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Centres 
Cívics 
en crisi
La manca de manteniment 
dels centres cívics evidencien 
el seu mal estat
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Ara fa més de 30 anys, el 1988, l’Ajuntament 
de Badalona creava una xarxa de centres cí-
vics repartits per diversos barris de la ciu-
tat. Els primers que obrien eren els situats 
a la Morera i La Colina, ara mateix tancats 
a la ciutadania. A partir d’aquí, el consistori 
obria el situat a Dalt la Vila, Can Cabanyes, 
Torre Mena, La Salut i Sant Roc. Durant els 
anys 90 i principis dels 2000, els centres 
cívics bullien d’activitats, des de tallers, 
cursos i exposicions permanents. A més, 
aquests espais es van convertir en motors 
culturals de les zones properes als centres 
cívics. Amb l’arribada de la crisi, de fa més 
de deu anys, aquests espais van veure com 
s’anaven reduint les seves activitats i tan-
cant sales. Les exposicions, per exemple, 
van deixar-se de fer i els tallers anaven a 
menys. Des de llavors, tot i diversos intents 
per reactivar-los, els centres cívics de Ba-
dalona ja no tenen aquella activitat frenètica 
que tenia fa vint anys enrera. La crisi també 
portava, per part de l’Ajuntament de Bada-
lona, una manca de manteniment d’aquests 
edificis, en molts casos deixant sota mí-
nims el pressupost dedicat a pintar, canviar 
il·luminació, o comprar material tecnològic. 
Ara, el regidor en l’àmbit material de Ser-
veis Socials i Participació, Miguel Jurado, 
reconeix que els centres cívics fa 8 anys 
que no tenen cap mena de manteniment. 
Jurado confia a poder aprovar el pressupost 
d’inversió per poder destinar uns 600.000 
euros per aquests centres cívics i oficines 
de districte. Aquesta inversió, en alguns 
casos, és totalment urgent per poder tor-
nar a obrir aquests edificis, com el situat a 

la Morera o La Colina.

La Morera i La Colina continuen tan-
cats a la ciutadania 
Actualment hi ha dos centres cívics de la 
ciutat que resten tancats, per diversos mo-
tius de manteniment i burocràtics. El situat 
a la Morera fa més de 3 anys que té les por-
tes tancades per un problema de salubritat 
sanitària. El regidor Miguel Jurado explica 
que aquest edifici no és propietat municipal 
i s’ha de regularitzar una cessió, per part 
dels veïns propietaris, cap a l’Ajuntament. A 
més, s’han de realitzar nombrosos treballs 
de millora, des de l’aire condicionat, adap-
tar i també redistribuir espais. Jurado cal-
cula que fa falta una inversió d’uns 200.000 
euros per tornar-lo a obrir.  El centre de la 
Morera aprofitava els baixos d’un edifici 
destinat a vivendes, tot i que la superfície 
aproximada és només d’uns 800m2.  A més, 
l’Oficina del districte 3 va traslladar-se a 
Can Cabanyes, lluny del districte. La inten-
ció del govern municipal es poder moure 
aquest espai d’atenció a la ciutadania en un 
local del barri de Pomar. L’altre centre cívic 
que resta tancat des d’abans de l’inici de la 
pandèmia, és el situat a La Colina. Aquest 
edifici també li cal una inversió en man-
teniment i una autorització d’activitats per 
poder tornar-lo a obrir. La Colina ocupa un 
espai construït de nova planta per a acollir 
les activitats socioculturals. Es dóna el cas 
que aquests dos centres cívics tancats ac-
tualment van ser els primers que van obrir 
a Badalona, l’any 1988 i 1989, respectiva-
ment. Centre Cívic Can Cabanyes

La pandèmia i la manca 
de manteniment aguditzen 
els centres cívics
El pressupost d’inversió proposarà 
600.000 euros per millorar els espais

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Exterior de l’edifici de Can Cabanyes Casal de la Solidaritat de Badalona Can Pepus

