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156.874 badalonins podran exercir el seu dret a 
vot on la participació i els indecisos seran clau 
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Aquest diumenge 156.874 electors podran 
exercir el seu dret a vot a les eleccions més 
incertes de la Badalona democràtica. Totes 
les possibilitats estan obertes, sobretot 
després que el 2015 les urnes ja van depa-
rar sorpreses com els 5 regidors de Guan-
yem Badalona en Comú. Aquest mandat, 
però, ha estat molt convuls i s’ha trencat 
la bona sintonia inicial entre PSC i Guan-
yem que va permetre que Sabater fos alcal-
dessa. La relació es va esberlar quan Álex 
Pastor va pactar amb PP i C’s una moció 
de censura que li ha donat l’alcaldia durant 
11 mesos. Tot i així, socialistes i populars 
tampoc han mantingut sinèrgies en aquests 
mesos, cosa que no sembla que hagi de 
millorar sobretot després de les eleccions 
del 28 d’abril que han polaritzat encara més 
esquerres i dretes. 

26 de maig: les eleccions 
municipals més incertes de la 
història recent de Badalona 

Moltes incògnites
El 26 de maig respondrà moltes preguntes. 
La primera d’elles, si l’electorat castigarà 
Garcia Albiol per l’absència d’aquests 4 
anys a la ciutat quan ha exercit del president 
del PP de Catalunya. També, si a Dolors Sa-
bater li ha passat factura ser l’abanderada 
dels municipis a favor de la independència 
durant la declaració al Parlament el 27 d’oc-
tubre i si li provarà l’aliança electoral amb 
ERC. Serà el moment de saber també si els 
ciutadans que la van votar fa 4 anys avalen 
la seva gestió com alcaldessa. Álex Pastor, 
del PSC, se sent encoratjat després dels 
bons resultats dels socialistes a les gene-
rals però caldrà veure si els 11 mesos com 
alcalde li han servit per donar-se a conèixer 
entre els badalonins. Juan Miguel López, 
de Ciutadans, també confia en el pas com 

a regidor del Disctricte 2 i en els bons re-
sultats a les autonòmiques a Badalona on la 
formació taronja va guanyar. Aïda Llauradó, 
de Badalona en Comú Podem, segur que té 
ganes de saber aquest diumenge quantes 
persones de l’entorn de l’esquerra no inde-
pendentista es van sentir decebudes pels 
postulats sobiranistes de Sabater. David 
Torrents, de Junts per Catalunya, confia en 
la imatge de Carles Puigdemont per robar 
independentistes i espera que els resultats 
millorin sense la crossa d’Unió.

Obligats a pactar 
Si alguna certesa es té sobre el que pugui 
passar el 26M és que el futur alcalde haurà 
de pactar, si no és que hi ha una sorpresa i el 
bloc PP i C’s suma els 14 regidors necessaris 
per a la majoria absoluta. Aquest és el princi-

LES ENQUESTES APUNTEN TENDÈNCIES PERÒ CANVIEN EN 
FUNCIÓ DEL PARTIT QUE LES ENCARREGA

Aquesta ha estat la campanya amb més 
enquestes de la història. Totes apunten 
una tendència clara: el PP s’apunta com 
en guanyador de les eleccions tot i que 
cap de les enquestes li dóna la majoria 
absoluta, ni possibilitats de sumar amb 
C’s que fins i tot podria desaparèixer 
del consistori. L’enquesta del Gesop, 
publicada pel Periódico, vaticina un 
empat de regidors en el segon lloc en-
tre Guanyem-ERC i PSC. La formació 
de Sabater va encarregar a Opinòmetre 
un sondeix que parla d’empat tècnic en-
tre l’exalcaldessa i Xavier Garcia Albiol. 
El sondeig encarregat pel PSC -sense 

donar-se a conèixer l’empresa que hi ha 
al darrere- planteja un triple empat entre 
PP, PSC i Guanyem-ERC. OK Diario en 
va publicar una altra sense tampoc citar 
l’empresa tot i que tot apunta que el PP 
hi està al darrere. En aquest cas, la suma 
de PP i C’S els deixaria a un de la majo-
ria absoluta. El Diari de Badaloan ha fet 
un qüestionari entre 500 persones entre 
la ciutadania que deixa palès que Albiol 
és capaç d’aglutinar el vot de persones 
que van votar altres forces polítiques a 
les eleccions del 28 d’abril. Tot i així, en 
aquesta enquesta, com a la resta, Albiol 
surt molt poc valorat com a polític. 

El Partit Popular es veu guanyador 
tot i que les esquerres podrien 
sumar una majoria alternativa. La 
dificultat dels pactes planteja un 
escenari amb moltes incògnites 

Resultats de les eleccions locals al 2011 i al 2015

Acte central del PP al Turó Caritg / Montse López
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pal inconvenient per a Garcia Albiol: que no té 
socis amb qui pactar, excepte amb la formació 
taronja, un escenari que ja el va deixar fora de 
l’alcaldia al 2015 tot i guanyar les eleccions 
i augmentar els vots. Per això, Albiol no ha 
escatimat esforços en aquesta campanya per 
buscar el vot dels badalonins encara que no 
siguin del PP: “No vull canviar la ideologia de 
ningú. Segur que si parlem del model de país, 
potser no ens posarem d’acord, però si parlem 
de Badalona sí que en sabrem” va dir Albiol 
en el míting central d’aquest passat diumenge 
al Turó Caritg. No en va, les sigles del PP han 
tornat a desaparèixer en aquesta campanya.
Les esquerres podrien ser majoritàries però el 
pacte tampoc no s’albirà fàcil. El candidat del 
PSC, Álex Pastor, ha estat diàfan: “Si depèn de 
mi, no farem alcalde Xavier Garcia Albiol ni 
Dolors Sabater”. L’exalcaldessa demana “ser 

la força més votada per frenar el PP ja que no 
ens podem refiar del PSC”. Si les esquerres 
sumen, la força més votada serà qui recla-
marà l’alcaldia. Tot i que, si Pastor compleix 
la seva promesa, Sabater ho tindrà difícil si 
guanya. En aquest cas, les opcions podrien 
passar per buscar una persona de consens, 
com el número 2 de Guanyem-ERC, Oriol 
Lladó. Si és el PSC qui esdevé la força més 
votada, Sabater ho tindria magre per no ha-
ver d’investir-lo per evitar que Albiol torni a 
l’alcaldia, tot i que sembla difícil que entri a 
un govern amb els socialistes. Ara bé, si no 
hi ha acord en la investidura, el 15 de juny, 
quan es constitueixi el nou consistori, seria 
alcalde el regidor que encapçala la llista que 
ha obtingut el nombre més gran de vots. És 
aleshores quan Xavier Garcia Albiol, si obté 
només un vot més, guanyaria la partida.El PSC ha recorregut els barris amb el sofà vermell / Mar Martínez

S’acaba la campanya i les formacions po-
lítiques ja han presentat aquells projectes 
que, per a ells, són els més destacats del 
seu programa electoral. Hi ha àmbits amb 
els quals han coincidit els 6 partits amb 
representació municipal que es presenten 
a les eleccions. La seguretat és un d’ells. 
Mentre el candidat del PP, Xavier Garcia 
Albiol, proposa un nou edifici per a una co-
missaria a l’antiga caserna dels Bombers a 
Sant Roc per frenar “els delictes que han 
augmentat en aquests 4 anys”, la coalició 
de Guanyem i ERC vol un model basat 
en la prevenció. Un model contraposat al 
dels populars que, segons Dolors Sabater, 
“potenciï la cohesió social”. El PSC també 
ha parlat de la Guàrdia Urbana. En aquest 
cas, Àlex Pastor assegura que, si torna a 
ser alcalde, “Badalona tindrà 200 agents 
més en 4 anys”. I Junts per Catalunya 
-amb un Mossos d’Esquadra com a can- Carles Puigdemont en directe des de Waterloo a l’acte central de Junts x Cat / Junts x Cat

