
Ex
em

pl
ar

 g
ra

tu
ït

Nú
m

. 6
93

  -
 1

3/
03

 a
l 1

9/
03

/2
02

0

Escola Feliu i Vegués  / Ángela Vázquez

Centres 
educatius 
tancats
La Generalitat  ordena tancar les 
aules a partir d’avui pel coronavirus

L’Ajuntament clausura tota activitat  
“no prioritària” en dependències 
municipals
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La Generalitat ha ordenat el tancament 
d’escoles a Catalunya per l’alerta per 
coronavirus a partir d’aquest divendres, 
13 de març. Tancaran tots els col·legis 
de Catalunya i les universitats, amb 
l’objectiu d’evitar la propagació del vi-
rus. Ho ha anunciat el president Quim 
Torra en la segona compareixença pú-
blica en un mateix matí. L’objectiu del 
govern català és que la ciutadania re-
dueixi l’activitat per frenar el contagi del 
coronavirus.

El Govern tanca escoles 
i universitats a partir d’avui

MÉS DE 3 MIL AFECTATS I 86 MORTS A ESPANYA 

La xifra augmenta dia rere dia d’una 
manera estrepitosa. La Comunitat 
de Madrid acumula el major nombre 
de contagis amb 1.388 casos con-
firmats. Li segueixen el País Basc 
(346), Catalunya (260), La Rioja 
(205), Andalusia (138) i Castella-la 
Manxa (115). S’han identificat 94 a la 

Comunitat Valenciana, 92 a Castella i 
Lleó, 73 a Navarra, 64 casos a Aragó, 
44 a Galícia, 47 a Astúries, 51 casos 
a les Illes Canàries, 29 a Múrcia -un 
d’ells un nadó de cinc mesos-, 22 a 
Balears, 19 a Extremadura i 16 a Can-
tàbria. Ceuta i Melilla no tenen casos 
de moment.

L’Ajuntament de Badalona, en la mateixa 
línia, ja havia començat a prendre me-
sures per frenar l’expansió del coronavi-
rus. Aquest dijous mateix, el consistori 
anunciava el tancament de biblioteques, 
centres cívics, instal·lacions esportives, 
com camps de futbol, pavellons de bàs-
quet o piscines. També quedaven tan-
cats espais com l’Oficina de Turisme, el 
Museu de Badalona, entre molts altres. 
L’Ajuntament també anunciava  que no 
s’obriran els Encants (mercats ambu-

ronavirus que creix dia rere dia, alguns ne-
gocis de Badalona s’estan veient obligats 
a modificar els seus horaris o, fins i tot, 
a tancar les seves portes. Ho hem pogut 
veure aquests dies amb els negocis re-
gentats per xinesos, a botigues de roba o 
d’alimentació.
Tot i això, els supermercats estan vivint 
una situació diferent, ja que aquests es 
troben en una particular situació: pres-
tatgeries buides i productes acabatas, els 
més habituals el paper del lavabo i les 
conserves.
Molts ciutadans i ciutadanes es pregunten 
aquests dies pels horaris d’aquests nego-
cis. Per això, el CC Montigalà ha emès a 
través de les seves xarxes socials el se-
güent comunicat:
“Carrefour informa als nostres clients que 
tots els nostres Hipermercats i Supermer-
cats estaran oberts en el seu horari habi-
tual. A Carrefour Treballem amb els nostres 
col·laboradors i proveïdors per garantir la 
disponibilitat dels nostres productes per a 
tots els clients.” Una normalitat, per tant, 
que s’està intentant mantenir en tots els 
àmbits, malgrat la rapidesa de l’augment 
de casos per coronavirus.

lants) durant les pròximes setmanes.
Per altra banda, aquest cap de setmana 
les 3 discoteques més grans de Bada-
lona (Titus Carpa, Espai Titus i Sarau 
08911) també tancaran les seves portes. 
Fet que podria dilatar-se 2 caps de set-
mana més.

L’Escola Feliu i Vegués va tancar 
dimarts
Tot i la decisió presa ahir per la Genera-
litat de tancar els equipaments educatius 
a partir d’avui, divendres, l’Escola Feliu 
i Vegués de Badalona ja va tancar les 
seves portes el passat dimarts, després 
que la conselleria de Salut hagués con-
finat a 17 docents del centre a causa del 
coronavirus.

Personal sanitari aïllat 
En l’àmbit sanitari, per altra banda, 
també trobem complicacions, ja que al 
voltant de 90 professionals sanitaris de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can 
Ruti) es troben aïllats als seus domicilis 
per risc de coronavirus i una trentena de 
professionals s’aïllaven, també, a l’Hos-
pital Municipal de Badalona. 

Del 13/03 al 19/03/2020

Tanquen botigues xineses per “va-
cances”
Un altre sector de la ciutadania badalonina 
afectat per el virus han estat els xinesos. 
Negocis regentats per ciutadans xinesos a 
Badalona van  començar a tancar les seves 
botigues fa dies, tant bars com botigues 
d’alimentació o roba, per por a conta-
giar-se del coronavirus.
Per aquest motiu, és habitual veure pel ca-
rrer negocis tancats amb cartells de “Tan-
cats per vacances”. Alguns veïns i veïnes 
de Badalona manifesten per xarxes socials 
que els propis treballadors d’aquestes bo-
tigues asseguren que el Govern xinès els 
obliga a tancar 30 dies i aïllar-se.

El Centre Comercial Montigalà manté 
la normalitat en els seus serveis
Davant la gran quantitat d’afectats per co-
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La crisi del coronavirus ha començat a 
afectar des d’aquesta mateixa setmana tot 
l’esport nacional, tant professional com 
amateur i de formació. Les federacions de 
futbol han estat les primeres a prendre les 
mesures de prevenció pertinents.
La Federació Catalana suspèn tots els par-
tits de les competicions de futbol i futbol 
sala d’àmbit territorial, per un termini de 
dues setmanes, com a mesura de prevenció 
del coronavirus SARS-CoV-2. S’ha decretat 
la suspensió a partir d’aquesta jornada de 
tots els partits de les competicions, per un 
termini de dues setmanes.
Per la seva banda, el basquetbol català tam-

El futbol i el bàsquet badaloní 
s’aturen durant dues setmanes

bé aturarà la seva activitat “per tal de preval-
dre la salut i el benestar de tots els federats 
i federades del Bàsquet Català, la Federació 
Catalana de Basquetbol (FCBQ), en base a 
la potestat que li atorga l’article 138 del Re-
glament Jurisdiccional, decreta la suspen-
sió de tota activitat federativa a partir del 12 
de març i per una vigència de 15 dies”. Ara 
bé, les competicions amb competència na-
cional ja han decidit disputar els seus par-
tits a portada, afectant els primers equips de 
Maristes Ademar i Badalonès. 
A més a més, la cursa Ponle Freno que s’ha-
via de desenvolupar a Badalona el pròxim 
diumenge 22 de març s’ha ajornat.

