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Per un 
mercat 
més viu
Condis obrirà una superfície de 400m2 al mercat Pomar-Morera i 
l’Ajuntament destinarà 80.000 euros en millores

El carril bici s’inaugura aquesta setmana permetent l’aparcament de cotxes de 21 a 8h. pàg 6
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La Mobba, la factoria artística de Ba-
dalona, està a punt de desaparèixer 
definitivament. L’Ajuntament ha fixat el 
31 de març com a data límit perquè la 
quinzena d’artistes i companyies que 
l’ocupen abandonin aquest antic espai 
industrial per començar-ne l’enderroc. 
D’aquesta manera, si res no ho evita, es 
posarà punt final a 15 anys de creati-
vitat artística al cor de Badalona. Però 
anem a pams. L’Ajuntament de Badalona 
va expropiar la Mobba ara fa 6 anys, era 
l’any 2015, per tirar-lo a terra i trans-
formar l’espai en una plaça pública amb 
una zona verda, però aleshores no es va 
reservar cap partida pressupostaria per 
enderrocar-la. Una part dels veïns de la 
zona, al Centre de Badalona, s’han can-
sat de promeses per tirar a terra l’edifici. 
De fet, el govern de Sabater prometia, en 
una reunió entre el govern d’aleshores i 
el veïnat, que enderrocaria en pocs me-
sos l’edifici. Aquella promesa tampoc va 
arribar. Paral·lelament es va començar a 
obrir el debat sobre la necessitat d’ha-
bilitar espais dignes i de referència per 
a les entitats culturals de la ciutat, al-
gunes de les quals s’han de conformar 
fent servir espais com aquest. Ara, des-
prés de sis anys d’anunciar l’enderroc, 
sembla que l’Ajuntament no farà marxa 
enrere i el mes d’abril començarà a ti-
rar a terra l’antiga fàbrica. Durant el ple 
d’aquest dimarts de l’Ajuntament de Ba-

dalona va debatre una moció dels grups 
municipals d’ERC, En Comú Podem i 
Junts per reclamar una moratòria de sis 
mesos per repensar aquest projecte. En 
el mateix ple, el govern va alertar que 
l’enderroc no podia esperar perquè els 
veïns fa 15 anys esperen que aquest edi-
fici vagi a terra. Una veïna de la zona, la 
Sílvia Palau, va intervenir durant el ple 
per explicar que “un edifici en runes, 
que no ha tingut cap manteniment des 
de fa anys no pot esperar més l’Ajun-
tament per tirar-lo a terra”. Segons Pa-
lau, el govern de Sabater ja va reunir 
els veïns per prometre aquest enderroc 
i això no va passar. Els veïns també de-
manen que s’aprofiti aquestes obres per 
pacificar els carrers de la zona. 

Repensar el projecte de la Mobba 
com a pols cultural de la ciutat 
A l’interior de les parets de la Mobba 
podem trobar, des de fa una quinzena 
d’anys, diverses companyies i creadors 
culturals. Fa temps que les persones 
que hi treballen reclamen al consistori 
que es repensi el seu enderoc. Tot just 
quan el govern local ha anunciat una 
data per tirar-lo a terra, han presentat 
una campanya per salvar la Mobba. Amb 
la col·laboració de diverses entitats,com 
Omnium donen suport al projecte per-
què l’espai sigui un pols cultural de la 
ciutat. De fet, més 6.000 signatures ja Treballs dels artistes a la Mobba / lamobba.cat

Compte enrera 
per tirar a terra l’antiga 
fàbrica Mobba  
Els creadors culturals demanen 
que es mantingui en peu

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Imatge de l’interior de la fàbrica de la Mobba / lamobba.cat La fàbrica de la Mobba es troba al Centre de Badalona / lamobba.cat

han defensat, fins aquest dimecres 24 
de febrer, que es mantingui en peu La 
Mobba, si més no un dels edificis. Ar-
tistes, arquitectes, promotors culturals i 
entitats han impulsat aquesta campanya 
que demana a l’Ajuntament que aprovi 
de seguida una moratòria en l’enderroc. 
La campanya es vehicula a través d’una 
pàgina web, www.lamobba.cat, on es 
pot trobar també un manifest que defen-
sa que és compatible la zona verda que 
vol fer l’Ajuntament amb la conservació 
almenys d’un dels dos edificis. La res-
ta d’espais l’ocuparia una plaça i zona 
verda.

20 anys des del tancament de la 
Mobba
Molt a prop de l’estació, la Mobba 

recorda quan a partir d’aquell sector, 
i cap al sud, Badalona era una ciutat 
industrial. D’això ja ha passat dues 
dècades. La Mobba era una fàbrica 
que fabricava balances que marcaven 
el pes exacte en establiments de tota 
mena. L’espai que ocupava la Mobba 
va ser de propietat privada fins fa pocs 
anys. L’Ajuntament va adquirir-lo amb 
la intenció de convertir la totalitat del 
solar que ocupa, uns 2.700 m2, en 
una plaça pública (com havia previst 
l’any 1976, pel Pla General Metropo-
lità). Ara fa 15 anys, el consistori va 
decidir cedir a diversos artistes locals 
aquest espai, per evitar l’ocupació. 
Després d’aquests anys, si no hi ha 
cap novetat, l’edifici serà enderrocat el 
mes d’abril.

Del 25/02 al 10/03/2021 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Pocs espais per destinar-los als 
creadors culturals
Badalona mai ha estat una ciutat “ami-
ga” del sector cultural. La llista podria 
ser molt llarga, La ciutat no disposa 
d’una sala d’exposicions en condicions, 
ni un auditori, ni sala de concerts públi-
ca i molt menys espais per destinar-los 
a creadors culturals. Un dels projectes 
que tenia el govern de Dolors Sabater 
era destinar una part de l’edifici que ha-
via acollit l’empresa Muebles Rojas, al 
barri del Manresà. La Fundació Èpica de 
la Fura dels Baus va ocupar aquesta an-
tiga nau, però el govern actual no té clar 
quin tipus de conveni té la companyia 
teatral amb l’Ajuntament, De fet, algunes 
de les companyies que havien d’anar en 
aquest espai tampoc van rebre mai cap 

mena de protocol per poder treballar 
en aquest edifici del Manresà. L’actual 
regidora de Cultura, Amanda Feria, ha 
admès darrerament que el govern local 
està buscant espais municipals buits 
on poder acollir a les companyies cul-
turals. Aquests edificis, però, han de 
complir una sèrie de característiques i 
no sembla fàcil poder trobar un espai. 
Enrere queden grans projectes culturals 
que van quedar arraconats en un calaix 
d’un despatx municipal, com la Ciutat de 
la música, entorn de l’Escorxador que 
havia d’acollir locals d’assaig per mú-
sics de la ciutat o la Casa de la Cultura 
popular, per poder aplegar els nombro-
sos elements i entitats badalonines que 
treballen per la ciutat per mantenir viva 
la flama de la festa.
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Il·lustració de l’edifici de la Mobba / Lamobba.cat Un dels creadors a la Mobba /  Lamobba.cat

Jaume Navarro, de la Industrial Teatrera, a la Mobba /  Lamobba.cat

Ramon de los Heros, un dels artistes culturals que treballa a la Mobba /  Lamobba.cat
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Les patronals afirmen que hi ha 100.000 persones condemnades a la pobresa