Badalona rep la visita de Torra, Urtasun, Montserrat, Batet, Tardà i Mejía

La seguretat, l’educació i els serveis socials, els 
grans projectes de la campanya per al 26M

didat- també aposta per tenir més agents 
de policia al carrer. David Torrents, a més, 
vol crear la “figura d’agent de desradica-
lització” per vetllar per la convivència a la 
ciutat. Un altre dels grans àmbits tractats 
aquests dies són les polítiques socials. 
Els socialistes proposen un pla de 300 
nous pisos de protecció i lloguer social. 
Ciutadans també proposa l’adquisició de 
pisos per disposar d’un parc d’habitatge 
social i des de Guanyem i Esquerra reco-
neixen que l’habitatge ha quedat com una 
assignatura pendent mentre governaven. 
Per això, es comprometen a invertir els 
8 milions en pisos com tenien previst. El 
mateix que vol fer Junts x Cat, a més de 
crear una residència per a gent gran amb 
200 places. Des de Badalona en Comú, 
Aïda Llauradó vol prioritzar els drets so-
cials, fer “polítiques actives de drets a la 
infància i programes que garanteixin els 
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La participació, 
un factor clau
L’hora decisiva s’aproxima i s’acosta el 
moment en que els badalonins i bada-
lonines hauran d’exercir el seu dret i 
hauran de sortir a votar el proper diu-
menge, 26 de maig.
En les últimes eleccions generals del 
28 d’abril, a Badalona va haver-hi una 
participació del 75,51%, és a dir, qua-
si 118 mil veïns i veïnes que van voler 
decidir el que era millor per la seva 
ciutat.
Aquestes seran unes elecciones in-
certes, on s’haurà de tenir en compte 
el canvi de govern que es va produir 
en menys dels 4 anys corresponents 
per cada mandat. Els tres primers anys 
sota el govern de Dolors Sabater van 
acabar amb una moció de censura 
que va respondre a la seva “ineficàcia 
política”. Això es va sumar a les críti-
ques per el seu posicionament sobre 
el procés independentista. Àlex Pastor, 
el candidat del PSC, va ser llavors 

l’escollit per a l’alcaldia de Badalona 
durant aquests darrers 10 mesos per 
oferir un treball només per la ciutat.
No és fàcil, per tant, vaticinar un resul-
tat per aquestes properes eleccions, ja 
que tot apunta a que no hi haurà una 
majoria absoluta del Partit Popular i 
sembla difícil que pugui rebre els su-
ports necessaris d’altres partits.
Només dos dels partits que es presen-
ten han deixat clares les seves pos-
tures: per una banda, el PSC d’Àlex 
Pastor ja ha dit que no farà alcalde ni 
a Sabater ni a Albiol i confia amb uns 
bons resultats per governar en solitari. 
Per l’altra, la Badalona en Comú d’Aï-
da Llauradó està disposada a governar 
amb el suport de totes les esquerres.
Segons l’enquesta presencial que va 
realitzar aquest diari durant els dies de 
campanya, s’ha pogut extreure que la 
participació, l’abstenció i el vot ocult 
seran claus en els resultats finals.

EDITORIAL

Núm. 658 Del 24/05 al 30/05/2019

drets a l’adolescència en risc”. I pel que fa 
a l’educació, diverses formacions parlen de 
més escoles bressol municipals per a Bada-
lona. El PP en vol construir a Canyadó, La 
Salut i el Gorg. La Badalona Valenta de Sa-
bater i Lladó les vol instal·lar al Progrés, Lle-
fià i Canyadó a més de Montigalà on ja està 
prevista. També aposten per continuar amb la 
tarifació social. Pel que fa al PSC, proposen 
la construcció de fins a 7 escoles bressol en 

focus mediàtic aquesta campanya, totes les 
formacions han anat rebent la visita de mem-
bres destacats dels seus partits. Junts per 
Catalunya, en un míting amb 500 persones 
a la Plaça Pompeu Fabra, va comptar amb 
el president Quim Torra i Carles Puigdemont 
en directe a través de videoconferència des 
de Waterloo. La candidatura de Guanyem 
i ERC va rebre el passat cap de setmana el 
suport dels exdiputats per la CUP i Junts pel 
Sí, Gabriela Serra i Fabian Mohedano, i del 
diputat republicà Rubén Wagensberg. A més, 
esperen la visita aquest divendres del fins ara 
diputat al Congrés, Joan Tardà. La Badalona 
Valenta ha rebut també la col·laboració del 
grup Ovidi4 i l’exdiputat David Fernández per 
a l’elaboració de la cançó que s’ha convertit 
en un referent per a la coalició: la versió del 
‘Qué bonita és Badalona’ de Manolo Escobar. 

Els que més visites han rebut aquests dies 
són els comuns. Aïda Llauradó ha fet actes al 
costat d’Ernest Urtasun, candidat a les elec-
cions europees; l’exdiputat Joan Coscubiela 
i la regidora a l’ajuntament de Barcelona, 
Laia Ortiz. El PSC espera el suport de Me-
ritxell Batet aquest divendres per rematar la 
campanya. També ha assegut Miquel Iceta en 
el seu chester al barri de La Salut. De fet, ha 
recorregut tots els barris amb el seu sofà ver-
mell. El PP ho ha fet amb la foodtruck. Xavier 
Garcia Albiol ha rebut la visita de la candidata 
a les eleccions europees, Dolors Montserrat 
al Passeig Marítim. És l’única trobada a Ba-
dalona amb algú del partit. I Ciutadans no 
ha organitzat gaires actes fora de les carpes 
informatives. Juan Miguel López va fer l’acte 
central al Centre Cívic La Salut amb el diputat 
David Mejía. 

Acte central de Guanyem i ERC al Parc del Gran Sol / Susana Soldado

un pla a 7 anys vista en els barris amb més 
creixement. Ciutadans vol fer un conveni 
amb les llars d’infants concertades per igua-
lar els preus amb les públiques. Badalona en 
Comú es compromet a mantenir les escoles 
per dignificar-les mentre s’esperen les noves 
construccions. 

Tots reben visita de membres del partit
Tot i que Badalona no ha estat gaire en el Ernest Urtasun en  l’acte central de Badalona en Comú / Anna Rovira

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

Twitter ha esdevingut la nova arma electoral 
on els candidats no han interactuat entre 
ells però sí que l’han fet servir per enviar 
missatges. L’empresa Social Elephants 
n’ha fet una anàlisi per a aquest diari. El 
candidat que més s’ha fet sentir a Twitter 
ha estat Xavier Garcia Albiol amb un 33%, 
seguit de David Torrents amb un 28%, un 
21% en el cas de Dolors Sabater, un 15% 
d’Álex Pastor, un 3% Aïda Llauradó i un 1% 
Juan Miguel López. Quan es calcula l’enga-
gement, és a dir, la capacitat d’arrossegar 

Els candidats han buscat 
influir en campanya a través 
de Twitter 

Acte central de Ciutadans al CC La Salut / Núria Rodríguez

els seguidors que tenen, el guanyador és 
Álex Pastor, que aconsegueix que quasi un 
3% el retuitegin o li posin ‘m’agrada’.  En 
aquests casos, tenir molts seguidors, com 
els 79.000 d’Albiol davant els 3.300 de 
Pastor li va a la contra. Si ens fixem en les 
paraules més emprades, Albiol ha fet ser-
vir mots com “vecinos”, “PSC” o “barrios”. 
Sabater ha optat sobretot per paraules com 
“ciutat” i “orgull” mentre que Pastor s’incli-
na per “barrio” o “chester”, que ha estat la 
seva marca de campanya. 
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L’Ajuntament suspèn l’acte per motius de seguretat

L’Ajuntament de Badalona va sus-
pendre el passat divendres a la 
nit el concert contra la LGTBIfò-
bia després del llançament d’ous 
mentre actuava Marta Sánchez. 
El consistori va informar que el 
concert de les Festes de Maig, 
dedicat al dia contra l’Homofò-
bia, la Transfòbia i la Bifòbia es 
va haver de suspendre “de forma 
sobtada” després que gent del 
públic comencés a llençar ous 
al final del mateix. L’alcalde de la 
ciutat, Àlex Pastor, va condemnar 
els fets i va destacar que Badalo-
na “és una ciutat plural i tolerant”. 
Es tractava del concert ‘Popstar 
by Brian Cross LGTBI Edition’ 
i comptava amb l’actuació dels 
discjòqueis Brian Cross i Javi 
Reina i les cantants Ruth Lorenzo, 
Famous, aquests dos van actuar 
amb normalitat, i Marta Sánchez. 
L’espectacle s’emmarcava en la 

Llencen ous durant el concert 
LGTBIfòbia a Marta Sánchez

commemoració del Dia Inter-
nacional contra la LGTBIQfòbia 
amb l’objectiu de sensibilitzar i va 
transcórrer sense incidents fins a 
l’actuació de la cantant Marta Sán-
chez, que després de la seva pri-
mera cançó va patir el llançament 
d’ous per part del públic. La can-
tant i els discjòqueis van baixar 
de l’escenari ràpidament i minuts 
després el consistori va anunciar 
al públic que el concert s’anul·lava 
“per motius de seguretat”. L’Ajun-
tament va informar que desconeix 
la identitat de les persones que 
van protagonitzar l’”intent d’agres-
sió” i que estaven pendents de la 
investigació pertinent.

