donar 
pas al primer cap de setmana d’actes. DIVENDRES 10 DE MAIG

NIT DE SANT ANASTASI

18h: Ball de Festa Major per a 
Gent Gran amb la Principal de la 
Bisbal, a la Plana

19h, Repic de Campanes de Vigí-
lia, a l’església de Santa Maria

19:30h: Ball de plaça, a la plaça de 
la Vila i Seguici de Ciutat

21:50h: Acte Sacramental i Ball de 
l’Àliga, a la Rambla

22h: CREMADA DEL DIMONI i Piro-
musical, a la platja dels Pescadors

23:15h: Ball del Micaco, amb 
l’Orquestra La Principal de la Bisbal, a 
la Plana

23:15h: Concert de festes, amb 
Maldita Nerea i Buhos, al Passeig 
marítim

DISSABTE 11 DE MAIG
DIA DE SANT ANASTASI

8h: Matinades, als carrers del Centre 
i Dalt la Vila

10h, Repic de campanes, a l’esglé-
sia de Santa Maria i Anada a Ofici

12h: Ofici Solemne, a l’església de 

Santa Maria

14:30h: Dinar popular de festa, a la 
Plana

16h: Actuació de Badalona Batec, 
a la Plana

16:30h: Actuació infantil, amb 
Jaume Barri, a la Plana

18h: Baixada del Sant, al carrer de 
Sant Anastasi

19h: Ballada de sardanes, amb la 
Cobla Marinada, a la Plaça de la Vila

18:30h: Ball del Baró de Maldà, al 
carrer Sant Anastasi i Passada de Sant 
Anastasi

21h: Cant dels Goigs, a l’Església de 
Santa Maria

21:30h: Concert de festes, amb 

PROGRAMACIÓ FESTES DE MAIG’19
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Nicomac, Chenoa i Tequila, al Passeig 
Marítim

DIUMENGE 12 DE MAIG

8h: XXI Diada Castellera, Matinades 
castelleres i Cercavila, al Centre

11h: Xerinola, durant tot el dia, al 
carrer Sant Anastasi

12h: Diada Castellera, a la plaça de 
la Vila

17:45h: Faldilles enlaire, a la plaça 
Joaquim Font i Cussó

19h: Concert de Gospel Sentits, a 
la Plana

19h: Concert 100 anys de Broad-
way, al Teatre Zorrilla

DIVENDRES 17 DE MAIG

19h: Mostra de Dansa, a la Plana

20h: Concert Popstar by Brian 
Cross LFTBI Edition, amb Brian Cross, 
Javi Reina, Marta Sánchez, Famous, 
Ruth Lorenzo i Oriol Torres, a la plaça 
del Centenari

21:30h, Nit del Mono, a les 21:30h, 
a la plaça de la Vila (acte aplaçat per 
pluja el dia 3)

DISSABTE 18 DE MAIG

10h, Escape Room, a la Casa de la 
Vila, durant tot el dia 

11:30h: Cercabèstia, On són els 
Dragolins?, a la plaça de la Vila

17:30h: XXI Correfoc infantil, a la 
plaça de la Vila

18:30h: Concert de The Git and 
Jalis, a la Rambla

19h: La Nit dels Museus, al Museu 

Núm. 656 10/05 al 16/05/2019
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de Badalona

19h: Festa de las Migas, tarda i nit, 
al parc de l’Escorxador

21h: Concert de la Banda Simfòni-
ca de Badalona, a la Plana

21:15h: Projecció “Forjadors de 
la Festa”, a la plaça de la Vila (acte 
aplaçat per pluja el dia 3)

22h: XXXVII, Correfoc, a la Plaça de 
la Vila

23:30h: Concert de Cal Txiringu 
amb Fanfarra i Bossonaya, a la platja 
dels Pescadors

DIUMENGE 19 DE MAIG

10h: XXXIX Fira de l’Arrop, al carrer 
del Temple

10h: VIII Mostra Vila d’Arts, a la 
plaça Pau Casals

10h, Mobiitat Segura=Badalona 
Segura, a la plaça Josep Tarradellas

18h: XLII Festival de Jotes, a la Plana

18h: Maig en Dansa, a la plaça de la 
Vila

19h: Ballada de sardanes, amb la 
Cobla Ciutat de Terrassa, a la plaça 
Assemblea de Catalunya

DISSABTE 25 DE MAIG

20h, Festa a Baix a Mar, a la platja 
dels Pescadors

21h, Concurs Sàpiens Chascar, al 
pavelló de la Plana

DIUMENGE 26 DE MAIG

10h, Festa del Dibuix, al parc de Can 
Solei i Ca l’Arnús

DIUMENGE 2 DE JUNY

9:15h: XXXIX Cursa Popular Ciutat 
de Badalona, la Cursa del Dimoni, a 
la Rambla
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La pluja fa traslladar l’acte al Teatre Principal

El jugador de basquetbol del Club Jo-
ventut Badalona, Nicolás Laprovittola, va 
ser divendres l’encarregat de pronunciar 
el pregó de les Festes de Maig que es va 
fer al Teatre Principal a causa de la plu-
ja. El dorsal número 10 del Joventut ha 
aconseguit l’estima i la consideració dels 
afeccionats i seguidors verd-i-negres, 
així com l’admiració de la resta del món 
esportiu amb grans partits i actuacions 
extraordinàries.
Laprovittola va arribar a Badalona des-
prés d’una extensa carrera esportiva amb 
equips com, Club Deportivo Morón (Ar-
gentina), l’Atlético Lanús (Argentina), Fla-
mengo (Brasil), Lietuvos Rytas (Lituània), 
Movistar Estudiantes (Espanya), San An-
tonio Spurs (Estats Units). Baskonia (Es-
panya) i Zenit de San Petersburg (Rússia).
En un Teatre Principal ple de gom a gom 
i precedit pel crit de “MVP” corejat per 
les persones que hi van assistir, el base 
de la Penya va llegir el Pregó. Laprovit-

Laprovittola obre les Festes de Maig 
en un pregó inusual

tola va centrar el seu discurs amb la seva 
arribada a Badalona, el món del bàsquet i 
la Penya i també les Festes de Maig. De 

Foto: Carles Carvajal

Estic segur que per la majoria de la gent que llegeix 
el Diari de Badalona, el mes de maig és un dels més 
esperats de tot l’any. És quan Badalona es posa ben 
maca i celebra, com cada any, les seves festes.
Durant aquest dies sentim que s’apropa l’estiu i cada vegada 
ve més de gust sortir al carrer i fer activitats. En una ciutat com 
aquesta, de les més grans i importants de Catalunya, les opcions 
d’oci, de música, d’activitats o de cultura popular, han de ser 
moltes durant les seves festes. I així està programat el calenda-
ri. Durant diversos dies la ciutat és un referent en participació 
ciutadana, en projecció mediàtica i en la qualitat artística de les 
propostes que es presenten.
Aquest any, els concerts de festes es multipliquen i es faran du-
rant els dies 10 i 11. A més, es traslladen al passeig marítim, per 
tal que més gent pugui gaudir-ne. Chenoa, Buhos, Maldita Nerea 
o Tequila, seran els encarregats de fer-nos ballar i cantar aquest 
cap de setmana.

I com a final de festa, no vull oblidar-me del concert 
que farem el dia 17 de maig a la plaça del Centenari 
al Turó d’en Caritg. Serà la primera vegada que a 
Badalona celebrem el Dia Mundial Contra l’Homofò-

bia, Bifòbia i Transfòbia amb una festa en la qual actuaran Marta 
Sánchez, Famous i Ruth Lorenzo. Amb la intenció de reivindicar 
els drets del col·lectiu LGTBIQ+, a més d’aquesta jornada, el 
mocador d’aquest any porta els colors de la seva bandera. Una 
magnífica oportunitat per posar a Badalona al capdavant de la 
igualtat de les persones independentment del seu sexe, tendèn-
cia o identitat sexual.

Aquestes sí que són les festes que Badalona es mereix! 
Gaudiu de les Festes!

Álex Pastor
Alcalde de Badalona

“Les festes que Badalona es mereix”

Núm. 656 10/05 al 16/05/2019

fet, el jugador de la Penya va recordar les 
seves festes de l’any passat i el fet de no 
poder arribar, per la gran quantitat de gent 

que s’aplega, per veure cremar el Dimoni. 
D’altra banda, l’alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor, va animar als badalonins a viure la 
festa i va recordar que enguany s’ha fet un 
esforç en potenciar la programació artísti-
ca de les festes. La pluja va trastocar l’acte 
i algunes actes festius van quedar suspe-
sos, com el Seguici Festiu fins el carrer de 
Sant Anastasi.

Actes suspesos i aplaçats durant el 
divendres
La pluja va fer aplaçar o suspendre al-
guns dels actes del primer dia de Festes 
de Maig. La projecció dels Forjadors de 
la Festa a la façana es farà el dissabte 18 
de maig, a les 21:15h, just abans del Co-
rrefoc. Pel que fa a la Nit del Mono s’ha 
aplaçat fins el divendres 17 de maig, a les 
21:30h, a la Plaça de la Vila. Pel que fa 
als primers concerts del Festival Arts a Ca 
l’Arnús, que s’havien de celebrar diven-
dres, van quedar suspesos.
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20.000 persones assisteixen 
a la Badalona Shops Open Night
La nit de botigues obertes s’ha consolidat durant les festes

Foto: @msubirats

Balanç molt positiu de la setena edició de 
la Badalona Shops Open Night, celebrada 
el passat dissabte al Centre de la ciutat. 
Les 180 botigues que van obrir, fins a la 
mitjanit, van oferir activitats, tallers, músi-
ca en viu i també tapes i degustacions. El 
president de BadaCentre, Cintu Gubern, ha 
explicat que l’edició d’aquest any ha estat 
un èxit de participació i la Badalona Shops 
Open Night s’ha consolidat com un dels ac-
tes més participatius de les Festes de Maig. 
La festa començava a la Plaça de la Vila 

amb una flash mob i omplia de ritme els 
carrers del Centre. Gubern ha destacat que 
molts dels visitants eren de fora de la ciutat i 
valora aquest fet com a molt positiu per do-
nar a conèixer Badalona. Enguany, la nit de 
botigues obertes tenia com a eix central els 
antics envelats de Festa Major d’Agost que 
s’instal·laven a la platja badalonina durant 
els anys 50 i 60. Alguns carrers del Cen-
tre van ser decorats amb els colors blancs 
i blaus, així com nombrosos aparadors. Pel 
que fa al Concurs d’aparadors, les botigues 

Almera, Selecta Vidal , Carpi Esports i De-
cus Parquet van rebre premis per les seves 
decoracions. D’altra banda, aquest dissabte, 
11 de maig, festiu local de Sant Anastasi, 
les botigues de Badalona obriran les seves 

portes, tal i com va decidir comerciants i 
Ajuntament, conjuntament. D’altra banda, 
les botigues restaran tancades durant el 
dilluns de la Segona Pasqua, el proper 10 
de juny.

