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El moviment d’Àlex Pastor de 
postular-se com a candidat 
condiciona a la coalició 
liderada per Dolors Sabater.
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Xavier Garcia Albiol confia en 
ser proclamat alcalde en la 
segona volta
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Les eleccions municipals del passat 
diumenge a Badalona van registrar una 
participació rècord d’un 63,85%, un to-
tal de 100.129 badalonins i badalonines 
que van decidir el seu futur a les urnes. 
Es van abstenir 56.702 persones, van 
haver-hi 334 vots nuls i 526 vots en 
blanc.

Quins han estat els resultats?
El PP de Xavier García Albiol ha tornat 
a guanyar aquestes eleccions per tercer 
cop consecutiu amb uns grans resultats. 
La coalició, en canvi, de la “Badalona 
Valenta”, encapçalada per Dolors Saba-
ter, ha estat la segona força més vota-
da de la ciutat, però ha perdut gairebé 
1.000 vots respecte el 2015. El PSC 
d’Àlex Pastor, per la seva banda, s’ha 
establert com a tercera força augmentant 
en més de 7.300 vots respecte al 2015.
El PP arriba als 11 regidors i als 37.000 
vots, uns resultats per sobre dels del 

Aquest diumenge hem pogut conèixer 
els resultats electorals a Badalona, on 
ha guanyat el PP de Xavier García Albiol 
aconseguint un total d’11 regidors.
Del total de 34 barris que formen Bada-
lona, a 24 va sortit guanyador el PP, 
mentre que als 10 restants va ser la Ba-
dalona Valenta la que es va imposar.

Aquells barris on va sortir escollit Xavier 
García Albiol són: Artigues, Bonavista, 
Bufalà, Can Clarís, Canyet, Mas Ram, 
Pomar de Dalt, Congrés, El Remei, 
Gorg, La Pau, La Salut, Lloreda, Nova 
Lloreda, Montigalà, Pomar, Puigfred, 
Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de 
Llefià, Sant Mori de Llefià, Sant Crist, 
Sant Roc i Sistrells.
Per una altra banda, on va sortir electa la 
Badalona Valenta de Dolors Sabater és a: 
Canyadó, Manresà, Guixeres, Casage-
mes, Centre, Coll i Pujol, Dalt de la Vila, 
La Morera, Progrés i Raval.

Xifres
Dels 24 barris on el PP va ser la primera 
força, els més destacats van ser Sant Mori 
de Llefià, amb 3.971 vots, Puigfred, amb 
2.982 vots, Sant Joan de Llefià, amb 

Les darreres eleccions municipals a Badalona 
ens han deixat una participació d’un 63,85%. 
Un índex molt superior a les esdevingudes 
l’any 2015, quan va ser d’un 57,53%. Un dels 
factors clau que explica aquest augment de 
vots seria la polarització de la campanya elec-
toral. L’aposta de la coalició de Dolors Sabater 
per “ser la llista més votada” i la del PP de Xa-
vier García Albiol perquè “no tornés a governar 
la CUP” s’ha traduït en una major implicació 
per part dels veïns i veïnes de diferents barris.
Els percentatges de participació més alts els 
hem trobat al districte 1 de la ciutat: al Centre 
va haver-hi una participació del 75%, seguit 
de Dalt la Vila amb un 74,6% i Casagemes 
amb un 73,7%, molt superior a la mitjana del 
63,85%. L’alta participació en el districte 1 va 
esdevenir La Badalona Valenta com la força 
més votada. Destacar l’entrada del Partit Popu-
lar com a segona força en barris com Dalt la 
Vila i Casagemas i tercera força en el Centre, 
després de Junts x CAT.
Per el contrari, els percentatges més baixos 
són els registrats al districte 6 de Badalona: 
Sant Roc, amb un 43,68% i Artigues, amb un 
51,8%.
Tot i que la participació va ser més alta als 

Xavier Garcia Albiol guanya les eleccions però 
no queda clar qui serà l’alcalde

2015, quan van aconseguir 10 regidors 
i 7.000 vots menys. No obstant això, no 
ha aconseguit la majoria absoluta del 
ple, que són 14 regidors, i depenen dels 
possibles pactes que les esquerres de-
cideixin fer.
La coalició de Guanyem Badalona i ERC 
liderada per Dolors Sabater ha aconse-
guit 7 regidors, 1 menys respecte als 8 
que les dues formacions havien aconse-
guit per separat fa quatre anys (5 per a 
Guanyem i 3 per a ERC).
El PSC d’Àlex Pastor, l’alcalde fins ara, 
se situa just per darrere amb 6 regidors, 
2 més que al 2015 i es posiciona com la 
força que més vots ha pujat, uns 7.300.
Badalona en Comú Podem, d’Aïda Llau-
radó, aconsegueix 2 regidors, els matei-
xos que tenia ICV-EUIA.
Finalment, Junts per Catalunya de David 
Torrents aconsegueix entrar a l’Ajunta-
ment amb 1 regidor i Ciutadans, per la 
seva banda, queda fora del consistori.

Sabater (Guanyem-ERC) i Pastor (PSC) es postulen per liderar l’alternativa al Partit Popular

De 34 barris, 24 van triar al PP i 10, a la Badalona Valenta La participació es dispara 
al Districte 1
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RESULTATS ELECCIONS EUROPEES BADALONA

La participació en les darreres elec-
cions europees a Badalona ha aug-
mentat de manera molt significativa. 
Aquest any, el percentatge se situa en 
un 62,84%, mentre que a les del 2014 
va ser d’un 42,79%.
La força més votada ha estat el PSOE, 
amb Josep Borrell al capdavant, però 
amb quasi 10 punts de diferència res-
pecte a les anteriors eleccions: aquest 
any hauria aconseguit un 28,78% de 

suport i, al 2014, un 20.77%. ERC-Ara 
Repúbliques d’Oriol Junqueras ha es-
tat la segona força guanyadora amb un 
16,99% de suport, seguit d’un 16,10% 
de Junts per Catalunya amb Carles 
Puigdemont.
Per altra banda, el PP de Dolors Mont-
serrat es situa per darrere amb el 
12,07%, seguit de Cec-Podemos amb 
un 10,24%, C’s amb 9,05% i VOX amb 
un 2,19%.

