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Badalona amb 
el col·lectiu LGTBI

Àlex Pastor (PSC) 
proposa una ajuda de 
360 euros a l’any a 
famílies amb infants 
de 0 a 3 anys             5

Aquesta iniciativa de la ciutat està enmarcada 
en el context de les Festes de Maig
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Un total de 156.874 electors i electores po-
dran exercir el seu dret a votar el diumenge 
26 de maig a Badalona amb motiu de la 
celebració de les Eleccions Locals i de les 
Eleccions Europees 2019. A Badalona hi 

L’empresa numeral 8 ha realitzat, aquesta 
primera setmana de maig, un sondeig per a 
poder augurar els resultats de les pròximes 
eleccions municipals a Badalona.
El PSC ha estat qui ha encarregat a l’em-
presa l’estudi. Segons aquest, el 26M es 
produiria un empat tècnic a l’Ajuntament 
de Badalona entre els partits PP, Guanyem 
Badalona en Comú juntament amb ERC i 
l’actual govern d’Àlex Pastor.
Si això es complís, els socialistes doblarien 
el nombre de regidors actuals i passarien 
de tenir 4 a 8. El resultat, però, no seria tan 

156.874 badalonins i badalonines 
tindran dret a vot el 26M

El sondeig del PSC 
planteja un empat 
tècnic el proper 26M

haurà 44 locals electorals amb 233 meses.

Eleccions Locals a Badalona
Segons les dades del Ministeri de l’Interior, 
en les darreres Eleccions Locals celebrades 

el 2015, el nivell de participació a Badalona 
va situar-se en un 57,53%. El PP –10 re-
gidors/es- va ser la força més votada amb 
un total de 30.567 vots (un 34,21%). A 
continuació es va situar Guanyem Badalo-
na en Comú –5 regidors/es- amb un total 
de 15.645 vots (un 17,51%); PSC -4 re-
gidors/es- amb 12.593 vots (un 14,09%); 
ERC -3 regidors/es- amb 9.812 vots (un 
10,98%); CiU – 2 regidors- amb 7.097 vots 
(un 7,94%); ICV-EUiA -2 regidors/es- amb 
5.971 vots (un 6,68%), i Ciutadans – 1 re-
gidor- amb 5.002 vots (un 5,60%).

Candidatures a les Eleccions Locals de 
2019 a Badalona
1. Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Units – Candidatura de Progrés (PSC – CP)
2. Tú eres Badalona (TEB)
3. Guanyem Badalona en Comú – Esque-
rra Republicana de Catalunya – Avancem 
(GBeC – ERC – Avancem – MES – AM)
4. Som Identitaris (SOMI)
5. Assemblea Gent Transparent per Badalo-

na (A.G.T.)
6. Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (Cs)
7. Partit Popular (PP)
8. Junts per Catalunya – Badalona (JxCAT)
9. VOX (VOX)
10. Badalona en Comú Podem – En Comú 
Guanyem (BComúP-ECG)

Eleccions Europees a Badalona
Segons les dades del Ministeri de l’Interior, 
el PSC-PSOE amb 13.396 vots, va ser la 
força més votada a Badalona en les darre-
res Eleccions Europees celebrades el mes 
de maig de 2014. A continuació es va situar 
ERC amb 11.247 vots; CiU amb 8.161 vots; 
PP amb 8.119 vots; ICV-EUiA amb 7.907 
vots; C’s amb 5.273 vots i Podemos amb 
4.480 vots. L’índex de participació va ser del 
42,81%.
L’Ajuntament de Badalona facilitarà, l’en-
demà de les eleccions, els resultats per 
barris, amb valors absoluts i percentuals. 
Aquestes dades es podran consultar a través 
del web municipal www.badalona.cat.

positiu per al PP i el PDeCAT, que serien 
els més perjudicats arribant a perdre de 2 a 
3 regidors. Per una altra banda, Ciutadans, 
els comuns i Guanyem mantindrien la xifra.
Segons l’informe, Albiol perdria el 9,2% 
dels vots després d’erigir-se com a guan-
yador a les municipals del 2015 i el PSC 
augmentaria la diferència respecte l’any 
mencionat en un 10,7%.
El sondeig, però, és molt diferent del que va 
encarregar Guanyem al febrer passat, ja que 
augurava la victòria de Sabater i ERC per 
sobre del PP d’Albiol.
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Álex Pastor proposa un pla d’ajudes 
per a famílies amb infants de 0 a 3 anys