El llançament d’ous a Marta 
Sánchez esquitxa la campan-
ya electoral
Aquest fet va provocar la reacció 
de gairebé tots els polítics de les 

Marta Sánchez abans del llençament d’ous / Carles Carvajal

diferents formacions amb repre-
sentació municipal a l’Ajuntament 

de Badalona. El candidat del PP, 
Xavier Garcia Albiol ha acusat les 

“joventuts” de la CUP de “reben-
tar” el concert de Marta Sánchez. 
Albiol ha acusat “d’intolerants” 
els autors del llançament d’ous. 
Per la seva part, la candidata de la 
Badalona Valenta, candidatura de 
Guanyem i ERC, ha piulat a Twitter 
que “és molt trist i lamentable que 
la intolerància faci acte de presèn-
cia i precisament en un acte que 
és per promoure la sensibilització 
contra la LGTBifòbia“. Sabater ha 
lamentat aquests fets i ha donat tot 
el seu suport. El candidat del PSC, 
i actual alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor, present durant els fets, ha 
declarat que “Badalona és una ciu-
tat plural i tolerant i condemnem 
clarament aquests fets i aquesta 
manca absoluta de respecte a la 
diversitat. No ens representen 
com a ciutat i no ens cansarem de 
repetir-ho: el futur és igualtat, és 
respecte i és convivència”. 

El Departament de Manteniment de Via Públi-
ca de l’Ajuntament de Badalona inicia aquest 
divendres les obres de reparació de la calça-
da del carrer de Ramon Martí i Alsina situat 
al polígon industrial del Manresà. Es preveu 
que els treballs s’acabin d’aquí dos mesos. El 
carrer quedarà tallat al trànsit aquest dilluns 
27 de maig en tota la seva longitud, des del 
carrer d’Occitània fins a la carretera de Mataró. 
Durant els treballs tampoc estarà permès l’es-
tacionament de vehicles. Tot i així, de forma 
ocasional i segons les fases de l’obra, s’auto-
ritzarà l’accés de vehicles relacionats directa-
ment amb el desenvolupament de l’activitat 
empresarial de la zona. El pressupost de les 
obres és de 363.757 euros.

Comencen les 
obres de reparació 
de la calçada del 
carrer de Ramon 
Martí i Alsina 

Una manifestació reclama implantar-la

Nombroses entitats del districte pri-
mer, com Ampes, entitats veïnals i fa-
mílies afectades van reclamar el passat 

La comunitat reclama l’avançament de 
la 3a línia de primer d’ESO a La Riera

divendres,  l’avançament de la tercera 
línia a l’Institut La Riera, situat al parc 
de Ca l’Arnús. La manifestació, que va 

començar davant l’escola Lola Anglada, 
va arriba fins al carrer Sant Bru, entre 
els barris de Canyadó i Casagemes. Els 
alumnes, pares i professors van desple-
gar diverses pancartes reclamant aques-
ta tercera línia. L’Institut La Riera està 
dissenyat per ser un institut de 3er línies 
d’ESO i 2 de Batxillerat. Davant l’allau de 
sol·licituds, un total de 95 preinscrip-
cions per 58 places, les famílies afec-
tades, Fampas, AMPAs i entitats de la 
zona reclamen l’avançament de la tercera 
línia a l’Institut La Riera pels curs vinent. 
Segons les famílies afectades, les dades 
demogràfiques d’aquesta zona, que fan 
ja necessari i oportú un institut de 3 lí-
nies d’ESO pel proper curs, són molts 
estables, i probablement, augmentaran 
per la construcció de nous habitatges a 
la zona els propers cursos. Avançar la 
implantació de la tercera línia pot pre-
venir així que els propers cursos es re-
peteixi la mateixa situació que l’actual, 
viscuda per aquestes famílies.

Imatge de la manifestació del passat divendres / Mònica Brugué Aliu
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Inversió de 6,2 M€ per a l’atenció maternal 
i ginecològica a Can Ruti
La consellera de Salut, Alba Vergés, visitar l’hospital badaloní

Imatge de la visita de la consellera de Salut, Alba Vergés

La consellera de Salut, Alba Vergés, va 
visitar divendres l’Hospital Germans Trias 
i Pujol on va subratllar la “forta inversió” 
del Departament per a la nova àrea de Gine-
cologia i Obstetrícia de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol. Vergés va remarcar que els 6,2 
milions d’euros finançats pel Servei Català 
de la Salut (CatSalut) per remodelar global-
ment la Torre Maternal de Can Ruti perme-
tran “una millora del confort dels pacients 
i de la qualitat assistencial”. Aquesta nova 
planta d’Obstetrícia, inaugurada a l’octubre 

i que ha suposat la reforma complerta de la 
cinquena planta de la Torre Maternal, dis-
posa de 21 habitacions i d’una sala d’alleta-
ment amb assessorament sobre la lactància 
materna.

Nova Unitat Neonatal
La consellera també va anunciar que el cen-
tre disposarà d’una nova Unitat Neonatal 
que s’inaugurarà aquest mateix any i que 
“permetrà duplicar el nombre de bressols 
de cures intensives i de cures intermèdies”. 

Es passarà de 5 a 10 i de 9 a 18, respec-
tivament. Aquesta nova capacitat permetrà 
donar resposta a les necessitats del territori. 
Actualment, també s’està treballant amb la 
remodelació de les urgències de maternal. 
Cal assenyalar que totes les obres s’estan 

realitzant sense aturar ni alterar el cicle d’ac-
tivitat normal de l’hospital. Cada any, Can 
Ruti –hospital de pediatria de referència 
del Barcelonès Nord i Baix Maresme- atén 
una mitjana de 1.400 naixements i 27.000 
urgències pediàtriques.

Un home va resultar ferit greu el passat 
divendres, a primera hora del matí, en 
un tiroteig al barri de Sant Roc. Els fets 
van tenir lloc a l’avinguda Maresme. Els 
Mossos d’Esquadravan rebre l’avís per 
part de diversos testimonis que hi havia 
un home ferit a terra presumptament per 
arma de foc. Les trucades es van produir 

FERIT GREU UN HOME EN UN TIROTEIG AL BARRI DE SANT ROC

al voltant d’un quart de vuit del matí. El 
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 
va evacuar el ferit a un centre hospitalari 
en estat greu. Els Mossos van iniciar un 
dispositiu de recerca de l’autor o autors 
del tiroteig. Al moment de tancar aquesta 
edició no havia transcendit sobre aques-
ta recerca.

Agents de la Unitat Ciclista d’aquesta 
Guàrdia Urbana van detenir aquest dilluns 
a la tarda un home, de 50 anys quan, se-
gons els testimonis, va començar a mas-
turbar-se davant un grup de menors que 
es trobaven a la Platja dels Pescadors, al 
Centre de Badalona. Els agents van ser 
requerits per diverses persones que van 
donar la descripció de l’individu quan 
fugia davant la presència dels agents. Fi-
nalment va poder ser interceptat al carrer 
Ribes i Perdigó, al barri del Centre, se-
gons va informar la Guàrdia Urbana.

DETINGUT UN HOME PER MASTURBAR-SE DAVANT DE MENORS A LA 
PLATJA DELS PESCADORS

BREUS

Els fets van passar aquest dilluns a la 
tarda al barri del Centre
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La plaça Antonio Machado es va quedar 
petita, dissabte passat, en la ‘Diverfesta’, el 
certamen que celebra anualment la Fundació 

El barri de La Salut Alta 
reivindica els espais per a 
la infància

Imatge de la Diverfesta

Salut Alta per fomentar la cohesió social al 
barri. La celebració, que va omplir de tallers i 
activitats per als infants la plaça, va servir per 
reivindicar la poca oferta d’espais per a la in-
fància a la zona. Des de l’organització, Maria 
Nadeu, directora de la fundació, va remarcar 
la bona resposta que va tenir enguany la cita. 
“S’hi va aplegar persones de diferents ideo-
logies i religions”, ha destacat el capellà del 
barri i voluntari de la festa, Isidre Ferreter, tot 
subratllant que és un exemple d’una Badalona 
“integradora i integrada”.
A l’hora de fer balanç, des de l’organització 
han volgut destacar la “pluralitat” de la festa, 
que un any més ha anat a l’alça pel que fa 
al nombre de participants, malgrat coincidir 
amb el ramadà. Enguany la celebració va am-
pliar el seu ventall d’activitats, amb tallers i 
jocs també adreçats al públic adult. A més, 
hi va participar col·lectiu de balls de diferents 
equipaments propers “el que va permetre fer 
més barri”, ha assegurat Nadeu.