ERC Avancem-MES 
proposa la targeta 
gratuïta T-Hospital per 
anar a Can Ruti

El grup republicà ha registrat una proposta 
al procés participatiu del Pla d’Actuació 
Metropolità (PAM) 2019-2023 per tal 
d’implementar un format de T-Hospital a 
la ciutat de Badalona. La T-Hospital seria 
un títol de transport unipersonal que per-
metria utilitzar la xarxa d’autobusos urbans 
de Badalona per arribar a l’Hospital Germà 
Trias i Pujol (Can Ruti).
ERC Avancem-MES proposa seguir el 
model de Terrassa on la T-Hospital no té 
caducitat, el seu cost és d’1€ en concepte 
d’emissió i la utilització fraudulenta supo-
sa l’anul·lació i la inhabilitació de la ma-
teixa durant un període de 12 mesos.
El nou títol faria possible arribar a Can Ruti 

des de qualsevol punt de la ciutat de forma 
gratuïta, fent com a màxim un transborda-
ment entre línies i sense que excedeixi els 
60 minuts entre les validacions. La tarjeta 
s’hauria de validar a l’autobús i també a 
una màquina específica a l’hospital.
La implementació tindria un cost aproxi-
mat de 150.000€.
El portaveu d’ERC Avancem-MES, Alex 
Montornès, ha afirmat que “pensem que 
aquesta mesura seria positiva per descon-
gestionar la zona de Can Ruti degut a l’ús 
del vehicle privat” i ha afegit que “garan-
teix que el fet d’anar a un hospital fora de 
la trama urbana no representi una despesa 
afegida per la ciutadania”.

Del 13/03 al 19/03/2020
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Un conductor que fugia dels Mossos 
mata a dos motoristes

Un home i la seva parella van morir diven-
dres passat sobre les 20.30h després que 
un jove de 22 anys que fugia amb cotxe dels 
Mossos d’Esquadra els envestís. Els fets 
van succeïr al carrer d’Alfons XII, a l’alçada 
de l’estació de metro d’Artigues-Sant Adrià.
L’homicida compta amb múltiples antece-
dents per diferents delictes tant a Badalona 

com a Sant Adrià i conduïa sense punts de 
carnet, en estat ebri i també va donar positiu 
en drogues. És probable que emprengués la 
fugida quan va descobrir la presència del 
cotxe policial en estar sense punts i borra-
txo. Durant la fugida, va arribar a circular a 
160 km/h pel carrer principal de Badalona.
Els motoristes es van trobar amb el noi, que 

conduïa en sentit contrari. L’home va morir 
a l’instant, mentre que la dona va ser tras-
lladada a l’hospital, on va morir hores des-
prés. El noi, en la fugida, va envestir també 
a un altre vehicle provocant ferides lleus als 
ocupants.
Els policies de la unitat d’investigació de 
Badalona, juntament amb seguretat ciutada-

na, van localitzar l’homicida a un bar de la 
zona on es va amagar després del xoc amb 
els motoristes. 
El detingut va passar a la disposició de la 
Policia local de Badalona. El passat dimarts 
saltava la noticia: el jove era condemnat a 
presó, acusat de conduir begut i drogat i de 
2 homicidis imprudents.

Núm. 693
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L’Ajuntament de Badalona ha publicat un 
ban per activar les mesures per prevenir 
incendis forestals al seu terme municipal 
amb l’objectiu de prevenir el foc forestal 
que pugui afectar als espais naturals. Les 
mesures estaran en vigor des d’aquest diu-
menge 15 de març, fins al 15 d’octubre de 
2020.
En l’edicte s’especifica que no estarà per-
mès encendre foc en terrenys forestals per 
a cap tipus d’activitat, en especial cremar 
rostolls, fer focs d’esbarjo o fer foc per a 
activitats relacionades amb l’apicultura. 
Tampoc no es podrà llençar objectes en-
cesos, ni abocar escombraries i restes 
vegetals o industrials de qualsevol mena 
que puguin ser causa de l’inici d’un foc. 
Així mateix, l’edicte prohibeix llençar co-
ets, globus, focs d’artifici o altres artefactes 
que continguin foc i utilitzar bufadors o si-
milars en terrenys forestals.

El passat 8 de març, les dones van prendre 
els carrers de Badalona en una marxa uni-
tària on, enguany, va destacar l’homenatge 

Badalona activa les mesures 
per prevenir incendis forestals

Milers de dones prenen el carrer
Per això, aquest any, el Dia Internacional de 
les Dones arribava amb l’objectiu de visibi-
litzar el reconeixement de les tasques re-
productives i de cures, així com les reivin-
dicacions relacionades amb les persones 
sobres les quals recauen aquestes tasques 
—en la immensa majoria dels casos, do-
nes—, unes tasques que, malgrat ser im-
prescindibles per al sosteniment de la vida, 
són molt poc valorades, poques vegades 
són remunerades i, quan ho són, sovint 
les feines són precaritzades.  La Comissió 
Unitària 8 de març va preparar pel diumen-
ge al matí, per aquest motiu, el  recorre-
gut per diferents residències de Badalona. 
D’altra banda, l’acte institucional del Dia 
de les Dones es va celebrar divendres a la 
plaça de la Vila amb la lectura del manifest, 
l’encesa de llums i una perfomance que va 
portar per títol “Les paraules”, a càrrec de 
la Federació de Dones de Badalona.

Els propietaris de finques que no tinguin 
continuïtat amb la trama urbana i que esti-
guin situades a menys de 500 metres de te-
rrenys forestals han de disposar d’una zona 
de protecció de 25 metres d’amplada i d’una 
xarxa d’hidrants d’incendi.
En el ban també es fa una crida a la parti-
cipació de tota la ciutadania en la preven-
ció, vigilància, i, si convé, alarma i extinció 
de possibles incendis. En aquest sentit, el 
ban especifica que qualsevol persona que 
vegi l’existència d’un incendi forestal intenti 
extingir-lo amb tota urgència. En qualsevol 
cas, sempre s’haurà de donar avís immediat 
al telèfon d’emergències: 112.
Per altra banda, l’Ajuntament de Badalona 
podrà mobilitzar els mitjans materials que 
hi hagi a la jurisdicció, com per exemple ve-
hicles, remolcs, motoserres o excavadores. 
Els seus propietaris estan obligats a utilit-
zar-los o facilitar-ne la utilització.

a les treballadores de les diferents residèn-
cies de la ciutat, ja que, en la majoria de 
casos, el seu treball no està ben valorat. 

Després de gairebé dues setmanes de treballs, 
per millorar i adaptar l’espai, des d’aquest ma-
teix dijous ja ha quedat establerta la zona bla-
va a l’aparcament de la Renfe. Les obres han 
permès asfaltar els carrils d’aquest pàrquing 
i anivellar la resta de l’espai, que presentava 
un estat molt deplorable, amb força forats. La 
zona blava s’ha instal·lat dins del solar, entre 
l’estació i la platja i al tram del carril, banda 
muntanya, del carrer Eduard Maristany. La 
zona blava funcionarà, fins al 15 de juny, de 
dilluns a dissabte, en horari de matí i tarda i a 
partir del 15 de juny, i durant els tres mesos 
d’estiu, de dilluns a diumenge.