PSC PP C’s VOXJxCAT-Junts Cec-PodemosERC-ARA REPÚBLIQUES
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RESULTATS ELECCIONS EUROPEES A BADALONA EN VOTS

2.945 i Nova Lloreda amb 2.827.
La resta de barris van ser liderats per la coa-
lició de Guanyem Badalona i ERC, destacant 
als barris de Progrés, amb 2.543 vots, Casa-
gemes amb 2.500 i Centre amb 2.484.

La resta de partits
El PSC d’Àlex Pastor va aconseguir ser la 
segona força més votada als barris de Pui-
gfred i Montigalà, amb 1.886 vots i a Llefià, 
a Sant Mori amb 1.633 vots, a Sant Antoni, 
amb 1.425 i a Sant Joan amb 1.100.

Badalona en Comú Podem, per la seva 
banda, va aconseguir el nombre més elevats 
de vots a Puigfred, 734 vots, a Sant Mori de 
Llefià, 669 i a Nova Lloreda 682.

Junts per Catalunya només ha aconseguit 
imposar-se com a segona força al Centre, 
amb un total de 821 vots.

Ciutadans, per una altra banda, té la seva xi-
fra més alta amb 215 vots al barri de Puigfred, 
seguit de Sant Mori de Llefià amb 124 vots.
Tú Eres Badalona (TEB), va aconseguir un 
total de 1.247 vots als 34 barris.

Vox, finalment, ha aconseguit menys vots que 

barris que van votar a la candidata Dolors 
Sabater, el nombre de barris que va votar al 
PP és molt més alt. És el cas de Sant Mori 
de Llefià. Aquest és el barri amb més ha-
bitants censats, un total de 12.042. Aquí, 
la participació electoral va ser d’un 63,7%, 
que es tradueix en 7.676 votants. Per tant, 
és un percentatge més baix que al Centre, 
però són més persones les que van sortir 
a decidir el futur de Badalona a les urnes.
Seguit de Sant Mori, trobem Puigfred-Mon-
tigalà, amb 11.378 habitants i una partici-
pació d’un 67% i Bufalà, amb 11.073 habi-
tants i un 65,1% de participació. Tots tres, 
barris on el PP va sortir escollit amb una 
gran diferència respecte els altres partits: a 
Sant Mori de Llefià van ser 3.971 persones 
les que van confiar en Albiol, 2.982 a Puig-
fred-Montigalà i 2.467 a Bufalà.
El Remei, en canvi, és el barri amb menys 
habitants registrats, 631 exactament, amb 
una participació del 56,5%.
La resta de barris tenen un percentatge molt 
similar: Bonavista, Can Clarís, Canyadó, 
Canyet, Mas Ram, Pomar de Dalt, Congrés, 
Gorg, La Morera, Nova Lloreda i Raval tenen 
tots entre un 65% i un 70% de participació.
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la resta, sent només 2 persones els que els 
han votat a Bonavista, per exemple, o 3 a Coll 
i Pujol. El seu màxim han estat 37 vots a la 
Salut.
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Favorits en segona opció segons els veïns i veïnes

Preferències i menys desitjats en funció del vot

Candidats menys desitjats segons l’enquesta

Un cop publicats els resultats de les eleccions municipals a Badalona 
és moment que els partits implicats comencin a parlar entre ells i a 
negociar. fins el dia 15 de uny, que se celebrarà el ple de constitució de 
l’ajuntament
Havent explicat la posició d’aquests 3 partits, gràcies a l’enquesta feta 
per El Diari de Badalona, podem veure quines són les preferències dels 
enquestats en les futures decisions.
Les persones que van respondre aquesta enquesta van preferir amb un 
51,2% al candidat socialista, Àlex Pastor, com a segona opció d’alcalde 
si no sortís escollit qui ells volien. El seguien Dolors Sabater amb un 
24% i Xavier Garcia Albiol amb un 21,4%.  

De la mateixa manera, els enquestats també van escollir a quin candidat 
no volien com a alcalde. Els resultats generals ens mostren que Dolors 
Sabater, de La Badalona Valenta, és l’aspirant a l’alcaldia més rebutjada, 
amb un 49%. La segueix de prop Xavier García Albiol, amb un 43,8% 
dels vots. Pastor és el que menys rebuig desperta entre els enquestats.

De les 66 persones que van votar a la 
Badalona Valenta per aspirar a l’alcaldia, 
52 van preferir Àlex Pastor com a segona 

Dels 145 votants que van escollir a les 
eleccions municipals al PP de Xavier 
García Albiol, 124 no volien a Dolors 
Sabater com a alcaldessa i només 9 re-

Favorits en cas de no ser el teu candidat

Menys desitjats segons el teu vot

Segons els votants de Xavier Garcia Albiol Segons els votants de Dolors SabaterSegons els votants d’Àlex Pastor

Favorits segons els votants d’Àlex Pastor Favorits segons els votants de Xavier Garcia Albiol

opció. Només 3 d’aquests votants preferien a 
Albiol en segon lloc i la resta n’era indiferent.
En canvi, dels 94 que van escollir al PSC, 41 

butjaven Àlex Pastor. La resta n’era indiferent.
Per altra banda, de les 94 persones que vota-
rien al PSC d’Àlex Pastor, 48 van decidir que 
no volien a Xavier García Albiol com a alcal-

preferien com a segona opció a Dolors Saba-
ter i 34 a Albiol.
Dels votants del PP, 145 exactament, 106 

de de Badalona. 39 rebutjava a La Badalona 
Valenta de Dolors Sabater i els altres n’eran 
indiferents.
Per últim, segons la nostra enquesta, de les 

voldrien Àlex Pastor com a segona opció 
i 5 persones a la Badalona Valenta. Tota la 
resta n’era indiferent.

66 persones que votarien a La Badalona 
Valenta de Dolors Sabater, 58 no volien 
a Albiol i només 4 rebutjaven Àlex Pas-
tor.