Centre Cívic Can Cabanyes Tauler d’anuncis del Centre Cívic Morera

Del 11/03 al 24/03/2021 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

L’activitat comença a recuperar-se 
després de la pandèmia
Durant el darrer any, com totes les activitats 
presencials del país, els centres cívics de 
Badalona han estat tancats o bé amb molt 
poca activitat presencial. Ara, segons el 
regidor de l’àmbit material de Serveis So-
cials i Participació, Miguel Jurado, aquests 
espais tornen a tenir vida, després d’aquest 
any, amb aforament limitat. Per exemple, al 
Centre Cívic de Can Cabayes tornen els cur-
sos de reiki, ioga, meditació, pilates, escacs 
o d’idiomes, entre molts altres, en sessions 
de matí i tarda, a partir d’aquest dilluns 15 
de març. Un altre centre que també va recu-
perant la seva activitat és el situat al barri 
de Canyadó, que funciona en horari de tar-
da. En aquest espai podeu trobar cursos de 
pintura, guitarra, puntes de coixí, cant coral, 

teatre infantil o zumba. Actualment també hi 
ha cursos a Can Pepus, al carrer Francesc 
Macià, sobretot d’idiomes, com català o 
castellà a Sant Roc, amb especial atenció 
als nouvinguts i Torre Mena, a Llefià.

Centres cívics repartits per la ciutat 
de Badalona 
Ara per ara, tot i els dos centres que resten 
tancats, Badalona disposa d’una xarxa de 9 
centres cívics repartits per diversos barris 
de la ciutat. Al districte primer trobem el 
Centre Cívic de Dalt la Vila, al carrer Ger-
mà Bernabé, al mateix districte el situat a la 
Masia de Can Canyadó, igual que també el 
situat en una altra masia a Can Cabanyes. 
Als barris més poblats de la ciutat disposen 
d’un parell de centres, a la Salut, damunt el 
mercat municipal i a Torre Mena, davant la 
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plaça Trafalgar. Altres centres estan ubicats 
a Sant Roc i el de Can Pepus, al carrer Fran-
cesc Macià. Finalment el mapa de centres 
cívics es completa amb els situats a la Mo-
rera i La Colina. 

Quin futur espera als centres cívics de 
Badalona?
Molts municipis catalans, com Reus o Vic, fa 
temps que treballen a elaborar un pla partici-

Sala del Centre Cívic Can Cabanyes en mal estatExterior del Centre Cívic La Morera

patiu per dibuixar com han de ser els centres 
cívics del futur. L’objectiu d’aquest procés par-
ticipatiu és detectar quines són les necessitats 
de la ciutadania amb relació als centres cívics i 
tenir-les en compte a l’hora de definir els usos 
d’aquests. No és el mateix l’ús i necessitats 
que tenien aquests equipaments als anys no-
ranta que a l’actualitat. A més a més, cadas-
cun dels centres cívics podria estar enfocat a 
una certa especialització en les activitats que 

ofereix. Per aquest motiu, molts ajuntaments 
han consultat a la ciutadania perquè puguin 
aportar el seu punt de vista. Un altre punt 
destacat és que tractar-se d’espais i béns de 
titularitat municipal, susceptibles d’utilitzats 
per una pluralitat d’entitats i associacions del 
municipi, correspon a l’exclusiva competència 
de l’Ajuntament decidir quines de les entitats 
que estiguin interessades podran ser benefi-
ciàries de les cessions, atenint-nos a criteris 

objectius i de disponibilitat d’espais. Justa-
ment, en aquest punt, també hauran de treba-
llar els centres cívics, en un futur immediat, és 
la participació dels joves en aquests equipa-
ments. Tot i que Badalona disposa de Casals 
de Joves, els centres cívics també poden ser 
dinamitzadors d’una zona de les inquietuds 
que poden tenir aquests joves. Per tot plegat 
és important definir un pla d’usos d’aquests 9 
centres cívics que disposa Badalona.

