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Fins a 25.000 
banyistes simultanis 
a les platges de 
Badalona
La temporada estarà marcada 
per l’aforament i l’obertura 
de la platja per Sant Joan 
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PROFESIONALES COMO TÚ

Una trentena d’agents cívics controlaran 
l’aforament de les platges de Badalona
18 operaris netejaran la brutícia on trenca l’onada 
Les platges de Badalona van donar di-
lluns el tret de sortida a la temporada de 
banys coincidint amb l’entrada de l’àrea 
metropolitana en la fase 2 de desescala-
da i fent una aposta per la seguretat i la 
neteja. L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, va 
explicar en roda de premsa, des de la ma-
teixa platja, que aquest estiu es contractarà 
una trentena d’agents cívics encarregats 
de controlar l’aforament i garantir que es 
compleixen les distàncies de seguretat a 
la sorra, a causa de l’actual situació pro-
vocada per la Covid-19. També hi haurà 
un reforç del servei de neteja, amb una 
vintena de persones més destinades a la 
platja i que faran una recollida manual 
dels residus que el mar arrossega fins al 
litoral, al punt on trenquen les onades. 
A més, hi ha haurà unitats específiques 
de la Guàrdia Urbana patrullant el litoral 
amb bicicleta i seagway. Segons Albiol, 
les mesures que aplicarà l’Ajuntament de 
Badalona convertiran la platja de la ciutat 
en una de les “millor preparades” de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i ha convidat 
els veïns de pobles i ciutats d’interior a vi-
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sitar-la: “Convido els que no tenen platja 
a que vinguin a gaudir de la nostra perquè 
serà exemplar”.A més de la cinquante-
na de persones que reforçaran la neteja i 
la seguretat a peu de sorra, el consistori 
comptarà també amb dos vaixells pelicà 
per retirar els sòlids flotants de l’aigua. 
També s’avança dues hores la hissada de 
la bandera sobre l’estat del mar, que es farà 
a les vuit del matí per a tots aquells que 
vulguin avançar l’hora del bany per evitar 
aglomeracions. D’altra banda, depenent de 
l’evolució de la desescalada a causa de la 
Covid-19 de moment no es podrà prestar, 
per mesures sanitàries, el servei d’acom-
panyament a l’aigua per a persones amb 
diversitat funcional.

Una vintena d’operaris netejaran els 
plàstics i sòlids on trenca l’onada
El govern municipal ha anunciat, aquesta 
mateixa setmana, que contractarà un equip 
de 18 persones que durant tota la jornada 
recorreran a peu les platges on trenquen 
les onades per mantenir-les en condicions 
òptimes. Aquest servei s’oferirà, per pri-
mera vegada, a les platges de la ciutat. 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona també 
ha preparat un pla especial de neteja de 
dutxes i rentapeus, i de zones de trànsit de 
banyistes on s’aplicarà detergent per des-
infectar el mobiliari, les baranes o d’altres 
elements comuns. Durant aquest mes de 
juny, i veient com evoluciona l’estat de la 
pandèmia, l’afluència de gent a les platges 
i la normativa del Govern espanyol, no es 
podran fer servir les zones infantils ni les 
zones de fer esports a la platja.

Fins a 25.000 banyistes simultanis 
a les platges de Badalona
Segons càlculs de l’Ajuntament de Badalo-
na, es preveu que les platges de Badalona 
puguin acollir durant aquesta temporada 
d’estiu, de manera simultània, entre 14.000 
i 25.000 usuaris i usuàries, complint les 
mesures i la distància recomanades per les 
autoritats sanitàries. La diferència de la ca-
pacitat dependrà de la tipologia dels usuaris, 
com ara persones soles, parelles, famílies o 
grups.Per facilitar l’obtenció de dades sobre 
la situació de l’aforament de les platges de 
Badalona i la seva comunicació a la ciuta-
dania a temps real, els serveis tècnics de 
l’Ajuntament han dividit el litoral de Badalona 
en 9 trams. Aquests espais, d’entre 200 i 500 
metres, fan més senzill el càlcul de les perso-
nes que en poden fer ús de la platja en cada 
moment, garantint la limitació o el tancament 
dels seu accessos, si així fos necessari.El 
control de l’aforament es farà als mateixos 
trams de platja pels grups d’agents cívics, 
que aniran informant puntualment al Centre 
de Coordinació de Platges, ubicat a l’edifici 
de Capitania del port de Badalona, que pro-
cessarà i analitzarà la informació. Les dades 
de l’aforament, així com l’estat de les platges, 
es podran consultar a la web municipal i a 
Twitter.També es treballa, com a prova pilot, 
amb la possibilitat d’instal·lar a les platges 
diversos panells electrònics per informar so-
bre l’aforament en cada moment als diversos 
trams de platja.

Només una platja de Badalona
obté la bandera blava, la del Cristall
Aquesta setmana també hem conegut 

Un any més, la platja
en el punt de mira

EDITORIAL

Podríem tirar d’hemeroteca, del mateix Diari 
de Badalona, per comprovar que cada estiu 
Badalona té el mateix monotema; l’estat de 
les platges de la ciutat. Fa anys, que la bru-
tícia de les platges de Badalona és notícia, 
i fa emprenyar a badalonins i forans. Tots 
els governs locals, de tots els colors, un 
cop acaba l’estiu, fan propostes de fòrums, 
debats i notes de premsa on anuncien ac-
cions per tal de poder tenir la platja més 
neta. Passen els anys i tot plegat queda en 
paper mullat i de cop arriba un nou estiu. 
Enguany, i més que mai, moltes persones 
només podran gaudir d’una mica d’oci, i 
trencar amb la situació dura i complicada 
dels darrers mesos, gaudint de la platja. I 
aquí és on molta gent es preguntarà, un cop 

baixa a mar, com està l’aigua de la platja 
de Badalona. El nou alcalde, Xavier Garcia 
Albiol ha anunciat unes mesures de neteja 
mai vistes a la ciutat, dues embarcacions 
pelicà netejaran des de dins del mar, des 
de fa molts estius només funcionava una i 
la contractació de 18 persones per netejar 
arran d’on trenca l’onada. Totes aquestes 
mesures estan molt bé, però cal d’una ve-
gada una solució a llarg termini per tenir 
la platja més neta. Una acció seria fer més 
col·lectors d’aigües pluvials, només hi ha 
a l’Estrella, que ajudaria a millorar, i molt, 
l’estat de l’aigua de les platges de Badalona. 
El litoral és, com totes les enquestes diuen, 
el millor que tenim a Badalona i hem de cui-
dar-los també a llarg termini.  