RESUM ENQUESTA ELECCIONS MUNICIPALSELECCIONS MUNICIPALS

Inici de les converses per arribar a acords per el futur govern de la ciutat

Després dels resultats de les 
eleccions municipals de Badalo-
na, els partits que es presenten a 
l’alcaldia de la ciutat han fet unes 
declaracions per deixar clar com 
volen actuar de cara al dia del 
ple de constitució, el 15 de juny.

El guanyador de les eleccions, 
Xavier García Albiol, s’ha pro-
nunciat sobre els resultats elec-
torals. El candidat del PP afirma 
que “sí governarem Badalona i, a 
partir del 15, seré l’alcalde”.
Albiol té clara la victòria i no 
s’imagina al PSC d’Àlex Pastor 
cometent el mateix error que 
al 2015 quan, segons ell, “van 
regalar l’alcaldia a la CUP”. En 
aquest cas, diu, el que es pretén 
és “regalar-li l’estabilitat de Ba-
dalona 4 anys a la candidata de 
la CUP i als independentistes”. 
Per això, li demana al candidat 
del PSC que s’abstingui en la 
investidura del 15 de juny i per-
meti l’estabilitat institucional de 

Pastor (PSC) condiciona Sabater (Guanyem-ERC)
i Albiol està a l’espera

Badalona. “Un cop fet això, no 
descarto que, després de l’estiu, 
els socialistes puguin entrar al 
govern”.

La resta de partits també 
han volgut deixar clares les 
seves postures.
El PSC ha estat el primer en pro-
nunciar-se des de la mateixa nit 
electoral: “Em presentaré a l’al-
caldia i, tal i com vam prometre 
no votarem a favor d’Albiol o Sa-
bater”. A més, demana a la coali-
ció de Guanyem Badalona i ERC 
“generositat per barrar el pas 
al PP”. El candidat Àlex Pastor, 
des d’aquest dijous, ja es troba 
iniciant converses per tractar la 
formació de govern. 
La força d’esquerres més vota-
da a les eleccions municipals, 
la Badalona Valenta de Dolors 
Sabater, conscient del posicio-
nament ferm del PSC ha dit que 
no “marquem línies vermelles 
per negociar amb Pastor (PSC)”. 

Segons la candidata, es tro-
ben esperant a que Àlex Pastor 
marqui un dia per reunir-se amb 
ells, “tot i que ens trobem impa-
cients perquè Badalona no pot 
esperar”.
Per una altra banda, Aïda Llau-
radó de Badalona en Comú 
Guanyem demana al PSC i a la 
Badalona Valenta que “s’asse-
guin a negociar i deixin de ban-
da personalismes i exigències 
perquè un govern en minoria a 
Badalona és molt inestable”. La 

candidata aposta per un govern 
d’esquerres.
Per tant, pocs dies després de 
les eleccions les postures dels 
diferents partits no deixen clar 
el futur govern de la ciutat. El 
posicionament del PSC d’aspirar 
a l’alcaldia condiciona les altres 
formacions, que intentaran en 
les properes negociacions di-
ferents plantejaments. Mentres, 
Albiol desitjant que no s’arribin 
a acords per tornar a ser elegit 
alcalde en la segona volta. 

Reflexions sobre els resultats a Badalona

Agraeixo a “Diari de Badalona” que 
m’hagi demanat que comparteixi què 
opino que podria passar abans no es 
constitueixi el nou Ajuntament, el pro-
per dia 15 de juny.

Val a dir que, per primera vegada des de 
2003, he observat “les municipals” com 
a ciutadà, i no com a protagonista que 
encapçalava una oferta electoral. Reite-
rar aquí la felicitat que m’evoca pensar 
en els 12 anys de servei a la ciutat com 
a regidor, és un exercici que va lligat, 
si em deixen, a la lectura que faig dels 
resultats d’aquest darrer diumenge. I és 
que dels meus anys a l’ajuntament -qua-
tre d’oposició, quatre de govern, i quatre 

més d’oposició decisiva-  els darrers 
quatre van marcar, i molt, la política que 
fins avui s’ha fet a la ciutat.

La nova victòria -la tercera consecutiva 
i per més marge que a les anteriors- de 
Xavier Garcia Albiol torna a posar al 
centre del debat si ha de governar la llis-
ta més votada, o no. Els qui no el volen, i 
han perdut les eleccions, ens expliquen 
que “és el Ple dels 27 regidors i no la 
ciutadania” qui tria l’alcalde o alcaldes-
sa. I qui les ha guanyat reclama, lògi-
cament, el dret a poder exhibir la vara 
d’alcalde “perquè la majoria dels veïns 
així ho han volgut i tenim més vots”.

A banda de preguntar als qui hem per-
dut i han perdut les eleccions, en què es 
falla per no poder vèncer el candidat po-
pular a la ciutat, el cert és que tenir més 
vots no vol dir ser la majoria. Tan cert 
com ho és que una suma de petits que 
vulgui ser majoritària no pot imposar-se 
només numèricament. Seria exigible 

que disposés d’un projecte atractiu. 
Seria necessari també que -essent una 
suma de perdedors- tingués una gran 
cohesió interna. I finalment, fóra bo que 
incorporés una visió humil de la gover-
nança, que consisteix a tenir en compte 
les minories i, sobretot, a aquells als qui 
estàs impedint governar malgrat guan-
yessin les eleccions.

No crec que això hagi passat a Badalona 
els darrers anys, i per això es va produir 
la moció de censura que va permetre als 

socialistes governar la ciutat en el darrer 
tram de mandat.També  són els mateixos 
que no van saber consolidar el govern 
del 2015, els qui demanen tornar a “fer 
fora Albiol”. Però hi ha una diferència: 
els socialistes estan més forts i han 
après d’aquests anys. 

Sigui com sigui, com a badaloní i com a 
membre del govern de Catalunya, el fu-
tur govern de la ciutat em tindrà a dispo-
sició. Perquè primer que tots nosaltres, 
hi ha la ciutat.