Álex Pastor, actual alcalde de 
Badalona i candidat del PSC, 
va presentat aquest diumenge, 
durant el Chèster al Passeig Ma-
rítim, el seu “Pla d’Ajudes a les 
Famílies”.
Es tracta d’una aposta per a fa-
cilitar que tots els nens i nenes 
de la ciutat rebin una ajuda de 30 
euros al mes, o 360 euros a l’any.
Segons Álex Pastor “un dels ob-
jectius que tenim com a societat 
del segle XXI és avançar cap a la 
conciliació familiar. Per això és 
tan important que tots treballem 
en aquest sentit. Facilitar tenir 

horaris flexibles en les empre-
ses, o poder treballar des de 
casa, serien uns exemples. Però 
des de les administracions locals 
podem ajudar en les despeses 
que suposen les guarderies, la 
roba o l’alimentació dels nostres 
fills i filles”.
Aquest Pla d’Ajudes a les famí-
lies es planteja per a totes les fa-
mílies que resideixin a Badalona.
Aquesta proposta s’afegeix a la 
de construcción de fins a 5 Es-
coles Bressol Publiques, una de 
les quals, la de Montigalà, ja es 
trova en projecte executiu

20 militants de Podem 
Badalona es donen de baixa

Després de la decisió de portar 
a l’Assemblea l’acord amb Guan-
yem, 20 militants de Podem Ba-
dalona han abandonat les seves 

files.
Aquesta fuga de militants afe-
geix encara més malestar amb la 
direcció del partit, ja que fa poc 

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona

elvermut45@gmail.com
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Foto: Twitter Cercle Podem Badalona

es va anunciar la seva renuncia 
a participar en les eleccions 
municipals. Podem Badalona va 
decidir abstenir-se a la candida-
tura electoral degut a la ratifica-
ció d’aquest acord amb el partit 
liderat per Dolors Sabater. Una 
ratificació que trencava el pacte 
previ entre Podem Badalona i 
Catalunya en Comú però que va 
aconseguir el suport del 80% 
d’assistents.
El desig, per tant, d’unir-se en un 
front comú d’esquerres contra la 
dreta encara no veu el moment 
de materialitzar-se degut a les 
dificultats que s’estan presen-
tant.
El Cercle de Podem Badalona 
expressa, en un comunicat, que 
la intenció és continuar fent po-
lítica des dels carrers.

JxCat a Badalona 
celebra el seu acte 
central a Pompeu Fabra 
amb Quim Torra
Junts per Catalunya a Badalona 
va celebrar aquest dimecres, el 
seu acte centra de campanya 
a Badalona, amb la presència 
del president de la Gernerali-
tat, Quim Torra, el cap de llista 
per a les municipals, David To-

rrents, així com de l’expresident, 
Carles Puigdemont per video 
conferència. L’acte va aplegar 
un bon nombre de militants i 
simpatitzants de la formaqció 
independentista a la plaça Pom-
peu Fabra



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 7Marta Grífols - redaccio@diaridebadalona.comACTUALITAT6 Núm. 608

VOX instal·la 
una carpa a la plaça 
de La Plana
Juan Perán, candidat per VOX a 
l’alcaldia de Badalona, va estar di-
marts a la Plaça de La Plana amb 
l’objectiu de “continuar difonent 
la Veritat, amb Sentit Comú”, tal i 
com va publicar al seu compte de 
Twitter. A més, el candidat felicita-
va als veïns i veïnes del barri i els 
hi agraïa el seu suport, finalitzant 
el missatge amb “Viva Badalona y 

La Guàrdia Urbana deté un home 
per apunyalar a un altre a la Salut
A primeres hores del matí, la Guàrdia Ur-
bana ha detingut un home per apunyalar, 
presumptament, a un altre en una baralla 
al carrer Calderón de la Barca, al barri de 
la Salut.
Segons el cos policial, el detingut va cau-
sar ferides d’arma blanca a la víctima durant 
una baralla entre diverses persones durant 

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 657 Del 17/05 al 23/05/2019

la tarda d’ahir. Al lloc dels fets es van comis-
sionar tres dotacions de la Guàrdia Urbana 
que van poder recuperar l’arma emprada en 
l’agressió.
La víctima va ser traslladada en una am-
bulància del Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) a un centre hospitalari amb 
ferides de caràcter menys greu.

Viva España”.
Aquesta ha estat la primera apari-
ció pública del partit, al qual van 
votar 4.839 persones a Badalona 
en les últimes eleccions generals 
d’aquest any.
Segons diferents sondejos efec-
tuats, VOX estaría a prop d’acon-
seguir representació en les prope-
res eleccions municipals del 26M.

Badalona comença el dia amb 
dos passos de zebra pintats 
amb la bandera gai

Amb motiu del Dia Contra l’Ho-
mofòbia que es celebrarà el 17 
de maig, Badalona ha volgut anar 
més enllà i ha començat a preparar 
la ciutat per commemorar aquest 
dia. L’Ajuntament ja ha pintat dos 
passos de zebra amb els colors de 
l’arc de Sant Martí, els mateixos 
que els de la bandera del col·lec-
tiu LGTBI. Aquests estan situats a 
les cantonades del carrer Francesc 

Layret amb Martí Pujol, costat 
quiosc i també el situat al carrer 
Brasil, tocant a la rotonda del Che 
Guevara.
Aquesta iniciativa, emmarcada en 
el context de les Festes de Maig, 
pretén fer d’aquests dies festius a 
la ciutat un espai de conciliació 
i acceptació, amb visibilitat per 
aquest col·lectiu.
De cara al divendres s’han previst 

diferents actes culturals i també 
festius, com els concerts de Ruth 
Lorenzo i Marta Sánchez en el 
Turó del Caritg. El dissabte també 
podrem gaudir d’activitats i tallers 
reivindicatius per la visualització 
del col·lectiu, així com també de 
la presentació del Llibre Cons-
truccions identitàries. Work in 
progress a càrrec de l’autora, la 
fotògrafa Marc C.Llop.