Núm. 656 10/05 al 16/05/2019

EL BON TEMPS ACOMPANYA ELS ACTES DE DISSABTE I DIUMENGE

Després de la jornada de pluja del 
dia del Pregó, dissabte i diumenge 
el temps va canviar radicalment i va 
acompanyar el primer cap de setmana 
de Festes de Maig. Tots els actes van 
tenir molt de públic, des de la Trobada 
de Puntaires, la Cercavila Petita, el Ba-
dagegants o la Batocona de dissabte i 

també els actes populars de diumenge, 
com la Festa del Badiu, la Diada Trabu-
caire o la Ballada de Swing a la Rambla. 
Pel que fa al Festival Arts a Ca l’Arnús, 
que la pluja va obligar a suspendre di-
vendres, els concerts del cap de setma-
na van omplir de públic l’emblemàtic 
parc badaloní.
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Una noia russa va guanyar el Concurs Crema’l Tu!

Aquest any el Dimoni que cremarà aquesta 
nit de divendres és obra de la il·lustradora 
Anastasia Druzhininskaya, que va guanyar 
el 21è concurs ‘Crema’l tu!’, el premi de 
disseny del Dimoni de Badalona amb l’obra 
El Dimoni del mar, una al·legoria contra el 
llançament de residus al mar i les platges 
i en favor del reciclatge. Druzhininskaya, 
que viu a Badalona fa pocs mesos, va fer 
aquest disseny, un cop va veure la quantitat 
de plàstics, i també brutícia, acumulada a 
la platja de Badalona. De fet, la figura està 
formada per diversos residus de plàstic que 
s’utilitzen habitualment en la vida diària (en-
vasos, elements de plàstic, canyetes, etc.) 
i està erigida sobre una petxina que sura 
sobre el mar. Un any més, l’encarregat de 
donar forma al dimoni ha estat el construc-
tor Ramon de los Heros. Durant els darrers 
dos mesos, i gràcies també al seu equip, 
s’ha construït a l’antiga fàbrica de la Mobba. 
Com cada any, al costat del dimoni del Mar, 
cremaran centenars de dimoniets fets pels 

El dimoni denuncia la quantitat 
de plàstics acumulats al mar

Foto:@msubirats
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SINTONIES DE TELEVISIÓ AL 
PIROMUSICAL DEL DIMONI

Aquest any la banda sonora que sonarà 
estarà dedicada a les sèries de televi-
sió de totes les èpoques. El Piromu-
sical estarà dividit en 4 blocs, sèries 
dels anys 80 i 90, infantils, catalanes 
i espanyoles i sèries actuals. La se-
lecció començarà amb la sintonia del 
Equipo A i seguiran El coche fantásti-
co, Bola de drac, Bon esponja, Simp-
son, Stranger Things, Los Serrano, 
Merlí, Beberly Hills 902010, Narcos o 
Jocs de trons, entre d’altres.

més petits de la ciutat. No hi faltaran els xu-
mets, que molts nens i nenes de Badalona 
deixaran d’utilitzar aquests dies, que també 
seran cremats aquesta Nit de Sant Anastasi.
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Tot a punt per la Nit de Sant Anastasi 
abans de la Cremada
El Dimoni cremarà a les 22h d’aquest divendres

Imatge d’un dimoniet / festesdemaig.cat

Les colles de cultura tradicional de Bada-
lona, acompanyades de l’àliga, les autori-
tats locals i la Banda Simfònica de Bada-
lona aniran en Seguici del carrer Francesc 
Layret a la Rambla, passant pel carrer de la 
Mercè. Durant el recorregut les colles ani-
ran actuant i ballant el so de la música. Al 
llarg de la Rambla les colles procediran a 
fer diverses tandes de lluïment. D’aquesta 
manera els elements de cultura de la ciu-
tat portaran, a través de la festa i la diver-
sió, tots els badalonins i badalonines cap 

a l’escenari de la tradicional Cremada del 
Dimoni. Just abans de les 10 de la nit-mo-
ment que començarà el Piromusical i la 
Cremada-l’Aliga ballarà davant de Roca i 
Pi una dansa que simbolitza la unió entre 
tots els ciutadans. Els Diables de Badalona 
organitzen, un any més, el tradicional Acte 
Sacramental. Aquesta activitat es fa a la 
Rambla, davant del monument a Roca i a 
partir de dos quarts de deu de la nit, mitja 
hora justa abans que comenci la cremada 
del Dimoni. L’acte Sacramental és un ball 

parlat de tradició centenària en el qual es 
representa la lluita entre el bé, simbolitzat 
per Sant Anastasi, i el mal els Diables, 
Llucifer i la Diablesa. Aquesta lluita es 
produeix enmig d’una descàrrega de fúria 
infernal que es tradueix en una carretonada 

de foc. Els versots que reciten els diables 
narren d’una forma àcida i punyent aspec-
tes de l’actualitat de la ciutat i dels seus 
màxims representants. Aquest nit el foc és 
protagonista que deixarà en res el Dimoni 
del Mar, disseny d’aquest any.

Núm. 656 10/05 al 16/05/2019

QUI ERA SANT ANASTASI?

Sant Anastasi copatró de Badalona està 
a cavall entre la història i la llegenda. 
Si parlem de llegendes no ens podem 
oblidar de l’ametller que sortí just a so-
bre d’on van enterrar el Sant, al subsòl 
de la plaça Font i Cussó. Diu la llegenda 
que allà on va ser martiritzat i morí Sant 
Anastasi i va créixer i florir un ametller. 

L’ametller, a peu de platja, era objecte de 
culte i peregrinacions multitudinàries. 
L’arbre mitològic va ser conegut amb el 
nom de l’ametller de Sant Anastasi i es-
devingué un símbol de la ciutat de Bada-
lona.De l’ametlla, fruit d’aquest arbre, es 
fa un licor que, conserva totes les virtuts 
del fruit per l’alimentació la salut.
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Gegants, correfocs, castellers omplen Badalona de festa

Les Festes de Maig continuen, durant tot 
el mes de maig, amb propostes per tots els 
públics. La cultura popular, però, té el seu 
pes important i essencial en el programa de 
festes. El foc, el so dels trabucaires, dels 
castells, de les sardanes, de les gralles o 

La cultura popular protagonista 
de les Festes de Maig

dels bastoners omplen aquests dies la ciu-
tat de festa.

Correfocs per petits i grans amb Cer-
cabèstia inclòs
El proper dissabte, 18 de maig, Badalona 

Foto: festesdemaig.cat

farà olor a pólvora. Aquell dia serà el dia 
per sortir al carrer, amb roba vella, i parti-
cipar dels Correfocs. Durant el matí, i a la 
plaça de la Vila, tindrà lloc el Cercabèstia 
2019 amb l’acte “On són els Dragolins?”. 
Com cada any, els trapelles dragolins s’han 

menjat els caramels del senyor Tornemi 
Pastisser. Si els volem recuperar caldrà cer-
car-los i pagar penyora. Si voleu aprofitar 
l’únic dia de l’any que la canalla de Bada-
lona pot portar els dragolins acosteu-vos a 
la plaça de la Vila. A la tarda, i també pels 
més petits, arribarà el XXI Correfoc infantil. 
Començarà a les 17:30h, també a la plaça 
de la Vila, i tindrà dos recorreguts; un de 
foc i un de pols. Tot plegat acabarà amb 
l’actuació dels “The Git and Jalis”, un grup 
de rock format per pares i mares de l’Escola 
Gitanjali. A la nit, a les 22h, començarà el 
XXXVII Correfoc. Amb el tradicional Toc de 
Foc els diables convidaran el poble a ballar 
amb ells per marcar l’inici del Correfoc. El 
foc anirà augmentant fins a culminar amb 
una gran encesa que il·luminarà tota la ciu-
tat. Les colles que participen en el Correfoc 
són Diables de Badalona, Badalona Bèsties 
de Foc, Bufons del Foc, Kapaoltis de Llefià 
i una colla convidada. La nit acabarà, a les 
23:30h, amb el concert dels Fanfarra i Bos-
sonaya a la platja dels Pescadors.
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Els balls populars omplen de música les Festes de Maig

Com cada any, i ja fa quinze, tots els ge-
gants de la ciutat -acompanyats pel Follet, 
la Dimonieta i els capgrossos- han preparat 
un dels actes més singulars de les Festes 
de Maig. Entre havaneres, valsos i corran-
des, els gegants ballaran algunes de les 
coreografies que la Colla de Geganters de 
Badalona ha anat creant al llarg de la seva 
història. I, com cada any, al Faldilles Enlaire 
hi participarà un ball convidat de fora de la 
ciutat. L’acte està organitzat per la Colla de 
Geganters de Badalona i tindrà lloc aquest 
diumenge, a les 17:45h, a la plaça Font i 
Cussó, al barri de Dalt la Vila.

La Mostra de Dansa a la Plaça de la Pla-
na
Un any més la plaça de la Plana tornarà 
a ser l’escenari, divendres 17 de maig a 
les 19h, de la Mostra de Dansa. Hi hauran 
actuacions de diferents estils, entre els 
quals la dansa clàssica, la dansa contem-
porània, el jazz, el hip-hop i el flamenc. 

Els gegants proposen ballar 
amb les “Faldilles Enlaire”

Tot plegat a càrrec de de les escoles de 
dansa de Badalona Danzalona, Estudi 
Flamenc, Lora de Goya, L’Assaig, Atelier 

Foto: festesdemaig.cat
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des Artistes, Marisa Yudes, Moviment-2, 
Multiestil, Ritmes, Ballet Sílvia Pallisera, 
Stil i Tempo.

Sardanes, jotes i l’Esbart Sant Jordi
Les Festes de Maig també tenen espai per 
tipus de balls. Hi ha programades dues 
ballades de sardanes, aquest dissabte 11 
de maig, a les 19h a la plaça de la Vila i el 
diumenge 19 de maig, a les 19h, a la plaça 
Assemblea de Catalunya. D’altra banda, el 
mateix diumenge tindrà lloc una altre clàs-
sic de les Festes de Maig, el Festival de Jo-
tes a la Plana, a partir de les 18h. Per la seva 
part, l’Esbart Sant Jordi oferirà les Danses 
de Maig, també diumenge 19 de maig, a les 
18h, a la plaça de la Via.

Fira de l’Arrop, diumenge 19 de maig
L’arrop (confitura feta amb most concen-
trat i fruites) dona nom a aquesta històrica 
fira on podrem trobar parades d’artesans 
d’embotits, formatges, dolços, melmelades, 
mel, fruites confitades o pa. Serà diumenge 
19 de maig, durant tot el dia, al carrer del 
Temple. D’altra banda, la plaça Pau Casals 
acollirà la VIII Mostra Vila Arts.
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Els concerts deixen el Turó d’en Caritg durant les nits del 10 i 11

Aquest any, l’augment de la partida de 
l’Ajuntament destinada a les Festes de Maig 
s’ha doblat. Això s’ha traduït en un augment 
considerable, i com mai, dels concerts que 
trobareu durant les Festes de Maig. De fet, 
la música ha estat la protagonista durant el 
primer cap de setmana de festes, amb la pri-
mera edicíó del Festival Arts a Ca l’Arnús, 
amb el so del cantautor Ferran Palau, Joan 
Miquel Oliver, les Sommeliers o el badaloni 
Ismael Dueñas i Mireia Feliu. Per aquests 
dos propers caps de setmana la música serà 
amb concerts de gran format i d’estils molt 
variats.