Ferran Falcó
Secretari de Territori i Sostenibilitat

Favorits segons els votants de Dolors Sabater



Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com ACTUALITAT 76 OPINIÓ Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

La revolució digital també 
requereix d’educació

Tant important és parlar de la situació 
política actual de la ciutat de Badalona 
com destacar alguns fets que passen 
al voltant de les nostres vides i gene-
ren una forta repercussió en l’opinió 
pública.
Fa 5 anys, Verónica, treballadora a 
Iveco des de 2006, va gravar un vídeo 
de contingut sexual amb el que era la 
seva parella en aquell moment. Anys 
després, va formar una familia i va te-
nir 2 fills.
Aquell vídeo es va difondre per gran 
part de la plantilla i Verònica és sot-
mesa a diferents tipus de comentaris.
El passat dissabte, Verónica es suïci-
da.

Fins quin punt les xarxes socials 
suposen un avenç en la nostra 
societat?
En l’actualitat, amb l’anomenada “re-

volució digital”, és molt fàcil fer difusió de 
qualsevol tipus de continguts. Ja no som 
simples espectadors, ara interactuem amb 
les xarxes i som capaços de generar ona-
des de compliments o de crítiques cap a 
algú en només dos clicks.
De la mateixa manera, ja no ens confor-
mem en viure tot el que ens envolta en 
primera persona; ara ho gravem, i ho fem 
perquè volem compartir-ho, necessitem 
demostrar al món què és allò que ens en-
volta.

Sabem quan parar?
El cas de la Verònica és la resposta a 
aquesta pregunta: no coneixem límits a 
l’hora de difondre el que gravem. 
Un cas més proper és el de les imatges que 
han circulat de menors d’edat realitzant un 
ball en el qual es mostra a les noies com 
un objecte sexual en una discoteca bada-
lonina.

Realment no som conscients de tot el mal 
que podem causar en uns instants i no 
pensem en les conseqüències dels nostres 
actes. El perill de les xarxes socials està a 
l’abast de tothom des d’edats cada vegada 
més primerenques.
Cal educar i visibilitzar aquest mal per tal 
que el respecte formi part del nostre dia 
a dia.

EDITORIAL

Núm. 659 Del 31/05 al 06/06/2019
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LA PRÈVIA PLAYOFF Primer partit dels 1/4 de final. Palau Blaugrana, divendres 31 de maig (21.30h)

Amb la il·lusió de fer-la encara més grossa 

LÓPEZ-AROSTEGUI

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

LUKE HARANGODY MARKO TODOROVIC

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

BARÇA LASSA
Entrenador: Svetislav Pesic

ADAM HANGA

THOMAS HEURTEL

PAU RIBAS

CHRIS SINGLETON ANTE TOMIC

Todorovic lluitant pel rebot amb Pau Ribas en el darrer derbi a l’Olímpic. / David Grau

La Penya torna als “playoffs”. Els badalonins 
van certificar la classificació en l’última jorna-
da i quatre anys després disputen les elimina-
tòries pel títol. El Barça Lassa, que en l’esprint 
final va cedir el liderat de la lliga regular al 
Madrid, és el primer obstacle als quarts de 
final, que comencen aquest divendres al Pa-
lau Blaugrana.  
Sobre el paper el Barça és el gran favorit. Per 
pressupost i plantilla, amb un fons d’armari 
inacabable, els blaugrana estan a anys llum 
de la Penya, però també és cert que tota la 
pressió recaurà sobre les seves espatlles. No 
ser a semifinals seria un autèntic daltabaix per 
als de Pesic, mentre que per a la Penya tot el 
que vingui serà un afegitó a una temporada 
per emmarcar passi el que passi. “Rere els 
cinc grans som l’únic equip que fa Copa del 
Rei i ‘playoff’ i això diu molt d’aquest equip”, 
presumeix Carles Duran, que buscarà furgar 

en la ferida d’un etern rival al que ja va guan-
yar fa unes setmanes a l’Olímpic per 89-77. 
A més, en un “playoff” curt, al millor de tres 
partits, hi ha més opcions de poder donar un 
ensurt. 
“Com ja vam dir abans de la Copa, no ens 
conformem amb el que hem fet. Estem als 
“playoffs, on hi ha en joc un títol, i intenta-
rem competir per aquest títol. Sabem que la 
dificultat és màxima, perquè ens enfrontem 
a un dels dos grans favorits i amb el factor 
pista en contra, però anem amb tota la il·lusió 
de jugar el millor bàsquet possible”, apunta 
el tècnic verd-i-negre, que també ha demanat 
“respecte” per a la Penya en aquests “playo-
ffs”, sobretot de cara a la vigilància especial 
que de ben segur rebrà Nico Laprovittola: “Es-
tic convençut que Pesic intentarà carregar-lo 
físicament i veurem si tenim el respecte d’un 
equip que juga el ‘playoff’ i d’un jugador que 

ha estat l’MVP de la lliga. Recordo que a la se-
mifinal de la Copa tothom parlava del jugador 
que havia fet història i després no vam tenir 
aquell respecte que mereixíem i espero que en 
aquesta sèrie ens xiulin igual que al Barça”. 
Laprovittola, pel seu cantó, té clar que el partit 
i l’eliminatòria serà molt dures, sobretot des 
del punt de vista físic: “Ells tenen un equip 
gran, amb moltes rotacions, i hem d’inten-
tar igualar aquest físic i aquesta intensitat”, 
apunta l’argentí, que tot i el favoritisme blau-
grana està convençut que la Penya pot donar 
la campanada: “Hem de competir com hem 
fet tot l’any. Podem presentar batalla i podem 

López-Arostegui també va brillar i està acabant el curs a un gran nivell. / David Grau

López-Arostegui (9), Laprovittola (32), Delía (6), 
Ventura (5), Harangody (3) -cinc inicial-, Dimi-
trijevic (-), Morgan (3), Todorovic (20), Nogués 
(-), Boungou-colo (6), McFadden (2) i Parra (-). 

El Divina Joventut no va fallar davant 
del Movistar Estudiantes (86-78), amb 
l’enèsima exhibició de Nico Laprovittola 
(32 punts) i un nou partidàs de Todoro-
vic (29 de valoració), escollit MVP del 
mes de maig a l’ACB. El triomf va asse-
gurar la classificació per als “playoffs” 
sense haver de dependre de la resta de 
resultats i, de retruc, va donar la clas-
sificació per poder disputar l’Eurocup 
la temporada vinent. La Penya, de tota 
manera, també valora l’opció de jugar la 
Champions League de la FIBA. 