quines platges de l’Estat han estat guar-
donades amb la bandera blava. Un any 
més l’Associació d’Educació Ambiental i 
del Consumidor i la Fundació per a l’Edu-
cació Ambiental (ADEAC-FEE) ha atorgat 
a l’Ajuntament de Badalona el reconeixe-
ment Bandera Blava 2020, a la platja del 
Cristall-Barca Maria. L’Escola del Mar i el 
port de Badalona també han rebut nova-

ment el reconeixement com a Centre Blau. 
Per segona vegada l’Escola de Natura 
Angeleta Ferrer rep el distintiu de Centre 
Blau. L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia 
Albiol ha assegurat que obtenir una única 
bandera blava “és una dada decebedora” 
i assegura que es treballarà intensament 
perquè l’any que ve Badalona “torni a tenir 
les banderes blaves que es mereix.
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Comença el muntatge de les guinguetes de la platja
Finalment obriran el dissabte 20 de juny 

Aquest dijous ha començat, finalment, el 
muntatge de les guinguetes de la platja 
de Badalona. En un principi, alguns con-
cessionaris havien anunciat que estaven 
dubtosos en poder instal·lar-se aquest 
any perquè amb les condicions actuals 
havien fet números i no sortia rendible 
obrir. Els guinguetaires demanaven, en-
tre altres qüestions, el possible allarga-
ment de la concessió, un any més, i mi-
llors condicions en el pagament d’alguns 
canons. Finalment, els representants 
d’aquests establiments i l’Ajuntament 
han arribat a un acord que facilita la seva 
instal·lació a les platges de la ciutat i que 
consisteix en el fet que podran ampliar la 
durada de la concessió inicial fins a un 
màxim d’un 15% i, a més, durant aquest 
estiu també podran ampliar el seu espai 
un 50% per respectar les mesures de 
seguretat recomanades per les autori-
tats sanitàries. A la platja de Badalona, 
segons l’Ajuntament, poden instal·lar-se 
fins a 8 establiments de platja. De mo-
ment, les primeres ja s’han començat a 
muntar i esperen obrir el dissabte 20 de 
juny.

Albiol assegura que l’anterior govern 
no volia obrir les guinguetes 
En un comunicat de premsa, l’alcalde 
de Badalona ha assegurat que “aquest 

Imatge del muntatge de la guingueta de la platja dels Pescadors

govern, al contrari que l’anterior que va 
decidir i comunicar als concessionaris 
que no podrien obrir, ha treballat perquè 
les guinguetes puguin tornar aquest es-
tiu a Badalona. Estem molt satisfets que 
aquest servei tan valorat per la ciutadania 
torni a les platges”, ha assenyalat l’al-
calde de Badalona. “La posada en marxa 
de les terrasses i de la restauració, i ara 
l’obertura de les guinguetes, formen part 
d’aquest impuls imprescindible per aju-
dar les empreses i salvaguardar els llocs 
de feina”, ha conclòs Xavier Garcia Albiol. 
Per la seva part, la regidora Rosa Trena-

do, anterior responsable de medi ambient 
del govern del PSC i els Comuns, ha res-
post que durant l’estat d’alarma els con-
cessionaris van comunicar a l’Ajuntament 
que part dels guinguetaires no volien ins-
tal·lar-se amb l’actual situació. Trenado 
ha explicat que els concessionaris veien 
factible suspendre el contracte aquest 
any i prorrogar-lo un any més, a partir de 
la pròxima temporada, segons també van 
transmetre els serveis jurídics de l’Ajun-
tament. L’exregidora de medi ambient ha 
explicat que els guinguetaires veien amb 
bons ulls aquesta opció. 

No només tenim guinguetes a la platja. 
Al litoral badaloní hi ha d’altres establi-
ments que durant l’estiu atrauen molts 
banyistes i també persones de fora de la 
ciutat. Un d’aquests és la Donzella, que 
aquest estiu ha renovat part del seu beach 
club. Justament, en un dels laterals, el 
temporal Glòria va obligar a enderrocar 
la mítica rodona que donava a la platja 
dels Pescadors. En aquest espai s’han 
fet treballs per tal de recuperar-lo com a 
mirador. Altres locals del litoral, com bar 
de copes o restaurants, també han obert 
durant els darrers dies, amb l’esperança 

que també arribi el bon temps, cosa que 
no ha passat durant aquests primers dies 
del mes de juny. Part d’aquests establi-
ments esperen que la Nit de Sant Joan, 
la nit del 23 de juny, sigui l’arrancada 
d’aquest estiu atípic per a tots. També els 
clubs nàutics de la ciutat, com el Nata-
ció o el Bètulo, estan recuperant part de 
les seves activitats habituals, fins i tot 
Casals d’Estiu, durant els darrers dies. 
Alguns actes d’estiu, com el cinema la 
fresca, estan a l’espera de l’actual situa-
ció per decidir si finalment poden tirar-se 
endavant durant el mes de juliol. 

Establiments com la Donzella
s’han renovat aquest estiu

Els locals de platja reobren 
amb molta afluència de públic
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Polèmica amb l’obertura de les platges 
durant la Revetlla de Sant Joan
Albiol demana a Colau consensuar amb la resta de municipis 
metropolitans aquesta qüestió

Imatge d’arxiu d’un matí de Sant Joan a la platja de Badalona 

A l’inici d’aquesta setmana, durant la 
presentació de la temporada de platges, 
l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-
biol deixava clar que el litoral badaloní 
estarà obert per celebrar la revetlla de 
Sant Joan el pròxim 23 de juny, tot i que 
sense fogueres. “És impossible posar 
portes al camp”, va dir Albiol. Segons 
l’alcalde, el “seny” demostrat pels veïns 
durant el confinament li permet ser opti-
mista de cara a la Nit de Sant Joan.  “És 
evident que no es permetrà fer fogueres, 
però no impedirem que hi vagin grups 
reduïts. Seria absurd”, va afirmar l’alcal-
de. De fet, fa uns dies Protecció Civil de 
la Generalitat de Catalunya va avisar que 
les policies locals dels municipis costa-
ners haurien de controlar que les festes 
populars a les platges no siguin de més 
de 20 persones i que hi hagi distància 
de seguretat entre grups. El mateix di-
lluns,  Albiol també demanava que altres 
ciutats veïnes com Barcelona fessin el 
mateix i permetesin l’ús de la platja per 
Sant Joan, amb l’objectiu d’evitar l’efecte 
crida i que el problema de les possibles 
aglomeracions es traslladi d’un municipi 
a l’altre: “Hem de prendre mesures pe-
nant en el conjunt de l’àrea metropoli-
tana”. 