Els Centres comercials de Badalona 
porten aproximadament 160 dies de 
tancament. El gerent del Centre Comer-
cial Màgic Badalona, Conrad Soler, ha 
insistit en què han fet sempre els deu-
res i el poc temps que han estat oberts 
han respectat les mesures de seguretat. 
“Hem controlat l’accés i proporcionat 
gel hidroalcohòlic a l’entrada. També 
limitàvem l’aforament a través d’un sof-
tware que contava les persones que hi 
havia al centre. Després, cada comerç 
controlava el seu accés, per tant, la 
precaució era doble”. Soler ha confir-
mat que estan preparats per obrir quan 
sigui possible. Tot i que la situació està 
afectant 500 persones entre treballa-
dors i empresaris, actualment no s’han 
notificat cap tancament. “El màgic és 
una gran botiga, però també té peti-
tes empreses i franquiciats. Es poden 
veure en un desastre econòmic perquè 
el seu únic pecat ha estat escollir un 
centre comercial i no una botiga al 
carrer” Les patronals Foment comerç i 
PIMEcomerç han valorat negativament 
la decisió del Procicat de mantenir les 

El comerç es troba en una situació “catastròfica”

Imatge de la façana del CC Màgic Badalona

restriccions al sector comercial. “La si-
tuació del sector és desesperant, amb 
un ofegament generalitzat de les empre-
ses (petites, mitjanes i grans), que posa 
en risc i condemna a la pobresa a més 
de 100.000 treballadors i empresaris 
catalans”, afirmen. Les entitats consi-
deren que no flexibilitzar les mesures 
és una decisió arbitrària i insisteixen 
en el fet que no hi ha cap informe que 
demostri que el comerç és un dels res-
ponsables de generar contagis. A més, 
afegeixen que és l’únic sector on de for-
ma arbitrària s’ha permès la possibilitat 
d’obertura d’una part del comerç i no de 
l’altra, només pel fet de la tipologia de 
l’establiment on estan ubicats. També 
argumenten que Catalunya és la co-
munitat autònoma líder en restriccions 
i tancament en l’àrea comercial. Un fet, 
però, que no ha suposat una millora 
substancial en els seus indicadors epi-
demiològics respecte a altres territoris. 
Per aquests motius, demanen al Govern 
que deixi de criminalitzar i menystenir 
un sector que “ha demostrat que és se-
gur i vital per l’economia catalana”.

Del 25/02 al 10/03/2021 Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com
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La cadena de Supermercats 
Condis obrirà un nou establi-
ment a Badalona. Es tracta d’una 
superfície de 400 m2 al mercat 
Municipal Pomar-Morera que 
l’Ajuntament ha adjudicat a la 
cadena. A més, Condis dispo-
sarà de sis noves parades que 
destinarà a la venda de carn, 
peix i fruita. Aquests punts de 
venda, que no tenen cabuda al 
supermercat, també ajudaran a 
la reactivació d’un mercat amb 
menys de 10 parades actives. 
Aquestes novetats comercials 
formen part del projecte de revi-
talització del mercat, en el qual 
l’Ajuntament ha destinat 80.000 
euros per realitzar millores. En-
tre aquestes actuacions s’inclou 
una neteja de la façana i l’ade-
quació de diversos espais per a 
fer-los més accessibles i atrac-
tius, com l’enderrocament de les 
parades en desús. D’altra banda, 
l’antic local que ocupava una 
entitat bancària es reformarà i 
acollirà un nou espai de la regi-

doria de Morera-Pomar. Anabel 
Ciprès, propietària de 4 Condis 
a Badalona, ha valorat positiva-
ment la incorporació a un barri 
on hi havia una manca d’establi-
ments comercials. “Havien tan-
cat supermercats i des de fa dos 
anys els veïns en reclamaven un. 
Per cobrir les necessitats bàsi-
ques s’havien de desplaçar”. Pel 
que fa a l’adaptació del local, ja 
han començat les obres i l’esti-
mació de l’obertura està fixada 
en dos mesos aproximadament. 
“El supermercat està previst que 
obri coincidint amb les festes de 
maig. Les parades, que serán 3 
dobles, potser no obriran al ma-
teix temps, però esperem que 
estiguin disponibles abans de 
l’estiu”, explica Ciprés. L’alcalde 
Xavier Garcia Albiol ha visitat 
les instal·lacions aquesta set-
mana acompanyat de la segona 
tinenta d’alcaldia i regidora de 
l’Àmbit de Govern, Promoció 
Econòmica, Ciutadania i Igual-
tat, Cristina Agüera, i la regi-

Condis obre al Mercat Municipal Pomar-Morera
El supermercat tindrà una superfície de 400 m2 i ja ha començat les obres

El tram del carrer Pomar de Baix permetrà l’aparcament de cotxes de 21:00 a 8:00h

L’Ajuntament de Badalona inaugura 
aquesta setmana el tram bici nord que 
connectarà Badalona amb Montgat. Els 
ciclistes disposaran de dos quilòmetres 
de recorregut des del carrer Prim fins al 
municipi veí, però el tram quedarà condi-
cionat al barri de Canyadó. Concretament 

El carril bici nord s’inaugura 
aquesta setmana amb polèmica

al carrer Pomar de Baix, on es permetrà 
l’aparcament al carril bici de 21:00 a 
8:00. L’alcalde Xavier Garcia Albiol ha 
explicat a la televisió local que aquesta 
decisió permet conciliar les necessitats 
dels ciclistes, però també la dels veïns 
de la zona, ja que hi ha poques places 

d’aparcament. La plataforma Massa Crí-
tica BDN, que està en favor de l’ús de les 
bicicletes, ha presentat una instància a 
l’Ajuntament per denunciar aquest apar-
cament nocturn. Ramón Massip de Mas-
sa Crítica BDN, afirma que van quedar 
sorpresos en veure els senyals. “És un 

Tram del carril bici a Can Mercader

projecte amb molts esforços econòmics 
i humans per fer una via segura, i això el 
que provoca és una inseguretat total”. La 
petició dels signants és que es resolgui 
el que qualifiquen com un “error” per part 
de l’administració que encara és a temps 
de solucionar. Per la seva part, l’ajunta-
ment ha manifestat durant el ple munici-
pal que la zona d’estacionament nocturn 
és de caràcter provisional, per tant, aca-
barà modificant-se. Aquest tram forma 
part del projecte Bicivia de l’Area Metro-
politana de Barcelona, que s’ha definit i 
dissenyat des de l’AMB conjuntament 
amb els 36 municipis i administracions 
titulars de les carreteres. Per aquest mo-
tiu, l’AMB ha finançat aproximadament el 
50% dels 481.000 euros pressupostats. 
L’objectiu del projecte és de connectar, 
d’una manera ràpida, directa i segura, de 
nord a sud i d’est a oest, la metròpolis. 
“Creiem que és bo per tothom unir l’Àrea 
Metropolitana amb carrils bici i esperem 
que sigui abans de 2025” afirma Massip.

Imatge de la senyalització de l’estacionament nocturn 

Núm. 713Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com
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Imatge de l’interior del mercat

dora de l’Àrea de Comerç, Mercats 
i Consum de l’Ajuntament de Bada-
lona, Rosa Bertran. Garcia Albiol ha 
afirmat que “en dos o tres mesos es 
notarà una millora molt substancial 
en el mercat i en el seu entorn, ja 
que aquest nou supermercat supo-
sarà un gran atractiu per als clients 
del mercat i aportarà un valor afegit 
a la instal·lació”. També ha afegit 
que aquesta inversió era necessària, 
ja que augmentarà la qualitat dels 
serveis i dinamitzarà l’activitat 
econòmica en el barri. A part de la 
remodelació del Mercat, l’alcalde 
també s’ha compromès a la cons-
trucció d’un pàrquing subterrani per 
facilitar l’accés als clients, així com 
a la construcció d’una plataforma 
que uneixi el Mercat amb el barri de 
la Morera. Si s’executa aquesta idea, 
Pomar-Morera seria el primer mer-
cat a Badalona que permet l’aparca-
ment sota terra, imitant un model 
semblant a un centre comercial. La 
inauguració d’aquest centre suposa 
la 18a franquícia Condis a la ciutat 
de Badalona.Entrada del mercat