Entra en 
funcionament la 
nova zona blava 
de l’aparcament 
de la Renfe

Del 13/03 al 19/03/2020
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Grup La Pau -cooperativa que presta ser-
vei de transport sanitari, adaptat i serveis 
preventius- és la nova operadora de trans-
port de servei sanitari urgent a Euskadi, 
concretament de la província d’Araba i de 
la Margen Derecha de Bizkaia, després de 
guanyar el concurs de servei de transport 
sanitari urgent i assistència a emergències 
sanitàries per a la xarxa de transport sanitari 
urgent (RTSU) convocat pel Govern Basc.
En uns 3 mesos, la cooperativa badalonina 
prestarà el servei a més de 825.000 usua-
ris i usuàries, i ho farà amb una flota de 
23 unitats de suport vital bàsic i 4 unitats 
de suport vital avançat amb infermeria. El 
contracte, que contempla un pressupost 
total de licitació de 68.795.240 €, tindrà 
una vigència de 3 anys amb 2 prorroga-
bles.
Amb aquesta adjudicació, Grup La Pau fa 
un pas endavant i expandeix els seus ser-
veis més enllà de la seva àrea d’influència 
a Catalunya. Una notícia molt esperada i 
que en paraules de Vicenç Chicharro, pre-

Grup La Pau, adjudicatària del servei 
de transport sanitari urgent a Euskadi

L’Agrupació del PSC de Badalona va cele-
brar divendres una assemblea de militants 
extraordinària per renovar la seva Comissió 
Executiva a Badalona. Els militants van triar 
la composició de la nova Comissió Execu-
tiva que dirigirà la formació política durant 
els propers quatre anys. La nova Comissió 
Executiva és totalment paritària. L’assem-
blea dels Socialistes de Badalona també va 
aprovar per unanimitat l’informe de gestió 
de la Comissió Executiva sortint.  Àlex Pas-
tor ha estat escollit com a President del PSC 
de Badalona i Raquel López com a nova 

Raquel López, triada primera 
secretaria de la nova Comissió 
Executiva Local del PSC

Primera Secretària. Raquel Lòpez ha volgut 
destacar que “hem configurat una Comissió 
Executiva amb molt de talent, representativa 
de la Badalona actual, buscant l’equilibri 
entre l’experiència i la joventut. Aquest grup 
humà que liderarà el partit dels Socialistes 
a Badalona està preparat per consolidar el 
govern socialista a la ciutat de Badalona”.  
La nova executiva comptarà amb Paquita 
Teruel com a Presidenta de l’Assemblea So-
cialista, amb Christian Carneado com a Vice 
Primer Secretari, i la Secretaria d’Organitza-
ció recau en Adrià Díaz.

sident de la cooperativa, “és un premi a la 
feina ben feta durant tots aquests anys i 
ens situa dins del sector sanitari a nivell 
estatal ”.
 Grup La Pau s’ha imposat a competidors 
com les autòctones Larrialdiak Anbulant-
ziak (del grup andalús SSG) i Ambulancias 
Maiz, a la murciana Ambulancias Martínez 
Robles i a la companyia pertanyent al ge-
gant HTGroup (resultat de la fusió entre 
Ambuibérica i Emeru), Ambulancias Ro-
drigo.  
 
Servei des de l’1 de gener
Tot i que el nou contracte entrarà en fun-
cionament en unes setmanes, des de la 
matinada de l’1 de gener, la cooperativa 
badalonina presta el servei a les pobla-
cions de Vitoria-Gasteiz, Agurain i Kanpe-
zu, després que el Departament de Salut 
del Govern basc informés el passat 30 de 
desembre a la direcció de Grup La Pau de 
l’abandonament de l’empresa operadora 
fins al moment.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona 
celebrarà aquest dimarts, 17 de març, 
a les 10 hores i les 12 hores, res-
pectivament, dues sessions extraor-
dinàries per demanar explicacions 

EL DIMARTS 17 DE FEBRER, DUES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES 
DEL PLE 

BREUS

sobres les dues agressions racistes 
ocorregudes durant aquest 2020 i per 
demanar, també, la dimissió de l’al-
calde Pastor per “la seva mala gestió 
en el lideratge del Govern municipal”.

DETINGUT UN TRAFICANT DE DROGUES AL BARRI DE SANTA ROSA

DOS MENORS FERITS DESPRÉS D’UN ATRACAMENT PER PART DE 
DOS JOVES AL GORG

Mossos d’Esquadra de la Unitat de 
Seguretat Ciutadana de Santa Coloma 
de Gramenet van detenir, el dijous 5 de 
març, un home de 32 anys, de nacio-
nalitat marroquina i veí de Badalona, 
com a presumpte autor d’un delicte 
contra la salut pública en la vessant 
de tràfic de drogues. L’arrestament va 
estar emmarcat dins el dispositiu de 
seguretat que van encetar els Mossos 
a la zona limítrofa entre les poblacions 
de Badalona i Santa Coloma

Agents de la Guàrdia Urbana han de-
tingut un jove menor d’edat com a pre-
sumpte autor d’un robatori amb violèn-
cia ocorregut el passat divendres a la 
tarda a l’avinguda Alfons XIII, a l’alçada 

del Pavelló Olímpic. Un altre menor que 
l’acompanyava ha estat traslladat a les 
nostres dependències per ser inimputa-
ble. Dues persones han resultat ferides 
a conseqüència dels fets.

Núm. 693
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El 20è Festival Internacional de Màgia de Badalona 
exhaureix entrades en tots els espectacles

El Festival Internacional de Màgia de Ba-
dalona – Memorial Li-Chang tanca la seva 
ja 20a edició amb un èxit d’assistents i un 
100% d’ocupació en els espectacles de 
sala. El Festival va exhaurir totes les entra-
des de la Gala de Màgia i Humor (8 febrer), 
de l’espectacle Confidències d’un prestidi-
gitador (16 de febrer), les quatre funcions 
de la Gala Internacional (del 21 al 23 de 

febrer) i la Gala Solidària de Màgia, cele-
brada l’1 de març. Un edició marcada pels 
aniversaris, els 20 anys del Festival i els 40 
de professió del seu director, el mag Enric 
Magoo.
El cartell d’entrades exhaurides que ha pen-
jat el Festival en les quatre funcions de la 
Gala Internacional de Màgia mostra que 
aquesta proposta segueix sent el plat fort 

del Festival vint edicions després. La Gala 
Internacional d’enguany va ser presenta-
da pel mag i humorista Jaime Figueroa, i 
va comptar amb les actuacions de Gisell 
(Perú), Tá Na Manga (Portugal), Shezan 
(Itàlia), Hector Ruiz (Sevilla) i Marko Karvo 
(Finlàndia). Durant la Gala es va fer entrega 
del Premi Honorífic 2020 al mag Mag An-
dreu Selvin pels seus 50 anys dedicats al 
món de la màgia.
El guanyador del Premi Li-Chang 2020, que 
s’atorga cada any a un dels artistes que par-
ticipen en la Gala, va ser pel mag finlandès 
Marko Karvo, guanyador del primer premi 
als Campionats del Món de Màgia FISM 
2015, i que va oferir el seu espectacle de 
màgia amb aus.
La Gala Internacional, de fet, va seguir l’es-
tela que ja van deixar els dos espectacles 
precedents: la Gala d’obertura “Màgia i 
humor”, presentada pel mestre de cerimò-
nia Marcel Tomàs i amb la combinació de 
la màgia còmica del Mag Marín, un jove 
mag que ha estat guardonat amb el Premi 
Nacional de Màgia, amb la màgia clàssica 
de cartes de Woody Aragón; i l’espectacle 
Confidències d’un prestidigitador, que va 
esdevenir el moment més emotiu del Fes-

tival amb la celebració dels 40 anys del ve-
terà il·lusionista i director del festival Enric 
Magoo.
La cirereta del pastís la va posar el ple de 
la Gala Solidària de Màgia, a càrrec de Ma-
giKart – la primera associació de màgia de 
Badalona sorgida a partir d’edicions ante-
riors – i Daniel Sánchez – Premi Jove Li-
Chang 2019 – on la recaptació de la gala 
es destinarà al projecte Solidarimàgia, una 
iniciativa que porta la màgia a les regions 
més desfavorides del món, i que enguany 
actuarà al Senegal.
La bona rebuda del públic també s’ha fet 
visible a la Trobada de Mags de Catalunya, 
que, en el seu quart any consecutiu com 
a tret de sortida del Festival, va omplir de 
famílies el centre comercial Màgic de Bada-
lona el dissabte 1 de febrer.