Maldita Nerea i Buhos actuaran després 
del dimoni
Un cop el dimoni sigui cendra serà el mo-
ment de ballar. Al Passeig Marítim,(23:15h) 
i no al Turó d’en Caritg, tindrem a dos grups, 
Maldita Nerea i Buhos. Per una part, els 
Maldita Nerea presentaran a Badalona Bai-
larina, el seu darrer àlbum en el qual la dona 
pren protagonisme. Des del disc El secreto 
de las tortugas s’ha consagrat com un dels 

Chenoa, Buhos, Maldita Nerea i Tequila actuaran al Passeig Marítim

principals grups del panorama nacional i 
compta amb diferents discos de platí, quatre 
premis 40 Principales, un premi de Cadena 
100 i un àlbum nominat a Neox Fan Awards, 
entre d’altres. D’altra banda, els Buhos ac-
tuaran cap a la 1 de la matinada. Present i 
futur del panorama musical català, la banda 
de Calafell ja és un dels grups festius re-
ferencials dels Països Catalans. El seu nou 
disc La gran vida s’ha mantingut imbatible 
en els cims de les principals llistes d’èxit de 
la radiofórmula i també com un dels més 
reproduïts a Spotify i Youtube, cosa que els 
ha fet  esdevenir cap de cartell habitual dels 
festivals i festes més remarcables del Prin-
cipat i com un dels grans noms del moment  
a tot l’Estat.

Nicomac, Chenoa i Tequila per la nit del 
11 de maig
Aquest any, i a diferència dels darrers anys, 
hi haurà doble sessió de concerts al Pas-
seig Marítim. La nit d’aquest dissabte, 11 
de maig, serà el torn d’un triple concert. La 
nit l’obrirà a les 21:30h la banda badaloni-

na Nicomac. La banda va ser guanyadora 
del Concurs de Música de Badalona l’any 
2018. Es tracta d’una formació de bateria, 
guitarra, baix, piano, veu i dos violins que 
fusiona el rock amb estils com el jazz, el 
swing i la música simfònica. Una hora més 
tard, el Passeig Marítim serà l’escenari del 
concert de Chenoa. Artista i compositora 
de música pop, és considerada una de les 
dives del panorama musical a Espanya i 
Llatinoamèrica. Va formar part de la prime-
ra edició del programa Operación Triunfo 
(OT), que la va convertir en una estrella 
nacional. A les 24h arribarà el mític grup 
Tequila. La banda de música fundada pels 
argentins Ariel Rot i Alejo Stivel va ser una 
de les bandes més populars en el nostre 
país de finals dels setanta i principis dels 
vuitanta. La seva carrera musical és plena 
d’èxits com Quiero besarte, Salta o Dime 
que me quieres, que encara ara segueixen 
sent un hit del rock and roll en espanyol 
i que sonaran al passeig Marítim. Rock 
fresc, divertit i desenfadat en un entorn 
immillorable.

Concerts del Dia Internacional LGTBIQ-
fòbia
Badalona commemora el divendres 17 de 
maig, Dia Internacional contra la LGTBI-
QFòbia amb l’objectiu de sensibilitzar a la 
població al voltant de la lluita invisible i 
sovint silenciada de les persones que volen 
viure la seva identitat i orientació sexual en 
llibertat i des del respecte. A les 20h, el parc 
del Centenari acollirà el concert gratuït amb 
Marta Sánchez, Famous, Ruth Lorenzo i els 
dj’s Brian Cross i Javi Reina i l’artista visual 
Oriol Torres.

Marta Sánchez, cap de cartell de la festa
La cantant Marta Sánchez serà a Badalona 
per primera vegada. Sánchez, que va for-
mar part del grup Olé Olé, ha seguit la seva 
carrera en solitari durant les darreres tres 
dècades. Èxits com Desesperada, Arena y 
sol o Moja mi corazón ja són clàssics de la 
música del nostre país. Sánchez actuarà a la 
festa LGTBI i presentarà el seu darrer disc, 
publicat l’any passat, que l’any passat va ser 
un dels més venuts a l’Estat.
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Aquesta decisió arriba després del darrer cas de legionel·la al Pere Gol

Ja s’ha iniciat la segona fase d’obres a la carretera

Tres instal·lacions esportives de Badalona, 
els camps de futbol de Lloreda, Pomar i Pere 
Gol, han estat tancades temporalment per 
presència de legionel·la. Durant les darreres 
setmanes, s’han efectuat diverses inspec-
cions sanitàries rutinàries a diferents ins-
tal·lacions esportives de Badalona on s’ha 
detectat la presència de legionel·la. Al camp 
de Lloreda ja s’està portant a terme el pro-
cés de desinfecció, a Pomar s’està canviant 
la caldera i ara al Pere Gol es farà un trac-
tament de xoc de 15 dies. El problema, en 
tot moment, s’ha informat a les entitats es-
portives que entrenen en aquestes instal·la-
cions. D’altra banda, des de l’Ajuntament 
de Badalona s’està treballant per gestionar 
la contractació d’uns mòduls de dutxes per 
instal·lar-los de forma provisional en aques-

Aquesta setmana s’ha tallat en sentit baixada 
el tram de la carretera de Can Ruti que dona 
accés al Tanatori, comprès entre l’aparca-
ment nord de l’Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol i la Residencia de Disminuïts 
Psíquics. Aquest tall, que s’emmarca en les 
actuacions de millora de la carretera de Can 
Ruti i el condicionament paisatgístic del seu 
entorn, es mantindrà permanentment (dia i 
nit) fins a la finalització de les obres.
Per tal de recordar a les persones usuàries 
que només està habilitat el sentit pujada de la 
via, s’ha delimitat el carril de circulació amb 
cons i s’ha reforçat la senyalització vertical. 
La baixada des de l’hospital en direcció al nu-
cli urbà es realitza per la carretera de Canyet.

L’alcalde encomana a Engestur el manteniment 
dels equipaments esportius

Les obres de la carretera de Can Ruti 
fan tallar part de la via en sentit baixada

tes tres instal·lacions esportives municipals.

L’Ajuntament demana a Engestur que 
s’encarregui del manteniment de les 
instal·lacions
El govern de Badalona ha explicat que just 
aquesta setmana, l’alcalde, Àlex Pastor, 
ha enviat una carta al gerent de l’empresa 
municipal Engestur, Cristian Carneado, on 
demana que aquest ens s’encarregui de 
dur a terme aquest manteniment de les ins-
tal·lacions esportives. Pastor ha instat a la 
gerència d’Engestur a dur a terme els tràmits 
necessaris perquè la societat municipal pu-
gui a dur a terme aquestes funcions. Pastor 
assegura que l’actual model de gestió no ha 
reportat el nivell de qualitat que necessita la 
ciutat.

Segona fase de les obres
Aquest tall de trànsit suposa l’inici de la se-
gona fase de les obres per a la millora de la 
carretera de Can Ruti. Els treballs, amb un 
pressupost d’1,5 milions d’euros finançat per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es 
desenvoluparan fins a finals de juny en di-
verses fases per tal de minimitzar l’afectació 
al trànsit rodat i l’accés a tot el complex as-
sistencial i sanitari.
Les actuacions previstes consistiran, bàsica-
ment, en la millora del paviment de la calçada 
i els seus vorals, millores de rotondes, para-
des de transport públic i millores de la sen-
yalització viària, tant pel que fa a l’horitzontal 
com la vertical.

Imatge del Camp de futbol Pere Gol

Obres a la carretera de Can Ruti / Edu Monterde
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L’empresa Tusgsal ha signat un acord de 
cooperació amb el Tecnocampus de Mata-
ró que té per finalitat manifestar la voluntat 
de col·laborar, dins el marc dels respectius 
àmbits d’actuació, en activitats de formació 
pràctica i investigació científica en l’àrea de 
l’Economia Social.
De fet, dins d’aquest acord marc, la Fundació 
Tecnocampus representa a la Càtedra d’Eco-
nomia Social, impulsada des de l’Escola 
Superior de Ciències Socials i de l’empresa 
Tecnocampus (ESCSET). Existeix la voluntat 
entre ambdues entitats d’intensificar les re-
lacions entre el món universitari, la societat i 
el territori col·laborant a través de programes 

Acord entre Tusgsal i la Fundació 
Tecnocampus per fomentar 
formació pràctica i investigació

Imatge del conveni entre Tusgsal i la Fundació Tecnocampus

d’Economia Social que impliquin la partici-
pació del professorat de l’ESCSET. El segui-
ment, eficaç compliment d’aquest acord i 
l’elaboració d’activitats i projectes específics 
aniran a càrrec del director de la càtedra, Dr. 
Eloi Serrano Robles. L’interlocutor, en el cas 
de Tusgsal, serà el seu Director General, Sr. 
Carles Fàbregas. L’empresa badalonina tre-
balla per mantenir-se com un dels principals 
operadors privats de referència a Catalunya 
i, d’aquesta manera, exportar el seu model 
mercantil en coherència amb el compromís 
històric de seguir participant amb responsa-
bilitat en el teixit social, sempre d’acord amb 
els seus principis.

Després de l’èxit d’edicions anteriors, 
el centre comercial Montigalà va par-
ticipar dissabte, un any més, a les 
Festes de Maig de Badalona oferint es-
pectacles i jocs per a tota la família re-
lacionats amb les arts i el circ. La pro-
gramació d’enguany, que va comptar 
amb la participació de molts visitants, 
va tenir la presència d’artistes de re-

La platja del Cristall serà la única que 
hissarà la bandera blava. En relació a 
l’estiu passat, les platges del tram del 
passeig Marítim, entre el port i l’avin-
guda d’en Martí Pujol han perdut la 
bandera. L’Ajuntament de Badalona va 
decidir no presentar la candidatura, ja 
que la mitjana de les analítiques de la 
qualitat de l’aigua de bany va ser ‘bona’ 
i per optar al guardó és condició ne-
cessària que sigui ‘excel·lent’. El Port, 
l’Escola de Natura i ara també l’Escola 
de Natura Angeleta Ferrer han rebut la 
distinció blava.

EL CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ HA ORGANITZAT LA TERCERA 
EDICIÓ DEL MAF

ferència del món del circ com EQMQ, 
companyia àmpliament reconeguda 
que combina humor amb tècniques de 
circ clàssic i divertides coreografies. 
D’aquesta manera, el Centre Comer-
cial Montigalà consolida el seu suport 
a la ciutat de Badalona, sent un im-
portant actiu en la celebració de les 
Festes de Maig. 