Núm. 714Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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La soledat, el dol i les cures són els principals temes del discurs 
Mira el vídeo de 
l’acte del 8M

El 8 de març s’ha celebrat a Badalona 
l’acte institucional del Dia de la Dona. 
Diferents càrrecs polítics han assis-
tit a la Plaça de la Vila, i alguns han 
llegit un escrit en favor dels drets de 
les dones. Aquestes lectures han estat 
interrompudes per manifestants trans-
feministes, que han increpat a alguns 
dels participants. Tot i així, l’acte s’ha 
pogut desenvolupar amb normalitat. 
D’altra banda, la Federació de Dones 
de Badalona ha omplert la plaça de car-
tells reivindicatius. La presidenta de la 
Federació, Rocío Mateos, ha assegurat 
que el manifest d’aquest any està molt 
marcat per la pandèmia. “La soledat, 
el dol i les cures són els temes princi-
pals, però també hem de mencionar la 
precarietat laboral”. Mateos també ha 
explicat que aquest any de convivència 
amb la Covid-19 ha generat un esgota-
ment psicològic entre les dones. “Les 
feministes hem patit agressions des de 
l’últim 8 de març. Ens han jutjat fins al 
punt d’anomenar-nos les infectades del 

Un Dia de la Dona 
marcat per la pandèmia

Imatge de l’acte institucional a la Plaça de la Vila

8M”. Les condicions laborals, apunta 
Mateos, també han contribuït a aquest 
desgast, ja que “moltes dones han ha-
gut de modificar la seva jornada laboral 
per cuidar de familiars, sent conscients 
que poden perjudicar les seves condi-
cions de jubilació”. Des de la Federació 
de les dones han insistit que el suport 
institucional és clau per remuntar les 
situacions que han viscut les dones en 
aquest any i per evitar el retrocés.”Les 
dones de la neteja, les infermeres, les 
que treballen a la restauració... Les do-
nes hem estat al peu del canó en aquest 
període de pandèmia i a la vegada som 
les que més repercussió econòmica ne-
gativa hem tingut. Hi ha molt més atur 
femení a causa d’aquesta situació” L’Ac-
te també ha inclòs l’actuació de l’escola 
de Dansa l’Assaig, una performance 
amb dansa i veu en favor dels drets i 
llibertats de les dones. També s’han ex-
posat situacions habituals que pateixen 
les dones a la societat i com afecten psi-
cològicament.

Del 11/03 al 24/03/2021
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Aquesta setmana s’ha exposat a diversos para-
distes de Badalona la possibilitat de vendre els 
seus productes a través d’una web. Es tracta 
d’una iniciativa per part de l’ajuntament de Ba-
dalona que subvencionaria aquesta digitalitza-
ció dels mercats. La reunió s’ha fet de manera 
telemàtica amb la regidora de Comerç, Rosa 
Bertran i els responsables de Mercado 47, una 
empresa que opera en mercats de Madrid. La 
idea seria poder comprar els productes en línia 
i el client podria escollir entre passar a recollir 
la compra o que una empresa de repartiment la 
lliurés a domicili. En aquesta sessió informa-
tiva els paradistes també han pogut preguntar 
els dubtes i inquietuds que tenen respecte a 
aquest nou model de venda. Tot i que en ge-
neral la idea ha estat interessant per la majoria 

Badalona tindrà una alternativa de repar-
timent sostenible que aposta pel comerç 
de proximitat. Un pare i un fill de la ciutat, 
Jaume Fonollà en ambdós casos, han ini-
ciat El Cor del Barri, una pàgina  web on les 
botigues de Badalona podran exposar els 
seus productes. Els usuaris que accedeixin 
podran fer la comanda i la rebran a casa en 
les diferents franges horàries que proposen, 
dos al matí i dos a la tarda. D’aquesta ma-
nera, el client podrà comprar en diferents 
establiments des d’una mateixa plataforma. 
En Jaume Fonollà pare, assegura que no 
només ofereixen restauració i alimentació, 
sinó que tenen diferents serveis. “A la nostra 
plataforma ja tenim peixateries com l’Orada, 
Restaurants com l’Antillana o el Jocar del 
carrer de Mar. Però també oferirem serveis 