Font: Twitter VOX Badalona
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Fotoreportatge dels actes celebrats per la Festa Major
Fotos: Flashbdn
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Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

SUPERMANAGER

1- Heurtel, Laprovittola, 
     Campazzo.
2- Shields, Okoye, Beirán,
     Lundberg.
3- Dubjlevic, Todorovic, 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. 33 Jornada 32 
1º  Santako Xevo (Badalona)  211,20
2º  Joventut millor que el barça roger02 (Mollet del Vallès)  209,60
3º  Mindless Drugs Freaks Karlitos74 (Lucena)  203,80
.........................................................................................................................
11ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  184,20

Lliga (general)
1º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma)  5.374,20
2º  Penya Carri Lemita Campió 2006-08-14 Lemita (Badalona)  5.367,40
3º  LeBron belito32 (Badalona)  5.343,40
......................................................................................................................
13ºDiarideBadalona DiarideBadalona (BDN) 5.187,40

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
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López-Arostegui, a punt d’anotar en el partit de la primera volta a Badalona. / David Grau

López-Arostegui (2), Laprovittola (13), Todo-
rovic (15), Ventura (17), Harangody (5) -cinc 
inicial-, Dimitrijevic (1), Morgan (8), Delía (9), 
Nogués (-), Boungou-colo (7), McFadden (9) i 
Zagars (-). 

El derbi amb el BAXI Manresa era una au-
tèntica final —una derrota hauria deixat els 
verd-i-negres fora dels vuit primers llocs—  i 
els de Carles Duran no van fallar, dominant el 
partit de dalt a baix. Els manresans, minvats 
per les baixes, van poder plantar cara fins 
al descans gràcies a Lundberg (19 punts) i 
als triples de Zubcic (5/7), però van acabar 
rendint-se davant la superioritat d’una Penya 
amb molts més recursos i que aquest cop 
no es va deixar sorprendre, amb un gran to 

86

DIVINA JOVENTUT 

Lundberg (19), Murphy (2), Pere Tomàs (9), La-
lanne (11), Muñoz (2) -cinc inicial-, Sergi García 
(2), Jou (6), Zubcic (17), Sakho (-), Del Águila (-) 
i Dani García (2).   

70

BAXI MANRESA

Partit molt seriós dels verd-i-negres, que no donen opció al BAXI Manresa

Victòria fonamental contra 
un rival directe en el derbi català

defensiu des del salt inicial i aparcant els 
dubtes que havia generat tres dies abans la 
derrota amb el Múrcia (86-94). 
Laprovittola (13 punts, 8 assistencies i 24 
de valoració) i Marko Todorovic (15 punts i 
21 de valoració), que tot i patir una contu-
sió al genoll contra el Múrcia va fer un altre 
recital sota els cèrcols, van ser com sempre 
els líders de la Penya, però aquest cop van 
aparèixer molts més jugadors, amb el capità 
Albert Ventura (17 punts) al capdavant. 

LA PRÈVIA 33a Jornada. Buesa Arena, dimecres 22 de maig a les 20.30h

Primera oportunitat per segellar el passi als “playoffs”

ALBERT VENTURA

NICO LAPROVITTOLA

LÓPEZ-AROSTEGUI

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

KIROLBET BASKONIA
Entrenador: Velimir Perasovic

SHAVON SHIELDS

LUCA VILDOZA

PATRICIO GARINO

VINCENT POIRIER T. SHENGELIA

El triomf contra el BAXI Manresa de diumen-
ge passat ha deixat la Penya a un sol pas dels 
“playoffs”. Amb un triomf més els de Carles 
Duran ja ho tindran fet, però inclús perdent 
els dos partits que falten per acabar la lliga 
podrien mantenir-se entre els vuit primers, 
segons quins siguin els resultats dels seus 
immediats perseguidors, Manresa i Andorra.  
El primer “match-ball” arribarà en aquesta 