BADALONA NOMÉS MANTÉ UNA BANDERA BLAVA A LES SEVES PLATGES

BREUS

Bandera blava a la platja del Cristall
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S’investigarà arxius de clíniques que puguin aportar pistes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona, del passat mes 
de febrer, va aprovar crear una Comissió per inves-
tigar els possibles casos de nadons robats a diver-
ses clíniques de la ciutat. Un dels elements claus es 
trobar els arxius d’aquestes clíniques, ara per ara 
en parador desconegut. Per aquest motiu, el ple va 
decidir crear una Comissió que pretén cercar infor-
mació sobre aquests possibles arxius. La setmana 
passada, representants municipals i d’Amnistia 
Internacional de Catalunya van reunir-se a l’Ajunta-
ment de Badalona per compartir impressions, i va-
loracions sobre la creació d’aquesta Comissió es-
pecial per a la recerca d’arxius d’històries clíniques 
pels casos de sostracció o desaparició de nadons a 
la ciutat. Per la seva part, des de l’entitat Sos Bebes 
Robados han aplaudit aquesta iniciativa. La seva 
presidenta, la badalonina Adelina Ruíz fa temps que 
està buscant informació de les seves filles bessones 
que va tenir l’any 1980 a la Maternitat. Des de Sos 
Bebes Robados també tenen constància de nom-
brosos casos a Badalona, sobretot durant la dècada 
dels 70 i 80. De fet, a Badalona més d’una setantena 
de persones estan cercant documentació sobre els 
seus orígens a les clíniques Carme i San Cosme 

La Comissió per investigar els possibles 
casos de nadons robats comença a treballar

de Badalona amb la sospita que podrien 
ser nens robats. D’altres pares i mares, 
o fins i tots ara fills, cerquen informació 
sobre parents propers que podrien haver 
estat robats. Just el passat diumenge, les 
associacions que denuncien el robatori 
de nens es van reunir pel Dia de la Mare 

Imatge de la trobada entre Ajuntament i Amnistia

a Barcelona.

Moció de suport a les víctimes del roba-
tori de nens i nenes
El ple de febrer va aprovar per unanimitat el su-
port a les víctimes. Entre d’altres punts van do-
nar llum verda a reconèixer els pares, germans 

i persones que van ser sostretes de la seva 
família biològica com a víctimes amb tots els 
drets i també donar suport a la seves deman-
des d’iniciatives legals que facilitin la recerca a 
arxius i registres, la creació d’un banc d’ADN, 
una fiscalia única per aquests casos i suport 
legal i psicològic per a les víctimes entre altres.



29Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.comEduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.comPUBLICITAT28 Núm. 656 10/05 al 16/05/2019 ACTUALITAT

QUALITAT I SERVEI 
A PROP TEU

El Centre Comercial Màgic Badalona ha 
passat a formar part enguany de les Festes 
de Maig per enfortir així el seu vincle al dia 
a dia badaloní. I ho fa amb la bandera d’un 
dels símbols més autòctons que té la ciu-

El Màgic obre les portes 
als Dimonis de les Festes 
de Maig

 Imatge del dimoni del 2013, al Màgic

tat: el Dimoni. El centre ha inaugurat una 
Mostra que vol fer un repàs a la darrera 
dècada de la Cremada del Dimoni. Una re-
presentació de 3 metres d’alçada dels da-
rrers 10 dissenys del protagonista de les 
festes locals estan presents al ‘hall’ central 
del Màgic, pel gaudir de grans i petits, 
que els poden recordar i fotografiar-s’hi. 
El Centre Comercial Màgic Badalona tam-
bé brinda l’oportunitat d’endinsar-se en 
l’essència cultural de les festes, gràcies 
a l’exposició ‘Forjadors de la Festa’, que 
dona visibilitat a alguns dels elements fes-
tius i tradicionals més importants. Els vi-
sitants del centre podran gaudir d’aquesta 
exposició i dels imponents Dimonis fins al 
18 de maig. La seva incorporació com un 
dels patrocinadors principals de les Fes-
tes de Maig consolida el compromís del 
Màgic amb la ciutat, Badalona, on fa anys 
que s’implica en diferents cicles i esdeve-
niments cabdals per a la localitat: la Caval-
cada de Reis, el Festival Internacional de 
Màgia o la Màgic BDN Running.

La Plataforma de la Gent Gran de Bada-
lona va visitar, com cada any, el recinte 
de la Fira d’Abril al Parc del Fòrum. 
Acompanyats per l’alcalde de Badalona 
Álex Pastor, el regidor Blas Garcia i altres 
membres del govern local, els membres 
de la Plataforma van gaudir d’un dinar a 
la caseta de la Casa de Córdoba. La Fira 
d’Abril de Catalunya va tancar portes el 
passat diumenge amb èxit de participa-
ció. La 48a edició ha estat un èxit de pú-
blic, sobretot durant els dos darrers cap 

El jutjat de primera instància número 1 
de Badalona ha condemnat un home a 
indemnitzar amb 40.000 euros la seva 
exdona per haver-li amagat durant me-
sos la mort d’un fill en comú. La mare 
va saber per la premsa que el fill, que 
tenia 32 anys quan va morir, s’havia 
suïcidat mesos abans. El pare també 
va ocultar a la seva exdona el lloc on 
eren les cendres de la incineració fins el 

VISITA DE LA PLATAFORMA DE LA GENT GRAN A LA FERIA D’ABRIL DEL 
FÒRUM

dia del judici, el 19 de març passat. La 
jutgessa diu al pare que ell se sentiria 
igual que la dona si li hagués passat 
al revés, i assegura que les relacions 
materno-filials poden passar per mals 
moments però es poden recompondre. 
La conducta del pare és, segons la sen-
tència, “culposa, fins i tot dolosa per la 
seva continuïtat i progressió ascendent 
en el temps”.

de setmana. La Fira ha estrenat aquest 
any un punt lila i una visió més solidària.

CONDEMNEN UN HOME PER AMAGAR A LA SEVA EXDONA LA MORT 
D’UN FILL

BREUS

La Plataforma de la Gent Gran 
va visitar la Feria d’Abril
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Cartells dels 6 candidats a les eleccions amb representació municipal

Comença el compte enrere per al 26M
Serà una campanya on els partits polítics 
buscaran fórmules imaginatives per 
fer-se veure entre els ciutadans. 
La precampanya va començar abans 
de les eleccions generals

Sembla que va ser ahir, però és que 
va ser fa només un mes. Aquest di-
vendres comença una nova campanya 
electoral per a les eleccions del 26 de 
maig. Es presentaran 10 candidatures: 
PP, Guanyem/ERC, PSC, Badalona en 
Comú Podem, Junts per Catalunya, 
Ciutadans, les dues forces d’ultradreta, 
Vox i Som Identitaris, Gent Transpa-
rent amb el comerciant Javier Cabrera 
i Tu Eres Badalona, el partit de Juanma 
Wenceslao, administrador del grup de 
Facebook “Tu no eres de Badalona si 
no”. La simbòlica enganxada de car-
tells s’ha produït aquesta matinada. Hi 
ha previstos dos debats electorals als 
mitjans de comunicació amb els sis 
partits amb representació municipal. 

El primer, el dia 14 a les 19h organit-
zat per l’Agència Catalana de Notícies 
al Cor de Marina, i el segon, el 22 de 
maig a les 18h a Televisió de Badalona 
i Ràdio Ciutat de Badalona. 

Pastor va iniciar la campanya fa 
1 any
La diferència entre campanya i pre-
campanya a vegades és molt subtil. 
El més avançat, segurament, va ser 
l’actual alcalde, Álex Pastor. Conscient 
que només tindria 10 mesos per do-
nar-se a conèixer entre els badalonins, 
el govern del PSC ha pres decisions 
que des de l’oposició han titllat d’elec-
torals. Fins i tot, la Junta Electoral va 
haver de tocar el crostó en tres oca-
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El candidat del PSC s’ha empescat un Chester a l’estil Risto Mejide. La primera trobada a la Plaça Antònia Boada de Bufalà / PSC

sions als socialistes per fer propaganda 
durant la campanya de les generals rere el 
logotip de l’Ajuntament. Álex Pastor va co-
mençar fa molt mesos a deixar-se veure per 
tota la ciutat. Només en aquest mes d’abril 
ha visitat els casals de gent gran de Pep 
Ventura, Sant Antoni de Llefià, Centre i La 
Pau. Ha passat per tots els actes esportius, 
fins i tot, pel campionat de hip hop on va 
agafar la paraula. Es va inventar un concert 
de Nadal amb Àlvaro Soler, patrocinat per 
Europa FM, que també es va convertir en 
un díptic a les bústies dels badalonins. De 
fet, la bona sintonia amb el grup Atresmedia 
li ha donat la possibilitat d’un cara a cara a 
Ondacero amb García Albiol i una entrevista 
al programa de Júlia Otero, en aquest cas, 
pagat per l’Ajuntament de Badalona. A tot 
això, se li ha de sumar una via directe amb 
l’Alcalde a través d’un whats app i de tru-
cades telefòniques a casa per conèixer els 
neguits dels badalonins. En aquesta cam-
panya, s’espera que els socialistes, com el 
PSOE a Madrid, treguin pit de ser “el partit 

de la moderació” amb pactes a esquerra i 
dreta i defugint el debat nacional.

Albiol es desmarca del PP
Qui també fa mesos que fa propostes és 
el candidat del PP, Xavier Garcia Albiol. 
Després d’anys fent política al Parlament 
de Catalunya, Albiol ha volgut visibilitzar 
que ha tornat a la ciutat, tot i que, de mo-
ment, sense el mateix altaveu mediàtic de 
2011 i 2015. Albiol ha presentat propostes 
a tots els barris com contenidors soterrats 
en 25 carrers, reforma de la plaça Bac de 
Roda a Morera i del mercat de Llefià, la 
convocatòria de 150 noves places de la 
Guàrdia Urbana, 6 escales mecàniques 
de Sant Crist, la Salut i Llefià, una tren-
tena de parcs infantils, la conversió de sis 
solars en aparcaments, una piscina olím-
pica a la Fàbrica Focus, un casal d’avis a 
Canyadó... el llistat de propostes és inter-
minable. A diferència de Pastor, Albiol sí 
ha aconseguit colar-se en els informatius 
d’àmbit nacional amb el que serà un dels 

ASSEURE’S A UN SOFÀ O PRENDRE UN CAFÈ AMB EL 
CANDIDAT, LA NOVA MANERA D ‘APROPAR-SE A L’ELECTOR

La proximitat entre la ciutadania i els 
candidats és, sens dubte, un dels trets 
diferencials de les eleccions munici-
pals. Com més t’apropes als votants, 
més senten que els escoltes i que po-
dràs atendre les seves necessitats. A 
Badalona, el primer que va fer ús d’una 
nova fórmula per apropar-se als ciuta-
dans va ser Xavier Garcia Albiol. Feia 
actes als bars. D’aquesta manera, els 
veïns no s’havien de traslladar a algun 
local per escoltar les seves propostes, 
ho podien fer al costat de casa, a un 
lloc habitual per a ells. Una aposta, la 
del PP, que va rebre força crítiques per 

part de la resta de formacions polítiques. 
Aquest 2019, però, algunes d’elles se les 
han enginyat per complir amb el mateix 
objectiu. El més innovador, el del PSC: 
col·locarà un sofà al carrer per conversar 
amb els veïns. Aquesta setmana ja ho 
ha fet, per exemple, a Bufalà i La Salut. 
La coalició de Guanyem i ERC també 
vol compartir moments amb els veïns a 
través de cafès-tertúlia. La Rambla Sant 
Joan o la Plaça Camaron de la Isla són 
alguns dels espais escollits per a aques-
ta setmana. Una opció compartida per 
Ciutadans que també afirma haver-se 
trobat amb el veïnat fent un cafè. 