21è Festival Internacional de Màgia de 
Badalona
L’organització del Festival Internacional de 
Màgia de Badalona Memorial Li-Chang ja 
treballa per una nova edició carregada de 
novetats dins del mercat de la màgia inter-
nacional. Només caldrà esperar 365 dies 
per saber què estan preparant.

Núm. 693
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Queda suspesa tota l’activitat als 
teatres durant els propers quinze dies 

Torna el cicle de pel·lícules 
infantils en català als 
cinemes del Màgic

S’inaugura 
l’exposició fotogràfica 
“Mirada de dona”

La programació prevista als tres teatres 
municipals, Teatre Zorrilla, Teatre Principal 
i Teatre Blas Infante, queda suspesa durant 

Fins el 28 de març s’han programat, cada 
dissabte a les 16:15h, sessions de pel·lícu-
les pels més petits en català, als cinemes 
del Màgic. Aquest dissabte, 7 de març, serà 

El passat dijous, 5 de març, es va inaugu-
rar al pàrquing del Viver la nova exposició 
de la Penya Fotogràfica de Badalona que 
porta per nom “Mirada de Dona”. Es tracta 
d’una mostra realitzada només per dones, 

els propers quinze dies arran de l’epidèmia 
del coronavirus i atesa l’activació en fase 
d’alerta del Pla d’actuació del PROCICAT 

el torn de “Mascotes 2”. El dia 14, “Playmò-
bil: la pel·lícula”, el 21 de març, “Frozen 2” 
i el 28 de març podrem veure “Espies dis-
fressats”.

amants de la fotografia, i que presenten 
una mirada de Badalona amb visió femeni-
na. L’exposició podrà visitar-se durant les 
pròximes setmanes en aquest aparcament 
del Viver.

per emergències associades a malalties 
transmissibles de potencial alt risc.
Aquesta anul·lació, que s’aplica a partir de 
demà dijous 12 de març, afecta als especta-
cles de la programació oficial com Eva con-
tra Eva, així com tots els concerts de l’edició 
d’enguany del Festival Blues & Ritmes.
Queden igualment suspeses la resta d’acti-
vitats previstes de ser realitzades durant els 
propers quinze dies en els teatres, essent 
les associacions i entitats que les organit-
zen les encarregades d’informar sobre pos-
sibles alternatives.
 
Entrades
Les entrades adquirides a través de la web 
del Teatre Zorrilla seran reemborsades au-
tomàticament i, aquelles adquirides a ta-
quilla, es retornaran després de Setmana 
Santa.

Ctra. Antiga de Valencia, 35. Badalona. 93 540 74 59 www.roquedental.com

Sempre compromesos amb la qualitat i
  la millora contínua. 

Centre autoritzat E08670654

Les tres discoteques més grans de 
Badalona, Titus Carpa, Espai Titus 
i Sarau 08911 no obriran a partir 
d’aquest cap de setmana pel proto-
col del coronavirus.

FOTONOTÍCIA

TANCAMENT DE DISCOTEQUES

Del 13/03 al 19/03/2020
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SUPERMANAGER

1- Huertas, Campazzo,
     Dimitrijevic.
2- Green, Booker, Brizuela, 
     Prepelic.
3- Shermadini, Shengelia, 
    Labeyrie, Mirotic

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. 24 Jornada 23 
1º [SPECTRUMS] Morralla x Equipos jraga (Catarroja)  229,60
2º Moncrief 2 moncrief (Badalona)  216,40
3º FerriTeam Curry*** (Teià)  212,60
...................................................................................................................... 
14º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  194,40

Lliga (general)
1º  [SPECTRUMS] Morralla x Equipos jraga (Catarroja)  4.294,00
2º  Troublemakers smarti (Badalona)  4.264,00
3º  Penyacrack4 manel14penya (Badalona)  4.258,00
......................................................................................................................
51º DiarideBadalona DiarideBadalona  3.542,20

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Dues jornades...que poden ser  més
L’ACB va decidir dimecres que les dues 
pròximes jornades de l’ACB queden ajor-
nades i es jugaran a l’abril. Però resulta 
que el Madrid té un cas de coronavirus 
que pot haver infectat a algú altre. Els 
clubs que han jugat contra ells han d’es-
tar en quarentena i tot això fa que mínim 
siguin 15 dies. 15 dies que el Madrid està 
sense entrenar. Anant bé tornarien a entre-

nar d’aquí a 15 dies i jugarien una setma-
na després. Ja són tres setmanes. Tot això 
sempre que tot vagi ràpid que no sembla 
que sigui el cas. Això fa que als aficionats 
al bàsquet i a la Penya s’ho prenguin en 
calma perquè les dues jornades inicials...
poden quedar curtes. Tindrem paciència 
per tornar a veure la Penya però sobretot 
per tornar a la normalitat.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Els partits de les dues pròximes jornades 
de totes les competiciones esportives 
professionals i amateurs a l’Estat espan-
yol han quedat suspesos o es jugaran a 
porta tancada, arran de les mesures de 
prevenció  impulsades aquesta setmana 
pel govern de l’Estat i per la Generali-
tat per contenir l’avenç del coronavirus 
SARS-CoV-2. El món de l’esport es pa-
ralitzarà, de moment durant 15 dies, i la 
Lliga Endesa no en serà una excepció. 
En un principi l’ACB havia anunciat que 
els partits es jugarien a porta tancada, 
sense públic, però dimecres a última 
hora, veient la successió d’ajornaments, 
va decidir finalment aturar la competició. 
D’aquesta manera les jornades 24 i 25 
s’han posposat i es disputaran entre el 
7 i el 10 d’abril (J24) i el 21 i 23 del 
mateix mes (J25). En el cas de la Penya, 
la suspensió afecta a dos desplaçaments 

El coronavirus atura l’ACB, 
que suspèn les dues pròximes jornades

contra dos rivals directes. Els verd-i-ne-
gres havien de jugar aquest dissabte a la 
pista del Monbus Obradoiro, que com-
parteix balanç amb els badalonins (9-
14), i la setmana vinent els tocava anar 
al Nou Congost per enfrontar-se al BAXI 
Manresa (els de Pedro Martínez també 
estan amb 9-14). Si no s’han d’aplicar 
noves mesures, els verd-i-negres torna-
ran a la competició contra el València, el 

La lliga s’ha suspès, de moment, durant dues jornades. / @ACBCOM

L’EUROLLIGA, LA FIBA I L’NBA TAMBÉ PAREN MÀQUINES 

El coronavirus també ha obligat a 
interrompre les competicions inter-
nacionals. Aquest dijous l’Eurolliga 
va anunciar que para màquines i el 
mateix passarà amb l’Eurocup i el tor-
neig júnior, l’Adidas Next Generation 

Tournament. La FIBA ha fet el mateix 
i als Estats Units l’NBA ha suspès 
indefinidament la temporada regular 
després que el jugador francès Rudy 
Gobert, dels Utah Jazz, ha donat po-
sitiu. 