Colau anuncia que tancarà
les platges de Barcelona 
Barcelona ha anunciat que tancarà les 
platges la nit de Sant Joan per evitar-hi 
aglomeracions i recomana una revetlla 

“diferent” i “en petit format”. Concreta-
ment, les platges de Barcelona tancaran 
des de les 20h del dia 23 de juny fins a 
les 10h del dia 24. Segons ha detallat 
l’Ajuntament de Barcelona a partir de 
mitja tarda del dia 23 es farà un “bui-
datge” de gent a la platja i després es 
controlarà que no s’hi accedeixi amb 
un sistema de “tanques i encintats” i 
presència de la Guàrdia Urbana. Justa-
ment, l’alcalde de Badalona, Xavier Gar-
cia Albiol, ha enviat aquest dijous una 
carta oficial a la presidenta de l’AMB i 
alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per 
demanar-li que convoqui una trobada 
urgent amb tots els alcaldes de muni-
cipis metropolitans que tinguin costa 
per tal de consensuar l’ús de les platges 
durant la nit de la revetlla de Sant Joan. 
En la carta, Albiol insisteix en el fet que 
cal reunir-se per poder unificar criteris 
i definir una estratègia d’actuació con-
junta en relació amb les platges metro-
politanes el dia 23 de juny. En aquest 
sentit, l’alcalde recorda que la gestió 
de les platges de l’Àrea Metropolitana 
es realitza de manera coordinada entre 
els diferents ajuntaments de l’AMB i 
que per tant tots els criteris s’han d’es-
tipular tenint en compte aquesta realitat 
metropolitana compartida. Xavier Garcia 
Albiol ha reiterat que “la decisió unilate-
ral d’Ada Colau de tancar les platges de 
Barcelona durant la revetlla posa de ma-
nifest la seva falta de lideratge metropo-
lità i la seva falta de visió estratègica” .

El PSC demana a Albiol que 
rectifiqui i tanqui les platges
per la revetlla de Sant Joan  
El PSC de Badalona ha titllat la decisió del 
“tot irresponsable” mentre la ciutat estigui 
en ple procés de desascalada. Aquesta 
decisió combinada amb el tancament de 
les platges de la ciutat de Barcelona, pot 
generar un efecte crida de molts ciuta-
dans, amb el conseqüent risc pels ciuta-
dans, segons els socialistes. En paraules 
del regidor Socialista Christian Carnea-
do: “Les recomanacions i el sentit comú 

ens indiquen que la revetlla de Sant Joan 
d’enguany s’ha de prioritzar les trobades 
familiars, en grups petits i minimitzant els 
desplaçaments. Això és el que promouria 
qualsevol Ajuntament amb sentit comú, el 
que està promovent l’Ajuntament de Bada-
lona és, com a mínim, irresponsable”. El 
PSC ha demanat a l’alcalde Albiol que rec-
tifiqui, una massificació de les platges, o 
dels seus accesos, pot esdevenir un focus 
de contagi molt greu, sumat als problemes 
de seguretat que s’acostumen a viure du-
rant la revetlla de Sant Joan.

LES ÚNIQUES AMB INGREDIENTS ECOLÒGICS CERTIFICATS

BADALONA
Via Augusta, 12
Parking pròpi

Horari de dill a diss 
de 9h a 21:30h

= 1 cava
gratis!

Comprant
2 coques

15dte%
reservant 

fins al

16 de juny

www.reserva.veritas.eco o a la teva 
botiga física

veganes

sense gluten

TAMBÉ OPCIONS
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Els centres comercials de Badalona tornen a obrir 
les seves portes amb totes les mesures de seguretat 

Imatge del Centre Comercial MàgicImatge del Centre Comercial Montigalà

Els centres comecials de la ciutat, com el 
Màgic o el Centre Comercial Montigalà, han 
tornat a obrir portes aquesta setmana, coin-
cidint amb l’entrada de la regió metropolitana 
en la Fase 2 de la desescalada progressiva 
marcada per les autoritats. La majoria d’es-
tabliments no essencials han anat recuperant 
la normalitat i han obert gradualment, seguint 
les mesures marcades i pautes de seguretat, 
com ara limitació d’aforaments i neteja i des-
infecció dels espais perquè tots els clients 
puguin tornar a gaudir del centre comercial 
en les millors condicions. Al Màgic han co-
mençat la campanya ‘Màgic et cuida’ per re-
marcar la seguretat amb la qual es pot acudir 
a les seves instal·lacions, on des de fa setma-
nes s’ha treballat incansablement per lluitar 
contra la propagació de la Covid-19. Per la 
seva part, el Centre Comercial Montigalà ha 
incrementat la seguretat dels seus clients a 
través de la posada en marxa de diferents 
mesures com el reforç de les tasques de ven-
tilació, la intensificació de les desinfeccions 
diàries –es realitzen entre quatre i sis actua-
cions- en totes les instal·lacions, controls 
d’accés, aforament, l’habilitació de punts 
amb dispensadors de gel hidroalcohòlic i la 
utilització de tots els canals de comunicació 
amb recomanacions de seguretat. 

Els cinemes del Màgic obriran
durant la fase 3
Tot i que encara no obriran de cara a 
públic, els espais d’oci, com ara el ci-
nema, comencen a preparar-se per rebre 
el seu públic a partir de la Fase 3. Al-
gunes de les mesures que es prendran 
seran desinfectar les sales després de 
cada sessió; garantir un aforament d’un 
terç, amb una distància segura entre 

Telf. 93.387.61.99
c/ Provença, 7 (Llefià) 08914 Badalona

Telf. 93.395.16.57
Av. de Roma, 29-31 (Morera)  08915 Badalona

www.escolesarrels .com     

C�tinuïtat 
  i c�fiança

Arrels - Esperança Arrels - Blanquerna
Llar d’infants - Infantil - Primària - ESO

Tracte diari amb la tutora i informe per agenda

Obert de 8h a 18h de Setembre a Juliol

Introducció de l’anglès a partir d’1 any

Nombre reduït de nens per classe

Personal especialitzat i qualificat

Orientació pedagog-psicòloga

Continuïtat fins a secundària

Sortides didàctiques

Servei de menjador

Gimnàs

Llars d’Infants Arrels

Llar d’infants - Infantil - Primària - ESO

butaques ocupades; entrades i sortides 
ben organitzades o venda online d’entra-
des recomanades, entre altres mesures. 