‘leit motiv’ de la campanya: la seguretat. 
Ell mateix apareix en vídeos assegurant 
que ha aconseguit parlar amb el propie-

tari per col·locar planxes d’acer en pisos 
okupats. Tot plegat, i sobretot després de 
les eleccions generals, sense posar èmfa-
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fer-se veure, sobretot a causa dels proces-
sos interns. Un cop formalitzada la coalició 
entre Guanyem i ERC (sota el lema “La Ba-
dalona Valenta”), Dolors Sabater ha iniciat 
una mena de diari de campanya a través de 
les xarxes socials. El programa s’ha elabo-
rat amb la participació ciutadana però els 
eixos bàsics se centraran en habitatge, se-
guretat (posant l’accent que “no tot passa 

per l’acció policial”) i l’educació. En aquest 
sentit, a partir d’aquest divendres, l’exal-
caldessa també defensarà l’obra social del 
govern truncat per la moció de censura: els 
ajuts a l’IBI, el recàrrec als pisos buits o la 
tarifació social a les escoles bressol. També 
l’urbanisme com les obres de la Plaça Tra-
falgar. Entre les noves propostes, consells 
de seguretat participatius als districtes, un 

espai jove entre Sant Roc i Llefià, un gran 
pulmó verd a Can Bada entre Morera i Bu-
falà o convertir Francesc Layret en una via 
per a vianants. Com no podia ser de cap 
altra manera anant de la mà d’ERC, Saba-
ter no estalviarà la defensa de construir 
una República Catalana des dels barris. La 
campanya gràfica és cridanera i no passarà 
desapercebuda.  
Un cop configurat l’espai de Badalona 
en Comú Podem (això sí, després que 
el Cercle Local de Podem dimitís per no 
poder presentar-se amb Dolors Sabater), 
aquest cap de setmana, els comuns han 
iniciat unes jornades per prendre nota de 
les necessitats de Badalona amb entitats 
com Fampas i Plataforma Sense Sostre. 
La candidata Aïda Llauradó farà campanya 
per fer “un gir radical als serveis socials, 
com a Barcelona” i en temes de mobilitat. 
També pregona que “l’Ajuntament ha d’es-
tar impregnat dels valors feministes” i vol 
actualitzar el pla d’acollida “per què la gent 
se senti part de Badalona”.

Junts per Catalunya posa l’orella
Junts per Catalunya estrena candidat, Da-
vid Torrents, que té molta activitat a Twit-
ter. Entre les accions locals, Torrents va 
participar en la neteja de les vies del tren 
de la mà de l’entitat “Sin pasaje de vuelta”. 
També ha fet arribar a les cases un díptic 
amb propostes com millorar la seguretat 

David Torrents de Junts per Catalunya de Badalona Aïda Llauradó de Badalona En Comú Podem

si en les sigles del PP. En el darrer vídeo, 
ciutadans anònims, presumptament molts 
socialistes, li prometen el vot malgrat no 
escollir el Partit Popular en altres comicis 
electorals. 

Guanyem / ERC i els Comuns opten 
per programes participatius
Els partits més a l’esquerra han trigat més a 
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És difícil augurar de quina manera podrà 
afectar la convocatòria d’eleccions generals 
un mes abans que les municipals. Les esta-
dístiques conclouen que la participació serà 
més baixa però, i pel que fa als resultats? 
Hi ha formacions polítiques de Badalona 
que veuen el resultat d’aquest 28A com un 
avanç del que succeirà a les municipals. 
Això sí, ho creuen aquells que han obtingut 
molt bon resultat. El primer, el PSC. És el 
clar vencedor d’aquestes eleccions generals 
a Badalona, recuperant una hegemonia que 
va perdre el 2015 i 2016 quan En Comú Po-
dem li va passar per davant. Els socialistes 
han obtingut 33.881 vots, 13.500 més que 
l’any 2016 i estan convençuts que el 26M 

Es poden llegir els resultats 
de les eleccions generals a 
Badalona en clau municipal?

augmentaran el nombre de votants. “Hi ha 
un camí paral·lel entre Badalona i Espan-
ya”, deia Álex Pastor un cop coneguts els 
resultats del 28A, “s’ha posat en valor la 
feina feta a la ciutat que coincideix amb la 
feina dels darrers 10 mesos de Pedro Sán-
chez”. A ERC també estan convençuts que 
el resultat de les generals els afavorirà. Els 
republicans van obtenir 20.654 vots el 28A, 
els millors de la formació en unes generals 
mentre que a les municipals de 2015 es 
van quedar amb 9.812. Cal tenir en comp-
te que, en aquesta ocasió, es presenten en 
confluència amb Guanyem. “Veiem un pol 
republicà i sobiranista que de cara al maig 
ha de tenir una traducció claríssima”, deia 

ELS PARTITS POLÍTICS ULTIMEN ELS ACTES DE CAMPANYA AMB 
LA PREVISIÓ DE COMPTAR AMB MEMBRES DESTACATS

Els partits estan acabant de configurar 
l’agenda de la campanya. Tots ells tenen 
actes centrals previstos però, de mo-
ment, només Junts x Cat ha confirmat 
que el 15 de maig a les 20h, el president 
de la Generalitat, Quim Torra, i Carles 
Puigdemont, en directe des de Water-
loo, participaran en un míting a Badalo-
na. La formació ha iniciat la campanya 
al local del Carrer del Mar. Qui espera la 
visita d’algun càrrec destacat del partit 
és el PSC que té previst l’acte central 
l’últim dia, el 24 de maig, tot i que en-
cara no ha confirmat amb qui ni on. La 
campanya l’ha iniciat a Llefià, tot i que 

el lloc habitual sempre ha estat la seu del 
partit. Divendres a les 18.30h serà la pre-
sidenta del grup parlamentari de Cat en 
Comú Podem, Jèssica Albiach, qui farà 
un acte a Badalona al costat d’Aïda Llau-
radó. Pel que fa al PP, que ha enganxat el 
1er cartell a la Plaça del Che, té previst 
un acte central diumenge 19 de maig. El 
dia abans a les 12h ho farà la coalició de 
Guanyem i ERC tot i que encara està per 
definir. La candidatura de Dolors Sabater 
ha engegat la campanya a la Plaça de la 
Vila. Ciutadans ho ha fet davant el Palau 
Olímpic i el seu acte central serà el 17 de 
maig a les 19h al CC La Salut.  

Mentre PSC i ERC esperen repetir el bon resultat del 28A, el PP recorda que es vota diferent

Seu del PSC un cop coneguts els resultats del 28A / PSC

Presentació de la candidatura conjunta de Guanyem i Esquerra al Centre Cívic La Salut/ Guanyem

Oriol Lladó després de la victòria d’ERC a 
Catalunya i de gairebé doblar el nombre de 
vots a Badalona respecte 2016. En Comú 
Podem ha perdut 7.000 vots respecte les 
últimes eleccions generals, passant de ser 
vencedors a ser la segona força més votada 
a Badalona. La candidata a la ciutat, Aïda 
Llauradó, manté que “el conjunt de forces 
pot permetre un govern d’esquerres”. Cs té 
3.000 vots més que el 2016. “La gent ens 
percep com a opció de govern a Espanya 
però també a Badalona”, deia Juan Miguel 

López. Els que creuen que els resultats del 
28A no es repetiran d’aquí a 3 setmanes són 
el PP i Junts x Cat. Juan Fernández reco-
neixia que “no són uns bons resultats” ja 
que a Badalona van perdre la meitat dels 
vots. Però està segur que tenen “un candi-
dat -Garcia Albiol- que rep vots de forma 
transversal, també de votants d’esquerres”. 
David Torrents també creu que “no influirà” 
i manté que va ser una “victòria del país”. A 
Badalona, són els únics que s’han mantin-
gut amb 6.576 vots. 

amb més policies cívics, l’eliminació de les 
okupacions il·legals o una nova direcció 
tècnica per fer més eficaç l’administració. 
En el fullet, Torrents apareix amb una orella 
groga, el color simbòlicament associat als 

presos polítics. 
El candidat més discret fins ara ha estat el 
de Ciutadans, Juan Miguel López, que de-
fensarà en aquesta campanya “una política 
útil”i el seu paper constitucionalista. 
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LA PRÈVIA LA PRÈVIA 31a Jornada. Pavelló Olímpic, dijous 9 de maig a les 21.30h 32a Jornada. Pavelló Olímpic, diumenge 12 de maig a les 12.30h

Comença l’esprint final Contra un rival directe el pas seria de gegant

ALBERT VENTURA

NICO LAPROVITTOLA

LÓPEZ-AROSTEGUI

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

ALBERT VENTURA

NICO LAPROVITTOLA

LÓPEZ-AROSTEGUI

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

UCAM MURCIA
Entrenador Sito Alonso

BAXI MANRESA
Entrenador: Joan Peñarroya

OVIE SOKO

ASKIA BOOKER

MILTON DOYLE

EMANUEL CATE KYLE  HUNT

PERE TOMÀS

GABRIEL LUNDBERG

RYAN TOOLSON

TOMISLAV ZUBCIC JORDAN SAKHO
Laprovittola, defensat per Charlon Kloof. / David Grau - CJB

Després d’un parèntesi d’onze dies, la 
Penya torna a la competició per encarar 
l’últim tram de la lliga regular. Falten 
quatre partits, tres dels quals seran a 
l’Olímpic, i l’UCAM Múrcia serà el pri-
mer escull que hauran de superar els 
homes de Carles Duran en el camí cap 
als “playoffs”.Els murcians, amb un vell 

Un altre partit fonamental per assegurar 
una plaça als “playoffs”. El BAXI Manresa 
és un rival directe per acabar entre els vuit 
millors i tombar-lo a l’Olímpic suposaria 
donar un pas de gegant. A més, els verd-i-
negres ja van guanyar el duel de la primera 
volta, no sense angúnies (66-67), i repetir 
victòria a l’Olímpic suposaria tenir també 
el “basket-average” a favor respecte del 
conjunt manresà. Els de Joan Peñarroya, 
però, seran un os molt dur de rosegar. Es-
tan fent una temporada excepcional i junt 
amb la Penya són una de les indiscutibles 
sorpreses positives del curs.  Tot i tornar 

conegut a la banqueta, Sito Alonso, són 
un altre dels equips que estan amb l’aigua 
al coll i la Penya ja sap com les gasten els 
conjunts implicats en la lluita per la per-
manència. El Breogán i el Delteco GBC ja 
van donar un disgust i els verd-i-negres 
no volen que es repeteixi la història. 
Mantenir les constants vitals exhibides 

a l’èlit després d’un parèntesi a la LEB, els 
manresans sempre han estat instal·lats en 
les posicions de privilegi i al final de la 
primera volta ja van merèixer disputar la 
Copa. Ho van assolir per mèrits esportius, 
però l’Estudiantes, en condició d’amfitrió, 
els va prendre el lloc. A més, els de Pe-
ñarroya han sabut sobreposar-se a tots 
els contratemps. Primer van perdre Àlex 
Renfroe i Doellman i se’n van sortir. I les 
lesions en la posició de base, amb la baixa 
del lituà Gintvainis i ara la de Corey Fisher, 
tampoc els han aturat. Gabriel Lundberg 
ha agafat la direcció amb encert i junt amb 

contra el Barça són el camí per furgar en 
la ferida d’un UCAM que, a més, ve de 
patir una patacada molt dolorosa a casa 
contra el Delteco GBC (61-74), que els 
ha deixat en plaça de descens (9-21 de 
balanç) abans de visitar l’Olímpic. A la 
primera volta els verd-i-negres es van 
imposar als murcians per 73-78, amb 

Ryan Toolson és una de les peces clau 
d’un Manresa que, a més, ha aconseguit 
la cessió de Sergi Garcia (València) i ha 
recuperat Dani Garcia, que estava cedit a 

un gran partit de Marko Todorovic (25 
de valoració). Els dos equips afronten 
el partit amb tots els seus efectius. A la 
Penya les úniques absències són les ja 
conegudes de Birgander i Dawson, men-
tre que l’UCAM ha donat d’alta a l’aler De-
jan Todorovic, que surt d’una greu lesió, i 
l’aler-pivot Damjan Rudez. 

l’Osca, per poder afrontar amb més efec-
tius aquest tram decisiu on s’està jugant, 
com la Penya, la possibilitat de tornar a 
jugar unes eliminatòries pel títol.