d’assistents, hi ha assumptes com determinar 
el pes i el cost d’un producte que generen de-
bat. En ser un preu tancat a l’hora d’efectuar 
el pagament en línia, els productes de mercat 
no sempre tenen les mateixes dimensions ni 
pes, i per tant, variaria el seu cost i afectaria la 
manera de preparar les comandes. Una altra 
reticència és la pèrdua de l’experiència d’anar 
al mercat i escollir els productes que expo-
sats, ja que, asseguren, perd part de l’encant. 
Es preveu una reunió el 17 de març, en aquest 
cas presencial, per resoldre dubtes i escoltar 
experiències reals on ja està funcionant aquest 
model de negoci. Aquesta iniciativa, tot i que 
els mercats han d’estudiar la seva viabilitat, 
podria iniciar-se sense necessitat que totes 
les parades decideixin sumar-se.

com perruqueries, esteticistes o centres de 
massatge.” En Fonollà fill afirma que són 
una alternativa sostenible a les grans multi-
nacionals. “Oferim un servei d’última milla, 
que consisteix en un repartiment sostenible 
i ràpid. Disposem d’una flota de 10 tricicles 
elèctrics i tenim al cap vehicles de més ca-
pacitat. L’objectiu d’aquesta plataforma no és 
només connectar l’usuari amb els comerços 
de Badalona, sinó també amb altres ciutats”. 
Pel que fa a l’economia, expliquen que la 
seva intenció és fer d’enllaç digital i que el 
percentatge que cobren és més beneficiós 
pel comerciant en comparació amb altres 
grans empreses. L’usuari, però, pagarà en 
funció de la llunyania de l’establiment amb el 
domicili, tot i que el preu, asseguren, voltarà 
com a màxim els 5 euros.

Façana del Mercat Torner

Tricicle elèctric per lliuraments a domicili

Proposta per digitalitzar 
els mercats de Badalona

Cor del Barri, la plataforma col·laborativa 
del comerç de proximitat

Els paradistes han assistit a una sessió telemàtica sobre aquest model de negoci

Permet comprar productes dels comerços en línea i els lliuren a domicili

Núm. 714

Mira el vídeo de 
Cor del Barri
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Dolors Sabater s’ha acomiadat aquesta set-
mana de Badalona en una roda de premsa, 
en la qual ha fet una crida a l’oposició per 
presentar una moció de censura a l’actual 
govern. A més, ha afegit que ja fa mesos 
que estan parlant d’aquesta possibilitat amb 
diferents partits. El PSC i En Comú podem 
consideren que la proposta de Guanyem és 
“poc seriosa perquè no s’ha acordat amb 
cap força política” i han negat negocia-
cions al respecte. En Comú Podem, però, 
ha assegurat que aposten per un govern 
d’esquerres i que no serien un impediment 
per tirar-la endavant. D’altra banda, ERC 
Badalona ha confirmat la versió dels altres 
dos grups municipals afirmant que no hi 
ha consens entre els partits de l’oposició 

El Govern de Badalona i el grup municipal 
del PSC han acordat un pressupost d’inver-
sions de 78 milions d’euros per a l’execució 
de projectes fins al 2023. Una xifra que es 
converteix en la més gran de la història de 
la ciutat en aquest àmbit i que es destinarà 
a millores d’infraestructures i vies públiques. 
Entre els projectes més destacats es troben 
la construcció d’una nova piscina munici-
pal i la d’un complex esportiu. En educació, 
es construirà una nova escola bressol i els 
col·legis Ventós Mir i Badalona Port. També 
es preveu una remodelació de la comissaria 
de la Guàrdia Urbana i l’ampliació de l’hospi-
tal municipal. El pressupost també s’invertirà 
en el manteniment d’equipaments esportius, 
en millores de carreteres, carrers i places. El 
total es destinarà principalment en aquests 