Bufalà, Pomar i Montigalà obriran, aquest 
cap de setmana, les festes dels diferents 
barris de Badalona que s’allargaran prac-
ticament fins a mitjans del mes de juliol. 
El barri de Pomar començarà aquest ma-
teix divendres 25 de maig les seves festes 
amb una festa amb el Dj Nico Mola, a les 
21h, al poliesportiu del barri. A Bufalà, 
també aquest divendres, s’ha organitzat 

Aquest pròxim diumenge, 26 de maig, 
s’ha organitzat un partit benèfic per a 
poder obrir una línia de recerca a la Vall 
d’Hebron per la malaltia “estranya” de la 
Daniela, una veïna de 4 anys del barri de 
Pomar. Amb el lema #lasonrisadedaniela, 
s’ha obert una pàgina a la xarxa social de 
Facebook amb la informació d’aquest acte 
i també de la Daniela. El partit d’aquest 
diumenge s’ha organitzat amb els ve-
terans del primer equip del Futbol Club 
Barcelona i amb els veterans del Bada-
lona. Durant el partit hi haurà el sorteig 
de samarretes dels jugadors Jordi Alba o 
Ricky Rubio, entre d’altres. El partit serà 

COMENCEN LES FESTES DELS BARRIS BADALONA

aquest diumenge 26 de maig, a les 12h, 
al camp del Pomar.

un Torneig de dominó i xocolata. Dis-
sabte serà el torn d’un torneig de bàs-
quet, una Master Class de dance Party 
i cinema a la fresca a l’escola de Can 
Barriga, a les 21h. El cap de setmana del 
1 i 2 de juny serà el torn de les festes de 
Sant Mori de Llefià, amb balls, xocolada, 
discoteca mòbil o sardinada. El següent 
serà Canyadó qui estarà de festa.

PARTIT BENÈFIC A FAVOR DE LA DANIELA DE POMAR
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La Fundació vol potenciar la cohesió social

BREUS
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Arriben les darreres activitats 
de les Festes de Maig
La Festa a Baix a Mar i la Festa del Dibuix tanquen els actes

Imatge d’arxiu de la Festa a Baix a Mar / festesdemaig.cat

Imatge d’arxiu d’una Happy Food Trucks

amb el badaloní Xavi Lozano. A la tarda, 
18.30h, començarà el concurs de picants 
a càrrec del xef Miquel Sala del restaurant 
Sant Miquel de Granollers (inscripcions 
obertes durant l’esdeveniment). A les 20h, 
tindrà lloc el concert amb Simbiosi (reg-
gae-fusió), guanyadors del Maresmusic 
2018 i per acabar el dia, a les 22:30h, el 
concert amb Happy Food Trucks Band (ver-
sions). De cara a diumenge, la fira obrirà 
d’11 del matí a 23h. A les 13:30h, s’ha pro-
gramat l’espectacle familiar Ouh Yeah! amb 
Dr. Fever, a les 20h, el concert amb Jordi 
Belza (versions) i a les 22h, tancarà la fira 
el dj Susi. Durant tot l’esdeveniment també 
podreu gaudir de demostracions de cuina i 
altres activitats.

La música en directe, els espectacles fa-
miliars, la gastronomia i les caravanes 
genuïnes i amb personalitat estaran des 
del divendres 31 de maig fins diumenge 2 
de juny a la plaça de Pompeu Fabra. Una 
manera divertida d’acabar les Festes de 
Maig 2019. L’edició del Happy Food Truc-
ks començarà divendres, 31 de maig, a les 
17h i tancarà cap a la 1 de la matinada. La 
primera jornada estarà protagonitzada pel 
DJ Chimi Hendrixx (deep-house) des de les 
19h a les 22h. Aquella hora començarà el 
Concert de karaoke en directe amb De Mor-
timers de Tiana. Dissabte, la Happy Food 
Trucks obrirà a les 11h del matí i tancarà a 
la 1 de la matinada. A les 13:30h s’ha pro-
gramat l’espectacle familiar: Tubs del món 

La plaça Pompeu Fabra acull 
la Happy Food Trucks

El maig va arribant al seu final i amb ell 
també s’apagarà l’espurna de les Festes de 
Maig. Tot i la pluja, que ha fer la guitza a 
molts actes, la participació ha estat un èxit 
en pràcticament tots els actes programats. 

El mal temps ha provocat, per exemple, 
l’aplaçament durant dos divendres d’aquest 
acte. Finalment La Nit del Mono serà el 31 
de maig, a les 21:30h, a la Plaça de la Vila. 
Després d’un altre aplaçament per pluja, la 

Núm. 658 Del 24/05 al 30/05/2019

plaça de la Vila serà aquest dissabte, 25 de 
maig, a partir de les 19.30h, l’escenari del 
Maig en Dansa on l’Esbart Sant Jordi pre-
senta una ballada de dansa tradicional ca-
talana amb la interpretació d’un conjunt de 
balls escollits per a l’ocasió. A les 20h, i a la 
platja dels Pescadors, el pa amb tomàquet i 
les sardines a la brasa seran els ingredients 
presents un any més a la Festa a Baix a Mar 
on no hi faltarà la música popular de cant 
de taverna i de les havaneres amb els grups 
Els Cremats i Canta Quetx. El rom cremat 

posarà el punt final a la festa. I a les 21h, 
el Concurs Sàpiens ChasCar a la Plana. És 
un concurs solidari que pretén, de manera 
distesa, promoure el pensament racional i 
humanista. De cara a diumenge, de 10 a 14 
hores, al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús, 
se celebrarà la sisena edició de la Festa del 
Dibuix, una proposta d’art, participativa i 
oberta a tothom que vulgui gaudir d’un matí 
artístic a través de tota mena de propostes 
de dibuix, inspiració i creació, compartint 
l’entorn natural del parc.
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Judit Neddermann s’uneix 
a Música a Vena a Can Ruti
La cantant dedica el concert a la unitat de nounats de l’hospital

Imatge de l’actuació de Judit Neddermann a Can Ruti

Des de novembre 2018, l’Hospital Germans 
Trias du a terme un programa estable de 
música a directe, seguint les directrius del 
seu programa d’humanització per millo-
rar l’experiència dels pacients i familiars a 
l’hospital. La iniciativa és fruit de la col·la-
boració amb l’associació sense ànim de 
lucre ‘Música en vena’ i té com a objectiu 
millorar el benestar de pacients i familiars 
durant la seva estada a Germans Trias i 
a l’ICO Badalona. En aquest marc, tant 

l’Hospital com Música en Vena han donat 
un nou pas endavant i el concert d’aquest 
mes s’ha fet a la Unitat de Cures Intensives 
Neonatals, un espai que reclama de forma 
especial aquest tipus iniciatives en les que 
en prioritza una atenció humanitzada i es-
pecialment sensible. Es tracta de la primera 
vegada que Música en Vena farà un concert 
a una unitat de Neonatologia de Catalunya, 
perquè degut a les característiques dels pa-
cients i familiar es tracta d’un espai que re-
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quereix d’un perfil de música molt especial. 
Per aquest motiu, aquest primer concert 
l’ha protagonitzat la cantant i compositora 
de Vilassar de Mar Judit Neddermann, que 
ha interpretat cançons del seu últim disc, 
‘Nua’. La música melòdica del jove talent 
maresmenc ha anat dirigit a nadons, mares 
i pares i professionals sanitaris. Nedder-

mann també ha realitzat un petit concert a 
la 13a planta, on es troben ingressats els 
pacients d’ICO Badalona. Aquesta iniciativa 
s’inscriu dins de la línia de treball transver-
sal d’Arts in Health (Arts en Salut) engegada 
per l’Institut Català de la Salut i que busca 
els beneficis terapèutics de la cultura i la 
seva integració als processos assistencials.