Propera jornada (J 32)

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

Movistar Estudiantes - Unicaja                72-80
València - C. Candelas Breogán        83-82
San Pablo Burgos - Real Madrid      84-102
Montakit Fuenla - Tecnyconta S. 87-88
Iberostar Tenerife - Divina Joventut  79-72   

UCAM Múrcia - Delteco GBC 61-74
Morabanc And.- Monbus Obradoiro           91-72
Kirolbet Baskonia - BAXI Manresa    81-72
Herbalife G.Canària - Barça Lassa  77-97

Resultats  jornada 30
  Equip  G P

 1 Barça Lassa 24 6
 2  Real Madrid 24 6
 3 Kirolbet Baskonia 23 7
 4  València Basket 20 10
 5  Unicaja 18 12
 6  Divina Joventut 16 14
 7  BAXI Manresa 16 14
   8     Tecnyconta Saragossa 16 14
 9  Iberostar Tenerife 15 15
10     Morabanc Andorra 14 16
 11    San Pablo Burgos 13 17
 12    Herbalife G. Canària 11 19
 13    Monbus Obradoiro 11 19
14  Montakit Fuenla 11 19
 15    Movistar Estudiantes                10            20
 16    Delteco GBC                 10            20
17  UCAM Múrcia 9 21
 18    C. Candelas Breogán           9          21

Classificació
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SUPERMANAGER

1- McCallum, Laprovittola,
     Campazzo.
2- Jaime Fernández, Lundberg,   
     Shields, Okoye.
3- Todorovic, Dubjlevic, Tavares,  
     Shengeila.

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. 31 Jornada 30 
1º  Kobe belito32 (Badalona)  195,40
2º  Moncrief C moncrief (Badalona)  187,60
3º  Jornada 2... RRRRRR (Barcelona)  187,20
.........................................................................................................................
37ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  159,00

Lliga (general)
1º  LeBron belito32 (Badalona)  4.989,00
2º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma)  4.958,60
3º  Joventut roger02 (Mollet del Vallès)  4.912,60
......................................................................................................................
19ºDiarideBadalona DiarideBadalona (BDN)  4.763,80

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

 Gaudim de Laprovittola perquè…
Ens va passar no fa massa temps. La 
Penya tenia Ricky Rubio, Rudy Fernán-
dez i Pau Ribas. Van ser uns anys de 
gran bàsquet, de gran joc, de guanyar 
però sobretot de divertir-nos. I tothom 
estava tan concentrat en el dia a dia que, 
de cop, van marxar. És cert que tothom 
tenia clar que ho havien de fer, el seu 
nivell era increïble i per això el Barça va 
pagar el què va pagar per Ricky, per això 
Rudy va marxar a l’NBA i per això Ribas 

va anar a Vitòria. Sempre m’ha quedat 
aquella sensació de “potser els hauria 
d’haver gaudit més”. Va ser un vist i no 
vist. Amb Laprovittola tinc la mateixa 
sensació. Està a un nivell ara mateix que 
si jo fos un equip d’Eurolliga no en tin-
dria cap dubte de fitxar-lo. És per això 
que millor que el gaudim els partits que 
queden perquè potser quan reflexionem 
ja no hi és. I com m’agradaria equivo-
car-me!

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Núm. 656 10/05 al 16/05/2019

La classificació de l’Iberostar Tenerife per la Fi-
nal a 4 de la Champions League de la FIBA, on 
els canaris van acabar com a subcampions, i la 
celebració a Vitòria de la Final a 4 de l’Eurolli-
ga estan alterant el calendari final de la Penya. 
Els verd-i-negres han tingut un parèntesi d’11 
dies entre el partit contra el Barça i la visita de 
l’UCAM Múrcia i el mateix passarà després 

Entre el partit contra el 
Manresa i la visita a Vitòria, 
nou parèntesi de deu dies

 López-Arostegui, contra el Baskonia en el partit jugat a l’Olímpic. / David Grau - CJB

que els badalonins s’enfrontin diumenge al 
BAXI Manresa. Els de Carles Duran no torna-
ran a jugar fins al dimecres 22 de maig, quan 
hauran de visitar la pista del Kirolbet Baskonia 
(20.30h). Després, quatre dies més tard, el diu-
menge 26, tancaran la lliga de nou a casa da-
vant del Movistar Estudiantes, que s’està jugant 
escapar de la zona perillosa de la classificació. 
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Us desitja bones Festes de Maig!
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Laprovittola, el preferit dels aficionats
en el camí cap a l’MVP de la lliga
El base, escollit com a millor jugador llatinoamericà de l’ACB

Nico Laprovittola, favorit al MVP / D. Grau

Comencen a ploure els reconeixements 
individuals a Nico Laprovittola per la seva 
gran temporada. El base ha estat designat 
aquesta setmana com el millor jugador llati-
noamericà de la Lliga Endesa, un nou guar-
dó instaurat enguany per l’ACB i l’Agència 
EFE i que s’ha decidit segons les votacions, 
setmana a setmana, d’un jurat format per 
periodistes, jugadors i entrenadors llati-
noamericans. Tot i que encara falten quatre 
jornades, ja ningú li pot prendre el premi. 
Laprovittola suma 196 punts, mentre que 
el segon, el mexicà del Fuenlabrada Paco 
Cruz, en té 120.   
Tot apunta, però, que aquest no serà l’únic 
premi individual que anirà a parar a les 
mans del base verd-i-negre. Quan falta 
menys d’una setmana perquè es tanqui la 
votació popular per triar l’MVP del curs, 
Laprovittola encapçala la cursa i és el favo-
rit dels aficionats. A l’hora de tancar aquesta 
edició ja superava els 6.000 vots i només 
el pivot del Breogán Volodimir Gerun, amb 
més de 5.700, amenaçava la seva posició 

de privilegi. Es pot seguir votant a través 
d’Instagram i Twitter  fins al 18 de maig a les 
2 del migdia. A Instagram els vots es comp-
tabilitzen 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 
compten. 
“La Penya m’ha potenciat i m’ha dut a un 
nivell que potser ja no esperava. M’ha tor-
nat moltes coses com a jugador. Les ganes 
de jugar i divertir-me a la pista. Molt del 
que he aconseguit és gràcies a la Penya i 
a Badalona”, ha explicat Laprovittola en de-
claracions a EFE. El base, però, ha seguit 
sense desvetllar quin serà el seu futur i ha 
assegurat que ara mateix només està centrat 
“en les quatre finals” que li queden a la Pen-
ya per assolir els “playoffs”.  
D’altra banda, també està en marxa al web 
de l’ACB la votació per triar el millor jove 
del curs, amb Neno Dimitrijevic i Xabi 
López-Arostegui entre els candidats.
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El júnior disputa a Saragossa
el Campionat d’Espanya
La competició finalitza aquest dissabte 

Adrià Domènech, contra l’Estudiantes. / fabasket.com/ctojuniorzaragoza2019

El júnior de la Penya, després d’haver 
acabat com a subcampió en el Cam-
pionat de Catalunya Preferent, està 
disputant des de diumenge passat el 
Campionat d’Espanya de clubs, que en-
guany té lloc a Saragossa. 
L’equip que entrena Marc Calderón, en 
la primera fase, va encapçalar el seu 
grup amb autoritat, guanyant els tres 
partits. En la jornada inaugural el Di-
vina Joventut va imposar-se a l’Estu-
diantes per 54-77, en un partit on van 
destacar el pivot Vinicius da Silva (16 
punts i 11 rebots) i l’hongarès Zsombor 
Maronka amb 17 punts. En el segon 
compromís els verd-i-negres van tom-
bar l’Obradoiro amb un altre resultat 
contundent (44-93), amb 19 punts de 
Berzins i 21 de valoració d’Adrià Domè-
nech, i per cloure la fase de grups van 
vèncer la Fundación 5+11 (92-70), amb 
Roger Martí (17 punts) com a màxim 
encistellador. 
Aquest dimecres va arrencar la fase fi-

nal, amb les eliminatòries de vuitens, 
on la Penya es va trobar amb el Canter-
bury Academy. Un partit on Arnau Jai-
me es va enfilar fins als 20 punts i que 
no va ser fàcil, ja que els verd-i-negres 
no van poder sentenciar l’eliminatòria 
fins al darrer període (82-66). L’encert 
en els triples va ser clau per assolir 
la classificació per als quarts de final, 
que s’estaven jugant a l’hora de tancar 
aquesta edició. La nota negativa del 
partit contra el Canterbury Academy, 
però, va ser la forta caiguda que va patir 
Roger Martí en els instants finals i que 
li va impedir poder acabar el matx. 
El Real Madrid està sent el gran domi-
nador del Campionat d’Espanya júnior 
les darreres temporades. Els blancs 
han guanyat quatre dels darrers cinc 
títols i els dos últims els van conquerir 
precisament davant de la Penya, sub-
campiona el 2017 i el 2018. El Joventut 
compta amb sis títols estatals júnior a 
les seves vitrines, l’últim l’any 2013.  
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El Prat no pot evitar el descens
en una temporada plena d’adversitats
Les lesions han estat un malson i fins a quatre jugadors han hagut de passar pel quiròfan

Zagars, en el darrer partit de la temporada a Oviedo. / CB Prat

El CB Prat, finalment, no va poder assolir 
la permanència a la LEB Or, on ha jugat 
les cinc darreres temporades. Tot i la re-
muntada protagonitzada pel vinculat verd-
i-negre en l’esprint final del campionat, la 
derrota a Oviedo en l’última jornada (81-
71) va certificar el descens dels homes de 
Dani Miret, que han acabat la lliga amb un 
balanç de 9 victòries i 25 derrotes. 
El curs dels potablava ha estat marcat 
per l’infortuni, sobretot pel que fa a les 
lesions. L’infermeria ha estat gairebé sem-
pre plena i, a més, amb lesions de gravetat 
i de llarga durada. Fins a quatre jugadors 
han hagut de passar per la sala d’opera-
cions, Manel Signes, Pol Bassas, Terrence 
Bieshaar i Arturs Zagars, i aquest fet ha 
minvat moltíssim el potencial de l’equip, 
que ha hagut d’afrontar bona part del curs 
sense jugadors que havien de ser impor-
tants.  
“Hem tingut un any molt difícil, amb mol-
tes adversitats, però té molt mèrit  com 
hem acabat la temporada. El més fàcil 
era llançar la tovallola, però hem tingut 
opcions reals de salvar-nos i hem arribat 
vius fins a l’últim partit. Evidentment a 
ningú li agrada perdre la categoria, però 
tot i les baixes mai no hem posat excuses 
i em quedo amb moltes coses positives; 
tots hem après molt aquesta temporada”, 
analitza Dani Miret, que destaca l’esforç 

dels jugadors vinculats que han militat 
enguany al conjunt potablava, com  Ar-
turs Zagars, Joel Parra, Pep Busquets o 
Terrence Bieshaar. Els tres primers tenen 
contracte amb la Penya per al curs vinent. 

de tot l’equip, tant dels joves, que han fet 
passos endavant en una lliga “molt com-
petitiva i amb molts més contactes”, com 
dels veterans, que han tingut “la generosi-
tat i la paciència” per ajudar-los a créixer. 