Vista exterior del mercat

Del 25/02 al 10/03/2021 Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com
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La Federació de Dones de Badalona ha programat quatre actes presencials i telemàtics

El 8 de març Badalona celebrarà un any 
més el dia de la dona. Tot i les dificultats 
que presenta la situació epidemiològica 
actual, la Federació de dones de Badalo-
na ha programat un total de 4 actes a la 
ciutat. El 4 de març i en col·laboració amb 
Comissions Obreres s’organitzarà una tau-
la d’experiències de treballs essencials de 
cures, feminitzats i en precari al local de 
CCOO a les 18 hores. La següent activitat 
ja serà el mateix dia de la dona, 8 de març, 
a la plaça de la Vila. En aquesta localit-
zació l’Escola de Dansa l’Assaig interpre-
tarà la Performance “Solitud, dol i cures” 
a les sis de la tarda. El dia 10 de març la 
companyia Fam de Teatre, representarà de 
manera virtual l’obra “Hola, com esteu?”, 
protagonitzada per cinc dones amb dife-
rents vides, però amb una realitat comuna: 
les carències. Es podrà seguir a través del 
canal de YouTube “Fam de Teatre” a les 
20 hores. L’acte de cloenda tindrà lloc al 
Centre Cívic La Salut. Allà s’exposaran a 
través d’una presentació les “Cartes liles”, 
que són escrits anònims que expressen les 
vivències de les dones durant aquest any 
de pandèmia. Rocío Mateos, presidenta de 

Badalona es prepara pel dia de la Dona 

Manifest dia de la Dona a la plaça de la Vila l’any 2019.

la Federació de Dones de Badalona s’ha 
mostrat satisfeta amb les activitats progra-
mades i ha destacat la importància de l’úl-
tim acte per prendre consciència del canvi 

que ha suposat el Covid19. “Hem notat 
que la fatiga psicològica és una caracte-
rística comuna entre les dones a causa de 
la pandèmia. Creiem molt important reco-

pilar aquestes reflexions per empatitzar i 
conèixer diferents casos”. Pel que fa a les 
activitats reivindicatives municipals, es 
faran públiques durant la setmana vinent. 

Núm. 713Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com
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Veritas i Sant Aniol posen en marxa un 
projecte d’economia circular amb els en-
vasos de vidre adquirits a la cadena de 
productes amb certificació ecològica. 
Els clients rebran 0,35 cèntims per cada 
ampolla i Sant Aniol s’encarregarà de 
desinfectar-les i destinar-les a un nou ús. 
Aquesta iniciativa és el resultat del com-
promís que ambdues empreses tenen per 
la sostenibilitat i amb ella esperen estal-
viar 6.000 kg de vidre a l’any i més de 
7.000 kg de CO2.

Veritas tornarà 
0,35 cèntims per 
envàs de vidre 
que entreguin els 
clients

27 punts de recollida permetran conèixer la qualitat de l’aire de la ciutat

Els familiars podran veure els pacients entre les 12 i 13 hores

L’Ajuntament de Badalona, en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona ha iniciat una 
campanya per mesurar els nivells de diòxid 
de nitrogen (NO2) al voltant d’algunes esco-
les de la ciutat. L’objectiu d’aquest estudi és 
saber els nivells de contaminació a zones on 

El Centre Sociosanitari El Carme de Badalo-
na Serveis Assistencials (BSA) ha establert 
un nou règim limitat de visites al centre. 
L’objectiu principal d’aquest canvi és pre-
servar la salut de les persones ingressades, 
dels professionals i dels familiars, minimit-
zant els riscos de contagi amb sistemes de 
detecció precoç dels casos. La nova norma-
tiva inclou les mesures següents: Només 
podrà accedir una persona major d’edat i 
preferentment que sigui la mateixa perso-
na durant tot l’ingrés. L’acompanyant podrà 
visitar un dia per setmana al pacient ingres-
sat de 12 a 13 hores, segons el calendari 
establert que es comunicarà telefònicament, 
i que evita la coincidència de familiars 
minimitzant el risc. A més, BSA apel·la a 
la responsabilitat dels familiars, que han 
d’accedir al centre sense presentar simp-
tomatologia compatible amb la COVID19 o 
si han estat en contacte en els darrers 14 
dies amb una persona actualment positiva. 
A causa de la situació epidemiològica ac-
tual, els pacients no poden sortir del centre 

S’inicia l’estudi de la contaminació 
atmosfèrica a les escoles

Nou règim de visites al centre 
sociosanitari el Carme

hi ha centres educatius. Aquesta iniciativa es 
portarà a terme a través de la instal·lació de 
27 punts de recollida de partícules. Es tracta 
d’una sèrie de tubs passius que retenen les 
partícules i van recopilant mostres durant 
tres setmanes. En finalitzar aquest període de 

i BSA té la potestat d’anul·lar el règim de 
visites a les persones que no respectin la 
normativa, necessària per a la seguretat, 
especialment dels pacients. Tot i les nove-
tats, aquest règim no substituirà el sistema 

temps, la quantitat de diòxid de nitrogen me-
surada permetrà extreure conclusions sobre 
la qualitat de l’aire de la ciutat. La localització 
d’aquests captadors s’ha basat en diferents 
criteris, com la proximitat a vies principals 
o la ubicació dels edificis. D’aquesta manera 

informatiu i telemàtic establert des de l’inici 
de la pandèmia provocada pel Coronavirus 
SARS-COV-2. Al contrari, continuarà vigent 
per apropar la informació i acompanyament 
necessari entre pacients i familiars.

Imatge de la contaminació atmosfèrica a Badalona

Façana del Centre Sociosanitari El Carme 

els resultats obtinguts podran ser extrapo-
lables a zones de característiques similars. 
Els indicadors d’aquest estudi serviran per 
valorar la situació actual i veure l’evolució de 
la contaminació per NO2 a la ciutat, compa-
rant-la amb dades d’anys anteriors.

Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com
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XAVIER GARCIA ALBIOL DENÚNCIA LES AMENACES DE MORT

FOTONOTÍCIA

Xavier Garcia Albiol ha interposat una 
denúncia als Mossos d’Esquadra per les 
pintades aparegudes aquesta setmana al 
carrer Baldomer Solà. L’alcalde, davant 

aquesta situació, ha declarat: “És el mo-
ment de donar una resposta contundent: 
rebuig absolut, fermesa d’idees i a seguir 
treballant cada dia per millorar Badalona”

Pintades al carrer Baldomer Solà

Imatge de la façana de l’IMPO

haver participat en el programa anteriorment. 
El període d’inscripció compren del 22 de fe-
brer fins al 4 de març de 2021. En el transcurs 
del temps citat, el Servei Impuls Municipal de 
Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de 
Badalona (IMPO) es posarà en contacte amb 
els perfils que s’adaptin a les exigències de 
la feina a realitzar. Un cop finalitzat el procés 
de selecció, el programa es posarà en marxa 
el dia 1 d’abril de 2021. Les entitats que han 
fiançat aquesta iniciativa són el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i el Servicio de Empleo 
Público Estatal.