Els partits que la Penya havia de jugar contra l’Obradoiro i el Manresa s’ajornen a l’abril

diumenge 29 a l’Olímpic. Tot dependrà, 
però, de com evolucioni la situació en 
els pròxims dies. Just a l’hora de tancar 
aquesta edició, per exemple, el Madrid 
de bàsquet acabava de fer oficial que un 
dels seus jugadors ha donat positiu. 
A més de l’ACB, tot el bàsquet català res-
tarà aturat durant aquestes dues setma-
nes, afectant també a les competicions 
del bàsquet base verd-i-negre.
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Thompson (5), Brizuela (20), Ejim (6), Gerun (8), 
Bouteille (15) -cinc inicial-, Elegar (-), Sánchez 
(-), Simonovic (6), Waczynski (18), Guerrero (11) i 
Mekel (8).  

82

JOVENTUT 

López-Arostegui (9), Prepelic (18), Zagars (-), Stevic 

(4), Harangody (14) -cinc inicial-, Wroten (11), Joel 

Parra (5), Kanter (7), Ventura (-), Omic (8) i Neno Di-

mitrijevic (6). 

97

UNICAJA

Els “playoffs”, 
una mica més lluny

El Joventut, que a última hora va tenir la 
baixa de Conor Morgan per unes molèsties 
al genoll, no va poder tombar per segon 
cop l’Unicaja i va encaixar la 14a derrota 
a la Lliga Endesa (82-97). El partit va ser 
molt igualat fins a l’últim quart, on la Penya 
es va descentrar i va acabar encaixant 32 
punts. Brizuela (20 punts) i Waczynski (18) 
van ser dos dels botxins dels verd-i-ne-
gres, que també van ser víctimes d’un ar-
bitratge pèssim. El Joventut va veure fins a 

tres tècniques en el darrer quart i va entrar 
ràpidament en el bonus de faltes, mentre 
que l’Unicaja, tot i repartir estopa, va estar 
8 minuts amb només dues personals.
El bon partit de Luke Harangody (14 
punts, 6 rebots i 17 de valoració), el millor 
verd-i-negre, tampoc no va ser suficient 
per als de Carles Duran, que van trobar 
a faltar un major encert exterior (7/23 tri-
ples) i van ser clarament superats en el 
rebot (23 a 36).

Propera jornada (28/29 març)

 Mba Andorra - Real Madrid
 Herbalife GC  -  Unicaja
 Joventut -  València
 Casademont S. -  San Pablo Burgos
  Barça -  Monbus Obra
 Kiolbet Baskonia -  RETAbet Bilbao
 Montakit Fuenla  - Ibt Tenerife  
 UCAM Múrcia  - BAXI Manresa
 Movistar Estu  - Coosur Betis

UCAM Múrcia - Mba Andorra                72-87
San Pablo B. -  Montakit Fuenla 89-85
Real Madrid - Casademont S. 92-70
Joventut - Unicaja  82-97
Herbalife GC -  València Basket 87-77   
Kirolbet Bk  -  Iberostar Tenerife 75-58
BAXI Manresa - Coosur Betis          74-84
RETAbet Bilbao - Monbus Obra    99-72
Movistar Estu  -  Barça                                         67-74

Resultats  darrera jornada Classificació

  Equip  G P

 1 Barça 19 4
 2  Real Madrid 18 5
 3 Casademont S. 16 7
 4  Iberostar Tenerife 14 8
 5  RETAbet Bilbao 14 9
 6  Morabanc Andorra 13 10
 7  València Basket 12 11
   8    Kirolbet Baskonia 12 11
 9  Unicaja 12 11
 10  San Pablo Burgos 12 11 
11   Herbalife GC 11 11 
12    Joventut 9 14
13    BAXI Manresa 9 14
 14    Monbus Obradoiro 9 14
 15    Coosur R. Betis             8            15
 16    UCAM Múrcia        7            15
 17  Montakit Fuenla          5          17
18  Movistar Estu 5 18

Harangody, un dels millors contra l’Unicaja. / David Grau - CJB

Del 13/03 al 19/03/2020
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Foto: Eloy Molina.
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OLOT  -  BADALONA

Olot:  Ballesté, Comas, Masó, Blázquez, Pedro, 
Soler, Alan Baró, Xumetra (Peque, 78’), Salinas 
(Moha, 72’), Eloi Amagat (Roger Barnils, 87’) i 
Kilian.

Badalona: Morales; Robert Simón, Moyano, 
Pelón, Valentín, Kilian; Alvarado (Máyor, 76’), 
Carbó (Cris Montes, 84’), Abel Suárez; Max Mar-
cet (Del Moral, 67’) i Chema Moreno.

Gols: 1-0 (42’) Salinas. 2-0 (85’) Moha. 

Àrbitre: Carlos Carbonell Hernández (valencià). 
T.G: Carbó, Max Marcet, Manolo González, Arnau 
Comas, Eloi i Alan Baró. T.V.: Pelón (dues gro-
gues, la segona en el minut 56).

Es juguin quan es juguin, el Badalo-
na – Espanyol B i el Badalona – Sa-
badell seran les dues primeres finals 
que l’equip de Manolo González haurà 
d’afrontar abans de l’acabament del 
campionat de lliga, en la seva lluita 
per mantenir la categoria. Abans de la 
suspensió dels dos partits, el club es-
capulat havia anunciat que, per tal de 
motivar a l’afició badalonina a omplir 

ENTRADES PER A SOCIS I ABONATS

l’Estadi Municipal, oferia a cada soci i 
abonat del club la possibilitat d’adqui-
rir dues i una entrades respectivament. 
La dificultat dels dos rivals i el delicat 
moment de l’equip de Manolo Gonzá-
lez, que és penúltim, a dos punts de 
la promoció i tres de la salvació, obli-
guen a que la iniciativa es mantingui 
quan les autoritats sanitàries permetin 
jugar els dos partits.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Castelló 50 40 24

 2. Barcelona B 49 40 27

 3. Sabadell 49 38 25

 4. Cornellà 49 34 25

 5. Lleida 46 34 22

 6. Vila-real B 46 36 32

 7. Olot 44 34 19

 8. Espanyol B 42 44 37

 9. Andorra 41 31 28

 10. La Nucía 39 30 29

 11. Ebro 37 29 31

 12. At. Llevant 35 29 34

13. Llagostera 33 28 33

 14. Gimnàstic 31 33 38

 15. Ejea 27 27 36

 16. València-Mestalla 26 27 33

 17. Prat 26 25 40

 18. Hércules 25 27 35

 19. Badalona 24 17 34

 20. Oriola 23 26 47

 Olot 2  - Badalona 0
 València Mestalla 1 -  Ejea 1
 Espanyol B 4 -  Sabadell 2
 Andorra 2 -  Oriola 1
 Ebro 0   -  Hércules 0
 Cornellà 1 - At. Llevant 0
 Barcelona B 3 -  Llagostera 2
 Lleida 3   -  Vila-real B 0
 Castelló 1 -  Prat  3
 La Nucía 2 -  Gimnàstic 0