33a jornada. Un triomf a Vitòria  contra el 
Baskonia seria sinònim de classificació, però 
els badalonins podrien assegurar el bitllet si 
el BAXI Manresa i el Morabanc Andorra no 
guanyen els seus partits contra el Fuenla-
brada i el Breogán respectivament. La Penya 
jugarà al Buesa Arena sabent ja aquests re-
sultats, perquè el seu partit no es disputarà 
fins al dimecres 22 de maig (20.30h). El mo-

tiu, la celebració de la Final a 4 de l’Eurolliga 
aquest cap de setmana a Vitòria.
Tombar el Kirolbet Baskonia és un repte molt 
complicat. Sobretot perquè els de Perasovic 
també s’estan jugant molt. Estan a una sola 
victòria del liderat, que ara ostenta el Ma-
drid, i tenen el mateix balanç que el Barça 
en una lluita aferrissada pels primers llocs. 
Els vitorians, a més, estan en ratxa, amb vuit 

triomfs consecutius, i la Penya no guanya 
al Buesa Arena des del 2012. Tot i això, el 
Divina Joventut, aquest curs, li ha plantat 
cara al conjunt vitorià. Ho va fer a la primera 
volta de la lliga a Badalona, on va acaronar 
el triomf (67-68). I a la Copa va eliminar els 
bascos en quarts de final (89-98) en un partit 
que passarà a la història pel recital de Nico 
Laprovittola, amb 36 punts i 50 de valoració. 

Propera jornada (J 33)

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

UCAM Múrcia - Unicaja                78-76
Tecnyconta S. - Real Madrid        70-85
Monbus Obradoiro - Iberostar T.      79-90
Kirolbet Baskonia - San Pablo Burgos 87-79
Divina Joventut - BAXI Manresa  86-70   

Montakit Fuenla - Delteco GBC 70-69
València - Movistar Estudiantes           90-82
C. Candelas Breogán - Herbalife GC    77-92
Morabanc Andorra - Barça Lassa  79-82

Resultats  jornada 32
  Equip  G P

 1 Real Madrid 26 6
 2  Kirolbet Baskonia 25 7
 3 Barça Lassa 25 7
 4  València Basket 22 10
 5  Unicaja 19 13
 6  Tecnyconta Saragossa 17 15
 7  Divina Joventut 17 15
   8     Iberostar Tenerife 17 15
 9  BAXI Manresa 16 16
10     Morabanc Andorra 15 17
 11    San Pablo Burgos 13 19
 12    Herbalife G. Canària 13 19
 13    Montakit Fuenla 12 20
14  UCAM Múrcia 11 21
 15    Monbus Obradoiro                11            21
 16    Movistar Estudiantes                10            22
17  Delteco GBC  10 22
 18    C. Candelas Breogán           9          23

Classificació

Els júniors, celebrant el bronze. / Miguel Àngel Forniés

El júnior de la Penya va pujar al podi del 
Campionat d’Espanya disputat a Saragossa, 
acabant en la tercera posició. Els verd-i-
negres van segellar la seva participación al 
torneig tombant el València en el partit per 
la medalla de bronze (69-70). Un triple de 
l’hongarès Zsombor Maronka sobre la botzi-
na va donar el triomf al conjunt de Marc Cal-
derón, que en quarts de final, contra el Gran 
Canària, també va aconseguir la classificació 
amb un altre triple espectacular d’Aleix Haro 
des de 8 metres. Haro es va endur el guardó 
de millor passador del torneig, que va acabar 
amb el Madrid com a campió. Els blancs van 
vèncer el Barça en la final (99-75) i es van 
proclamar campions d’Espanya júnior per 
tercer any consecutiu. Els blaugrana van ser 
botxins del Joventut en les semifinals (60-
92), en un partit que els barcelonistes van 
sentenciar amb un demolidor tercer quart.
Un cop acabat el campionat júnior, arriba el 
torn de l’estatal cadet, que comença diumen-
ge a Huelva també amb la participació de la 
Penya. Els de David Jimeno, que venen de 
ser subcampions de Catalunya (van perdre la 
final amb el Barça), han quedat enquadrats 
en el grup C en la primera fase, on tindran 
com a rivals  l’Unicaja, el Movistar Estudian-
tes i el València Basket. Aquest diumenge els 
badalonins debutaran precisament contra el 

conjunt valencià, el dilluns 20 se les veuran 
amb l’Estudiantes i per últim, el dimarts 21, 
jugaran contra l’Unicaja. El Divina Joventut 
està en un dels grups de caps de sèrie on es 
classifiquen per a vuitens els tres millors del 
grup. La fase final començarà el dimecres 22.

El júnior de la Penya, medalla
de bronze al Campionat d’Espanya
Aquest cap de setmana arrenca l’estatal cadet a Huelva

L’ACB ja ha determinat l’hora que es ju-
garan tots els partits de la darrera jorna-
da de l’ACB, que es disputarà en horari 
unificat el diumenge 26 de maig. Tots 
els partits, entre ells el que ha de jugar 
el Divina Joventut a l’Olímpic contra el 
Movistar Estudiantes, començaran a dos 
quarts d’una del migdia. La Penya podria 
arribar a aquesta darrera jornada amb la 
classificació a la butxaca, però si no és 
així el matx amb els madrilenys serà una 
nova final per als de Carles Duran, que 
es tornaran a trobar amb un equip amb 
l’aigua al coll. 
Ara mateix el conjunt de Josep Maria Be-
rrocal només té 10 victòries i està empatat 
amb el Delteco GBC, que ocupa plaça de 
descens. Els  madrilenys, doncs, podrien 
aterrar a Badalona amb l’obligació de su-
mar el triomf per no perdre la categoria.  