L’Ajuntament de Badalona ha iniciat el projecte 
“Treball als Barris”, un pla de contractació que 
oferirà sis mesos de treball a 25 persones. La 
tasca dels treballadors serà la millora d’edificis 
municipals, espais públics i zones verdes de 
la ciutat. En concret, però, l’àrea d’actuació es 
centrarà en els barris de La Pau, La Salut, Lle-
fià, Sant Roc, El Remei i Artigues. Alguns dels 
requisits per poder accedir a aquest pal de tre-
ball són els següents: Residir en el barri on és 
portarà a terme la feina, estar en situació d’atur 
i inscrit en l’Oficina de Treball de la Generalitat, 
no percebre prestació contributiva d’atur i no 

El programa “Treball als 
Barris” contractarà a 25 
persones aturades
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MUNICH OBRIRÀ AL CENTRE COMERCIAL MÀGIC BADALONA

DÍA D’ANDALUSÍA AL TEATRE MARGARIDA XIRGU

BREUS

Tot i la situació de crisi del comerç en 
general i dels centres comercials en 
particular, el CC Màgic Badalona ja té 
confirmada la incorporació d’una nova 
botiga. La coneguda marca de roba i 
calçat Munich obrirà una franquícia a 
la ciutat quan la situació epidemiològi-
ca i les restriccions ho permetin. Amb 
aquesta novetat el Màgic confirma que 
no ha deixat de ser un destí interessant 
per empresaris i grans marques.

El dissabte 27 de febrer a les 19 
hores es celebrarà un acte ins-
titucional del dia d’Andalusia al 
teatre Margarida Xirgu, un esce-
nari diferent del de l’any anterior, 
ja que es va celebrar al teatre Blas 
Infante. L’ajuntament de Badalona 
ha organitzat aquesta trobada on 
els assistents podran gaudir de 
l’actuació del cantant de flamenc 
Paco Candela. A causa de la si-
tuació epidemiològica l’aforament 
serà limitat. 

Les Tres Xemeneies podrien convertir-se 
en un “Districte Innovador” 
Es realitzaran jornades virtuals des del BCIN per donar a conèixer el projecte

Imatge aèria de l’espai de les Tres Xemeneies

La Cambra del Barcelonès Nord ha or-
ganitzat unes jornades virtuals per donar 
a conèixer el projecte “DI 3 Xemeneies”, 
que proposa convertir l’espai en un Dis-
tricte Innovador. La iniciativa compta amb 

el suport dels ajuntaments de Badalona, 
Sant Adrià i Santa Coloma i de l’associació 
Restarting Badalona. L’explicació d’aquest 
constarà de 5 sessions on s’exposaran les 
principals transformacions de l’espai del 

front litoral entre Badalona i Sant Adrià 
del Besòs. Cada jornada analitzarà, en 
aquest ordre, un dels 5 àmbits següents: 
Transformació Urbanística, Econòmica, 
Universitat i Recerca, Talent i Formació 
Professional i Integració Social. Els fac-
tors claus de l’urbanisme s’han analitzat 
aquesta setmana i la resta de jornades 
es portaran a terme fins al 31 de març. 
Un dels aspectes claus que esmenten és 
l’estratègia econòmica, que tindrà com a 
base els polígons del Sot i Badalona Sud. 
De l’Àrea de Talent i Formació professio-
nals destaquen que cada treballador del 

DI genera 5 llocs de treball induïts. I en 
termes socials, consideren que les entitats 
ciutadanes han de tenir veu en la definició 
i execució de programes socials. L’objec-
tiu final dels organitzadors és “crear un 
entorn físicament compacte i accessible, 
tècnicament connectat i urbanísticament 
equilibrat. També que permeti generar 
activitat econòmica, connectar pimes i 
startups, incubadores, acceleradores i 
un entorn educatiu i de recerca”. L’anàlisi 
dels diferents factors es podrà seguir de 
manera telemàtica a través de la inscripció 
gratuïta a la Llotja Virtual.
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Mags d’arreu d’Europa venen a Badalona per participar del festival

Aquest cap de setmana, s’han progra-
mat quatre sessions, arribaran les gales 
internacionals de Màgia XXI Memorial 
Li-Chang, on artistes de gran renom hi 
presentaran els seus espectacles. Entre les 
propostes, destaca la portuguesa Solange 

Les gales internacionals de màgia 
arriben aquest cap de setmana al Zorrilla

Kardinaly, especialitzada en canvis ràpids 
de vestuari, una disciplina poc vista en el 
món de la màgia. Kardinaly presenta un 
xou que ja ha recorregut diversos països. 
Des d’Itàlia arriben Marco Zoppi & Ro-
landa, que ompliran el teatre de bombo-

lles màgiques. Rubén Vilagrand, Premi 
Nacional de Màgia, oferirà una magistral 
interpretació d’un espectacle únic i modern 
que combina mímica, màgia i comèdia i el 
canari Héctor Mancha -guardonat amb el 
premi mundial de màgia FISM 2015- ofe-

La gala solidària tancarà el festival de màgia Li Chang

rirà al públic una de les especialitats con-
siderades més difícils de l’il·lusionisme, 
la manipulació. Finalment, aquestes gales 
també comptaran amb talent català amb el 
Mag Edgard, que presenta un espectacle 
on la teatralitat es barreja amb sorprenents 
i innovadores il·lusions. Tot el repertori es-
tarà presentat per Karim, l’innovador mag 
asturià i monologuista.

La gala solidària tancarà el festival 
El festival tancarà la 21a edició el 7 de 
març al Teatre Blas Infante amb la tradicio-
nal gala solidària de màgia, que oferirà al 
públic la possibilitat de conèixer el talent 
de la nova pedrera de joves mags de Cata-
lunya. Presentada pel Mag Caru, comptarà 
amb el Mag Rovi, Roger Sala ( Premi Jove 
Li-Chang 2020), Doble A i Dídac. La recap-
tació es destinarà al projecte Solidarimàgia, 
una iniciativa que aquest any es destinarà 
a organitzar espectacles i tallers de màgia 
per a diversos col·lectius en centres de me-
nors no acompanyats, centres d’acollida de 
persones sense sostre, presons i geriàtrics.

L’exposició també presentarà un nou llibre de fotos

Badalona va viure un gran creixe-
ment demogràfic entre el final 
del segle XIX i els anys 1980. La 
ciutat es va transformar profunda-
ment, i l’evolució dels mitjans de 

El Museu recorda els transports 
a la mostra “Badalona sobre rodes”

transport en són un clar testimo-
ni. Ho podreu veure en aquesta 
exposició i en la publicació del 
mateix títol, dedicades al transport 
terrestre, el que va sobre rodes 

que aquests dies podeu visitar al 
Museu de Badalona. Les fotogra-
fies presentades se centren sobre-
tot en les dècades de 1950 i 1960 
i tenen com a punt final l’arribada 
del metro el 1985. Es caracteritzen 
per la varietat de mitjans de trans-
port que hi apareixen, pels forts 
contrastos que s’hi observen i per 
l’evolució que mostren tant de la 
ciutat com dels seus habitants.La 
mostra s’explica en tres apartats. 
El primer explora el món dels 
transports com a eina de treball, 
el segon posa el focus en els des-
plaçaments personals, i el tercer 
se centra en els aspectes lúdics, 
festius i religiosos. El 25 de març, 
coincidint amb la presentació del 
llibre (que publica l’editorial Efa-
dós), es canviaran bona part de les 
fotografies per altres de la mateixa 
temàtica.