Remodelacions i noves obertures
al Màgic 
Màgic Badalona ha tornat a obrir les seves 
portes amb més ganes que mai, diferents 
operadors han aprofitat aquest moment 
per reformar els seus locals, alguns bons 

exemples son  l’ampliació i renovació del 
nou Pull&Bear amb una botiga innovado-
ra de 600m2. 100Montaditos, Miss Sus-
hi, Max Colchón, HanselHome i Vodafone 
que també s’han sumat a millorar i a refor-
mar els seus locals en aquesta aturada. En 
l’obertura del centre comercial s’estrena la 
nova marca New Blanco i en els propers 
dies es podrà gaudir també d’una botiga 
especialitzada en animals “Zoo Condal”. 
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6 agents de la Guàrdia Urbana durant el 
desallotjament d’un ocupa

L’Incasòl acabarà l’últim bloc de pisos 
socials de Sant Roc la primavera del 2022

TRAM renova la seva col·laboració
amb la FAGIC 

Un home va ocupar, dimarts a la nit, una casa de la plaça Pep 
Ventura. L’endemà, la policia va intentar dialogar amb l’ocupant 
perquè marxés de la casa, però sense èxit. Al vespre d’aquest 
dimecres, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana, i amb 
l’ajuda dels Mossos, van poder fer-lo fora. Durant el desallo-
tjament, on es van viure moments de tensió,  6 agents de la 
Urbana van resultar ferit per la persona que ocupava l’immoble.

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat les obres 
de construcció dels 40 habitatges del bloc T de 
l’avinguda Marquès de Montroig, 192-194, a Sant 
Roc. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 
4,5 milions d’euros (IVA exclòs) i un termini d’exe-
cució aproximat de 24 mesos, fins a la primavera del 
2022.  

TRAM i la FAGiC han renovat de nou el conveni de 
col·laboració per prevenir i minimitzar actes incívics que 
es donen a l’interior i voltants del tramvia i a les ins-
tal·lacions de les línies T5 i T6 del Besòs. L’acord, que 
funciona des de fa 10 anys, té com a objectiu reduir els 
comportaments incívics prop de les estacions dels barris 
de Sant Roc o la Mina. 

Les despulles mortals de Vicenç de Paül 
Roca i Pi (1780-1852) ja reposen a la ciu-
tat de Badalona des d’aquest dimarts 9 de 
juny. Van ser traslladades des del cemen-
tiri de Sant Gervasi al del Sant Crist de 
Badalona on es va fer un senzill respons 
en el qual hi van ser presents membres del 
patronat de la Fundació Llegat Privat Roca 
i Pi. El patronat es va ocupar de fer les 
gestions del trasllat ja que, malgrat Roca 
i Pi va morir a les vuit del vespre del 9 
de juliol de l’any 1852 al seu domicili de 
Badalona, va ser enterrat a l’antic cementi-
ri parroquial de Sant Gervasi de Cassoles, 
actualment Barcelona.

Qui era Roca i Pi?
Vicenç de Paül Elies de Roca i Pi 
(Barcelona, 18 de juliol de 1780 - Ba-
dalona, 9 de juliol de 1852), baró de 
Marmellar, fou un empresari i filantrop 
català que va fer fortuna amb el nego-
ci familiar comerciant amb Amèrica. 
Es retirà a Badalona on va dedicar-se 
a exercir la caritat. El 15 d’agost de 
1894, dia de la Festa Major, Badalona, 
en agraïment, li dedicà un monument, 
a la Rambla, projectat per l’arquitecte 
Pons i Trabal, damunt de la qual se si-
tuà una escultura de cos sencer, obra 
de Torquat Tasso.

Trasllat des del cementiri de Sant Gervasi

Les despulles de Roca i Pi 
ja reposen a Badalona

Can Ruti i el CUAP impulsen 
noves mesures coordinades 
per atendre les urgències

L’Hospital Germans Trias i la Direcció 
d’Atenció Primària de la Metropoli-
tana Nord han impulsat des d’aquest 
mes de juny un nou marc d’adequació 
de l’ús dels dispositius d’atenció ur-
gent del territori. La posada en marxa 
el passat mes de novembre del Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), 
ubicat al CAP Dr. Robert de Badalona, 
va suposar un primer estadi d’aquesta 
coordinació, que ha permès esponjar 

les urgències hospitalàries de baixa 
complexitat durant el període d’hivern i 
d’epidèmia durant la Covid-19. Ara s’im-
plementarà un nou circuït d’atenció amb 
criteris consensuats que, gràcies a nous 
sistemes d’informació, permetrà als pro-
fessionals dels dos dispositius estar en 
contacte per fer l’atenció en qualsevol 
dels dos dispositius en funció de la gra-
vetat, indistintament del centre al que 
s’hagi dirigit l’usuari en un inici.

Trasllat de les despulles de Roca i Pi, aquesta setmana

Imatge de les urgències de Can Ruti  
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Reoberta la connexió directa entre el passeig 
Marítim i el passeig del Dic de Recer 

El carrer Francesc Layret sense cotxes
els caps de setmana i festius

El temporal Glòria va fer malbé part d’aquest espai

El govern mantindrà la mesura de manera permanent

Aquesta setmana s’ha reobert a la mobilitat de 
les persones el passeig del dic de recer, que 
restava tancat des de finals de gener per les 
destrosses en elements clau provocades per 
l’acció del temporal Glòria que afectaven la 
seguretat dels vianants. De manera que queda 
restablerta també la connexió entre el passeig 
marítim i el passeig del dic de recer i el nou 
espai de terrasses dels establiments  de res-
tauració del Port . La combinació dels efectes 
del Glòria - amb  fort vent, onatge i pluges in-
tenses durant quatre dies-  van aixecar trams 
del paviment del passeig  i també va sostreure 
trams de baranes i de tensors, especialment 
en l’extrem més proper a la bocana.Quant al 
paviment, es va aixecar el revestiment que co-
breix la coberta estructural de l’edifici del dic, 
que s’ha picat, renovat i repintat d’aquest co-

El carrer Francesc Layret no tornarà a tenir tràn-
sit, durant els caps de setmana i els dies festius, 
de manera permanent. De fet, des dels primers 
dies del confinament, el carrer Francesc Layret 
va començar a tallar-se durant els caps de set-
mana, i aquesta mesura ja quedarà establerta 
de manera indefinida. El regidor de via pública, 
Daniel Gràcia, ha explicat que el govern local 
ja ha tirat endavant el decret corresponent per 
tal de tallar aquesta carrer principal de Bada-
lona durant els caps de setmana. Fins ara, una 
parella d’agents de la Guàrdia Urbana de Bada-
lona s’encarrega de fer de barrera, a la cruïlla 
de Martí Pujol amb el carrer Francesc Layret, 
perquè només hi puguin accedir els veïns que 
tenen un aparcament. Ara, el govern local ja ha 
instal·lat un senyal que indica la prohibició de 
circular-hi. Gràcia ha explicat que “no podem 
tirar enrere sobre aquesta mesura perquè s’ha 
demostrat que els caps de setmana els vianants 

lor “groc-platja” característic. Pel que fa a les 
baranes,  s’han  reposat o substituït els pas-
samans amb noves peces d’acer inoxidable, 
igual com s’ha procedit amb els fils tensors. 
Aquesta renovació s’ha estès també al tram 
de passamà del passeig que discorre a sobre 
dels establiments de restauració que mante-
nia la fusta original. Aquesta acció, situada 
en el Pla de Manteniment del Port programa 
la substitució progressiva de l’element fusta 
per materials més resistents a l’exposició i el 
desgast de l’ambient marí (acer corten i inoxi-
dable). Tanmateix, en el marc d’aquestes ac-
tuacions, la propera serà la renovació i millora 
dels paviments  del Moll Lima i de l’aparca-
ment central del Moll Nord. Les dues accions 
es programaran quan finalitzin els treballs de 
reposició i reforç dels elements de defensa del 