Resultats Jornada 28

Manolo González comentava setmanes 
enrere que la salvació i el descens es de-
cidiran “en les deu últimes jornades del 
campionat.” Diumenge al migdia, contra 
el filial del RCD Espanyol, a l’Estadi, el 
seu CF Badalona havia de viure la primera 
d’aquesta desena de dates decisives, però 
no serà així. Dimecres passat, a la vista 
de l’evolució de la situació generada per 
la transmissió del COVID-19, la federació 
espanyola de futbol va decidir suspendre 
els partits de segona B durant les dues 
pròximes setmanes. D’entrada, l’ens fe-
deratiu va contemplar la possibilitat de 
fer jugar els partits a porta tancada. Amb 
el pas de les hores, però, i després que 
molts clubs, entre els quals el Badalona, 
manifestessin una postura favorable a la 
suspensió, va decidir aturar la competició. 
“El CF Badalona considera absolutament 
prioritari garantir la salut dels esportistes, 
així com de totes les persones involucra-
des en l’organització dels partits. Igual-
ment, considera que els aficionats són 
part imprescindible de l’espectacle fut-
bolístic”, es podia llegir en el comunicat 
oficial del club.
L’aturada arriba, segurament, en el mo-
ment més baix del Badalona en el que 
va de curs: després de no haver guanyat, 
precisament, cap dels 10 últims partits a 
la lliga, els que s’han jugat durant el que 
portem de 2020. L’equip escapulat, a més, 

no ha resolt el seu greu problema amb el 
gol: n’ha marcat 17, vuit menys que el se-
gon equip menys realitzador del grup 3 de 
segona B, que és el Prat. A Olot, diumen-
ge passat, va oferir una imatge acceptable 
i, fins i tot, es pot dir que no va merèixer 
perdre. Però, com en tantes altres vega-
des, es va condemnar per la desesperant 
manca d’encert davant de la porteria rival.
Quan les autoritats sanitaries ho perme-
tin, l’Espanyol B visitarà el Municipal 
de Badalona instal·lat en la zona noble 
de la classificació i amb el record d’una 
victòria de mèrit a la Dani Jarque, la que 
va aconseguir la passada jornada contra 
el Sabadell (4-2). Precisament els arle-
quinats seran el següent rival, també a 
l’Estadi, en una segona prova de foc per 
a l’equip de Manolo González davant de la 
seva soferta afició. És obvi que la urgència 
de punts és màxima. Com també ho era, 
diumenge passat, a Olot on, a més de la 
derrota, també van caure Pelón, expulsat, 
i Marc Carbó, en veure la cinquena targe-
ta groga. Cap dels dos, titulars habituals 
i peces importants en la defensa i el mig 
del camp, no podrà jugar contra el filial 
blanc-i-blau.
Pel que fa al treball de la plantilla esca-
pulada durant les setmanes en què no hi 
haurà competició, Manolo González ha 
decidit no variar el pla d’entrenaments. 
Això si, els diumenges l’equip descansarà.

Suspesos els partits que el Badalona 
havia de jugar contra l’Espanyol B i el Sabadell
La federació atura la competició durant dues setmanes pel coronavirus

Foto: Eloy Molina.

Núm. 693



Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com C.E. SEAGULL 15

25 anys a l’elit és prou temps perquè es pu-
guin adquirir i traslladar alhora els coneixe-
ments de qualsevol esport als més menuts. 
És més, els joves ho han de veure com una 
oportunitat única i un autèntic luxe que una 
jugadora de la categoria d’Alicia Fuentes 
(Totalán, 1978) sigui l’entrenadora del seu 
equip i els hi aconselli.
Aquesta temporada, el Seagull va anunciar 
la incorporació de la migcampista andalusa 
al Club i va ser una de les arribades més 
mediàtiques a Segona Divisió. Més de mitja 
vida dedicada al futbol en cos i ànima ja és 
un motiu de pes que reflecteix l’amor incon-
dicional de Fuentes cap al futbol.
Amb el nivell 2 d’entrenador, Fuentes com-
bina el seu rol a la gespa com a jugadora 
amb el d’entrenadora. Abans que arribi el 
cap de setmana per jugar amb el primer 
equip de les ‘gavines’, Fuentes té un altre 
repte a petita escala, amb la mateixa con-
centració i nervis però pot ser sense haver 
de suar tant la samarreta. La jugadora del 
Seagull va presentar al Club la possibilitat 

d’entrenar un equip durant la seva etapa a 
Badalona i dit i fet. L’Aleví A de les ‘gavines’ 
és el seu equip.
Dues etapes al Sevilla, Málaga, Levante 
Las Planas o a Múrcia, entre d’altres, són 
algunes de les experiències de Fuentes a 
la banqueta. Aquesta temporada li ha arri-
bat l’oportunitat de l’Aleví A del Seagull, 
després de tancar etapa com a segona en-
trenadora al Juvenil del Sevilla. “M’hauria 
agradat entrenat un equip de futbol 11 però 
per incompatibilitat d’horari era impossible. 
Tot i això, és una experiència agradable i on 
també es pot aprendre”, reflexiona Fuentes 
al Diari de Badalona.
“Cap jugadora em coneixia però van co-
mençar a buscar ràpidament en les xarxes 
socials i van conèixer una mica més la meva 
història i trajectòria. Fem un molt bon grup 
i la relació és positiva entre cos tècnic, ju-
gadores i pares”, afegeix. Per a Fuentes, 
“l’objectiu és la transmissió dels valors del 
futbol, l’amor que tinc pel futbol i, sobre tot, 
que gaudeixin jugant”. Foto: M.E

Alicia Fuentes i la veu 
de l’experiència des de la banqueta
La jugadora del Seagull és l’entrenador de l’Aleví A blau

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com FUTBOL COMARCAL

Pràcticament un any hi ha hagut de trans-
córrer perquè la Unificació Llefià tornés a 
tastar a casa el sabor amarg de la derrota. 
El conjunt de Jordi Souto va caure al seu 
Municipal per 0 gols a 3 davant el Turó de 
la Peira.

El conjunt barceloní es va avançar al minut 
48 i des del 67 la Llefi va haver de lluitar 
amb dents i ungles amb un home menys 
per expulsió d’Álex Domínguez. Ja a les 
acaballes del matx, amb els vermells bus-
cant l’empat, el Turó va completar la gesta 

Foto: YT

El fortí de Llefià cau 11 mesos després; 
el YT torna a guanyar a casa
El filial del Young Talent B ja és segon a Quarta i el Pomar torna a caure a domicili

amb dues dianes més. Una derrota doloro-
sa que arriba en un tram de temporada clau 
però amb els badalonins encara al capda-
vant de la taula, amb 49 punts, 4 més que 
el segon classificat i 5 respecte a la tercera 
posició.

Diumenge a les 12h, la Llefià visitarà el 
camp del CD Masnou, candidat a disputar 
la promoció d’ascens a Primera Catalana. 
La victòria és clau per consolidar el liderat-
ge una jornada més.

A Tercera Catalana, la gran notícia de la jor-
nada la vam trobar a Sant Roc. Dos mesos 
i mig després, el Young Talent de Ricardo 
Parra va tornar a guanyar com a local. I qui-
na victòria! El conjunt de Badalona Sud va 
superar el Cabrils amb una golejada (6-2) i 
que suposa una injecció de moral important. 
La fe groga encara ha de ser aspirar a la se-
gona posició - a 8 punts de distància - , que 
dóna accés a disputar la promoció d’ascens.

Per la seva banda, el Lloreda va recuperar 
el camí del triomf també amb una golejada 
davant la Llantia (5-0). El Llavaneres, a un 
punt de distància, però, tampoc va perdre i 
manté la segona posició. De fet, el conjunt 
de Sant Andreu de Llavaneres va superar un 
Pere Gol (3-2) que no coneix la victòria des 
de fa dos mesos.