Un cop acabada la temporada, la Penya i 
el Prat han de decidir ara si mantenen o 
no la vinculació de cara a la temporada 
vinent. A més, també caldrà determinar 
el futur immediat del tècnic Dani Miret i 

El cadet verd-i-negre, 
subcampió de Catalunya a Balaguer
Els de David Jimeno jugaran ara l’estatal, del 19 al 25 de maig a Huelva 

Els verd-i-negres, amb la copa de subcampions.  / FCBQ

Malauradament es va repetir la història de 
la Final a 4 Júnior i el Cadet del Joventut 
no va poder revalidar a Balaguer el Cam-
pionat de Catalunya Preferent. Els jugadors 
que entrena David Jimeno es van imposar 
en semifinals al Cornellà per 76-70, amb 
20 punts d’Iker Montero, però en la final 
van topar amb el Barça. Els blaugrana, en-
trenats per un vell conegut, Lubos Barton, 

es van imposar per un clar 50-82, tot i els 
19 punts de Miguel Malik, màxim anotador 
verd-i-negre en la final. Un parcial de 15-31 
en la represa va ser clau perquè el títol anés 
a parar a mans dels blaugrana. 
Un cop acabat el Campionat de Catalunya, 
el cadet A del Joventut afrontarà ara el Cam-
pionat d’Espanya, que tindrà lloc a Huelva 
del 19 al 25 de maig. L’acompanyaran el 

Barça i el Manresa, tercer a la Final a 4 de 
Balaguer. Abans, però, els verd-i-negres 
disputaran aquest cap de setmana el Torneig 
Ciutat de Terrassa, que enguany arriba a la 
seva 26a edició i que torna a disputar-se 
després d’un any de parèntesi. Allà hi seran 
també el Cornellà i el Manresa, a més del 
Saragossa, l’Estudiantes, el Torrelodones i 
l’equip amfitrió, l’Sfèric de Terrassa.    

Celebrant la classificació. / @joventutfemeni

El primer equip femení de la Penya ha acon-
seguit la classificació per a la Final a Quatre 
de la Primera Catalana. Les verd-i-negres 
es van imposar a la pista del Sant Gervasi 
per un contundent 67-92 i quan falten dues 
jornades s’han assegurat matemàticament 
el billet per lluitar per l’ascens a la Copa 
Catalunya. El Joventut encapçala la classi-
ficació del Grup 1 amb 23 victòries i només 
5 derrotes. 

El femení, a la 
Final a Quatre 
de la Primera 
Catalana
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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.

00

BADALONA  -  AT. BALEARS

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Moyano, 
Estellés; Nana, Marc Carbó; Robert Simón (Nata-
lio, 76‘), Santi Magallán (Chacopino, 66‘), Ángel 
Sánchez (Iván Agudo, 80‘); Néstor Albiach.

At. Balears: Carl, Kike, Peris, Vallori, Rubén, 
Villapalos, Canario (Hugo, 80‘), Pedro (Rovirola, 
64‘), Marcos (Nuha, 67‘), Fullana i Samu.

Àrbitre: Iglesias Gutiérrez (Càntabre). TG: Nana, 
Marcos i Albarrán.

Públic: 1.153 espectadors a l’Estadi.

Classificació

  Equip PTS GF GC
 1. At. Balears 69 49 29
 2. Hércules 64 34 23
 3. Vila-real B 62 52 35
 4. Espanyol B 56 52 36
 5. Cornellà 55 40 29
 6. Barcelona B 53 46 35
 7. Lleida 53 44 37
 8. Badalona 50 32 30
 9. Ebro 49 28 31
 10. At. Llevant 45 39 39
 11. Olot 45 29 28
 12. Ejea 43 28 33
13. Teruel 41 31 42
 14. València B 40 42 49
 15. Castelló 40 33 34
 16. Alcoià 39 29 42
 17. Sabadell 39 33 53
 18. Peralada 38 34 40
 19. Conquense 37 29 42
 20. Ontinyent * 0 23 40
* L’Ontinyent, retirat de la competició, ha rebut una 
sanció federativa de -32 punts.

 Badalona 0 - At. Balears 0
 Alcoià 2 -  Sabadell 1
 València B 1 -  Ontinyent 0
 At. Llevant 1 -  Vila-real B 3
 Hércules 1  -  Conquense 0
 Ejea 0 - Olot 0
 Cornellà 0 -  Espanyol B 2
 Teruel 4  -  Ebro 1
 Lleida 1 -  Barcelona B 2
 Castelló 3 -  Peralada 1

Resultats Jornada 36

Propera Jornada

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

Com fa amb el Joventut des de finals de 2017, 
l’Ajuntament patrocinarà el CF Badalona amb 
el le, president del Badalona, ma #Badalo-
naÉsFutur. El contracte, signat dimecres pas-
sat a la Plaça de la Vila, tindrà una durada d’un 
any, serà prorrogable i proporcionarà al club 
un total de 82.000 euros, sense IVA. Segons 
el comunicat del Badalona, l’acord preveu la 
incorporació de la marca #BadalonaÉsFutur 
també “en altres suports de difusió, com la 
web, les xarxes socials del club, la sala de 
premsa de l’Estadi Municipal i el dors de les 
entrades.”

La negociació per aquest contracte de patroci-
ni entre el Badalona i el consistori de la ciutat 
va començar durant el govern de Dolors Sa-
bater, però no ha estat fins ara que ha superat 
tots els tràmits burocràtics. El club entén que 
l’actual govern municipal ha tingut la voluntat 
política necessària per tirar endavant l’acord i 
fer-lo efectiu, i així ho ha manifestat pública-
ment: “Volem agrair el treball del govern del 
PSC, dirigit per l’excel·lentíssim alcalde Álex 
Pastor, que en tres mesos ha posat en marxa 
la maquinària necessària per fer realitat aquest 
patrocini, demostrant que voler és poder.”

L’Ajuntament també 
patrocinarà el CF Badalona 
amb #BadalonaÉsFutur

Miguel Ángel Sánchez, president del Badalona i Álex Pastor , alcalde de Badalona/ Foto: Eloy Molina



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 51Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com50 C.F. BADALONA Núm. 656 10/05 al 16/05/2019

FESTES DE MAIG
Aquest cap de setmana no hi ha partit. 
Dos badalonins, com Robert Simón i 
Carlos Albarrán, ho aprofitaran per gau-
dir de les festes de la seva ciutat.

Robert Simón: Si, enguany podré gaudir de la 
cremada, un moment que els badalonins espe-
rem especialment.

Carlos Albarrán: Divendres al vespre baixaré al 
centre amb la meva xicota. Recordo que, com 
encara es fa, quan anava a l’escola portàvem 
un dimoni fet de cartó perquè cremés amb el 
dimoni gran.

VELLS AMICS
Es van conèixer en edat prebenjamí i 
continuen sent amics. Es respecten, 
s’admiren i, per damunt de tot, estimen 
el club de la seva ciutat.

RS: Amb en Carlos ens coneixem des de ben 
petits, sempre hem mantingut el contacte. És 
un company d’equip però, sobretot, un amic.

CA: Vam començar a jugar a l’escola del Bada-
loní, fins als benjamins. Quan tenia vuit anys, 
me’n vaig anar a l’Espanyol, però vam continuar 
tenint relació. Després, ja com a professionals, 
vam coincidir al Llagostera i, finalment, aquí, al 
Badalona. Però sempre hem estat amics i ens 
hem anat veient. Com a futbolista, ja veieu que 
és molt bo. Com a persona és un deu, un tros 
de pa. Sempre el tindré d’amic.

LA SEVA TEMPORADA
Robert Simón i Carlos Albarrán han com-
pletat una molt bona temporada. Han 
estat titulars amb Calderé i amb Juanjo 
Garcia i la seva aportació ha estat molt 
important.

RS: Estic molt content d’aquesta temporada. So-
bretot, d’haver ajudat l’equip on ha fet falta, tam-
bé adaptant-me a posicions que no són la meva.

CA: Estic content d’haver comptat amb la con-
fiança de Calderé i de Juanjo. Excepte quan em 

vaig trencar el braç, durant un mes i mig, ho 
he jugat tot.

LA TEMPORADA DE L’EQUIP
El Badalona ha viscut una temporada 
irregular: a mitja lliga, quan l’equip fre-
gava el descens, Ramon Calderé va ser 
acomiadat i qui va ocupar el seu lloc, 
Juanjo Garcia, ha estat capaç de dur 
l’equip a les portes del play-off.

RS: Ha estat una temporada estranya. Vam co-
mençar bé, amb un bon grup, però les coses 
es van tòrcer. Amb el canvi d’entrenador, vam 
fer un reset i hem pogut acabar molt bé. Ens 
hauria agradat arribar més lluny, però també 
hem de tenir en compte d’on veníem.

CA: L’inici de curs va ser una mica caòtic: ens 
va costar engegar, perquè la situació al vestidor 
no era fàcil. Quan va arribar el mes de gener, 
les coses no anaven bé i el club va prendre la 
decisió de prescindir de l’entrenador. Aquesta 
vegada el canvi a la banqueta va ser positiu, 
perquè a partir d’aleshores tot ha anat bé. 
A més de la bona dinàmica que hi ha hagut, 
l’equip s’ha reforçat amb jugadors, com Valen-
tín i Néstor Albiach, que ens han donat un punt 
de qualitat superior. I això s’ha notat.

Robert Simón i Carlos Albarrán / Eloy Molina

NECESSITEN MILLORAR...
Robert Simón hauria pogut acabar el 
curs amb quatre o cinc gols més si to-
tes les oportunitats clares que ha tin-
gut haguessin acabat amb la pilota a 
la xarxa. Albarrán, que és qui xuta els 
penals en el Badalona, en va errar un 
de força important al Miniestadi.