Els Amics de Can Ruti és una iniciativa de 
mecenatge gestionat per l’Institut d’Investiga-
ció Germans Trias i Pujol, que fomenta que 
es pugui continuar desenvolupant la recerca 
i la dedicació de professionals de la medicina 
i la investigació de les diversos institucions 
al campus de Can Ruti. Mitjançant aquesta 
col·laboració que enceten, es faran xerrades 
per tal d’apropar a la ciutadania la tasca de 
recerca científica de primer ordre que es fa des 
de Can Ruti. Es tracta de fer un diàleg entre 
els assistents i els investigadors per crear un 
espai d’interacció que permeti explicar els úl-

Quan el 1989 l’establiment de venda i fàbrica 
de pastes de sopa, La Sopera, situat al carrer 
de Francesc Layret, 69, va tancar, el Museu 
de Badalona – gràcies a la voluntat de les 
germanes Eulàlia i Esperança Busquets- va 
endur-se’n la maquinària que havia servit 
per elaborar la pasta i la fusteria de la botiga, 
on hi havia els taulells de venda. Igualment 
es van traslladar unes quantes plaques dels 
sostre de guix pintat que tenien una mostra 
que simulava un camp de blat amb roselles, 
fet l’any 1912 quan es van dur a terme im-
portants obres de reforma i construcció a la 
finca, projectades pel mestre d’obres Josep 

XERRADA DELS AMICS DE CAN RUTI A L’ESPAI BETÚLIA

Codina Clapés. Aquest material, conservat 
als dipòsits del Museu, s’ha restaurat per 
poder-lo incorporar a l’exposició El Moder-
nisme i les flors, que s’inaugurarà el 27 de 
juny al mateix Museu de Badalona.

tims avanços científics dels temes a tractar. La 
primera xerrada tindrà lloc el proper dimarts 
28 de maig a la sala d’actes de l’Espai Betúlia.

Tots som rars: pacients amb malalties 
minoritàries al nostre entorn
A càrrec de la Dra. Gisela Nogales, investiga-
dora principal del grup de recerca de malal-
ties neuromusculars de l’Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol (IGTP). La xerrada es 
farà el dia 28 de maig a les 18 h a la Sala 
d’actes de l’Espai Betúlia, al carrer Enric Bo-
rràs del Centre de Badalona.

EL MUSEU DE BADALONA RESTAURA UN SOSTRE MODERNISTA 
DE LA SOPERA

BREUS

Imatge de la remodelació de l’antic sostre 
de la sopera

LA PRÈVIA 34a Jornada. Pavelló Olímpic, diumenge 26 de maig a les 12.30h

Millor no haver de dependre de ningú

LÓPEZ-AROSTEGUI

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

LUKE HARANGODY MARCOS DELÍA

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

MOVISTAR ESTUDIANTES
Entrenador: Josep Maria Berrocal

A. GENTILE

OMAR COOK 

DARÍO BRIZUELA

N. CANER-MEDLEY S. WHITTINGTON Laprovittola va ser clau al partit de la primera volta. / Patricia Rojas

Última jornada d’infart. El Divina Joventut 
no va poder aprofitar el primer “match ball” 
a Vitòria i si vol ser als “playoffs” haurà de 
guanyar aquest diumenge el Movistar Estu-
diantes en una autèntica final. Per contra, si 
cau davant dels madrilenys estarà en mans 
del que facin els seus rivals directes. En 
aquest cas, els badalonins necessitaran que 
l’Andorra no guanyi a la pista de l’Unicaja 
i que l’Iberostar o el Baxi Manresa pun-

xin. Els canaris juguen a Fuenlabrada i els 
manresans ho fan a la pista del Tecnyconta 
Saragossa en un duel directe per jugar els 
“playoffs”. 
Millor, però, no haver de dependre de ningú 
i fer a la feina a l’aixopluc d’un Olímpic que, 
més que mai, ha de ser una olla a pressió. 
“Aquests nanos han fet un treball de deu du-
rant tota la temporada. Si no omplim l’Olím-
pic diumenge amb 12.000 persones, tenint 

l’opció de fer ‘playoff’ i jugar a Europa, no 
sé què som com a equip i com a club”, va 
afirmar rotund Carles Duran als micròfons 
de Ràdio Ciutat de Badalona després del 
matx a Vitòria. Una crida a l’afició perquè 
ompli les graderies i ajudi l’equip a tombar 
els madrilenys, que arriben sense angúnies 
després d’assolir la salvació matemàtica.
La Penya espera poder recuperar Marko 
Todorovic, absent a Vitòria per culpa dels 

problemes al genoll esquerre que ve arros-
segant després de la forta contusió que va 
patir contra el Múrcia. El pivot va forçar 
per poder jugar contra el Manresa i gaire-
bé no ha pogut entrenar els darrers dies, 
però l’objectiu és que pugui ajudar l’equip. 
“En Marko si pot jugar jugarà, però també 
necessito que entreni. Els que estiguin diu-
menge estaran i ho faran bé”, va explicar el 
tècnic verd-i-negre.
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Canonge Baranera, 45
08911 Badalona

elvermut45@gmail.com

SUPERMANAGER

1- Heurtel, Campazzo, Laprovittola.
2- Jaime Fernández, Beirán, 
    Okoye, Lundberg.
3- Tavares, Iverson, Dubjlevic,
     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. 34 Jornada 33 
1º  LA MENTIRA ramonrivaldo (Santa Coloma)  202,00
2º  Penyacrack manel14penya (Badalona)  197,80
3º  Como la cabeza al sombrero tonirb (Badalona)  190,20
......................................................................................................................
125ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  117,40

Lliga (general)
1º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma)  5.540,80
2º  Penya Carri Lemita Campió 2006-08-14 Lemita (Badalona)  5.491,60
3º  Santako Xevo (Badalona)  5.487,00
......................................................................................................................
18ºDiarideBadalona DiarideBadalona (BDN  5.304,80

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Núm. 658 Del 24/05 al 30/05/2019

Bongou-Colo, 34 o 43?
En aquest trepidant final de temporada, Duran està 
rotant amb una plantilla de 10, on els principals pi-
lars acumulen molts minuts i cansament (“gràcies” 
a les dobles jornades setmanals). Donat aquest 
panorama, determinats jugadors han donat una 
passa endavant, assumint més galons dels que es-
taven acostumats. És el cas per exemple de Nobel 
Bongou-Colo, que va arribar amb la temporada ja 
encetada i tenia la difícil missió de suplir a Shawn 
Dawson. El francès ha anat de menys a més, sobretot 
en implicació defensiva i col·lectiva, i en les darreres 
4 jornades disputades (sense l’ajornat de Tenerife) 
esgarrapa 19 minuts jugats per partit. Tot i aquesta 
millora, des que Nobel va arribar a Badalona, s’ha 

vist a un aler incòmode a pista, sobretot ofensiva-
ment. Tot i no haver-se caracteritzat mai per ser un 
excels anotador, Bongou-Colo sempre ha rondat la 
desena de punts per partit, mentre que ara n’anota 
5.8 amb bons percentatges (76% en tirs de 2). Ara 
bé, el bàsquet ha canviat tant en el darrer lustre, que 
els jugadors com Colo ara juguen a la posició de 4 
allunyats de l’anella, i el joc al pal baix s’està extin-
gint. Les situacions ofensives on el francès treia pro-
fit rarament succeeixen avui dia, però Nobel encara 
és un 3 que puntualment pot actuar de 4 (34). De 
cara al seu futur, podria ser profitós que es recon-
vertís a un 4 que pugui ajudar als alers en moments 
específics (43). El bàsquet modern és ben foll.

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

BADALONA ÉS BÀSQUET

Harangody llança davant de Shengelia. / ACB Photo: A. Bouzo

López-Arostegui (10), Laprovittola (21), Mar-
cos Delía (4), Ventura (-), Harangody (9) -cinc 
inicial-, Dimitrijevic (9), Morgan (7), Boun-
gou-colo (9) i McFadden (12). 

El Divina Joventut tenia a Vitòria el primer 
“match ball” per assolir la classificació per 
als “playoffs” i durant molts minuts ho va te-
nir a tocar. Tot i l’absència de Todorovic, que 
finalment va ser baixa per culpa de la contusió 
i l’edema ossi que pateix al genoll esquerre, 
els verd-i-negres van plantar cara a un Basko-
nia erràtic en un Buesa Arena inesperadament 
gèlid. Amb un bon to defensiu, la Penya va 

81

DIVINA JOVENTUT 

Luca Vildoza (10), Voigtmann (4), Shengelia (6), 
Garino (17), Shields (4) -cinc inicial-, Marcelin-
ho Huertas (2), Diop (-), Poirier (14), Jones (6) i 
Hilliard (24).  