Finalment, a Quarta Catalana, el Young 
Talent B també va justificar la seva festa a 
vestidors amb una victòria molt treballada 
que situa el filial groc en segona posició, 
després de moltes jornades lluitant per 
aconseguir-ho. El triomf a Fort Pienc davant 
el Parc B (2-6) alça els de Sant Roc fins a la 
plaça de play-off. El Pere Gol B va superar 
La Cosecha (1-2).

El Pomar va caure a Can Clota (1-0) i la 
primera posició comença a posar-se coll 
amunt, a un de distància però amb 2 partits 
més que el Bon Pastor, líder.

“El Seagull té molt nom a Barcelona i aposta 
pel futbol femení des de fa 25 anys i no hem 
van plantejar cap directriu concreta. Tenia 
força llibertat i l’objectiu és aprendre. No 
tenim cap pressió perquè, més enllà de la 
classificació, la idea és crèixer com a per-
sones i com a jugadores”, afirma. Després 
de 16 jornades, el seu equip és tercer amb 
13 victòries i 3 derrotes.

Més enllà de l’aprenentatge, el canvi de xip 
i de nivell – del Sevilla al Seagull – ha es-
tat la part més difícil d’Alicia: “El canvi ha 
estat una mica més difícil per a mi perquè 
arribava d’un club amb unes altres exigèn-
cies i d’una categoria més exigent com és la 
Juvenil, on hi havia les millors jugadores de 
la província. El repte a Badalona és diferent 
però tots anem per un mateix camí”.

Del 13/03 al 19/03/2020
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Els clubs alcen la veu durant la jornada del Dia Internacional de la Dona 

La pròrroga, camí de la felicitat dels ‘dimonis’; 
la Cultural es treu una espina de quatre mesos

L’hemorràgia de derrotes s’ha aturat per 
fi. Punt final a cinc jornades seguides que 
l’AE Badalonès acumulava derrota rere de-
rrota. El conjunt de Xavi Riera va necessi-
tar un temps extra per superar el conjunt 
del Tarragonés (75-73) i ho va fer amb 
Aleix Haro (22 punts i 4 rebots), Marcos 
Morales (15 punts i 7 rebots) i Juan Carlos 
Vicente (13 punts i 15 rebots) al capda-
vant. 
A més a més, el triomf té el valor afegit de 
ser la confirmació de la permanència a lli-
ga EBA en una jornada on el pivot ‘dimoni’ 
Marcos Morales bufava 40 espelmes. 
D’altra banda, dissabte visita la pista de la 
UB Sant Adrià i serà un partit especial per 
al jugador del Badalonès, on va viure cinc 
grans temporades a l’UBSA . 
Per la seva part, el Maristes Ademar 
afrontava un repte majúscul a la pista del 
Quart (88-69). L’encert dels locals (11/25 
en triples) i el desencert badaloní en el tir 
exterior (7/27) va decantar el partit a favor 
dels locals així com el rebot (38 a 23). Si 
diumenge superen l’ Almozara a La Plana 

(18:15h), la salvació a lliga EBA serà una 
realitat. 

Un esglaó per sota, a Copa Catalunya, el 
malson de temporada per part dels equips 
badalonins no arriba a la seva fi. El Círcol 
Cotonifi va caure a La Plana davant la UE 
Horta (70-76) i la disputa del play-out per 
mantenir la categoria és una realitat cada 
cop més a prop. Resten sis jornades per 
a la conclusió i la salvació directa ja es 
troba a tres triomfs. Per la seva banda, el 
Sant Josep va caure a El Masnou (77-59) 
i encara ha de segellar la salvació directa 
en el tram final i decisiu de la temporada.  
Finalment, a Primera, la Cultural va trencar 
una dinàmica negativa de quatre mesos 
sense conèixer la victòria i ho va fer a casa 
davant el Cabrera (76-72). La Minguella 
va caure versus Vic a Casagemes (60-68). 

El repte del Joventut Femení també era 
majúscul. Visitava la pista del líder, Joven-
tut Les Corts, i no va tenir opcions de vic-
tòria (70-32). El Sant Andreu Natzaret va 

caure a Lluïsos Gràcia (58-44). La jornada 
a Segona tampoc va ser gaire dolça per als 
nostres conjunts. Llefià, Círcol i Minguella 
van caure davant Sant Gervasi, Neus i Jet, 
respectivament.

Si no veus esport femení, t’estàs per-
dent la meitat de l’espectacle 
Pel que fa a la jornada del Dia Internacio-
nal de la Dona durant el cap de setmana 
(8M), molts van ser els clubs que van 
aprofitar la avinentesa per reivindicar més 
visibilitat de la dona i de l’esport femení 
en els grans mitjans de comunicació. Entre 
les diferents reivindicacions i accions, tro-
bem la presència dels equips femenins de 
base de la AE Minguella en el descans del 
partit del sènior A Casagemes o la disputa 
de tots els partits del Sant Josep amb la 

segona equipació, de color morat. 
“Si no veus esport femení, t’estàs perdent 
la meitat de l’espectacle” és la campanya 
posada en marxa per part de la Secretaria 
General de l’Esport amb l’objectiu de fo-
mentar l’esport femení en els mitjans de 
comunicació.

La montgatina Silvia Domínguez, 
campiona de la Copa de la Reina 
El resum del basquetbol comarcal d’aquesta 
jornada el conclou la jugadora montgatina 
Silvia Domínguez. La nostra base veïna va 
aixecar el títol de la Copa de la Reina amb 
el Perfumerías Avenida després de superar 
el Spar Citylift Girona en la final disputada 
a Salamanca. Quart títol per a una de les ju-
gadores referents en el basquetbol femení 
nacional. Enhorabona, Silvia!
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Les mesures preventives 
pel Coronavirus fan ajornar 
la cursa Ponle Freno

El Grupo Atresmedia i la Fundació 
AXA han anunciat aquest matí la 
decisió d’ajornar la segona edició 
de la cursa Ponle freno que s’havia 
de celebrar el pròxim diumenge 22 
de març a Badalona. Els organitza-
dors han assenyalat que: “A con-
seqüència de les recomanacions 
de les autoritats sanitàries d’establir 
mesures preventives amb motiu del 
Convid19 (conegut com a Corona-
virus) lamenten comunicar l’ajor-

nament de la cursa Ponle Freno de 
Badalona que s’hi anava a celebrar 
el pròxim 22 de març”. Tots els ins-
crits fins ara podran sol·licitar la de-
volució de l’import de la inscripció 
a través del correu carreraponlefre-
no@atresmedia.com. Els organitza-
dors han anunciat que tan aviat com 
sigui possible comunicaran una 
nova data per a la cursa i han de-
manat disculpes pels inconvenients 
ocasionats per aquest ajornament.

Els dos equips de Termites Llefià classificats en el 
primer grup de la segona fase de la lliga de Barcelona
Els dos equips de Termites Llefià 
que lluitaven per entrar en el pri-
mer grup de la segona fase del 
campionat de Barcelona de bit-
lles catalanes, han assolit el seu 
objectiu. Termites A ho fa com a 
segon classificat del seu grup, 
mentre que l’equip C ho fa com a 
millor tercer dels dos grups.
En la darrera jornada de la prime-
ra fase, disputada a les pistes de 
Poblenou, Termites A guanyava 
de forma molt clara contra Poble-
nou B (369 a 253 punts, amb 31 
a 13 pel que fa al nombre de bit-
lles). Per la seva banda, Termites 
C perdia la seva partida contra un 
potent Guinardó (371 a 335, 31 a 
24 en bitlles). Amb la classificació 

a la butxaca, Termites A es prenia 
la revenja contra Guinardó en la 
seva segona partida (353 a 344). 
Termites guanyava la seva sego-
na partida contra Colobrers (366 
a 328, 39 a 23 bitlles). Aquest 
triomf li donava l’empat a la clas-
sificació amb el Va Tornem-hi, 
equip de Palau Solità-i-Plega-
mans. La victòria badalonina en el 
duel directe entre tots dos equips 
li atorgava la classificació als ba-
dalonins.
La segona fase pel campionat la 
disputaran cinc equips, els dos 
primers de cada grup i el millor 
tercer, en aquest cas Termites C.