RS: Si haig de posar un “però” a la meva 
temporada, potser seria no haver fet més 
gols. He tingut mala sort, en general, amb 
uns quants xuts al pal i al travesser.

CA: Sempre m’ha agradat llençar penals, la 
temporada passada vaig fallar al camp del 
Cornellà i aquesta, al camp del Llevant i tam-
bé al Miniestadi. Però si hagués de llançar un 
altre, ho faria sense cap problema.

LA RENOVACIÓ
Tots dos acaben contracte amb el Ba-
dalona el 30 de juny. Esperen una ofer-
ta del club, que vol que continuïn.

RS: Crec que si, que seguiré, si el club vol. 
Aquest és l’equip de la meva ciutat, on he 
jugat des de petit, i m’agradaria continuar. 
De moment, no hem parlat de renovació. Hi 

ha hagut algun apropament verbal, però cap 
proposta concreta. De fora no m’ha arribat 
cap oferta.

CA: No sé si seguiré. Tornar al Badalona, 
l’equip de la meva ciutat, ha suposat complir 
un somni, però no sé si continuaré. Parlarem 
quan s’acabi la lliga i prendrem decisions, 
les dues parts. Ofertes d’altres equips? Que 
jo sàpiga, no. De segona divisió? Tant de bo.

PREGUNTES CREUADES
Què li pregunta Robert Simón a Carlos 
Albarrán? Què li pregunta Carlos Alba-
rrán a Robert Simón?

RS: Carlos, creus que, d’aquí a set o vuit tem-
porades, serem els capitans del Badalona?

CA: Bona pregunta… I tant, seria molt bonic.

CA: Ara em toca a mí. Robert, si aconse-
gueixes jugar a segona divisió, o a primera, 
em seguiràs donant bola?

RS: (Riu) Per descomptat! Un amic és un 
amic, tant se val la categoria on jugui. Espero 
que, quan tu juguis a segona, o a primera, 
te’n recordis de mi.

Robert i Carlos, dos amics de Badalona
A les portes de les Festes de Maig, conversem amb Robert Simón i Carlos Albarrán, els dos badalonins que 
defensen la samarreta del Badalona, que aquest curs han tornat a ser fonamentals per a l’equip escapulat.
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El Sant Josep haurà de capgirar l’eliminatòria a 
Calvià i l’Ademar subjectar la quarta plaça
El Joventut Femení s’assegura disputar la promoció d’ascens a Copa

Foto: M. E

Amb l’aigua al coll. En aquesta circumstàn-
cia es troba a hores d’ara el CB Coalci Sant 
Josep. El conjunt de Lluís Pintor és, ara per 
ara, equip de Copa Catalunya. L’equip pa-
rroquial va caure diumenge davant el Bàs-
quet Calvià (61-62) en el primer partit del 
play-out a Lliga EBA. Per tan sols un punt, 
però un marcador suficientment negatiu 
com per viatjar a terres balears per haver de 
capgirar l’eliminatòria i necessitar la millor 
versió dels jugadors. Ni els 10 triples dels 
parroquials o els 14 rebots de Goodman 
van ser suficients per combatre els 25 punts 
d’un inspiradíssim José María Morales en 
tirs de camp.
Aquest dissabte al pavelló Galatzó del mu-
nicipi insular es jugarà el partit definitiu 
(17.00 hores). A caixa o faixa.

A 40 minuts del premi
Amb un altre estat d’ànim entrem en el ca-
pítol de Copa Catalunya. Els tres represen-
tants badalonins encara no tenen definit, ni 
de bon tros, el seu futur més immediat. Ba-

dalonès i Ademar lluiten per l’ascens de ca-
tegoria així com el Círcol per mantenir-se a 
Copa. De fet, el ‘Coto’ va vèncer el Maristes 

de Lluís García en la penúltima jornada i els 
hi va ajornar la classificació matemàtica cap 
al play-off (78-72). Per sort, el Santa Colo-
ma també ho va desaprofitar i el match-ba-
ll definitiu serà en la darrera jornada a La 
Plana davant un Bàsquet Molins sense res 
en joc. 

Per la seva banda, el Círcol Catòlic també 
haurà d’esperar fins al cap de setmana final 
per saber quin és el seu rival en la lluita per 
la permanència a Copa. Ciutat Vella, Horta o 
Grup Barna són els tres possibles rivals. Fi-
nalment, i amb una mica més de tranquil·li-
tat, afronta el darrer partit del curs el Fruits 
Secs Corbera Dimonis Badalonès. L’equip 
de Xavi Riera va superar el Cantaires Tor-
tosa a domicili (60-86) i encara manté op-
cions matemàtiques de coronar-se campió 
de grup. Aquesta mínima opció també els hi 
farà esperar fins diumenge nit per esbrinar 
el rival en el play-off.

Bitllet segellat
Un altre conjunt amb la classificació a la 
butxaca és el Joventut Femení de Xavi Dua-
tis. En aquest cas, l’equip verd-i-negre ha 
obtingut el bitllet per a la FInal A Quatre de 
Primera Catalana i lluitaran per recuperar la 
categoria que es va perdre el curs anterior, 
Copa Catalunya. CB Valls i AB Premià són 
els altres dos classificats del grup 2 que 
també han obtingut el seu bitllet aquest cap 
de setmana. Encara en resta l’altre del G1.

Ascens al quadrat
Finalment, a Llefià, l’entitat taronja-i-blava 
està traçant una de les seves temporades 
més fructíferes pel que fa a escala sènior. Fa 
unes jornades, el club va celebrar l’ascens 
del Femení A a Segona Catalana i durant el 
cap de setmana anterior el Masculí va agafar 
el relleu per arrodonir una gran temporada 
amb la consecució de la mateixa categoria. 
Enhorabona!
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Badalona viu la primera prova del 
Campionat de Catalunya de vòlei platja

El Pont del Petroli serà el punt de partida de la regata 
Trofeu Marina de Badalona de classe mini 6,50

Fotos: Flashbdn

Les parelles formades per Ester Ribera i Lia 
Merteki, en categoria femenina, i per Car-
los Mora i Javi Naya, en la masculina, han 
guanyat la primera prova del Vichy Catalan 
Vòlei Tour – Campionat de Catalunya 2019 
de vòlei platja que s’ha disputat aquest cap 
de setmana a la platja del Pont del Petroli
En el quadre femení la parella Ribera-Mer-
teki, vigents campiones de Catalunya, es va 
imposar en la final a la formada per Laura 
Pallarès i Ingrid Grau, que arribaven per 
primera vegada a una gran final d’aquesta 
competició guanyant a jugadores mítiques 
del torneig. No només donaven la sor-
presa amb aquesta classificació, sinó que 
Pallarès-Grau guanyaven el primer set a 
les vigents campiones. El vent fred que es 
va aixecar just començar la final va igualar 
forces i Ribera-Merteki van necessitar des-
plegar tota la seva experiència i el seu millor 
joc davant la parella revelació del quadre 
femení d’aquesta primera prova. La tercera 
posició del podi va ser per Gloria Massari i 
Simona Sacripante.

Aquest divendres 10 de maig cap a les 
13:00h 22 embarcacions de la classe mini 
6,50 iniciaran la travessa cap a en una línia 
de sortida situada davant el Pont del Petroli
La regata Trofeu Marina Badalona, que 
sortirà de davant del Pont de Petroli di-
vendres 10 de maig a les 13h, compta amb 
una participació gairebé de rècord amb 22 
monotips tipus minis, procedents d’Àustria, 
França, Itàlia, l’Uruguai, Argentina, Suïssa 
i Espanya, de Canàries, València, Astúries, 
Andalusia, Illes Balears i Catalunya, com 
a amfitriona, amb noms propis com Dídac 
Costa, Luigi Dubini (soci del Club de Vela 
Badalona) i Pilar Pasanau, entre d’altres.
És aquesta relació entre la classe mini 
6,50 i el Club Vela Badalona, que alhora 

Pel que fa a la final masculina, la van dis-
putar jugadors consolidats del campionat. 
Per un costat Ferran Serra i Agustín Correa, 
habituals del podi del circuit del 2018, però 
mai jugant com a parella fins aquest cap 
de setmana, i per l’altra Carlos Mora i Javi 
Naya, parella consolidada del circuit dels 

col·labora molt activament amb Base Mini 
Barcelona FNOB, que ha fet implicar el Port 
de Badalona en el suport d’aquesta cita es-
portiva. De manera que Badalona ha posat 
les seves instal·lacions del Port i recursos 
humans materials i econòmics a disposició 
dels participants, que han tingut una ex-
cel·lent acollida entre els usuaris de Marina 
Badalona. En aquesta classe les organitza-
cions són molt curoses amb les condicions 
i prima la seguretat per davant d’altres fac-
tors. (No en va, en aquesta ocasió es navega 
en parelles però habitualment es tracta de 
navegació en solitari, sense ni tan sols mò-
bil. De fet, dijous al matí és un dels rituals 
que han de fer: donar el dispositiu mòbil a 
l’organització). Per tant, ja hi ha previst un 

darrers anys, però que no van aconseguir 
arribar a cap final la temporada passada. 
Ahir, en canvi, la parella Mora-Naya va ser 
la dominadora del partit, guanyant per 2 
sets a 0 en un partit marcat també pel vent i 
el fred. La tercera posició fou per la parella 
la formada per Joan Font i Xavier Pérez.

recorregut alternatiu si es confirmen aques-
tes previsions.
Cal destacar el fet de situar la sortida en el 
Pont del Petroli, que representa un referent 
de la recuperació i de l’aposta de la ciutat per 
viure de cara al mar. La pràctica dels esports 
nàutics és un dels objectius estratègics del 
Port, paral·lel a aquesta reconquesta urba-
na. La recuperació urbanística i ambiental 
va, en aquest cas, acompanyada de la pro-
moció i la pràctica dels esports nàutics a 
Badalona, des de la base, amb propostes 
com el programa de Vela Escolar encetat 
amb l’escola Badalona Port o de navegació 
tradicional amb el quetx amb l’institut Enric 
Borràs, o de caràcter esportiu més experi-
mentat com al regata que ens ocupa.

El jugador del CTT Badalona Pau Llore-
t,va participar aquest cap de setmana a 
l’Open Internacional d’Espanya de Joves 
a Platja d’Aro, després d’haver estat con-
vocat per la selecció espanyola.
Aquest torneig, el qual pertany al World 
Junior Circuit, és la tercera participa-
ció internacional del jugador badaloní 
d’aquesta temporada, després d’ha-
ver-ho fet a Hongria i França. Lloret va 
quallar una bona actuació, sumant dos 
punts importants contra Anglaterra, i 
aconseguint un joc contra el francès 
Lebrun, un dels millors jugadors euro-
peus.
A la prova individual, el badaloní va des-
aprofitar un 2 a 1 contra l’alemany Fox, 
no passant a la següent ronda. A la pro-
va de dobles, formant parella amb Puig-
molé, també van caure a primera ronda 
contra els anglesos Price i Piggott (1-3)

Lloret, del CTT 
Badalona, disputa 
l’Open de Platja 
d’Aro amb la 
selecció espanyola
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