87

KIROLBET BASKONIA

Tot i la baixa de Todorovic, la Penya planta cara i a 7 minuts del final guanyava per 62-70

El Baskonia sentencia en l’esprint final

dur la iniciativa d’inici (11-20) i va deixar els 
de Perasovic amb un 4/15 en tirs de dos i un 
1/6 en triples al primer quart. Els problemes 
per tancar el rebot i alguns tirs clars fallats 
van donar oxigen als vitorians, que van reac-
cionar amb un parcial de 17-2 (28-22), però 
tot i així els de Carles Duran van poder marxar 
als vestidors per davant (34-36). 
En la represa l’aparició de Hilliard (24 punts) 

Propera jornada

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

Iberostar Tenerife - Unicaja                85-92
San Pablo Burgos - UCAM Múrcia        84-73
Morabanc And. - C. Candelas Breogán      91-84
BAXI Manresa - Montakit Fuenla 86-77
Kirolbet Baskonia - Divina Joventut 87-81   

Movistar Est.- Monbus Obradoiro 83-80
Barça Lassa  - Delteco GBC           88-71
Herbalife GC - Tecnyconta Saragossa   84-79
Real Madrid  - València  83-77

Resultats  jornada 33
  Equip  G P

 1 Real Madrid 27 6
 2  Barça Lassa 26 7
 3 Kirolbet Baskonia 26 7
 4  València Basket 22 11
 5  Unicaja 20 13
 6  Iberostar Tenerife 17 16
 7  Divina Joventut 17 16
   8     BAXI Manresa 17 16
 9  Tecnyconta Saragossa 17 16
10     Morabanc Andorra 16 17
 11    San Pablo Burgos 14 19
 12    Herbalife G. Canària 14 19
 13    Montakit Fuenla 12 21
14  UCAM Múrcia 11 22
 15    Monbus Obradoiro                11            22
 16    Movistar Estudiantes                11            22
17  Delteco GBC  10 23
 18    C. Candelas Breogán           9          24

Classificació

i els triples de Garino van impulsar els vito-
rians (62-57), però la Penya, tot i fallar molt 
des del perímetre (11 de 35 triples), va seguir 
competint i a 7 minuts del final guanyava de 
8 (62-70). El Baskonia ja estava en bonus de 
faltes i semblava que el Joventut podria donar 
el cop de gràcia al partit, però no va ser així. 
Els de Perasovic van despertar i van senten-
ciar amb un demolidor 20-2. 

López-Arostegui, al millor cinc jove
Nico Laprovittola (21 punts, 8 assistències 

i 22 de valoració) va ser un cop més el lí-
der de la Penya davant dels vitorians, però 
cal destacar també el bon partit que van fer 
Neno Dimitrijevic i Xabi López-Arostegui. 
L’aler de Getxo, a més, ha estat escollit per 
segona temporada consecutiva com a inte-
grant del millor cinc jove de la Lliga Endesa, 
al costat del base Carlos Alocén (Tecnycon-
ta Saragossa), que ha estat el més votat, 
Vlatko Cancar (San Pablo Burgos), Jordan 
Sakho (BAXI Manresa) i Santi Yusta (Real 
Madrid).   

El cadet A del Joventut no va poder passar 
dels vuitens de final en el Campionat d’Es-
panya que s’està celebrant a Huelva. Els de 
David Jimeno van fer una primera fase impe-
cable, guanyant el València Basket (62-105), 
l’Estudiantes (84-65) i l’Unicaja (64-63), però 
en la primera eliminatòria de la fase final, els 
vuitens, van topar amb l’Iberostar Canarias 
(58-74). La superioritat física d’alguns dels 

El cadet verd-i-negre
cau en vuitens de final
al campionat d’Espanya

L’iberostar Canarias, botxí a vuitens. / @FAB_Andaluza 

jugadors canaris va ser clau per decantar el 
partit i deixar fora del campionat els bada-
lonins.
D’altra banda, aquest cap de setmana es dis-
puta a Palau-solità i Plegamans la Final a 4 
del Campionat de Catalunya Infantil Prefe-
rent. La Penya en serà un dels protagonistes i 
en semifinals s’enfrontarà al Manresa. L’altra 
semifinal la jugaran el Barça i el Sant Josep.  
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BADALONA  -  VILA-REAL B

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Moyano 
(Escudero, 80’), Estellés; Robert Simón, Marc 
Carbó, Boniquet (Gori López, 84’), Iván Agudo 
(Ángel Sánchez, 76’); Néstor Albiach i Chaco-
pino.

Vila-real B: Diego Licinio, Miguel Ángel, Edur-
do, Jose, Carlos, Addoquaye (Sergio, 61’), Ma-
dzey, Víctor (Francisco Javier, 66’), Rubén, Mario 
i Adrián (Enric, 61’).

Àrbitre: Alfonso De Ena Wolf (aragonès). TG: 
Moyano, Marc Carbó, Jose i Chaco.

Gols: 1-0, Estellés (18’); 1-1, Mario (20’); 2-1, 
Robert Simón (28’); 3-1, Néstor Albiach (29’); 
3-2, Rubén (90+1’).

Públic: 1.111 espectadors.

Una temporada 
de baix a dalt

La plantilla i el cos tècnic del Badalona a la  platja del Pont del Petroli / Eloy Molina

Amb l’entrenament d’avui, 24 de maig, el Ba-
dalona posarà punt final a una temporada que 
ha tingut final feliç però que, fins al mes de 
gener, no va ser gens bona. Els últims quatre 
mesos, des que Juanjo Garcia va seure a la 
banqueta, han corregit una primera part de 
curs convulsa i irregular. El retorn de Ramon 
Calderé no va ser tan bo com la seva primera 
etapa i, tot i que l’exjugador del Barça es va 
guanyar l’afecte i el compromís dels juga-
dors, no va aconseguir fer rutllar una plan-
tilla que ha demostrat tenir molt bon nivell. 
Les xifres són demolidores: amb Calderé, 
el Badalona va sumar 22 punts en 21 partits 
de lliga i amb Juanjo, 34 en 16 (37 en 17 si 
tenim en compte la victòria administrativa 

contra el desaparegut Ontinyent). En favor 
del veterà entrenador tarragoní cal dir que va 
haver de treballar amb un cos tècnic limitat, 
especialment des de la marxa del seu ajudant 
principal, Marc Cabestany, i que no va poder 
comptar amb Néstor Albiach i Valentín Mer-
chán, els dos fitxatges d’hivern que tan bon 
resultat han donat en la segona part del curs.
En tot cas, el que ha demostrat Juanjo Garcia 
en els quatre mesos en què ha dirigit l’equip, 
en els resultats i en el joc, el fan merèixer 
l’oportunitat de començar el pròxim projec-
te del CF Badalona. La directiva escapulada 
treballa amb la idea de renovar-lo, a ell i a 
bona part dels jugadors, però encara no es 
pot anunciar cap acord.

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 Robert Simón, Néstor 
Albiach i Iván Agudo (1 de penal).
• Amb 3 gols Albarrán (3 de penal).
• Amb 1 gol Boniquet, Aly, Estellés i 
pròpia porta.

Top 10 minuts jugats 
a la lliga 2018/19
1. Robusté 3.118
2. Moyano 2.907
3. Nana 2.883
4. Morales 2.880
5. Albarrán 2.633
6. Carbó 2.524
7. Robert Simón 2.504
8. Estellés 2.392
9. Chacopino 2.094
10. Iván Agudo 1.881

Classificació final

  Equip PTS GF GC

 1. At. Balears 75 52 30
 2. Hércules 67 36 24
 3. Vila-real B 62 54 39
 4. Cornellà 61 44 29
 5. Espanyol B 60 55 38
 6. Lleida 56 46 39
 7. Badalona 56 36 32
 8. Barcelona B 53 47 39
 9. Ebro 52 30 34
 10. Olot 48 33 31
 11. At. Llevant 45 41 43
 12. Sabadell 45 36 53
13. València B 44 44 50
 14. Ejea 44 30 36
 15. Castelló 44 36 36
 16. Alcoià 43 33 45
 17. Teruel 41 32 48
 18. Conquense 39 31 44
 19. Peralada 39 38 45
 20. Ontinyent * 0 23 42
* L’Ontinyent, retirat de la competició, ha rebut una 
sanció federativa de -32 punts.

 Badalona 3 - Vila-real B 2

 Lleida 0 -  Ontinyent 1

 Cornellà 2 -  Teruel 0

 Ejea 2 -  Peralada 2

 Alcoià  1 -  Conquense 1

 Castelló 2 - Barcelona B 1

 Hércules 0 -  At. Balears 1

 València B 1  -  Espanyol B 1

 At. Llevant 1 -  Ebro 2

 Olot 0 -  Sabadell 2

Resultats última jornada
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Miquel Robusté: “Tot serà més fàcil 
si segueix la majoria de la plantilla”

Robusté / Eloy Molina

La tercera temporada de Miquel Robus-
té en el Badalona ha estat, sens dubte, 
la millor del veterà defensa mares-
menc. S’ha perdut només dos partits, 
per acumulació de targetes, i ha estat el 
futbolista de la plantilla escapulada que 
més minuts ha jugat. Tan imprescindi-
ble per a Calderé com per a Juanjo, la 
seva veu es fa escoltar en aquest feliç 
final de curs.