Horari unificat 
per a l’última 
jornada de 
l’ACB: diumenge 
26 a dos quarts 
d’una

Harangody, el factor desequilibrant

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

el bàsquet, que sobretot és un juga-
dor d’equip i és un home que no és 
prou valorat (no dic a la Penya) per 
tot el què fa. A Badalona, igual que 
Laprovittola i Todorovic, ha trobat el 
paradís on ser feliç. Havia coincidit 
a València amb Carles Duran però el 
què està aportant als seus 31 anys, 
en plena madruesa, és determinant 
per l’equip. A veure si el poden reno-
var. El trobo prioritari. Gran encert el 
seu fitxatge. Sens dubte.
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La setmana 
que ve, renovacions
Acabada la temporada, el Badalona co-
mençarà a planificar el pròxim curs. La re-
novació de l’entrenador, Juanjo Garcia, serà 
el primer pas. Seria difícil de justificar que 
no es donés continuïtat a la feina de Juanjo, 
després del que ha demostrat des que, en 
la jornada 22, va ocupar el lloc de Ramon 
Calderé. El tècnic, a qui no falten ofertes, 
ha manifestat repetidament la seva voluntat 
de renovar. El club està en la mateixa línia.
Quant als jugadors, només tenen garantit 
un lloc en la plantilla 2019/20 Miquel Ro-
busté, Ismael Moyano i Valentín Merchán, 
que tenen un any més de contracte. De la 
resta, el Badalona voldria renovar, sobre-

LA PRÈVIA 38a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 19 de maig. 18 hores

Un final sense pressió

VILA-REAL BCF BADALONA
POSICIÓ 7è

18 Partits a casa G 8  E 6  P 4
Gols a casa Marcats 19 Rebuts 12

Entrenador Juanjo Garcia.

POSICIÓ 2on
18 Partits a fora G 7  E 6  P 5

Gols a fora Marcats 22  Rebuts 19
Entrenador Miguel Álvarez.

La temporada 2018/19 acabarà aquest diu-
menge a la tarda per al Badalona amb un 
partit de primer nivell, contra un dels equips 
que disputarà el play off d’ascens, i sense 
cap pressió. Amb la salvació assegurada des 
de fa setmanes, i amb el bitllet per a la copa 
també a la butxaca, l’equip escapulat es pre-
senta a la jornada final amb l’únic objectiu de 
fer un bon partit davant del seu públic i de 
competir per tres punts que el situïn el més 
amunt possible en la classificació final. El 
seu rival també ha fet els deures. De fet, té el 
cap posat en les eliminatòries de promoció a 
segona. És d’esperar, doncs, que el Badalona 
- Vila-real sigui un partit obert i vistós. A més 
que els dos equips jugaran sense cap pres-
sió, damunt la gespa de l’Estadi hi haurà bons 
futbolistes i dos entrenadors, Juanjo Garcia 
i Miguel Álvarez, amb bon gust futbolístic. 
“Serà un partit perquè el nostre públic s’aco-
miadi com cal de la plantilla. Trigarem molt a 
tornar a veure jugadors amb aquesta qualitat 
i, alhora, amb aquest grau de compromís. Per 

això ens han fet gaudir tant. Animo a l’afició a 
venir, per agrair-los les estones de bon futbol 
que ens han donat. A més, al davant tindrem 
un gran equip, com és el Vila-real B, que farà 
play-off i que té un futbol de molta qualitat”, 
comentava el tècnic escapulat després de 
l’entrenament de dimecres. Juanjo subratlla-
va també el fet que “hem salvat una tempora-
da molt complicada.”
El Badalona tindrà les baixes segures d’Isaac 
Nana i Santi Magallán, que van veure la cin-
quena targeta groga davant l’Atlètic Balears. 
Al mig centre ghanès, després de la bona 
temporada que ha completat, ben segur que 
no li faltaran ofertes. L’argentí, per la seva 
banda, tornarà a la Cultural Leonesa, des d’on 
va arribar com a cedit. El cas és que és molt 
probable que tots dos hagin jugat ja el seu 
últim partit amb la samarreta escapulada. Pel 
que fa als lesionats, Valentín i Xavi Boniquet, 
seran dubte fins a última hora, però és poc 
probable que arrisquin una recaiguda, tenint 
en compte la poca transcendència del partit.

Foto: Eloy Molina.

Natalio / Foto: Eloy Molina.