per presentar la moció. L’Exalcaldessa ha 
insistit en la seva postura i s’ha adreçat di-
rectament a PSC i En Comú Podem dema-
nant-los que valorin aquesta opció. “Fem 
una crida a la responsabilitat i demanem 
que PSC i En Comú Podem s’ho pensin bé i 
no es desmarquin d’aquesta moció de cen-
sura imprescindible per recuperar la ciutat”. 
L’alcalde Xavier Garcia Albiol ha comentat 
mitjançant una piulada les paraules de Sa-
bater: “CUP i Guanyem proposen una moció 
de censura urgent per treure’m de l’alcaldia 
i evitar que el dia 16 s’aprovi el pressupost 
d’inversió més gran de la història de Bada-
lona i amb millora per tots els barris. Per 
ells, si va pitjor Badalona, millor”.

blocs: Polítiques d’urbanisme 13 milions, 
Educació 20 milions, Esports 25 milions, 
patrimoni 5 milions i cultura 4 milions.L’al-
calde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha 
agraït “la col·laboració del principal grup de 
l’oposició perquè gràcies a aquest acord els 
veïns i veïnes de tots els barris de Badalona 
veuran com millora el seu entorn amb unes 
inversions que són molt necessàries per al 
seu dia a dia”.El president del PSC a Bada-
lona, Rubén Guijarro,  ha assegurat que “el 
PSC està al costat de les entitats, dels veïns 
i veïnes que esperen responsabilitat per part 
dels seus representants. L’acord de més de 
78 milions d’euros cobreix una part impor-
tantíssima de les necessitats de la ciutat i és 
una continuïtat de molts projectes que des de 
l’anterior govern socialista vam impulsar”.

Dolors Sabater durant un acte  

L’oposició qualifica de “poc seriosa” 
la proposta de moció de censura de Sabater

Badalona tindrà 
el pressupost d’inversions 
més gran de la seva  història

L’exalcaldessa demana a PSC i En Comú Podem que “s’ho pensin bé i no es desmarquin”

Núm. 714
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Foto: X.G

Després de la primera onada de la CO-
VID-19, la Fundació Hospital Sant Joan de 
Déu de Martorell (FHSJDM), com altres 
centres hospitalaris a tot Catalunya, es va 
trobar amb uns estocs sobredimensionats 
de comprimits antiretrovirals i per tractar la 
malària, ja que en un inici alguns estudis 
apuntaven que aquests fàrmacs podrien ser 
efectius contra el coronavirus. Però altres as-
sajos clínics posteriors van descartar aquesta 
hipòtesi i es van anar substituint per altres 
tractaments. En aquell punt, quan l’evolució 
per al tractament de la COVID-19 va anar cap 
a una altra via, la Dra. Marta Martí Navarro, 
cap del Servei de Farmàcia de la FHSJDM, 
que ha liderat la iniciativa, va començar a 
pensar en altres usos per a aquells fàrmacs: 

“Des de la FHSJDM vam creure convenient 
buscar una alternativa d’ús per a tots aquests 
fàrmacs i ens vam posar en marxa per tro-
bar-hi una sortida”. I afegeix: “Primer ho vam 
plantejar com un tema local, però ràpidament 
vam veure que calia fer una acció més global, 
ja que, com en el nostre centre, havia passat 
el mateix arreu del territori”. Els centres que 
han participat en la donació de 53.915 fàr-
macs antiretrovirals i antimalàrics han estat 
els següents: el Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès que inclou l’Hospital de Vilafranca 
i l’Hospital dels Camils, l’Hospital Municipal 
de Badalona, la Fundació Hospital de l’Es-
perit Sant, l’Hospital General de Granollers, 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de 
la Fundació Althaia, els Serveis de Salut Donació d’excedents de fàrmacs a  la FHSJDM

L’Hospital de Badalona dona l’excedent de fàrmacs 
pel tractament de la COVID-19
Nou centres s’han sumat a la iniciativa de la Fundació Sant Joan de Déu de Martorell

Integrats Baix Empordà i el Consorci Sani-
tari Integral amb l’Hospital Sant Joan Despí 

Moisès Broggi i l’Hospital Dos de Maig a 
Barcelona.