L’Estudiantes, tot i arribar a Badalo-
na amb els deures fets i amb un munt 
d’absències (Brizuela, Gentile, Ca-
ner-Medey i l’exverd-i-negre Goran Su-
ton), va fer patir la Penya fins al darrer 
quart. Els badalonins, conscients que 
s’ho estaven jugant tot, van acusar els 
nervis, sobretot en una primera part on 
van estar negats en els triples (1/10) i 
van trobar a faltar Laprovittola (5 pilotes 
perdudes i només 5 punts). En els mals 
moments, però, Todorovic va estirar del 
carro per contrarrestar els punts de Whi-
ttington (22), Clavell (16) i Vicedo (13), 
que lideraven un conjunt madrileny molt 
més tranquil i sense angúnies (35-35 al 
descans). Faltava l’aparició de Laprovi-
ttola i l’argenti va emergir en la represa 
per regalar a l’afició badalonina un altre 
recital i acabar amb la resistència dels 
madrilenys. El base verd-i-negre va cla-
var 27 punts en la segona meitat i va po-
sar dempeus un Olímpic rendit a la seva 
màgia.
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DIVINA JOVENTUT 

Gian Clavell (16), Edgar Vicedo (13), Omar Cook 
(8), Whittington (22), Sola (-) -cinc inicial-, Etou 
(-), Hakanson (9), Grytsak (-), Arroyo (-), Tamayo 
(3) i Arteaga (7). 

78

MOVISTAR ESTUDIANTES

El base i el pivot agafen el timó per tombar l’Estudiantes i assegurar els “playoffs”

Laprovittola i Todorovic mostren el camí

  Equip  G P

 1 Real Madrid 28 6
 2  Barça Lassa 27 7
 3 Kirolbet Baskonia 26 8
 4  València Basket 23 11
 5  Unicaja 21 13
 6  Tecnyconta Saragossa 18 16
 7  Divina Joventut 18 16
   8     BAXI Manresa 17 17
 9  Iberostar Tenerife 17 17
10     Morabanc Andorra 16 18
 11    San Pablo Burgos 15 19
 12    Herbalife G. Canària 14 20
 13    Montakit Fuenla 13 21
14  UCAM Múrcia 12 22
 15    Monbus Obradoiro                11            23
 16    Movistar Estudiantes                11            23
17  Delteco GBC  10 24
 18    C. Candelas Breogán           9          25

Classificació final

La Penya, setena 
a la lliga regular, 
ha assolit plaça 
per poder disputar 
l’Eurocup, tot i que 
sobre la taula també 
hi ha l’opció de jugar 
la Champions League 
de la FIBA

Carles Duran: 
“Estic convençut 
que Pesic intentarà 
carregar físicament 
Laprovittola i veurem 
si tenim el respecte 
d’un equip que juga 
el ‘playoff’ i d’un 
jugador que ha estat 
l’MVP de la lliga” 

EL SEGON ASSALT, DIUMENGE A LES 7 DE LA TARDA A L’OLÍMPIC

El segon partit de l’eliminatòria entre el Barça i la Penya es 
jugarà diumenge a l’Olímpic a partir de les 7 de la tarda. 
Els badalonins, sigui quin sigui el resultat del primer assalt 
al Palau, esperen que el pavelló badaloní s’ompli de gom 
a gom per viure de nou un derbi de “playoff” a Badalona. 
Curiosament l’últim cop que la Penya va accedir a les eli-

minatòries pel títol, l’any 2015, també es va creuar amb els 
blaugrana en quarts, perdent l’eliminatòria per 2-0. D’aquell 
“playoff” l’únic supervivent a la plantilla verd-i-negra és el 
capità Albert Ventura. En cas que fos necessari un tercer par-
tit, es jugaria el dimecres dia 5 de nou al Palau Blaugrana 
(21.30h).

TRES EQUIPS CATALANS ALS “PLAYOFFS”, 11 ANYS DESPRÉS

El BAXI Manresa, tot i caure a la pista 
del Tecnyconta Saragossa (83-74), va 
acabar assolint el bitllet per als “pla-
yoffs” gràcies a les ensopegades de 
l’Iberostar i el Morabanc Andorra. Els 
manresans han acabat vuitens i s’en-

fronten al Madrid, mentre que els altres 
dos duels de quarts els protagonitzen el 
Baskonia contra el Tecnyconta i el Valèn-
cia contra l’Unicaja. Feia 11 anys, des 
del 2008, que no hi havia tres equips 
catalans als “playoffs”. 

El quadre dels “playoffs”. /ACB

guanyar”. La Penya, a més, podrà comptar 
amb un Marko Todorovic molt recuperat dels 
seus problemes al genoll. Una gran notícia 
per als verd-i-negres, ja que el montenegrí 
també està fent un any extraordinari i és una 
peça absolutament clau.
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SUPERMANAGER

Ha estat l’usuari jocker05 
de Santa Coloma

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA 
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES 

El guanyador de la tempo-
rada rebrà una pilota fir-
mada pels jugadors de la 
Penya!

T’apuntes a la lliga?

LLIGA

Guanyador Jornada 34 
1º Penyacrack_2 manel14penya (Badalona) 237,40
2º SUMA Y SIGUE XVII ramonrivaldo (Santa Coloma) 234,80
3º Pibonas de Zagreb nenefla () 234,40
......................................................................................................................
39ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 208,80

Lliga general (final)
1º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 5.768,80
2º Santako Xevo (Badalona) 5.707,20
3º Penya Carri Lemita Campió 2006-08-14 Lemita (Badalona) 5.699,40
......................................................................................................................
19ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona) 

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
Una temporada de 10
Després d’uns últims anys on s’ha patit 
molt esportiva però sobretot econòmi-
cament aquest curs crec que s’ha fet un 
salt endavant de més d’una temporada. 
D’entrada perquè s’ha deixat enrere 
l’angoixa de si es desapareix o no que 
sembla que faci molt però fa un any que 
el club agonitzava. Segona, que l’equip 
ha passat de lluitar pel descens a entrar 
a la copa, al play-off i a Europa i això 
en té molta culpa el director esportiu 