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.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. At. Balears 72 51 30
 2. Hércules 67 36 23
 3. Vila-real B 62 52 36
 4. Espanyol B 59 54 37
 5. Cornellà 58 42 29
 6. Barcelona B 53 46 37
 7. Badalona 53 33 30
 8. Lleida 53 45 39
 9. Ebro 49 28 33
 10. Olot 48 33 29
 11. At. Llevant 45 40 41
 12. Ejea 43 28 34
13. València B 43 43 39
 14. Alcoià 42 32 44
 15. Sabadell 42 34 53
 16. Castelló 41 34 35
 17. Teruel 41 32 46
 18. Conquense 38 30 43
 19. Peralada 38 36 43
 20. Ontinyent * 0 23 41
* L’Ontinyent, retirat de la competició, ha rebut una 
sanció federativa de -32 punts.

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

Propera JornadaResultats Jornada 37

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

tot, als que han estat més protagonistes 
aquesta temporada. Alguns d’ells, però, 
tindran ofertes difícils de refusar, pel que 
han demostrat i per la seva joventut. És el 
cas d’Isaac Nana, Carlos Albarrán i Néstor 
Albiach. Altres, com Robert Simón i Xavi 
Boniquet, que també han ofert un notable 
rendiment, és d’esperar que signin la re-
novació sense cap entrebanc. Pel que fa a 
l’argentí Santi Magallán, tornarà a la Cul-
tural Leonesa, des d’on va arribar com a 
cedit.
En tot cas, per bé que el club ha iniciat al-
gunes converses amb els representants, no 
hi ha res decidit encara.
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Carla Morera i Pascu es classifiquen 
per al World Beach Games de futbol platja
Les jugadores del Seagull van superar la ronda prèvia amb la selecció espanyola

futbol platja en una nova ronda classifi-
catòria internacional.
En aquesta ocasió, les ‘gavines’ forma-
ven part del combinat nacional que cer-

La Fase Classificatòria Europea va deixar 
Espanya enquadrada al grup amb Angla-
terra, Rússia, República Txeca i Suïssa. 
El torneig es va desenvolupar durant tota 
una setmana a Salou. La selecció es-
panyola va caure en la primera jornada 
davant Anglaterra i contra Rússia en la 
segona, ambdues després de tancar-se 
el temps reglamentari amb empat. Pos-
teriorment, l’equip femení va començar a 
acumular resultats positius. 9-3 davant 
les txeques, amb dianes de Carla i ‘Pas-
cu’, i 3-1 versus Itàlia, també amb diana 
de l’extrem badalonina. Amb aquestes 
dues victòries, Espanya es classificà per 
a la fase final.

El Pubilla Cases, rival a la primera 
ronda de Copa Catalunya
D’altra banda, aquest dilluns es va sorte-
jar la primera ronda de la Copa Catalunya 
i el Seagull la jugarà davant el Pubilla Ca-
ses de Primera Catalana. El matx es dis-
putarà el 26 de maig a domicili a les 10h.Foto: sefutbol

Sense competició oficial a Segona, les 
jugadores del Seagull Carla Morera i 
Anna ‘Pascu’ han tornat a defensar la 
samarreta de la selecció espanyola de 

cava bitllet per al World Beach Games, el 
Mundial de futbol platja que es disputarà 
a San Diego (Estats Units) entre el 8 i el 
15 d’octubre d’aquest any. 
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Els Badalona Dracs es van classificar per 
q la final de la LNFA després de tombar a 
Múrcia Cobras, (40-20) en el partit de se-
mifinals disputar a Pomar.
No va ser un matx gens fàcil pels homes 
d’Òscar Calatayud. Els murcians s’avança-
ven a la primera jugada del partit. El quar-
terback, Adam Salvadori, anotava el primer 

Els Badalona Dracs finalistes de la LNFA

touchdown en cursa d’una iarda, amb la 
posterior anotació de Javi Martínez.
Una espectacular recepció de 40 iardes de 
Taylor Ekstron va donar peu al touchdown 
de Javi Fernández, que sumat a l’extra 
point de Jorge Ruiz, propiciaven l’empat al 
marcador. Poc abans de la finalització del 
primer quart, el mateix Fernández, anotava 

el segon touchdown badaloní, en jugada 
iniciada per una gran passada de Hunter 
Correll sobre Raúl Cernuda que deixava la 
pilota a 4 iardes de la línea d’anotació.
Cobras no renunciava a res, i una nova 
cursa de 12 iardes del seu quarterback, 
establien l’empat. Tots dos equips oferien 
un gran espectacle sobre el verd de Pomar. 

Foto: Joan Sancho

Obert el període d’inscripció 
a la Cursa del Dimoni
Aquesta setmana s’ha obert el període 
d’inscripció per participar en la 40a 
Cursa Popular Ciutat de Badalona, co-
neguda també com a Cursa del Dimoni, 
que es disputarà el diumenge 2 de juny.
Organitzada en el marc de la celebració 
de les Festes de Maig de Badalona, la 
cursa respecte el format de les darreres 
edicions, passa per diversos indrets 
emblemàtics de la ciutat, amb sortida i 
arribada al passeig de la Rambla.
La Cursa del Dimoni està formada pels 
següents circuits: la cursa mini, d’1,7 
quilòmetres per a nens i nenes fins a 10 
anys, amb sortida a les 11.30 hores; la 
cursa mitjana, de 5 km per a joves d’11 a 
14 anys i adults, amb sortida a les 9.30 
hores i; la cursa gran, de 10 km per a 
majors de 15 anys. Les persones amb 
mobilitat reduïda, podran inscriure’s 
a qualsevol dels recorreguts, i podran 
anar acompanyats de persones que els 
donaran el suport necessari.