- Com explica el que ha passat aques-
ta temporada?
- Ha estat un curs estrany. En la pretem-
porada, l’equip era molt jove i en el primer 
partit vam estar malament, el que va provo-
car molts canvis. No va ser agradable viure 
la sortida d’alguns jugadors. Finalment, 
es va reunir un bon grup i vam fer un co-
mençament de lliga bo. Però a final d’any 
vam patir una mala ratxa que va acabar 
provocant la sortida de l’entrenador. Cal-
deré va haver de treballar moltes setmanes 
sense ajudants, el va afectar especialment 
l’absència del seu segon, Marc Cabestany. 
El cas és que va estar molt sol i que va ha-
ver d’afrontar situacions complicades en 
el vestidor. Tot i que no vam entrar mai en 
descens, en el futbol manen els resultats i 
el club va decidir prescindir d’ell.

- I la decisió va portar bones con-
seqüències...
- Sí, amb Juanjo la cosa ha anat molt bé. 
La dinàmica dolenta s’ha girat i, si abans 
els partits se’ns escapaven per petits de-
talls, en els últims mesos tot ens ha anat de 
cara. Per altra banda, hem fet un bon joc. El 
cos tècnic, on ha treballat molta gent, ha fet 
una bona feina. Cal felicitar-los.

- Ha quedat clar, en tot cas, que hi ha-
via una bona plantilla.
- A Teruel, en el primer partit amb Juan-
jo, vam ser pràctics, mirant de no come-
tre errades, i vam empatar a zero. Va ser a 
partir del segon partit, contra el Cornellà a 

casa, que ens vam deixar anar. Aquell dia 
vam jugar molt bé i vam guanyar un equip 
de dalt. Això ens va donar molta confiança 
i l’entrenador va tenir llicència per imple-
mentar les seves idees. El cert és que sí, 
que hi ha qualitat en aquesta plantilla.

- El més normal és que Juanjo Garcia 
renovi...
- Si, i tant. Els resultats i el joc de l’equip, 
que està molt ben treballat, parlen per si 
sols. S’agraeix un cos tècnic amb tanta 
gent, perquè ens pot ajudar molt.

- Aquesta temporada només s’ha 
perdut dos partits, per targetes.
- Ha estat el primer curs en què he pogut 
fer una pretemporada com cal i ho he notat.

- Troba a faltar un projecte més ambi-
ciós en el club?
- El pressupost és el que és, un dels més 
normals de la categoria, i, per altra ban-
da, estem en un grup on normalment hi 
ha bastants equips forts. Crec que també 
tenim el problema de no poder donar con-
tinuïtat a les plantilles. Cada any marxen 

molts jugadors. Tan de bo arribin aviat 
moltes renovacions i hi hagi un pressupost 
millor la temporada que ve.

- Li sembla que, si el club aconse-
gueix renovar un bon grapat dels 
jugadors importants d’aquesta tem-
porada, el curs que ve el Badalona 
podrà aspirar al play-off?
- No se sap mai, en els últims tres anys 
ens hem quedat a les portes del play-off 
i, potser, el curs que ve el pressupost és 
més alt i fem una temporada dolenta. Però 
el que és segur és que tot serà més fàcil si 
segueix la majoria d’aquesta plantilla. Serà 
difícil, perquè hi ha gent jove que ha fet una 
gran temporada. Però som a temps de re-
novar la major part dels jugadors.

- Morales, amb 42 anys, ha tornat a 
demostrar que és incombustible. El 
veu continuant una temporada més?
- I tant! Fins i tot crec que ha millorat res-
pecte de l’any passat. Cuida molt la seva 
alimentació, és molt professional i, per 
això, sembla més jove. Es mereix conti-
nuar.

- Amb Moyano formen una dupla sen-
sacional, que suma 70 anys. Que des-
tacaria d’ell?
- Som bastant semblants. No ha tingut la 
sort d’estar en un equip que pujés a segona, 
però podria haver jugat en aquesta catego-
ria durant molts anys. El futbol no ha estat 
just amb ell. És un plaer jugar al seu costat, 
ens entenem molt bé.

“Aquest curs he notat 
que vaig poder fer una 
pretemporada com cal. 
Això m’ha ajudat a no 
tenir lesions” 

“Costa donar continuïtat 
a les plantilles, cada 
any marxen molts 
jugadors. Tan de bo 
poguem fer moltes 
renovacions, amb un 
pressupost millor”
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El Seagull va ratificar les expectatives i va 
superar còmodament el Pubilla Casas a la 
primera eliminatòria de la Copa Catalunya. 
Per primera vegada als darrers tres cursos, 
les ‘gavines’ han hagut de completar les 
rondes d’aquesta competició des de l’inici, 
ja que els últims anys havien estat exemp-
tes per trobar-se disputant la promoció 
d’ascens a Primera Divisió.
El partit va arrencar ràpidament de cara per 
a les badalonines, que es van avançar al 
minut 14 amb una diana de Pilar Garrote. 
Les de Jordi Ferrón encara augmentarien 
més les distàncies poc després, a 21’, de 
la mà de Mar Torras. El Pubilla Casas no va 
renunciar i va retallar distàncies a la sego-
na meitat amb un gol de Patricia Mencos.
La diana de les de l’Hospitalet, però, no 
canviaria res i deu minuts més tard Naiara 
Caballero va fer el tercer per al Segull. 
El conjunt badaloní va completar la goleja-

El Young Talent s’ha ennuegat amb la 
Segona Catalana en la temporada del 
seu debut. El descens a Tercera Catalana 
s’anava consumant jornada rere jornada. 
El fil de salvació, però, hi era present.

En l’anterior jornada, la Unificació Llefià 
va dictar sentència en el derbi i la de-
rrota groc-i-negra condemnava l’equip 
de Ricardo Parra a Tercera Catalana, un 
any després de proclamar-se campions a 
3cat4. El derbi a Badalona va arrencar a 
favor de l’equip de Jordi Souto, amb una 
diana d’Àlex Saumell al minut 14. Abans 
de la represa, el capità Carlos Garcia 
igualava el derbi i ficava el seu equip en 
el partit. Amb el marcador igualat fins al 
final, Mauro i Israel van decidir el partit a 
favor dels de Llefià al minut 81 i 87.
Victòria blanc - i - vermella i descens 

da al tram final del partit. Primer, amb una 
diana de l’extrem del filial Cristina Chave-
ro i, després, amb un altre d’Irina Uribe.
El pròxim rival del Seagull serà el Sant 
Gabriel, que va superar una complicada 
eliminatòria contra un altre conjunt de 
Segona Divisió com és el Pardinyes, que 
diu adéu a la Copa. Per tant, les ‘gavines’ 
tindran un duel exigent en segona ronda 
contra un rival de la mateixa categoria però 
amb els antecedents a la Lliga a favor de 
les de Jordi Ferrón. 

Ajornada la segona ronda a dimarts
El segon partit de la competició catalana 
s’havia de disputar aquest diumenge al 
vespre contra el Sant Gabriel, però degut a 
les nombroses baixes de jugadores, amb-
dòs entrenadors i clubs han acordat ajor-
nar el matx de la segona ronda a dimarts 
vinent a les 21 hores de la nit a l’Estadi 

groc a Tercera. Una llàstima. Aquest 
diumenge, finalitzarà la temporada amb 
el duel Llefià - Baró de Viver i el Sant 
Andreu Atlètic - YTFA, ambdós a les 12 
hores.

A Tercera Catalana, el Pere Gol va con-
firmar la seva salvació matemàtica a Ter-
cera després de tancar amb empat a tres 
el seu partit davant la Llàntia i el Lloreda 
va caure per la mínima versus un Cirera 
amb aspiracions d’ascens a Segona (1-
2).

A 4cat, UE Bufalà i Pere Gol B van con-
cloure la Lliga en novena i setena posi-
ció respectivament, amb 41 i 42 punts. 
Estadístiques molt semblants en una de 
les millors temporades a escala global 
d’equips badalonins a Quarta Catalana.