Imatge del passeig del dic de recer, aquesta setmana

Imatge del carrer Francesc Layret, durant un cap de setmana

ja s’han fet seu el carrer Francesc Layret”. El re-
gidor de via pública ha anat més enllà i assegu-
ra que tot plegat portarà en un futur immediat al 
tall la resta de dies de la setmana. El regidor de 
via pública ha recordat que durant el seu man-
dat anterior, del 2011-15, el govern ja va tallar 
durant diversos caps de setmana de desembre 
el carrer Francesc Layret per tal de poder cele-
brar les activitats nadalenques al Centre. D’altra 
banda, aquest passat dissabte, diverses entitats 
de la ciutat, i partits polítics com Guanyem o 
els Verds, van manifestar-se al carrer Francesc 
Layret per reclamar la pacificació del carrer.  

Un estudi de fa 7 anys avalava tallar el 
carrer 
Un informe de mobilitat, encarregat per 
l’Ajuntament de Badalona el 2013, detallava 
que amb l’obertura del lateral de la C31 es feia 
tècnicament viable la pacificació del carrer 

port, com el dic de recer i l’escullera, que estan 
a la seva darrera fase. En les darreres setma-

nes també s’han realitzat feines de pintura i 
envernissament, entre d’altres.

Francesc Layret, redirigint la major part del 
seu trànsit cap a la Via Augusta, que passaria 
a ser una via de doble sentit. Així, la circulació 
de vehicles per Francesc Layret es limitaria 
al veïnat resident amb gual, als serveis mu-
nicipals i a les operacions de càrrega i des-

càrrega. Segons aquest estudi, la pacificació 
comportaria guanyar espai i seguretat, i dina-
mitzar l’àrea comercial i de restauració de la 
zona, alhora que facilitaria l’accés als diversos 
equipaments municipals i a les escoles que hi 
ha a la zona



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 1112/06 al 29/06/2020

Peiró

 Siguenos en facebook` 2020Sant JoanVerbena de

Petardos

El Mono!

La tienda de los petardos
de Santa  Coloma y Badalona!

Lanza muchos petardos

y liquidamos el virus!Lanza muchos petardos

y liquidamos el virus!

La tienda de los petardos
de Santa  Coloma y Badalona!

FUEGOS ARTIFICIALES
La tienda de los petardos de 
Santa  Coloma!  y Badalona!

HORARIO HASTA 30 de JUNIO
De lunes a Domingo de 9:00 a 21:00h.
Avinguda Generalitat, 123 - Tel. 608004024 . Santa Coloma de Gramanet



12 redaccio@diaridebadalona.com Núm. 698ACTUALITAT

La Ricky Rubio Foundation crea un projecte per 
“humanitzar” l’assistència als malalts oncològics
Es crearà una sala que oferirà acompanyament emocional a pacients i familiars

Presentació telemàtica del projete, aquest dimartsImatge de l’Institut Català d’Oncologia

The Ricky Rubio Foundation, l’Institut 
Català d’Oncologia a Badalona (ICO) i 
Novartis han impulsat un projecte per 
millorar l’atenció i la qualitat de vida 
de les persones amb càncer. La inicia-
tiva vol contribuir a la “humanització” 
de l’assistència i els espais destinats a 
pacients oncològics i els seus familiars, 
així com a la promoció de l’esport com 

a eina d’inclusió i integració de nens i 
joves en risc d’exclusió social. La col·la-
boració permetrà habilitar una Sala The 
Ricky Rubio Foundation a l’ICO Badalo-
na per oferir acompanyament a malalts i 
familiars durant el tractament. El juga-
dor de bàsquet Ricky Rubió ha explicat 
que per la seva experiència sap que el 
suport emocional i l’acompanyament és 

molt important en aquests casos. “Totes 
les hores a l’hospital són molt dures, el 
tractament, les esperes, els resultats. 
Ajuda molt si estan allà pots descon-
nectar”, ha afirmat durant la presentació 
telemàtica. 
En el marc d’aquesta col·laboració, les 
dues entitats donen suport al projecte 
d’humanització de l’ICO, que està refor-

mant la sala a l’espera del Servei d’On-
cologia Radioteràpica per proporcionar 
espais confortables i adaptats a les ne-
cessitats de pacients i familiars. Aquesta 
sala tindrà un aspecte diferent a l’entorn 
hospitalari, tindrà zones d’oci i entrete-
niment, àrees de lectura i connectivitat o 
espais de reunió per fer xerrades, ses-
sions i tallers.
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Crit de socors de les escoles bressol 
privades, que demanen ajuda urgent
Les llars bressol privades consideren inviables les condicions per reobrir

A Badalona, uns 1.800 infants, de 0 a 3 anys, 
utilitzen les escoles bressol privades de la ciu-
tat. De fet, totes elles unides a través de l’Asso-
ciació d’Escoles Bressol Privades de Badalona 
han manifestat públicament el seu malestar pel 
fet de tornar a obrir amb les condicions actuals. 
Les escoles consideren “inviables” les condi-
cions imposades per la Generalitat de Catalun-
ya. Aquestes llars d’infants privades han asse-
gurat que gairebé totes han hagut de fer ERTOs 
i part dels seus treballadors no han cobrat bona 
part del seu sou. A més, aquestes escoles s’han 

endeutat per poder pagar les despeses habituals 
dels darrers mesos. Tornar a obrir les aules de 
les llars d’infants privades amb 5 nens i nenes 
per aula no és rendible i sense les ajudes de 
l’administració públiques farà molt difícil poder 
sobreviure. A diferència de les escoles bressol 
públiques se senten totalment discriminades, 
segons han admès. L’Associació d’escoles 
bressol privades de Badalona han fet una pe-
tició a l’Ajuntament perquè els ajudi i asses-
sorin durant aquesta reobertura. A Badalona, 
bona part de les escoles bressol són privades. 