El preu de les inscripcions per als cir-
cuits mini i mitjà és de 2 euros. Per al 
circuit gran, la inscripció té un cost de 
5 euros. Les inscripcions es poden fer 
a través de la web municipal https://bit.
ly/2J5nq1Z

- Inscripcions Cursa 10 quilòmetres ht-
tps://bit.ly/2Ha5KnQ
- Inscripcions Cursa 5 quilòmetres 
(adults) https://bit.ly/2vLg2nH
- Inscripcions Cursa 5 quilòmetres (jo-
ves) https://bit.ly/2Havqkg
- Inscripcions Cursa 1,7 quilòmetres 
https://bit.ly/2DTN5us

Les inscripcions es tancaran en línia, 
el dilluns 27 de maig, a les 24 hores; o 
abans si s’exhaureixen els dorsals.
La recollida dels dorsals i xip es farà el 
dissabte 1 de juny, de 10 a 20 hores, 
a l’edifici municipal El Viver (plaça de 
l’Assemblea de Catalunya, 9-12). Ex-
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La supervivència 
del Young Talent a Segona penja d’un fil

El Sant Josep consuma el seu 
descens i l’Ademar jugarà el play-off

El conjunt de Ricardo Parra té un peu a Tercera Catalana

El Badalonès, campió de la fase regular 

L’agredolça temporada al futbol badaloní 
va camí de concloure de la pitjor manera 
possible. Ara com ara, qualsevol notícia 
positiva ja l’hauríem de catalogar de mira-
culosa. Aquesta jornada anterior el Young 
Talent va desaprofitar una bona oportunitat 
per mantenir ben vives les seves opcions de 
permanència, davant un dels equips revela-
ció a Segona, el Valldoreix. El conjunt de 
Ricardo Parra va empatar a Sant Roc (1-1) 
contra l’equip santcugatenc i s’allunya força 
de la salvació a Segona. Amb 6 punts en-
cara en joc, la permanència es troba a 3 de 
distància. Dissabte a les 18 hores tornen a 
jugar a casa en el derbi de la categoria con-
tra la Unificació Llefià.
Per la seva part, els seus veïns blancs - i 
- vermells van caure a Sant Pol davant un 
conjunt també amb l’aigua al coll (3-1). 
Sense res en joc, els pupils de Jordi Souto 
es desplaçaran al Municipal de Badalona 

Decepció i llàgrimes per una banda, i cava 
i alegria per una altra. El CB Coalci Sant 
Josep ha consumat el seu descens a Copa 
Catalunya després de caure a la pista del 
Bàsquet Calvià en la promoció de per-
manència a lliga EBA (71-59). El conjunt de 
Lluís Pintor viatjava a terres balears amb la 
necessitat de superar l’equip illenc per tan 
sols dos punts per confirmar la salvació a la 
categoria, però va caure i es tanca d’aques-
ta manera un cicle de dues temporades al 
quart esglaó del basquetbol nacional.

Per la seva banda, a Copa Catalunya, AE 
Fruits Secs Dimonis Badalonès i Maristes 
Ademar buscaran l’ascens a la categoria 
que abandonen els parroquials. Fins a la 
darrera jornada, ambdós equips badalonins 
tenien un objectiu molt ben definit: ser cam-
pions de grup i la classificació per a quarts 
de final. 

El conjunt de Xavi Riera ho va aconseguir a 
La Plana en el derbi davant el Círcol Catòlic 
(73-60) i van obtenir el premi del títol de 
lliga gràcies a l’ensopegada del Ripollet en 
el seu duel. Al mateix poliesportiu badaloní, 
el Maristes Ademar també va regar de cava 
el vestidor per celebrar la seva classificació 
per al play-off. Una exhibició als 30 últims 
minuts per part de l’Ademar (16-10) atorga 
el quart passaport classificatori del Grup 2 
per als quarts de final de la Copa Catalun-
ya Masculina. Èxit majúscul per la nau de 
Lluis Garcia en derrocar el Bàsquet Molins 
per 75-46. 

A partir d’aquest cap de setmana arrenca la 
segona fase del campionat amb duels Bis-
bas Bàsquet - Badalonès i Lliça d’ Amunt 
- Maristes en la lluita per l’ascens i Ciutat 
Vella - Círcol Catòlic en la pugna per la per-
manència a Copa.

Foto: M. E.

Foto: Ademar.