Jordi Martí i el tècnic Carles Duran. I 
s’ha aconseguit tornar a tenir ídols com 
Laprovittola, cosa que no passava des 
de l’època de Ricky o Rudy. L’argentí 
marxarà però segurament algun dia 
tornarà. I mentrestant el club haurà 
guanyat credibilitat. Per això jugadors 
determinants com Todorovic van apos-
tar per tornar. La Penya torna a ser la 
Penya. La temporada només es pot de-
finir de 10.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Núm. 659 Del 31/05 al 06/06/2019

L’emoció d’un MVP
Laprovittola rep dels seus pares el guardó com a millor jugador del curs
Ha tornat a fer gran la Penya i ell s’ha fet gran 
amb la Penya. Nico Laprovittola, passi el que 
passi, ja té un lloc a la història del Divina 
Joventut. I tot plegat en poc menys d’un any 
i mig des que va aterrar a Badalona. Temps 
suficient per liderar l’espectacular resurrec-
ció que ha viscut el club badaloní i exhibir 
el millor bàsquet de la seva carrera fins a 
convertir-se en el millor jugador de l’ACB. 
Diumenge, contra l’Estudiantes, va tornar 
a deixar clar, per si algú encara tenia algun 
dubte, que ha estat el millor del curs sense 
discussió. I dilluns va rebre el merescut re-
coneixement  amb l’anunci oficial de la seva 
designació com a MVP Movistar de la Lliga 
Endesa 2018-2019, convertint-se en el se-
gon jugador verd-i-negre de la història que 
rep aquest guardó (Tanoka Beard ho va fer 
el 2002). De forma unànime jugadors, entre-
nadors, mitjans de comunicació i aficionats 
han triat l’argentí, que ha fet un any per re-
cordar acabant com a màxim anotador de la 
temporada (17,2 punts per partit) i segon en 
assistències (6,4) i en valoració (17,2). 
L’entrega del premi, a més, va ser molt es-
pecial i emotiva. Els pares del jugador, vin-
guts expressament des de l’Argentina, van 
ser els encarregats de donar-li el trofeu per 
sorpresa a l’Olímpic. “No sóc de plorar, però, 
això m’ha superat totalment”, va admetre el 
flamant MVP de la lliga, que no va poder 
evitar les llàgrimes d’emoció. “Acabar la 
temporada així, rebent un premi d’aquesta 

magnitud, per a mi és una cosa increïble, 
que no m’havia imaginat mai”, va afegir 
Laprovittola, que un cop més va expressar 
el seu agraïment a la Penya i a Badalona. 
“La ciutat,  el club, l’afició i la meva famí-
lia han estat al meu costat en tot moment, 
donant-me suport i esperonant-me, i m‘han 
dut a un altre nivell. L’equip ha fet un any 

impensable, brutal, i ha estat una tempora-
da molt emocionant, sobretot veient com la 
gent de Badalona cada cop es comprometia 
més amb l’equip”, va explicar el base argentí, 
que va destacar, també, l’ambient “familiar” 

Margarita Stolbizer i Juanino Laprovittola van viatjar des de l’Argentina per entregar-li l’MVP. / ACB Photo-D. Grau

que es respira a la Penya, similar al que va 
viure al Lanús argentí: “És molt bonic veure 
els més joves entrenant a la pista del costat 
de la nostra i que els pares i els nens i nenes 
ens vinguin a veure entrenar”.
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Una banqueta lligada a la SAE

Juanjo Garcia / Foto: Eloy Molina

Divendres passat, 24 de maig, el CF Ba-
dalona anunciava que Juanjo Garcia no 
seguirà sent el seu entrenador la tempo-
rada que ve, en una nota en què també 
explicava que el procés de transforma-
ció en societat anònima esportiva en el 
qual es troba no li permet oferir la re-
novació al tècnic. La notícia, sorprenent 
perquè arriba quan tothom esperava la 
continuïtat d’un entrenador que ha acon-
seguit molt bons resultats i que ha fet 
funcionar l’equip escapulat amb un joc 
atractiu, convida a pensar que la trans-
formació en SAE condicionarà la tria del 
nou inquilí de la banqueta de l’Estadi 
Municipal. La possibilitat que el Bada-
lona quedi en mans d’una nova propie-
tat no permet a la directiva de Miguel 
Ángel Sánchez oferir un compromís a 
llarg termini. Tot plegat fa pensar també 
que el tècnic que conduirà el Badalona 
2019/20 no es coneixerà amb brevetat.
Tot i això, aquesta setmana Juanjo Gar-
cia s’ha mostrat sorprès per com han 
anat els esdeveniments. “Sobta, tenint 
en compte que els entrenadors estem 
subjectes als resultats i que, en el meu 
cas, els números són molt bons. Hem 
perdut només un partit de disset i n’hem 

guanyat nou. A més, hem fet actuacions 
molt bones, que han agradat molt al 
nostre públic”, ha dit, en declaracions a 
Ràdio Marca Barcelona. “Després d’una 
reunió de la junta, el president em va 
oferir una renovació molt lligada al pro-
cés de conversió en societat anònima 
esportiva. Això va condicionar l’oferta 
i no ens vam posar d’acord”, va confir-
mar també. Juanjo, que seguirà sent el 
director esportiu de la Fundació Futbol 
Badalona, va subratllar que no ha tingut 
problemes per compaginar el seu treball 
a la gespa amb el que ha tingut al des-
patx. “Durant aquests mesos, gràcies al 
meu cos tècnic, a l’Antonio Martinez i a 
la Ingrid Martínez, he pogut fer les dues 
feines. Hi he dedicat moltes hores i crec 
que el resultat ha estat bo. Ara, arribat 
aquest moment, tornaré a la meva feina 
com a director esportiu de la fundació, 
que no vaig desatendre mai”, va dir en 
aquest sentit. Finalment, Juanjo Garcia 
va reconèixer que està obert a escol-
tar ofertes d’altres clubs per entrenar: 
“Quan vaig signar pel Badalona, vaig 
posar com a condició que podria en-
trenar un altre equip. Sóc entrenador de 
futbol”.