Un col·lectiu viatge personal és 
l’acte inaugural del centenari de 
l’Orfeó Badaloní, l’Ateneu. Es 
tracta en bona part un exercici 
de memòria històrica que es va 
desgranant a partir de la conversa 
entre una periodista, la badalo-
nina Sara Muñoz, col·laboradora 
del mitjà El Punt Avui, i una sò-
cia de l’Orfeó que ha aconseguit 
projecció internacional, Iolanda 
Llansó. Ella ha estat impulsora de 
la companyia Xirriquiteula Teatre 
i explicarà quins són els valors 
que va aprendre de petita en una 
entitat cultural com la nostra. A 

través dels seus records, viatja-
rem a la història de l’Orfeó i tam-
bé al de l’evolució de la cultura a 
Badalona. Durant l’acte, presentat 
pel president de l’entitat Ricard 
Abellán, es farà una pinzellada pel 
programa d’activitats previstes per 
celebrar aquestes deu dècades. 
També es farà el primer visionat 
públic del vídeo promocional de 
l’entitat que s’ha editat amb motiu 
de l’efemèride.
Pots veure l’anunci del Centenari 
de l’Orfeó en aquest enllaç: ht-
tps://www.youtube.com/watch?-
v=myR1tbNr-9k

L’Orfeó Badaloní 
comença aquest dissabte
els actes del seu 
Centenari

Logo creat per aquest Centenari de l’Orfeó

Imatge d’una de les fotografies de l’exposició 
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Foto: FEB

La suma de Bassas, Xabi i Parra 
lideren Espanya davant Israel i Polònia
El pivot del Joventut va debutar amb l’absoluta

La selecció espanyola va tancar aquest diu-
menge la fase de grups prèvia a l’Eurobas-
ket amb dues victòries davant els combinats 
d’Israel i Polònia. El Joventut va ser el con-
junt ACB amb més representació, on hi van 
participar Ferran Bassas, Xabi López-Arós-
tegui i Joel Parra, qui debutava amb la se-
lecció absoluta.
L’equip de Sergio Scariolo va superar Polò-
nia a la ciutat polonesa de Glivice amb un 
avantatge mínim (88-89). L’aler López – 
Aróstegui va ser el tercer màxim anotador 
del partit, amb 13 punts, 2 rebots i 13 de 
valoració, seguit pel seu company d’equip 

Ferran Bassas, amb 11 punts, 3 rebots, 2 
assistències i 9 de valoració. D’altra banda, 
va ser un partit especial per a Joel Parra, qui 
debutava amb l’absoluta, amb una aportació 
de 4 punts i 1 rebot.
La cloenda a la fase de grups es va acon-
seguir amb un potent triomf davant Israel, 
primer classificat del grup (78-73). El pi-
vot verd-i-negre va tenir més protagonis-
me a pista contra els israelians – sense la 
presència de Shawn Dawson – i en 17 mi-
nuts a pista va sumar 8 punts, 9 rebots i 17 
de valoració, MVP del combinat d’Scariolo. 
Gens malament tampoc l’aportació de Bas-

sas, amb 12 punts i 7 assistències, i López 
Aróstegui, amb 11 punts, 6 rebots i 2 assis-
tències. Enorme triomf de ‘LaFamilia’ amb 
clara aportació i lideratge dels jugadors de 
la Penya.
Espanya arribarà a l’Eurobasket de l’any 
vinent com a segona de grup amb quatre 
victòries i només dues derrotes. Els con-
junts classificats per a la fase final són 

els següents: República Txeca, Geòrgia, 
Alemanya, Itàlia, Croàcia, Grècia, Bòsnia, 
Israel, Espanya, Ucraïna, Eslovènia, Rús-
sia, Sèrbia, Polònia, Finlàndia, Hungria, 
Bèlgica, Països Baixos, França, Regne Unit, 
Bulgària, Turquia, Estònia i Lituània. Aquest 
Eurobasket tindrà quatre seus: República 
Txeca, Alemanya, Itàlia i Geòrgia. Es dispu-
tarà entre l’1 i el 18 de setembre. 

Foto: FEB
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Després d’una setmana amb pràcticament 
la totalitat dels jugadors verd-i-negres 
viatjant arreu d’Europa (i el món si afe-
gim Conor Morgan), els internacionals 
del Joventut tornaran a Badalona a partir 
d’aquest dimarts. Les sensacions globals 
són positives, ja que bona part de les pe-
ces de l’equip de Carles Duran són una 
referència amb la seva selecció.
Dels nou internacionals badalonins, Si-
mon Birgander (Suècia) i Neno Dimitri-
jevic (Macedònia del Nord) eren els dos 
referents badalonins amb més responsa-
bilitat i feina a fer amb la seva selecció. 
El base i el pivot verd-i-negre encara gau-
dien d’opcions per a disputar l’Eurobasket 
2022 però en cap cas els podrem gaudir a 
la competició continental.
Amb 19 punts, 10 rebots i 22 de valoració, 
Birgander va ser el jugador més ben valo-
rat del conjunt escandinau davant Turquia 
(88-80) però Suècia no va poder evitar la 
derrota que els hi deixava sense opcions 
d’Eurobasket. Tot i això, van superar els 
Països Baixos a l’enfrontament que tan-

Foto: FIBA

Birgander i Neno enlluernen però no disputaran la 
Euro 22’; ‘Vladi’, a la segona fase del Mundial 23’
Els jugadors es van incorporar dimarts a la dinàmica de grup

cava la fase de grups (74-59). Simon va 
sumar 8 punts, 6 rebots i 10 de valoració.
L’actuació de Nenad Dimitrijevic amb Ma-
cedònia va ser estel·larment semblant. 23 
punts, 5 assistències i 16 de valoració 
en la victòria contra Estònia (84-86) i 22 
punts, 7 assistències, 5 rebots i 19 de va-
loració en el triomf versus Itàlia (87-78). 
Davant Rússia, van caure (77-94), amb 8 
punts de Neno a pista. Gran esforç global 
del base verd-i-negre, amb ensurt inclòs 
en el partit davant Letònia, però que no 
ha tingut el premi de la classificació. El 
basket-average ha jugat en contra dels 
macedonis.
Amb menys participació, van viatjar amb 
les seves seleccions Arturs Zagars (Le-
tònia) i Yannick Kraag (Holanda). El base 
letó del Joventut, cedit fins a final de tem-
porada, no va gaudir gairebé de minuts i 
el vinculat Kraag no va arribar a participar.
D’altra banda, ja sense opcions d’Eurobas-
ket, Vladimir Brodziansky (Eslovàquia) va 
superar la fase prèvia per a poder accedir 
al Mundial del 2023. La selecció de ‘Vladi’ 

va caure davant Islàndia tot i els 20 de va-
loració, 25 punts i 9 rebots pel jugador del 
Joventut (79-94), però va superar Kosovo 
(73-77) gràcies als 28 punts, 18 rebots i 4 
assistències del pivot verd-i-negre.
Finalment, actuació més modesta de Co-

nor Morgan (Canadà) amb el seu país: 6 
punts i 2 rebots contra les Illes Vèrgens 
en els dos enfrontaments entre ambdues 
seleccions i pràcticament sense participa-
ció. El seu país ja ha segellat el bitllet per 
a l’Americup 2022.

Del 25/02 al 10/03/2021
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Propera jornada

 Joventut - Barcelona 
BAXI Manresa  -  UCAM Murcia
 Acunsa GBC -  Retabet Bilbao
 Baskonia -  Urbas Fuenla
  Real Madrid - San Pablo Burgos 
     Monbus -  Tenerife 
 Morabanc  - Valencia  
 Unicaja  - Movistar Estu
 Coosur Real Betis  - Casademont ZGZ

  Equip  G P

 1 Real Madrid 20 1
 2  Barça 18 3
 3 TD Systems Baskonia 17 5
 4  Lenova Tenerife 17 5
 5  Valencia Basket                           16 6
 6  San Pablo Burgos 15 6
 7  Joventut 12 9
   8    BAXI Manresa 10 12
 9  Unicaja 10 12
 10  Morabanc Andorra 9 11
11  Casademont Zaragoza  9 13
12    UCAM Murcia 8 13
13    Herbalife Gran Canaria  8 14
 14    Monbus Obradoiro 7 12
 15    Urbas Fuenlabrada             6            15
 16     Movistar Estu 5            14
 17   Coosur Real Betis          5          16
18  Acunsa GBC 5 16
19  Retabet Bilbao                                  4 18