BÀSQUET COMARCAL

Sud en un matx qualificat de finalíssima per 
als locals. 
A Tercera Catalana, els duels de Lloreda i 
Pere Gol es van anivellar en els seus par-
tits lluny de Badalona. L’equip blanc-i-verd 
va aconseguir un meritori i treballat punt al 
camp de la UD Cirera, conjunt que cerca 
l’ascens a Segona Catalana (2-2). Els de 
La Saut van aconseguir avançar-se fins en 
dues ocasions però la necessitat de victòria 
dels locals els hi va impedir la victòria. Més 
intrascendent va ser el partit viscut a Mata-
ronesa. Sense res en joc entre dos conjunts 
ja salvats, es van arribar a celebrar fins a sis 
dianes (3-3) a Mataró. 
Finalment, a Quarta Catalana, el filial del 
Pere Gol va empatar a Montgat davant la 
Fundació Esportiva (3-3) i el Bufalà va 
guanyar el Martorelles (2-1), líder del grup, 
amb dianes de Roger i Edgar, amb remun-
tada inclosa. 

cepcionalment es podran recollir el mateix dia de 
la cursa, de 8.30 a 9.15 hores, i de 10.30 a 11.30 

hores, a la secretaria de la cursa. Cal presentar 
el resguard amb el número d’inscripció.

Una gran jugada de Hunter Correll, amb 
un recorregut de 34 iardes donava peu al 
tercer touchdown de Javi Fernández. Poste-
riorment, una recuperació d’Albert Pascual 
deixava sense opcions als visitants abans 
del descans.
La segona meitat de partit començava amb 
una forta pressió visitant que li permetia re-
cuperar la possessió, però el seu atac tam-
bé va resultar infructuós. Una cursa de 74 
iardes d’Eudald Sabater obria una escletxa 
important al marcador, amb un 27 a 17 pels 
negre i plata, augmentant encara més la 
distància amb una passada de Correl cap a 
Ekstrom de 12 iardes, col·locant un gairebé 
definitiu 34 a 14.
A l’inici de l’últim quart, Guillem Garcia 
sumava un nou touchdown badaloní, amb 
un Murcia Cobras atacant a la desesperada, 
provocant un nou fumble mitjançant nova-
ment Albert Pascual. Els visitants aconse-
guien maquillar el resultat, amb el tercer 
touchdown de Salvadori, que establia el 
resultat definitiu.
Els Badalona Dracs disputaran la final de 
la LNFA contra Las Rozas Black Demons, 
la qual es jugarà el 25 de maig a Múrcia. 
Abans però, els badalonins viatjaran a Di-
namarca per enfrontar-se als Triangle Ra-
zorbacks, en partit de competició europea.
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Amb el Sol, Mercuri i Urà transitant pel sector de l’eco-
nomia, sents que has de reorganitzar les finances. Ges-
tions administratives, vinculades a l’obtenció d’ingres-
sos.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Mart, transitant pel teu sector XII, i amb oposició a 
Júpiter que passa per la teva Casa VI, pot fer que sen-
tis que has de millorar el descans i alguns hàbits de 
salut.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
El trànsit de Venus pel teu sector VII, brinda l’oportunitat 
de conèixer persones que poden aportar punts de vista 
diferents, alliberadors i enriquidors, a la teva vida.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mart, transitant pel sector de la salut, demana que posis 
atenció en els hàbits i en com gestiones el teu dia a dia. 
Potser cal una millora i renovació, en aquest sentit.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Disposes de bones eines per assolir els reptes que et 
proposis, sobretot els materials. La paciència habitual-
ment, ve acompanyada d’una percepció més profunda 
de les coses.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol, en trànsit per la teva Casa X, i ben recolzat per 
Saturn i Plutó, pot impulsar una etapa de creixement 
professional i de millor definició dels objectius.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Hi ha alguna cosa que no has acabat de comprendre i 
et pots trobar donant-li massa voltes. No sempre po-
dem entendre el que ha passat, sobretot si no depèn de 
nosaltres.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Urà, el regent del teu signe, ha tingut contacte amb Mer-
curi i això pot haver propiciat que expressis les teves 
idees sense por. Dies amb més viatges i desplaçaments.

  Bessons (21/5 al 21/6)
El bon aspecte de Venus al sector XI, amb Mart, pot 
fer que sentis una especial atracció per una persona 
del teu cercle d’amistats. Mart t’impulsa a tenir la ini-
ciativa.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Tant si vols, com si no, sembla que les circumstàncies 
et porten a deixar enrere alguns patrons obsolets i a 
adquirir-ne de nous, per millorar la teva filosofia de 
vida.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pots sentir que vius una situació que ja creies superada, 
amb aquest Júpiter retrògrad. Si bé, és cert que et poden 
posar a prova, agafa-ho com una nova oportunitat.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Júpiter transitant per la teva Casa X, i en estat de retro-
gradació, inclina a revalorar algun projecte o a esperar 
alguna resolució de tipus legal, vinculada al sector.
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