José Miguel Morales, el capità del CF Bada-
lona, serà distingit com a millor porter dels 
equips catalans de segona B de la tempora-
da 2018/19, en la 26ena edició dels Premis 
Campió que organitza Ràdio Marca Barcelona. 
Amb 42 anys, Morales ha completat un altre 
curs a molt bon nivell, en el qual ha disputat 
32 partits i ha encaixat 24 gols. El percentatge 

de 0,75 gols rebuts per partit el fa superar 
els porters del Cornellà (Ramon), l’Espan-
yol B (Frias), el Lleida (Pau Torres), el Bar-
celona B (Iñaki Peña), l’Olot (Guinard), el 
Sabadell (Roberto) i el Peralada (Suárez). 
El capità escapulat és el segon porter del 
grup tercer de segona B amb millor coefi-
cient, només superat per Falcón, de l’Hér-
cules, que ha encaixat 0,62 gols per partit.
El pròxim 18 de juny, José Miguel Mora-
les, que espera una oferta de renovació per 
part del club, serà premiat en la gala dels 
Premis Campió, que tindrà lloc a Cornellà 
de Llobregat.

Juanjo Garcia: 

“Sobta la meva 
sortida, tenint en 
compte que els 
entrenadors estem 
subjectes als 
resultats i que, en el 
meu cas, són molt 
bons” 

“El president em va 
oferir una renovació 
molt lligada al procés 
de conversió en 
societat anònima 
esportiva i no ens 
vam posar d’acord”

Amb prop més de 200 persones a la tri-
buna principal de l’Estadi Municipal de 
Badalona - en una jornada de dimarts la-
borable -, el Seagull s’ha imposat al Sant 
Gabriel en un partit força controlat durant 
el primer temps però sense resoldre en 
cap moment. Les dianes d’Irina Uribe i 
Pilar Garrote al primer temps no han su-
ficients per constatar la superioritat de les 
badalonines i les adrianenques han apro-
fitat els seus dos únics xuts entre els tres 
pals a la represa per haver de decidir-se el 
guanyador de la segona ronda a la tanda 
de penals.
El matx a Badalona ha arrencat amb les 
ex badalonines Sara Serna i Mònica Orteu 
defensant la samarreta adrianenca des de 
l’inici. Tot i l’olfacte golejador de la davan-
tera sabadellenca sobre la gespa, ha estat 
el Seagull qui ha generat les ocasions més 
clares durant els primers 45 minuts. Un 
bon grapat d’oportunitats desaprofitades. 
Fins i tot, un penal aturat per la portera del 

Sant Gabriel Noelia Vizcaíno.
Carla Morera, Irina o un intent de vaselina 
per part de Pilar Garrote han estat alguns 
dels pròlegs badalonins abans d’inaugu-
rar-se el marcador al minut 39, amb una 
jugada de Mar Torras per banda esquerra 
i que ha finalitzat Uribe davant Noelia. 
Abans de la represa, les ‘gavines’ encara 
materialitzen un altre gol al contraatac, 
conduït per Yosse i resolt per Pilar Garro-
te. 2 a 0 merescut alhora que curt.
En la represa, el Seagull encara buscaria la 
sentència per deixar estabornit el Sant Ga-
briel. Irina Uribe la tindria en un mà a mà 
davant Alba i nombroses pilotes a l’àrea 
expulsades per la defensa blava. Sense 
tant domini local com al primer temps, 
l’entrada de Manau i Paula Sánchez i les 
aproximacions escalonades per part del 
‘Santgra’ ha començat a ficar al conjunt de 
José González en el partit. D’aquesta ma-
nera, al minut 75, Sánchez, ha aprofitat un 
refús al punt de penal per transformar el 2 

Foto: M.E.

Els penals salven el Seagull d’un embolic
Les ‘gavines’ no resolen l’eliminatòria a temps davant el Sant Gabriel 
i eviten el KO des del punt fatídic

El Badalona no es pot comprometre a llarg termini 
amb Juanjo Garcia i el tècnic no seguirà

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com FUTBOL COMARCAL

a 1 i fer creure al seu equip que l’empat era 
possible. Amb més cor i ànima que futbol, 
el Sant Gabriel ha forçat la tanda de penals 
gràcies a un golàs per tot l’escaire de Lara 
Palomino des del vèrtex de l’àrea.

A la tanda de penals, la gran actuació d’Al-
ba Sánchez amb dues aturades, no han 
estat suficients per evitar la classificació 
del Seagull, on s’enfrontarà a l’Europa a la 
tercera ronda. 

9 mesos més tard, arriba la cloenda de 
la temporada 2019 - 2020. Ja és història 
però sense gaire bons records. Més 
aviat agra i decebedora.
La millor notícia ha estat el dolç adéu 
del Young Talent a la Segona Catalana, 
amb una victòria per la mínima al Narcís 
Sala davant el Sant Andreu Atlètic (0-1). 
Dani Martín va materialitzar el darrer gol 
del conjunt de Sant Roc a la segona re-
gional. Veurem si prop més de 400 dies 
més tard, els de Ricardo Parra tornen a 
celebrar dianes a la mateixa categoria. 
Per la seva banda, la Unificació Llefià va 
vèncer el Baró de Viver al seu Munici-
pal amb una nova remuntada a executar, 
l’enèsima aquesta temporada. Els de Tri-
nidad es van avançar al primer temps i el 
conjunt de Jordi Souto no va trigar gaire 

temps a reaccionar. Un doblet d’Iván 
Sirotich i un gol de Franc Palacios van 
capgirar el marcador, en el darrer matx 
com a jugador del capità vermell Isra 
Medina. En resum general, la Unificació 
Llefià conclou el curs en novena posició 
amb 48 punts i el Young Talent tornarà 
a Tercera amb 32 i 8 triomfs en el seu 
debut a Segona.
Quan a renovacions, ambdós equips 
mantindran els seus timoners, Jordi 
Souto i Ricardo Parra, qui, a més a més, 
agafarà les regnes de la direcció espor-
tiva del Club groc, amb la idea de crear 
un filial a Quarta Catalana.
A Tercera, el Lloreda va tancar la tempo-
rada amb derrota al camp de La Llàntia 
(4-0) i el Pere Gol amb golejada a Lla-
vaneres (1-5).Foto: M.E