Classificació

Foto:  D.Grau /CJB

PRÈVIA LLIGA 24a Jornada Lliga ACB. Olímpic, diumenge 28 de febrer a les 18:30h

Després de tres setmanes sense competi-
ció ACB, el Joventut tornarà a disputar una 
jornada de Lliga Endesa aquest diumenge 
a l’Olímpic (18:00 hores). I no serà un 
‘reset’ gens assequible, ni contra un rival 
en hores baixes. Ni de bon tros. El derbi 
català davant el FC Barcelona serà el punt 
de partida del Joventut en aquest retorn a 
la competició.
Ambdós conjunts arriben al derbi en con-
dicions força adverses. Les Finestres FIBA 
dels darrers dies han esquerdat força la 
rutina del conjunt de Carles Duran i amb 
prou feines la Penya tindrà quatre dies per 
preparar el partit contra l’equip blaugra-
na. Bona part dels partits internacionals 
van arribar a disputar-se aquest mateix 
dilluns i fins a nou jugadors badalonins 
han viatjat amb la seva selecció després 
de finalitzar la Copa del Rei. Per la seva 
banda, el FC Barcelona no va patir gens 

ni mica amb les internacionalitats. Els de 
Saras Jasikevicius disputaven competició 
europea i aquest fet no els ha alterat gai-
re la rutina, més enllà de poder descansar 
durant el cap de setmana anterior, sense 
haver de disputar jornada ACB.
El Barça arriba al derbi amb els motors en 
ple rendiment, després d’aixecar el títol de 
Copa i oferir les millors sensacions de la 
Lliga. La darrera derrota blaugrana va ser 
el 30 de desembre, a l’Eurolliga, davant el 
Bayern (90-77). Des d’aleshores, acumu-
len 17 victòries consecutives.
La Penya haurà de reforçar encara més la 
seva manca de solidesa defensiva i millo-
rar els seus registres ofensius, prou bons 
però insuficients si vol sorprendre els de 
Saras diumenge a l’Olímpic. Després del 
retorn de tots els jugadors internacionals, 
Carles Duran tindrà tots els jugadors a la 
seva disposició. El primer matx ja sense 

La Penya torna amb un derbi a l’Olímpic

JOVENTUT BADALONA FC BARCELONA

Foto:  Cristina Ruiz

Arturs Zagars com a jugador verd-i-negre. 
Per part blaugrana, no hi haurà cap baixa 
per aquest enfrontament i el retorn de Pau 
Gasol al Barça encara no es podrà veure 
a la pista. Al partit de la primera volta, la 
Penya només va poder competir durant el 
primer quart al conjunt rival i, a partir del 
segon període, el matx es va començar a 
tenyir de color blaugrana.
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Sense pràcticament temps d’adaptació 
a la seva nova vida, Arturs Zagars no 
debutarà aquesta tarda amb el seu nou 
equip, el Kalev Cramo estonià. El Jo-
ventut i el conjunt el mar Bàltic havien 
arribat a un acord de cessió fins a final 
de temporada però arran de la Finestra 
FIBA, el jugador letó ha patit una lesió 
per culpa de la pubàlgia i, finalment, no 
es produirà cap adéu al conjunt verd-
i-negra.
El base de la Penya haurà de recupe-
rar-se durant un mes i mig d’aquest 
contratemps inesperat i no jugarà lluny 
de Badalona. 

El retorn a la competició del Joventut 
no serà gens gradual. Ni de bon tros. 
La Penya haurà de superar un tram de 
la temporada clau en tres setmanes 
i amb un total de 7 partits. Les dues 
jornades que conclouen la segona 
fase d’Eurocup i cinc partits de Lliga 
Endesa. Quatre agendats al calendari 
i un d’ajornat. 
El conjunt de Carles Duran començarà 
aquesta muntanya russa de partits 
amb un autèntic plat fort: el derbi da-
vant el FC Barcelona. L’Eurocup aga-
farà el relleu  sense pràcticament mar-
ge d’entrenaments i dimarts s’haurà 
de sentenciar la classificació per a la 
fase final de la competició continental, 
amb la visita de l’Unicaja a l’Olímpic. 

Aquesta tarda (19:00h, hora local) Za-
gars havia de debutar en partit oficial a 
la lliga local, contra el Tartu. El “nou” 
equip de Zagars és tercer a la classifi-
cació, amb 13 victòries i només 2 de-
rrotes. La competició local a Estònia és 
de només set conjunts i el Kalev Cramo 
és l’actual campió.

A més a més, l’equip del base verd-i-
negre disputa una lliga regional, molt 
més potent que la local, jugant contra 
el CSKA Moscow, l’UNICS, el Khimkhi 
o el Zenit rus. Una competició de nivell 
Eurolliga.

Els andalusos ja no tenen opcions de 
segellar el seu bitllet. 
Casademont Zaragoza (6/03) i Nan-
terre (9/03) seran els dos primers 
partits a domicili d’aquest calendari 
atapeït d’enfrontaments. I finalment, 
tres partits de Lliga Endesa de forma 
consecutiva però amb una mica més 
marge de descans: Obradoiro (13/03) 
a l’Olímpic, Movistar Estudiantes 
(17/03), a Madrid, i San Pablo Burgos 
(20/03), també lluny de Badalona. 
Un autèntic serial de partits en què 
la Penya s’hi juga molt en ambdues 
competicions i el nivell haurà de ser 
més que òptim, després de set dies 
sense poder exercitar-se de forma 
conjunta. 

Foto: D.G

Foto: D. G

Zagars no debutarà amb 
el Kalev Cramo estonià 
i es queda a Badalona

Tornen els calendaris atapeïts: 
7 partits en només 21 dies
La Penya haurà de recuperar el ritme de competició intens en poc només quatre dies

Té una lesió per culpa de la pubàlgia

Del 25/02 al 10/03/2021
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Foto: Flash BDN

El CF Badalona té aquest dissabte (17:00 
hores) a la Ciutat Esportiva Dani Jarque 
una nova final contra un rival directe a la 
classificació. El conjunt de Manolo Gon-
zález viurà el derbi comarcal davant el seu 
equip veí, el RCD Espanyol B. El desplaça-
ment més curt de tota la temporada.
Els duels entre escapulats i blanc-i-blaus 
sempre s’han viscut força anivellats, amb 
disputats enfrontaments i una ràtio de 
victòries – derrotes força igualat. Al matx 
de la primera volta, el filial perico es va 
imposar amb un únic gol al primer temps 
i anteriorment va ser el Badalona qui es 
va imposar el curs anterior, amb una vic-
tòria badalonina a Sant Adrià. Aquest curs, 
però, ambdós conjunts ja han jugat un pa-
rell més de partits, en pretemporada. Vic-

ESPANYOL B CF BADALONA

A la cerca dels punts i l’average

18a Jornada. Ciutat Esportiva Dani Jarque. Dissabte 27 de febrer a les 17hLA PREVIA: 

tòria contundent de l’Espanyol B a la Dani 
Jarque (3-0) i triomf badaloní a l’Estadi 
(2-0) en un segon enfrontament.
Els escapulats arriben a aquesta jornada 
després de sumar un punt contra el Prat 
a l’Estadi i mantenir les bones sensacions 
dels darrers enfrontaments. Ara, s’haurà 
de seguir reforçant la dinàmica i mantenir 
intactes les opcions de la tercera posició.
El filial perico arriba a aquest enfrontament 
després de sumar també un empat contra 
la UE Llagostera a la Dani Jarque i acumu-
la dues victòries seguides, una d’aquestes 
molt imponents al Camp d’Esports de Llei-
da, i un empat. La millor ratxa i sensacions 
del conjunt de José Aurelio Gay. Duel 
d’aspirants a l’ascens a Sant Adrià, duel de 
dinàmiques positives a la ciutat veïna.