Dilluns reobriran les cinc escoles 
bressol municipals de Badalona  
Aquest dilluns 15 de juny obriran de nou les cinc 
escoles bressol municipals de Badalona (EBM). 
Aquest servei municipal seguirà un pla de ne-
teja i desinfecció per garantir la protecció de 
la salut dels professionals i dels infants davant 
el risc d’exposició a la COVID-19. Les escoles 
bressol també disposen d’un pla de contingèn-
cia específic que regeix el seu funcionament. 

A Badalona, bona part de les escoles bressol són privades

Un any de presó al Mosso que gravava a les seves 
companyes de Comissaria
El Tribunal Suprem ha confirmat la pena 
d’un any de presó per al mosso d’Esquadra 
que va gravar amb càmera oculta 17 com-
panyes seves al vestidor de la comissaria 
de Badalona durant vuit mesos. El tribunal 
el suspèn durant un any, tot i que rebutja 
inhabilitar-lo com a funcionari públic, i, 
per tant, expulsar-lo del cos, tal com de-
manaven les afectades. El Suprem, com 
l’Audiència de Barcelona, ha considerat 
que l’acusat no va fer prevaldre la seva 
condició com a membre del cos per acce-

KLEANING
Hand Hygiene Solutions

kleaning.es

Desinfectant
instantani 
per a mans

La teva salut
a les teves mans

COMPRA ONLINE    -   www.kleaning.es     -    info@kleaning.es
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* descompte 5% aplicat. IVA no inclós

dir als vestidors, on també hi hauria pogut 
entrar el personal de neteja i manteniment. 
A més, la sentència obliga el processat a 
pagar una indemnització de 68.000 euros, 
4.000 per cada víctima. La Generalitat, com 
a responsable civil subsidiària, no va de-
fensar el mosso, però va demanar que la 
indemnització no superi els 4.000 euros 
per víctima, perquè si s’augmentés, la resta 
l’hauria de pagar l’administració, que no té 
assegurança per delictes dolosos. L’home 
va reconèixer els fets durant el judici.

La Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Bada-
lona han intervingut aquest dimarts al vespre 
13.390 corretges de bossa falsificades de la 
marca Bimba y Lola, valorades en 1,3 MEUR. 
Es tracta de la major intervenció d’aquest any 
de producte falsificat a Catalunya. L’operació 
va tenir lloc a un magatzem del carrer indústria 

de Badalona i ara s’investiga a la presumpta 
responsable, una veïna de Torrejón de la Cal-
zada, a Madrid, de 46 anys, acusada d’un de-
licte contra la propietat industrial. Segons els 
investigadors, el material trobat havia d’abastir 
el ‘top manta’ de Barcelona i altres municipis 
del litoral català.

Les corretges falsificades eren
de la marca Bimba y Lola

La Guàrdia Civil i la Guàrdia 
Urbana intervenen producte 
falsificat valorat en 1,3 MEUR 

Així, a partir de dilluns, hi haurà grups de cinc 
infants amb dues educadores per classe i no es 
prestarà el servei de menjador, tot i que sí que es 
farà un tastet de fruita al llarg del matí. L’horari de 
funcionament de les escoles bressol municipals 
de Badalona, Nero-Nas; Pam i Pipa; Ralet-Ralet; 
Uni-Dori i Virolet serà de 9 a 13 hores, amb un 
marge d’entrada fins a les 9.15 i de sortida a les 
13.15 hores, per tal d’evitar grups nombrosos 
de persones a les portes dels centres.

Material confiscat al carrer Indústria
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La “Badalona desconeguda” nova exposició al Museu 
La mostra podrà visitar-se a la planta baixa de l’equipament 

Una de les imatges de l’exposició al Museu de Badalona 

“L’Ou com balla” fa un 
homenatge a Joan Novell

Aquest Dijous de Corpus, i un any més 
tot i el coronavirus, l’Ou com balla s’ha 
mogut a la Rectoria de Santa Maria, a 
Dalt de la Vila. Enguany, però, serà ha 
estat festa diferent, perquè aquest diu-
menge no hi haurà les catifes de colors. 
Això, si, s’ha volgut seguir fent la tradició 
de l’Ou com balla, dedicada al president 
dels catifaires de Dalt la Vila, Joan Nove-
ll, que fa pocs dies ens va deixar víctima 
de la Covid-19.

CULTURA16

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona 
(AHBDN) i l’Arxiu d’Imatges del Museu 
s’han sumat a la celebració del Dia Inter-
nacional dels Arxius (DIA 2020) promogut 
pel Consell Internacional d’Arxius (CIA/
ICA). Els documents que tenia l’avi, els fons 
d’una empresa de la ciutat, les fotografies 
d’una entitat veïnal.... són un bon exemple 
de tot allò que guarda un arxiu històric. 
El treball diari amb aquests documents i 
la sensibilització en la seva conservació i 
difusió, contribueixen a refer la història del 
nostre passat i facilita l’estudi d’especialis-
tes, interessats i curiosos.Atenent l’excep-
cionalitat que vivim, les activitats d’aquesta 
edició tenen caràcter virtual. El Museu de 

Badalona (https://www.museudebadalona.
cat/) ha preparat continguts específics per 
aquest Dia Internacional dels Arxius. Al 
web es dona a conèixer algunes de les per-
sones que tenen relació amb la institució: 
Francesc Palacios, vocal de l’AVV del barri 
de Can Cabanyes, que explica els motius 
pels quals l’entitat va fer donació del seu 
fons documental; Joan Villarroya, cate-
dràtic d’història contemporània, aborda la 
seva vinculació a l’arxiu com a usuari, des 
de fa 40 anys i, d’altra banda, Montserrat 
Carreras i M. Dolors Nieto, responsables, 
respectivament, de l’Arxiu Històric i de l’Ar-
xiu d’Imatges, conviden a conèixer la seva 
tasca diària.

Aquesta setmana s’ha celebrat
el Dia Internacional dels Arxius 

Can Casacuberta restarà tancada
per obres de climatització

L’Arxiu Històric i l’Arxiu 
d’Imatges del Museu celebren
el Dia Internacional dels Arxius

Reobren totes les 
biblioteques de Badalona 
tancades des del març

Imatge de l’Arxiu Municipal de Badalona al Museu

Imatge de la Biblioteca de Sant Roc

Des d’aquesta setmana han obert totes les 
biblioteques de la Xarxa Municipal de Biblio-
teques de Badalona tancades des del mes de 
març a causa de la crisi sanitària ocasionada per 
la Covid-19. L’única biblioteca que continuarà 
tancada serà la Biblioteca Central Urbana Can 
Casacuberta a causa de les per obres de millo-
ra en la climatització de l’equipament que s’hi 
estan fent.L’obertura es fa seguint els protocols 
establerts a cada fase de desescalada i tenint 
cura de la salut dels treballadors i treballadores 
i dels usuaris i usuàries.A partir d’ara la biblio-
teca Canyadó i Casagemes – Joan Argenté am-
pliarà el seu horari i obrirà també pels matins, 
i la Biblioteca Sant Roc passarà a obrir-se en 
horari de tarda.