Foto: Eloy Molina

Dolça cloenda
a una temporada agraMorales, el 

millor porter 
dels catalans 
de 2aB

Victòria de la Llefià (3-1) davant el Baró de Viver i el YTFA a Sant Andreu (0-1)

El capità del Badalona 
és qui millor percentatge 
de gols rebuts presenta 
(0,75) entre els porters 
dels equips catalans de 
la categoria

Núm. 659 Del 31/05 al 06/06/2019



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 15Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comBÀSQUET COMARCAL14

La platja del Coco acollirà aquest 
pròxim dissabte, el II Torneig de 
Rugby Platja Formatiu, organitzat 
pel Rugby Club Badalona, el qual 
va dirigit a nois i noies des del 
45 fins als 16 anys. Es preveu la 
participació d’uns 400 esportistes, 
amb un total de 10 clubs d’arreu 
de Catalunya. La competició do-
narà inici a les 10 del matí fins a 
les 14 hores

El Club Nàutic Bètulo organitza, 
pel dissabte 8 de juny, el XV Trofeu 
Ciutat de Badalona de llagut, prova 
coneguda amb el nom de “La Llar-
ga” per la seva distància de 4000 
metres, des del mateix Club Nàutic 
fins al Port en anada i tornada,
En aquesta regata prendran part 
una trentena de tripulacions vin-
gudes de Canàries, sud de França, 
País Valencià i Catalunya, amb un 
total de 300 persones, en catego-
ria juvenil, sènior i veterà, tant en 
masculí com en femení

La patja del 
Coco acull 
aquest dissabte 
el II Torneig de 
Rugby Platja 
Formatiu

El CN Bètulo 
organitza 
el XV Trofeu 
Ciutat de 
Badalona 
de llagut

Els Badalona Dracs van conquerir 
aquest passat dissabte, el seu 10è 
títol de lliga, quarta consecutiva, 
després de passar per sobre de 
Las Rozas Black Demons (47-6), 
en una final disputada a l’estadi de 
La Condomina de Múrcia.
La forta pressió de la defensa ba-
dalonina li permetia recuperar la 
possessió ràpidament, després de 
la sacada inicial dels madrilenys. 
Aquest primer atac era aprofitat 
per Taylor Ekstrom, aconseguint el 
primer touchdown del partit. César 

Els Dracs 
conquereixen 
la seva 10a lliga

Brugnani provocava un fumble en 
el segon atac dels Black Demons. 
Aquesta acció era culminada per 
Hunter Correll, amb una cursa de 
18 iardes que sumada a l’extra 
point de Jorge Ruiz col·locava el 
13 a 0 al marcador.
Amb la final ja encarrilada, la 
defensa negre-i-plata continua-
va deixant sense opcions a l’atac 
dels seus rivals. Ricardo Millan 
recuperava una nova pilota. Javier 
Fernández primer, i la connexió 
Correll-Ekstrom després, situa-

ven un gairebé definitiu 27 a 0 al 
marcador. Poc abans del descans 
i després d’una jugada anul·lada 
de Raúl Cernuda, Las Rozas acon-
seguia un touchdown mitjançant 
Daniel Sanz, després de recórrer 
99 iardes. Amb el 27 a 6 s’arribava 
al descans.
En el tercer quart, Javi Fernández 
percudia a la defensa madrilenya, 
sense trobar però el camí de l’ano-
tació. Després d’uns minuts d’im-
precisions, Hunter Correll posava 
l’ordre, amb una passada aèria que 
recollia Raúl Cernuda a l’end zone.
Amb el títol ja a la butxaca i malgrat 
perdre la pilota en el primer atac, el 
darrer quart de partit va servir per 
poder veure un touchdown de l’in-
combustible Jordi Soler,i una nova 
combinació entre Correll i Cernu-
da, la quarta passada d’anotació 
del jugador nord-americà, que a 
més, era escollit l’MVP de la final. 
L’extra point de Jordi Brugnani es-
tablia el resultat definitiu.
El d’enguany és el quart campionat 
de lliga consecutiu, consagrant-se 
com el rei del futbol americà es-
panyol, i culminant la temporada 
de manera brillant, invicte en l’àm-
bit estatal i amb una gran victòria a 
Dinamarca en partit de la màxima 
competició europea.

José Manuel Hernández - redaccio@diaridebadalona.comPOLIESPORTIU

La pedrera del CB Coalci Sant 
Josep ha tornat a escriure una 
nova pàgina en la història del club 
parroquial. L’Infantil A groc-i-lila 
va segellar a Palau-solità i Plega-
mans el bitllet per al Campionat 
d’Espanya, alhora que es va pen-
jar la medalla de bronze al Cto de 
Catalunya.
El conjunt encapçalat per Dani 
Mañe, Enric Curto i Sergi Carmo-
na va iniciar la Final Four catalana 
davant el FC Barcelona Lassa.
El conjunt blaugrana es va im-
posar als badalonins (84-51) i la 
darrera plaça autonòmica per a 
l’estatal es va decidir entre el Sant 
Josep i el Bàsquet Manresa, en un 
matx de màxima igualtat.
De fet, el partit es va desenvolupar 
amb molta igualtat al marcador 

fins al tercer quart, quan la di-
ferència a favor dels grocs-i-lila 
començava a superar els dos dí-
gits (+7). Tot i això, els 40 minuts 
de matx van concloure amb empat 
a 66 punts i no va ser fins al temps 
extra que la pugna no es va decidir 
a favor dels parroquials (77-75). 
Triomf excels i classificació per 
al Campionat d’Espanya Infantil 
de Galícia a la butxaca (9-15 de 
juny). 

2013, darrer antecedent
Amb aquest bitllet, la generació 
del 2005 agafa el relleu de la co-
llita del 97’ (categoria Cadet). En 
aquella ocasió, l’equip de Marcel 
Roca va concloure la seva parti-
cipació en 13a posició. Dos anys 
abans, va ser el torn dels infantils.

Foto:  FCBQ

El Sant Josep es classifica 
per al Campionat d’Espanya Infantil
La darrera participació parroquial es va produir amb la generació del 97’
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