Foto: Flash BDN

El Badalona va marxar de l’Estadi Munici-
pal de Badalona amb una frustració enorme 
després de deixar escapar dos punts meres-
cuts al temps afegit, i que no es van poder 
segellar a temps. Els escapulats van sumar 
un punt a casa després de tornar a oferir una 
gran imatge.
El conjunt de Manolo González segueix su-
mant bones sensacions i accions de perill 
per enèsima jornada consecutiva. El Bada-
lona demostra jornada rere jornada que el 
primer equip escapulat és un altre conjunt 
pel que fa a domini, suma d’oportunitats i 
ritme. Ara bé, els escapulats no acaben de 
tancar els partits i els rivals ho aprofiten per 
esgarrapar punts als badalonins, sigui el 
minut que sigui.
Aquesta vegada, el Prat, un nou rival com-
petitiu i que ja ha demostrat anteriorment 
que no es rendeix i lluita fins al xiulet final, 
va treure petroli de la seva visita a Badalona 
amb un gol temps afegit, obra de l’exesca-

BADALONA  -  AE PRAT

1 1

El Prat glaça l’Estadi al darrer minut

pulat Xavi Civil. Anteriorment, els badalo-
nins van gaudir d’accions de perill molt i 
molt clares però que no van concloure al 
fons de la porteria potablava. A la represa, 
Ale Galindo va avançar els de González amb 
un golàs al minut 55 de partit i posterior-
ment els escapulats van cercar la diana que 
confirmés la victòria.

El Badalona va enllaçar oportunitats una 
darrera l’altre però la manca de definició, 
Craviotto i la fusta ho van impedir. Els bada-
lonins Robert Simón i Toni Larrosa no van 
tenir efectivitat de cara a porteria amb l’u a 
zero al marcador i això va permetre el Prat 
no enfonsar-se i cruelment els locals ho van 
pagar amb un empat agre.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Nàstic 28 28 12
 2. Andorra 26 18 16
 3. Barcelona B 23 22 15
 4. Lleida  22 20 18
 5. Badalona 21 13 14
 6. Llagostera 20 12 13
 7. Espanyol B 20 17 17
 8. Cornellà 19 18 19
 9. Prat 17 10 13
 10. L’Hospitalet 17 17 31
 11. Olot 15 15 22

 Badalona 1 - Prat  1
 Cornellà 0 -  Lleida  1
 Olot 3  -  Andorra 0
 Espanyol B 1 -  Llagostera 1
 Barcelona B 6    -  L’Hospitalet 0 
                                Descansa: Nàstic

Resultats Darrera Jornada

Propera Jornada 

 Espanyol B - Badalona
 Llagostera  -  Cornellà
 Lleida -  Barcelona B
 Andorra -  Prat
 Hospitalet -  Nàstic
                                      Descansa: Olot

A l’actual conjunt escapulat, dos jugadors 
del Badalona han lluït la samarreta blanc-
i-blava: Robert Simón i Miquel Robusté. El 
perico Rubén Sánchez va defensar l’esca-
pulat durant la seva etapa formativa.

Per aquest partit, Manolo González tindrà 
encara el dubte dels lesionats Josep Jau-
me i Jairo Cárcaba i Esteban Aparicio en-
cara serà baixa al mig del camp escapulat, 
en el darrer partit amb sanció.
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El vent bufa a favor del Seagull (1-2) 
i afronten la final de Lleida amb màxima confiança
Un punt contra l’AEM classifica les ‘gavines’ per a la fase d’ascens a Primera Divisió

Foto: CES

El Seagull arribarà a la final de diu-
menge a Lleida amb una mica més de 
tranquil·litat després de superar el RCD 
Espanyol B a la Ciutat Esportiva Dani 
Jarque (1-2), i aprofitar alhora l’ensope-
gada de l’AEM al camp del líder, l’Alavés 
(2-1).
Les ‘gavines’ van haver de lluitar de va-
lent a la veïna Sant Adrià, en un camp 
amb força vent, i que en cap moment va 
permetre gaudir d’un joc gaire fluid. El 
conjunt d’Ana Junyent va ser superior 
durant el primer temps, amb domini de 
la pilota però sense aprofitar gaire les 
accions de perill. Nombroses aproxima-
cions a la porteria rival que no es van 
concretar gaire.
La portera local Anna Armengol va tenir 
força feina durant tot el matx però no va 
poder aturar un refús al pal, finalitzat al 
fons de la porteria per part de Nerea Va-
leriano. Ainhoa Marín, Adriana Manau i 
Irina Uribe també van gaudir d’ocasions 
però no es van concretar al fons de la 

xarxa. A la represa, Irina no va perdonar 
en el seu darrer intent a porteria i va aug-
mentar la diferència amb el segon gol de 
les badalonines. Tot i això, l’alegria va 
durant cinc minuts, ja que el filial blanc-
i-blau va escurçar diferències amb un 
gol acrobàtic de Clara. L’Espanyol B va 
seguir buscant el gol de l’empat però es 
va trobar amb una sòlida defensa blava i 
l’actuació sota pals d’Itziar.
Xiulet final i victòria per la mínima que 
val or. El Seagull arribarà a la final de 
Lleida - encara sense una data concre-
ta després d’ajornar-se tots els partits 
fins que es recuperin els enfrontaments 
ajonats - amb la travessa molt definida: 
s’haurà de sumar un punt i les ‘gavines’ 
lluitaran per l’ascens a Primera Iberdrola. 
Al grup del Seagull, Alavés, Osasuna i 
FC Barcelona B ja han segellat la seva 
classificació per a la fase d’ascens, així 
com també Oviedo i Atlético de Madrid 
B, a l’altre grup d’aspirants a aquesta 
promoció. 

El desig d’Alberto Pérez a Lloreda 
haurà d’esperar una temporada més
Va tornar al club vermell per ascendir i disputar un curs sencer a Segona Catalana

Foto: M.E

La temporada 19-20, Alberto Pérez (Barce-
lona, 1984) va tornar a lluir la samarreta del 
Lloreda, el club on més partits ha disputat 
com a jugador amateur. Ni més ni menys 
que 11 temporades. 12 si sumem la del curs 
2021-2022. Fa un any, Alberto va tornar al 
club badaloní després de dos cursos a la 
UDA Gramenet, on va assolir l’ascens a Se-
gona Catalana. Fa dos, tornava a Lloreda 
amb el mateix objectiu: ascendir el primer 
equip a la segona categoria el futbol català. 
Trajana, Udaf Inter i Unificació Llefià han 
estat els altres clubs que l’han vist créixer 
a la gespa.
“Aquest any era una temporada especial a 
nivell personal i amb molta il·lusió. Vaig 
tornar la temporada anterior al club amb 
l’objectiu de tornar a Segona Catalana i ho 
vam aconseguir. Ja tinc una edat i això en-
cara et condiciona més”, assegura Alberto.
Amb 35 anys, la Covid li va aturar els peus 

i aquest estiu ja bufarà 37 espelmes. “Inde-
pendentment d’aquesta temporada, jo vull 
continuar jugant un any més. Tot i això, re-
flexiones perquè tinc dos fills i t’ho penses. 
Una temporada més a Lloreda la vull finalit-
zar. El meu físic és bo però sóc conscient de 
la meva corpulència i estatura, això t’obligar 
a mantenir el físic. La meva motivació és 
positiva i físicament estic millor que mai 
(riu)”.
El primer equip vermell és el conjunt més 
perjudicat del Lloreda. Habitualment, en-
trenem més enllà de les 21:00 hores i ara 
només ho poden fer durant 45 minuts, 
aproximadament. Durant les darreres set-
manes no entrenen a causa de les darreres 
restriccions, ja que no tots els jugadors 
són de Badalona. Pràcticament la meitat de 
l’equip no pot anar al camp.
“Si l’equip hagués continuat a Tercera, 
potser m’hauria plantejat la retirada però la 

FUTBOL COMARCAL

il·lusió per continuar jugant a futbol és la 
mateixa. Segurament hauria continuat, ja 
que ‘ambient del vestidor és molt bo”, afe-
geix. Després de bufar 36 espelmes, la seva 

motivació “és alta” perquè “fa pràcticament 
un any que no es juga” i vol tornar a jugar: 
“Som un conjunt jove i en les dues primeres 
jornades vam competir”.