A partir del dimarts 16 de juny es podrà 
veure l’exposició Badalona desconeguda a 
la planta baixa del Museu.La mostra recull 
un conjunt de fotografies fetes entre l’últim 
quart del segle XIX i l’últim quart del XX: 
cent anys d’intensos canvis per a Badalona, 
una vila que, en aquest període, es transfor-
marà en ciutat i creixerà de forma gairebé 
ininterrompuda. Aquest canvi queda molt 
ben testimoniat per les imatges de l’expo-
sició, on podrem veure com la ciutat va 
ocupant el lloc dels camps i la vida urbana 
va desplaçant els hàbits rurals.L’entrada a 
l’exposició és gratuïta i es podrà visitar de 
dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 17 
a 20 h, i els caps de setmana de 10 a 14 h. 
L’aforament, per l’actual situació sanitaria, 
estarà limitada. 
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La Penya ha arribat a un acord amb el 
San Pablo Burgos pel traspàs de Ferran 
Bassas al conjunt verd-i-negre, que sig-
narà per tres temporades. El periodista 
Chema de Lucas ho va confirmar al seu 

Ferran Bassas torna a Badalona

Imatge del jugador Conor MorganImatge de Ferran Basas

compte de Twitter i la notícia es farà 
oficial un cop finalitzi la fase final de la 
Liga Endesa a València. D’altra banda, 
malgrat que la rumorologia apuntava a 
Nico Laprovittola, la seva tornada a la 

El Club Joventut Badalona ja coneix el 
seu calendari de la fase final de la Liga 
Endesa que es disputarà del 17 al 30 de 
juny a València. Els verd-i-negres estan 
situats en un difícil grup amb Barça, Ibe-
rostar Tenerife, RETAbet Bilbao Basket, 
Unicaja i Kirolbet Baskonia. El primer 
duel dels de Carles Duran serà el sem-
pre esperat derbi contra el Barça, que 
es disputarà el dimecres 17 de juny. La 
segona jornada està prevista pel dia 19 
i serà contra el RETAbet Bilbao Basket. 
Dos dies després de l’enfrontament con-

tra els bascos, els verd-i-negres es veu-
ran les cares amb l’Unicaja (21 juny). 
Els dos últims episodis seran contra 
Iberostar Tenerife (23 juny) i Kirolbet 
Baskonia (25 juny). Les semifinals es 
disputarien el dia 28; la final, el 30. El 
calendari l’ha revelat el president de 
l’ACB, Antonio Martín, en el programa 
Elegidos de #Vamos, així com les fran-
ges horàries en què es disputarà tota la 
fase de grups. Cada dia, del dimecres 17 
al divendres 26 de juny, hi haurà partits 
a les 15:30, 18:30 i 21:30h. 

Els verd-i-negres ja coneixen el calendari 
amb tots els enfrontaments 

La Penya debutarà 
contra el Barça a la fase 
final de la Lliga Endesa  

Imatge del pavelló l’Arqueria del Basket a València

ESPORTS18

Penya era impossible i en cap moment 
va ser una opció per a la direcció espor-
tiva. L’argentí vol continuar a Madrid i 
finalitzar l’any de contracte que li queda, 
però si no fos possible, té l’interès d’al-
tres equips Eurolliga i Eurocup. També, 
durant els darrers dies, ha sonat el fi-
txatge de Pau Ribas, una opció que tam-
bé apunta a rumor i poc factible.
 
Conor Morgan renova el seu 
contracte amb la Penya  
El Club Joventut Badalona i Conor 
Morgan han arribat a un acord de re-
novació de contracte fins al 30 de juny 
del 2021, amb opció d’una temporada 
addicional (1+1). D’aquesta mane-
ra, l’aler-pivot, que acabava contracte 
aquest estiu, seguirà formant part del 
projecte verd-i-negre, i continuarà sent 

una peça molt important en la rotació 
interior de Carles Duran.Conor Morgan 
es va incorporar al Club Joventut Ba-
dalona l’estiu del 2018, procedent dels 
Southland Sharks de Nova Zelanda.
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L’Estadi Municipal serà la seu del 
‘play-off’ d’ascens a Segona ‘B’  
Els partits seran els dies 18 i 19 de juliol i la final el 25 
L’Ajuntament de Badalona i la Federa-
ció Catalana de Futbol han arribat a un 
acord per tal que l’Estadi Municipal de 
Badalona sigui l’escenari del play-off 
exprés d’ascens dels equips catalans 
a Segona Divisió ‘B’. D’aquesta mane-
ra, les instal·lacions, inaugurades l’any 
2017, acolliran la celebració de les se-
mifinals, fixades per als dies 18 i 19 
del pròxim mes de juliol, i la final de 
la competició, el dia 25 del mateix mes. 
Un cop validat l’ordre classificatori per 
part de la RFEF, els aparellaments de 
les eliminatòries seran: CE L’Hospitalet 
– UE Sant Andreu i Terrassa FC – CE 
Europa. Els vencedors dels dos partits 
disputaran la final, en què es determi-
narà la plaça d’ascens en joc a la ca-
tegoria de bronze del futbol estatal. 

L’Estadi Municipal de Badalona té un 
aforament de 4.170 persones, disposa 
de gespa artificial de darrera generació 
i unes dimensions del camp de joc de 
105 x 68 metres.

Els quatre equips ja preparen 
aquest play-off d’ascens 
Els quatre equips que disputaran el 
play-off d’ascens a Segona B ja han co-
mençat a preparar els partits del play-
off. Tindran, aproximadament, un mes i 
mig per fer-ho. I de moment, ho fan amb 
tots els jugadors, ja que cap d’ells ha 
donat positiu per covid-19 i, per això, 
poden entrenar-se sense cap problema 
seguint tots els protocols de seguretat 
i prevenció marcats per les autoritats 
sanitàries i esportives.  Imatge de l’Estadi Municipal

Reunió entre el Seagull 
i l’Ajuntament per buscar
suport al club

Comencen les obres per a la 
prevenció de la legionel·la 
als camps de futbol

El nou govern de Badalona, amb Juan 
Fernández al capdavant de la regido-
ria d’esports, s’ha reunit amb l’equip 
femení de futbol femení de Badalona, 
el Seagull. En una primera reunió, el 
govern municipal ha mostrat el seu 
interès en donar suport a l’equip en 
el repte de la lliga Iberdrola. L’equip 
directiu s’han mostrat satisfets en 
aquest primer contacte amb el nou 
govern de la ciutat.