Reconeixement de la Federa-

Nou cap de setmana de magnífics 
resultats dels atletes badalonins 
en els diferents campionats dis-
putats; el Campionat d’Espanya 
Màster en Pista Coberta a An-
tequera (Màlaga), i els diferents 
campionats de Catalunya de les 
categories de formació a Sabadell.
La veterana Sílvia Cortés partici-
pava en les proves dels 60 i els 
200 m ll., proclamant-se campio-

Les atletes badalonines Sílvia Cortés 
i Laia Zurita es proclamen campiones 
d’Espanya i Catalunya

na d’Espanya en les dues proves. 
La prova curta de velocitat la fina-
litzava amb un temps de 8 “92, la 
seva millor marca de la tempora-
da. El segon títol nacional el tema 
sumava amb un temps de 28 “36.

Sabadell tornava a ser l’escenari 
dels Campionats de Catalunya en 
categories de formació. En aquest 
cas, els i les atletes que competien 

ció Catalana
El club de Llefiá rebrà un reco-
neixement de la Federació Cata-
lana de Bitlles i Bowling, per la 

difusió d’aquest esport a la ciutat 
de Badalona, i més concretament 
en el seu barri. Aquest diumenge 
tindrà lloc aquest acte, el qual se 

celebrarà a les pistes del Club 
Siuranenc d’Horta. Termites rebrà 
a més, 4 llocs de bitlles de mans 
federatives.

eren els Sots 14, Sots 16 i Sots 
20. Un total de 5 atletes badalo-
nins van participar en els campio-
nats de la categoria més petita per 
edat. Mario Ramírez va obtenir el 
subcampionat de Catalunya a la 
prova dels 600 mll.,amb un temps 
d’1€ 39€27, la seva millor marca 
personal.
Menció al marge mereix Laia Zuri-
ta. La badalonina es va proclamar 
campiona de Catalunya Sots 16 a 
la prova dels 300 m ll., assolint 
el rècord de Catalunya amb un 
temps de 40 “15.
La tercera medalla badalonina 
arribava en els campionats Sots 
20. Andrea Vizuete aconseguia el 
bronze a la prova de pes, amb una 
marca 8,47 metres, el seu millor 
registre personal.
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Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
Les coses es poden entrebancar una mica; no serà 
fàcil aconseguir el que voleu, i més d’una vegada us 
veureu en situacions complicades en les quals serà 
millor acceptar-ho tot i deixar que passin. Encara 
que us costi, l’única eina valida serà la paciència: en 
tindreu un munt i sabreu fer-la servir per al més ne-
cessari en cada moment.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Tindreu el suport dels amics, que us donaran la força 
que us fa falta per poder tirar endavant i també us 
ajudaran a veure clar cap a on podeu anar. És bo que 
escolteu el que us diuen per valorar la seva opinió. 
En el tema econòmic, ara no és moment d’arris-
car-vos ni de fer cap inversió, ja que hi podeu perdre 
més del que us penseu i no cal.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Heu de mirar de mesurar les paraules i, sobretot, la 
manera de deixar-les anar perquè no siguin un pro-
blema. D’altra banda, les ganes de festa i diversió 
poden ser molt grans i això us pot fer perdre la res-
ponsabilitat. Ja podeu vigilar de no fer animalades, 
que us poden sortir ben cares. Us podeu divertir però 
sense perdre el control.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Estareu molt sensibles i tot us afectarà més del nor-
mal; és fàcil que això us passi sempre, però aquests 
dies se us marcarà més. La millor manera que teniu 
per no patir-ho és fent coses que us distreguin i que 
us facin sentir bé, com pot ser llegir, passejar, anar a 
nedar..., el que més us agradi. Si podeu viatjar, mar-
xeu i trenqueu amb la rutina.  

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
La sort sembla que té ganes d’estar amb vosaltres, 
cosa bona, sempre i quan això no us faci gastar-vos 
molts diners a la loteria. La sort pot venir de mol-
tes maneres i no sempre és pel tema de diners. Per 
tant, no cal que us en gasteu molts en jocs d’atzar. 
És millor que us divertiu anant a voltar i fent coses 
diferents amb els amics.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Els diners us desapareixen de manera ràpida i cos-
tarà saber on van a parar. Haureu d’agafar-vos-ho 
amb calma, perquè la cosa encara estarà així uns 
dies. De totes maneres, es poden fer un munt de 
coses sense haver de gastar; us haureu d’espavilar 
i posar-hi ganes. També cal que us organitzeu per 
tenir-ho tot més ben lligat.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
De tant en tant és important tenir contacte, i sobre-
tot diàleg, amb la família. A més, tindreu moltes ga-
nes de fer reformes a casa i de canviar les coses de 
lloc; no us reprimiu, els canvis són bons. El curiós 
d’aquests dies serà la vostra manera de vestir: ne-
cessitareu ser originals i trencar amb la rutina per 
sentir-vos guapos.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
No us costarà gens sentir-vos còmodes en llocs de 
fora i fins i tot us vindrà de gust provar coses noves. 
A banda d’aquest aspecte, tindreu la gent de casa 
que us farà suport en tot el que vulgueu fer; pot-
ser estaria bé que acceptéssiu el que us donen i ho 
aprofitéssiu per tirar endavant. És bo que feu camí 
per avançar.

    
 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tindreu algunes contradiccions, cosa que us farà 
canviar d’opinió constantment i de passada farà per-
dre el nord a la gent que teniu al voltant, sobretot a 
la feina. Estaria bé que us paréssiu a pensar abans 
d’actuar i així tot seria més fàcil. Analitzar les coses i 
prendre una decisió no és fàcil, però moltes vegades 
és necessari.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Serà fàcil que us facin mal els ossos; bàsicament tin-
dreu aquesta part del cos sensible i això us donarà 
aquesta tendència. La millor manera de no ataba-
lar-vos gaire amb això és buscant coses per fer que 
us facin divertir i mirant de no fer exercici excessiu. 
D’altra banda, podeu tenir alguna bona idea relacio-
nada amb el camp laboral.  

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
En el tema de la parella tindreu situacions per re-
cordar i la felicitat se us veurà a la cara. Gaudiu 
d’aquests moments i no us pregunteu res, només 
viviu al màxim. Us podeu trobar que persones es-
trangeres se us apropin més del normal; penseu que 
sempre va bé conèixer gent nova i aprendre de cultu-
res diferents; no us tanqueu mai a conèixer. 

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Fareu un munt de coses emocionants i us anirà 
bé estar al dia de tot, sobretot en el tema d’esports 
d’aventura o d’altres coses que us puguin cridar 
l’atenció. És bo que us deixeu anar i proveu el que 
us vingui de gust, però sobretot sense fer-vos mal; 
el primer de tot és ser prudent. El tema a tenir en 
compte aquests dies són els diners.
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