Del 25/02 al 10/03/2021
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Primera prova de la temporada amb bons regitres

La pista coberta del Sant Jordi va 
acollir el Control Màster, el qual 
permet que els atletes veterans 
puguin lluitar per aconseguir les 

Els veterans de la UGE tornen 
a competir al Sant Jordi 

marques necessàries per classifi-
car-se al Campionat de Catalunya. 
6 atletes de la UGE Badalona van  
tornar a trepitjar el tartan.

En categoria femenina, destaca la 
participació de Sílvia Cortés (W-
55), amb dues marques de la tem-
porada: els 200m amb un registre 
de 30.02’’ i al 60m amb 9.29’’. 
Els atletes de categoria masculina 
han participat a la prova de 3000m. 
Alberto González (M-35) ha fi-
nalitzat la prova amb 10:25.39’, 
Víctor Viñas (M-35) ha aconseguit 
un temps de 10:27.98’ i Ricardo 
Habas (M-45) amb 12:21.40’. 
Abrahan Monroy (M-40), després 
de liderar la cursa ha finalitzat amb 
un temps de 9:97.95’ i Rubén Or-
tiz (M-40), segon de la sèrie amb 
10:03.92’. Aquests temps suposen 
millor marca personal pels cinc
atletes.
El proper cap de setmana, un des-
ena d’atletes veterans de la UGE 
participen en diferents proves al 
Campionat de Catalunya Màster 
que tindrà lloc a la Pista Coberta 
del Palau Sant Jordi.

El conjunt d’Óscar Calatayud, des-
prés de la derrota davant el Las 
Rozas - acumulava 47 victòries 
consecutives i no era derrotat 
des de fa diverses temporades a 
la Serie A de la FEFA - , buscarà 
recuperar la dinàmica positiva de 
resultats aquest diumenge (11:00 
hores) a Montigalà contra els Za-
ragoza Hurricanes. El LIDERTEL 
Badalona Dracs juga contra el ter-

cer classificat de la seva conferèn-
cia, qui acumula dues victòries i 
dues derrotes. 
Per la seva banda, els badalonins 
sumen dos triomfs i una única 
desfeta, la de la jornada anterior 
a Madrid. 
Aquest partit suposa l’inici de la 
segona volta. A Saragossa, els 
Dracs van debutar amb victòria 
aquesta temporada. 

El LIDERTEL 
Badalona Dracs vol 
tornar a aixecar-se 

Foto: arxiu

Foto: UGE

El Maristes Ademar s’emporta 
el derbi contra la Penya B a La Plana (74-70)
El partit del Badalonès es va tornar a ajornar a causa de la covid

Foto: Ademar

El quart derbi badaloní de la temporada a 
lliga EBA va tornar a ser un partit disputat 
i amb un marcador ajustat. Tot i que el li-
deratge es va consolidar força a partir del 
segon període a favor del Maristes Ademar 
davant el Joventut B, el filial de la Penya 
no va afluixar les forces en cap moment 
i va intentar capgirar el marcador fins als 
minuts finals.
L’inici de partit a La Plana es va desenvo-
lupar força anivellat, amb un intercanvi de 
cistelles constants i amb l’encert verd-i-ne-
gre en el tir exterior consolidant els de Cé-
sar Saura al capdavant (12-15). L’Ademar, 
però, va oferir la primera escletxa del partit 
abans del descans amb un parcial de 17-7 
que capgirava el marcador (29-22) i situa 
el primer avantatge del partit.
La ferida va augmentar a la represa i Marc 
Canilla va situar el màxim avantatge verme-
ll , amb un +12 al tercer quart (45-33). La 
baixa anotació del conjunt de Lluís Garcia 

en el tir exterior no va ser, ni de bon tros, un 
hàndicap, ja que va consolidar el lideratge 
al marcador amb una sòlida defensa.
La Penya va reaccionar abans de finalitzar 
el tercer temps (54-54) però la remuntada 
visitant va activar novament l’Ademar en 
atac i va recuperar l’avantatge inicial, liderat 
per Oriol Franch, 18 punts i 8 rebots, Her-
moso, amb 11 punts i 8 rebots, i Fonolla, 
9p i 9reb. Per part del Joventut B va desta-
car Malik Allen, amb 17 punts i 8 rebots, i 
Guillem Vázquez, amb 12 punts i 10 rebots.
Aquesta és la quarta victòria del Maristes 
Ademar aquesta temporada, qui defensa la 
tercera posició (4/3). El Joventut B és quart 
(4/3) i el Badalonès, cinquè (3/3), amb un 
partit menys després d’ajornar-se el seu 
matx davant el Moncayo. Dissabte, La 
Bisbal visitarà l’Olímpic per enfrontar-se al 
Joventut B i l’Ademar viatjarà a Eivissa per 
jugar contra el Sant Antoni. El Badalonès té 
jornada de descans. 
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PUBLICITAT 23

 Àries (21/3 al 20/4)
Mart en bon aspecte amb Plutó, porta una etapa que pot 
resultar força fructífera pel que fa a la feina i als projectes 
personals més ambiciosos. Pot sorgir una inesperada 
atracció passional amb una amistat.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El Sol transita per Casa IX i et fa mirar altres horitzons. 
Això pot ser: començar l’estudi d’una matèria nova o bé 
un augment de la teva fe, fins i tot un cert misticisme. 

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Un assumpte sentimental que creies oblidat, pot tornar 
a activar-se en la teva ment i et pots sentir nostàlgic. Si 
hi havia un problema amb un fill, es pot desencallar.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si pensaves en fer dieta, Mercuri directe a Casa II, activa 
el que té a veure amb la gestió del que menges. Mart en 
aspecte a Plutó pot portar una relació força passional.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Mercuri avançant directe per la Casa X, pot desen-
callar assumptes professionals que es trobaven pa-
ralitzats. Una persona es fixa en tu i traça un pla per 
apropar-se.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol per Casa VIII inclina a un temps de contenció, un 
temps ideal per fer front a algunes pors o assumptes deli-
cats per tu. També és temps de posar en ordre l’economia.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Algunes persones del signe poden estar vivint una bata-
lla amb l’ex-parella. Cal recordar que tot és transitori. Si 
no tens parella, el Sol a Casa V pot portar un nou amor.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb Mercuri directe et sents més actiu. Dies de ges-
tions burocràtiques, de corredisses i visites. El Sol en-
tra a la Casa II i s’activa la teva atenció vers l’economia.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Augment de l’energia. Podries dissenyar un pla 
d’exercicis, doncs et sents força actiu. Si hi havia 
distància física amb un germà/germana, fareu el 
possible per trobar-vos.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Podries trobar parella.  Si ja en tens, tractareu assump-
tes importants pels dos, de manera franca i directa. Ets 
conscient de que has de fer canvis pel que fa a la salut. 

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El Sol a Casa IV planteja qüestions relatives a la llar, un 
canvi de residència o una reforma. El teu telèfon o les 
teves xarxes treuen fum. Augmenten les comunicacions.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
FELICITATS! El Sol entra al teu signe i renoves energies. 
Encara tens planetes a Casa XII i t’endinses en el teu 
món interior amb cautela. Escriure, resultarà alliberador.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku

Del 25/02 al 10/03/2021
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