Durant aquesta segona quinze-
na del mes de juny està previst 
que comencin les obres per a la 
prevenció de la legionel·la en les 
instal·lacions esportives de Can 
Cabanyes, Lloreda, Pere Gol i Po-
mar, per un import d’uns 225 mil 
euros. Fa molts mesos que estaven 
pendents aquests treballs que han 
de permetre utilitzar els vestidors 
d’aquests camps i que els jugadors 
dels equips que hi juguen o entre-
nen puguin dutxar-se. 

ESPORTS20

DNdemensogo ha passat per 9 clubs 

Sergio Ndemensogo deixa les pistes
de bàsquet després de 28 temporades

Amb 46 anys, 28 temporades (sènior) i 9 
clubs després, Sergio Ndemensogo deixarà 
de jugar al bàsquet, almenys a nivell federat. 
28 anys en actiu són molts records i expe-
riències a les pistes que camí dels 50 anys ha 
fet decidir a Ndemensogo deixar les pistes. 
Maristes Ademar, Sant Andreu Natzaret, Sant 
Josep, Círcol Catòlic, UBSA, Grup Barna, 
el Mongomo ecuatoguineano, Sant Quirze 
i Font Castellana han estat els clubs amb el 
privilegi de tenir al de Badalona en les seves 
files. 

Imatge de Sergio Ndemensogo

Manolo González vol tenir la nova plantilla de cara a la pretemporada 

El C.F Badalona comunica els jugadors
que no seguiran al club  

Els jugadors José Miguel Morales, Adri 
Díaz, Hugo Esteban, Máyor, Kilian Duran, 
Abel Suárez, Toni Jou, Joel Lasso i Dani Del 
Moral, que acaben el seu compromís con-
tractual amb el CF Badalona el pròxim 30 de 
juny, no continuaran la próxima temporada 
al club escapulat. En un comunicat, el C.F. 
Badalona ha volgut agrair la professionalitat 

i la feina que han fet tots ells en els partits 
en què han vestit la samarreta i desitjar-los 
molta sort en el futur. El club ha volgut fer 
un reconeixement especial a José Miguel 
Morales, una llegenda del futbol català, per 
les cinc temporades en què ha portat l’escut 
del CF Badalona. Després de 156 partits i 
14.040 minuts sota els pals de la porteria 

escapulada, Morales ja és part de la his-
tòria escapulada. El club ha anunciat que 
sería un honor poder seguir comptant amb 
ell fora del terreny de joc. Per la seva part 
l’entrenador del C.F. Badalona espera poder 
poder la nova plantilla, amb les incorpora-
cions de tots els jugadors, un cop comenci 
la pretemporada 2020-21. 
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La millor manera de gaudir del mar en llibertat
i seguretat  #AlMarDistanciaSocialXInfinit

Aprofita aquest estiu per obtenir una titulació nàutica
que t’obrirà la porta a gaudir experiències lliures i segures

#PortEspaiSegur #AlMarDistanciaSocialXInfinit

ACADÈMIES I PRÀCTIQUES
DE NAVEGACIÓ

Realitzada la renovació de la barana i paviment i resoltes altres
afectacions pel temporal Glòria, reobrim la connexió passeig marítim

– dic recer- nou espai terrasses restauració #PortEspaiSegur

CONNEXIÓ PASSEIG MARÍTIM –
PASSEIG DIC RECER – ESPAI RESTAURACIÓ

EL PORT DE BADALONA A PLE RENDIMENT EN LA DESESCALADA

#MarHemTornat

#AlMarDistanciaSocialXInfinit

#PortEspaiSegur
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)

T’interesses per millorar el descans. Pots ex-
perimentar certa tensió que prové de l’àmbit 
laboral i cerques maneres de trobar l’equilibri, 
perquè no afecti a la teva salut.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Dies de possibles gestions documentals. 
Trobades i converses per aclarir diversos as-
sumptes amb els germans. Per millorar l’eco-
nomia et planteges un canvi de residència.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Mart i Neptú a Casa VI t’inclinen a exigir con-
creció al sector laboral, per organitzar-te la 
vida. Tornes a llocs que enyoraves. Xerrades 
interessants al voltant d’una taula.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Tot i el teu tarannà habitual, més aviat silen-
ciós, en aquests dies et trobaràs més comu-
nicatiu. El sector laboral continua amb alguns 
retards, cal una mica de paciència.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Necessites alliberar-te d’algunes preocupa-
cions i et poses a treballar per estar tranquil. 
Una amistat del passat, et podria contactar 
per demanar-te ajut econòmic. 

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Algunes pors no resoltes es poden mostrar 
per fer-te saber que hi has de posar solució. Si 
tens algun talent artístic oblidat, et sents amb 
ganes de recuperar-lo.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Els amors en la distància o mitjançant aplica-
cions virtuals poden donar-se i el problema 
serà decidir-se. La parella pot passar un mo-
ment delicat i demana la teva atenció.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Despeses relacionades amb els fills. Si estàs 
coneixent una persona, caldrà no perdre de 
vista la realitat, per evitar desil·lusions. 

  Bessons (21/5 al 21/6)
Contactes amb algunes persones del passat 
que et poden ajudar a expandir un negoci. 
Hauràs de contenir-te davant diverses temp-
tacions sexuals. Compte si tens parella.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Projectes a futur amb la parella, que et fan 
feliç. Coneixes gent nova, especialment vin-
culada al sector laboral. Et tornes a connectar 
amb tot allò que et dona plaer.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Si hi havia algun problema familiar, ara es pot 
donar el pont necessari per establir una millor 
connexió. Al sector econòmic pots comptar 
amb algun ajut providencial.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Mart amb Neptú inclina a l’acció. Pots sentir 
una energia que t’impulsa a seguir el teu ins-
tint, sigui quin sigui. Compte amb les accions 
poc definides, cal ser prudent.

ENTRETENIMENT22

Sudoku
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TU CLÍNICA,
MÁS SEGURA
290 clínicas cerca de ti

PAGA EN
SEPTIEMBRE*

Comienza tu
tratamiento dental

ESPACIO
CONTRA
EL COVID-19

Calle Francesc Layret, 32

93 384 11 00
Calle Juan Varela, 154

93 460 90 81

Consulta condiciones en vitaldent.com Registro Sanitario : E08707791, E08708001.
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