Foto: X.G

Foto: FCF

Primer tràmit superat 
sense despentinar-se (1-5)

El Young Talent consuma el seu descens 
a Tercera en el derbi contra la Llefià (1-3)

El Seagull tomba el Pubilla Casas en la primera ronda de la Copa Catalunya

Badalona tornarà a tenir un únic representant a Segona el pròxim curs

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL

Municipal de Badalona. 
Fins a mitja dotzena d’absències hauria 

tingut l’equip adrianenc. El Seagull, Carla 
Morera i Anna ‘Pascu’. 
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Badalonès i Ademar fan el primer cas cap a la 
‘Final Four’; El Círcol, amb un peu a Copa
El Natzaret torna a Primera femenina i el Círcol es manté a Segona

Foto: Bisbas Bàsquet

Cap de setmana amb excés d’emocions 
màximes al basquetbol comarcal badaloní 
però tant de bon n’hi hagi més. Anem per 
parts.
A Copa Catalunya, AE Fruits Secs Corbera 
Dimonis - Badalonès i Maristes Ademar 
van fer el primer pas per trobar-se plegats 
a la Final Four de la categoria, que es dis-
putarà a Segur de Calafell. El conjunt de 
Xavi Riera va imposar el seu estatus de 
campió de grup a la Bisbal d’Empordà i va 
guanyar el Sol Gironès Bisbal Bàsquet per 
un punt (81-82), el qual defensarà aquest 
diumenge a La Plana a dos quarts de vuit.
L’Ademar de Lluís García va donar la gran 
sorpresa de la jornada, ja que va ser l’únic 
equip amb el factor pista a favor en la pri-
mera jornada que va guanyar, tombant el 
Lliça d’Amunt, campió de l’altre grup de 
Copa (66-64). Una diferència de dos punts 
que defensarà l’equip vermell dissabte a 
les sis en punt al Vallès. Qui, a priori, té 
una eliminatòria més assequible de cara al 

partit de tornada és el Círcol Catòlic d’Òs-
car Gallifa (88-96). El ‘Coto’ va expugnar 
el CEM del Parc de la Ciutadella en el pla-
yout per mantenir la categoria i haurà de 
rematar la feina diumenge a les 17:45h.
A Primera Catalana, sense possibilitats 
d’ascensos badalonins, la UE Montgat 
NKG de Xavi Bassas buscarà tornar a 
Copa i aquest divendres inicia la Fase 
Prèvia amb el primer matx contra el Vila-
nova. Diumenge, al pavelló Silvia Domín-
guez, jugarà la segona jornada contra el 
Tàrrega.

El Joventut Fem busca l’ascens
En categoria femenina també estem d’en-
horabona amb diversos ascensos a poder 
celebrar o permanències ‘in extremis’.
A Primera Catalana, el Joventut Femení 

buscarà l’ascens a Copa Catalunya en la 
final a quatre, amb el Joviat, el Premià i 
el Valls. Aquest darrer equip serà el rival 
de les badalonines a semifinals, dissabte 
1 de juny a les 17 hores al Pavelló Joana 
Ballart de Valls. Diumenge seria el torn de 
la final o la lluita per la tercera posició. A 
Segona Catalana, el Sant Andreu Natzaret 
s’ha proclamat campió de lliga del grup 2 
després de vèncer La Salle Bonanova a do-
micili (39-80) i un balanç de 26 derrotes i 
únicament 4 derrotes.
Així mateix, disputaran la F4 de la catego-
ria amb Martinenc, Tordera i Viladecans. 
Finalment, el Círcol Catòlic s’ha assegurat 
la seva continuïtat a Segona després de 
superar el Can Parellada (42-49) a do-
micili en la darrera jornada i evitar així el 
playout de permanència.

MOTION METRIX, el nou sistema d’anàlisi 
de la cursa en 3D, arriba a Badalona
Sols, en parella, o en grup… Per 
l’asfalt, la muntanya, o la platja, cada 
cop hi ha més i més persones que 
s’apunten a la moda de córrer per 
estar millor. I és que practicament 
tots els especialistes coincideixen en 
que córrer és una de les pràctiques 
esportives més complertes i bene-
ficioses per l’organisme, ja que no 
només millora la nostra resistència i 
capacitat aeròbica, sino que, en im-
plicar un gran número d’estructures 
musculars, les reforça i optimitza la 
seva funcionalitat.
Però atenció, perque amb freqüència 
una tècnica defectuosa a l’hora de có-
rrer pot ser una font important de pro-
blemes físics. Qualsevol incorrecció 
a la petjada, a la inclinació o a l’angu-
lació dels diferents segments del cos 
pot provocar, en ser exponencialment 
repetida durant cert temps, lesions 
o compensacions que poden donar 

origen a dolors immediats o futurs a 
peus, genolls, malucs o esquena.
Per esbrinar si la nostra tècnica de 
cursa és eficaç i eficient o si,  pel 
contrari, és ineficaç i potencialment 
perillosa, fa anys que s’ha vingut 
desenvolupant a Europa un sistema 
d’anàlisi conegut com a Motion Me-
trix. És un sistema markless (sense 
marcadors) compost per càmeres 
quinètiques i un potent software que 
identifiquen fins a setze punts del 
corredor i permeten així recrear fidel-
ment la seva imatge tridimensional 
en córrer. 
El sistema analitza dades com la fle-
xió i extensió del maluc, el primer 
punt de contacte del peu amb el terra 
(la qual cosa permet identificar si ets 
un corredor de retropeu, de migpeu 
o d’avantpeu), la cadència, les forces 
verticals, laterals i anteroposteriors, 
les oscil·lacions del centre de gra-

vetat i, en general, la eficiència ener-
gètica a l’hora de córrer. D’aquesta 
manera, l’especialista biomecànic 
pot observar i gravar tots els detalls, 
oscil·lacions i angulacions dels dife-
rents segments del corredor, i propo-
sar-li les correccions necessàries per 
millorar la seva eficàcia i prevenir així 

possibles futures lesions.
Aquest revolucionari sistema, Mo-
tion Metrix, pot fer-se des de fa uns 
mesos a Badalona de la mà de Podo-
cad, el centre de podologia avançada 
especialitzat en biomecànica situat a 
l’Av.President Companys 8, davant 
mateix del pàrquing del Viver. De fet, 
és l’únic lloc a tot el Maresme on es 
pot fer, i, a més, ens consta que en-
cara tenen una oferta d’obertura molt 
interessant.. Podeu trucar i reservar 
cita al 93 156 05 44

ATENCIÓ RUNNERS!

Foto: Círcol
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Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
Mart a Cranc afavoreix una revisió del passat, sobretot 
pel que fa a qüestions familiars, domèstiques o emocio-
nals. I el bon aspecte a Venus, la resolució de conflictes.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb Mart transitant pel teu signe, experimentes un to 
més combatiu. Defenses els teus interessos amb més 
vehemència i s’activen assumptes laborals que estaven 
pendents.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus transitant per la Casa VIII, pot fer que gaudeixis es-
pecialment de la intimitat en parella. És moment de com-
partir també alguns recursos amb els altres en general.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Segueix l’etapa d’espera i reflexió. Mart entra a la Casa 
VII i propicia que els assumptes de parella s’activin. Si 
no tens parella, ara pot sorgir algú interessat.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus amb Urà, dóna el tret de sortida per assolir una 
fita que té el propòsit d’alliberar-te. Vols passar-ho bé i 
sentir-te més jove. Potser penses en un canvi d’imatge.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Venus per la Casa X, pot estabilitzar el sector pro-
fessional. També pots posar energia en millorar les 
teves relacions personals, després d’un exercici 
d’autocrítica.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
La visió dels altres, i de la parella en particular, pot di-
ferir de la teva. Tu tendeixes a viure-ho tot amb gran 
intensitat i hi ha qui prefereix establir certa distància.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Venus, al costat d’Urà, propicia millores i confort per-
sonal. Si surts d’una etapa difícil, es pot suavitzar la si-
tuació. Recerca de certa estabilitat, bellesa i harmonia.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Felicitats! El Sol entra al teu signe. S’apropa l’ani-
versari i renovació energètica. Estructures assumptes 
materials pacientment. Trobades familiars al voltant 
d’una taula.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mercuri en conjunció al Sol i aspectant a Saturn i Plutó, 
al sector dels afectes, pot inclinar-te a revalorar la teva 
relació de parella i a desitjar-ne l’estabilitat.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Mart transitant per la Casa VIII, reforça el vincle amb 
la parella. S’activen qüestions materials, subvencions 
o herències. Júpiter retrògrad inclina a recuperar la fe.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
L’aspecte de Mercuri amb Neptú, inclina a trobar parau-
les adequades per expressar el que sents. Afavoreix la 
inspiració i la imaginació

Sudoku
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