La pandèmia ha provocat la modifica-
ció de moltes pràctiques dels hospi-
tals i dels centres sanitaris. L’Hospital 
Germans Trias no és una excepció, 
sinó que també ha hagut d’adaptar les 
seves instal·lacions per poder cobrir 
les necessitats dels seus pacients. 
Una de les alternatives que ha propo-
sat el 2021 és el Ruticar. Es tracta d’un 
dispositiu d’atenció hospitalària des 
del vehicle. El pilot d’aquesta consulta 
es realitza amb pacients que han de 
fer revisions de marcapassos, una ac-
tivitat que no excedeix els 10 minuts i 
que redueix l’exposició tant del sani-
tari com de l’usuari que rep l’atenció.
El RutiCar està ubicat 400 metres 
més endavant de la porta d’urgències 

de l’hospital, en una zona accessible 
pels vehicles. Les consultes es fan 
amb cita prèvia i el servei està dis-
ponible de dilluns a dimecres. Roger 
Villuendas, Coordinador de la Unitat 
d’Arrítmies del Servei de Cardiologia 
de l’Hospital Germans Trias, conside-
ra que “les revisions remotes són tan 
eficaces i segures com les presencials 
i a més ens permeten reduir el temps 
de la visita i els costos, i és ben ac-
ceptada pels pacients i pels seus 
acompanyants”, explica, i afegeix: “En 
temps de pandèmia també permet re-
duir els riscos de contagi en una po-
blació que és majoritàriament d’edat 
avançada i sovint amb problemes de 
mobilitat”.Atenció des del vehicle a Can Ruti

Ruticar atendrà a 600 pacients 
en els primers tres mesos d’activitat 
És el primer dispositiu d’atenció hospitalària des del vehicle de Germans Trias

Núm. 714
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Projecte del nou tram del Passeig Marítim

ciutat i exemplifica que per gestio-
nar l’Ajuntament és necessari que 
els dos principals partits del consis-
tori treballin plegats per fer realitat 
projectes de gran envergadura i que 
són de ciutat”. També ha insistit en 
que  “tant el govern com el grup 
municipal del PSC hem coincidit 
en què s’havia d’ampliar el passeig 
Marítim i aprofitar tots els poten-
cials que tenim com a ciutat, ja que 
hi ha projectes que van més enllà 
dels partits polítics i que els veïns 
i veïnes volen que es facin realitat”. 
Per la seva part el president del PSC 
a Badalona, Rubén Guijarro, va ex-
plicar que “aquest és un projecte 
que es va consensuar amb els veïns 
i que farà aquest espai més amable 
i accessible” i va mostrar-se “molt 
satisfet de la col·laboració entre el 
govern i l’oposició per tirar endavant 
aquesta mena de projectes de ciutat 
que serveixen per fer una Badalona 
millor”.

Badalona tindrà un nou tram de 
passeig marítim a l’estiu de 2023 
entre el carrer de Sant Domènec i 
del Torrent de Vallmajor. Així ho ha 
anunciat el govern juntament els re-
presentants del grup municipal del 
PSC en un acte on han explicat el 
projecte. Es tracta d’un perllonga-
ment del passeig de més d’un qui-
lòmetre, en el qual també es modi-
ficarà l’amplada, que passarà a ser 
de 14 metres a 18. Al llarg d’aquest 
espais s’instal·laran zones verdes i 
es millorarà l’enllumenat, aixì com 
l’adequació d’un carril bici. Aquest 
canvis permetran una connexió més 
favorable amb Montgat per vianants 
i ciclistes. El pressupost d’aquest 
projecte es de 3.745.567 euros i està 
finançat per l’Ajuntament de Badalo-
na, que destinarà dos milions, i per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
que aportarà la resta. Durant l’acte, 
l’alcalde va destacar que “aquesta 
actuació és molt important per a la 

Nou tram de Passeig Marítim 
a l’estiu de 2023
El projecte tindrà un pressupost de gairebé 4 milions d’euros

Del 11/03 al 24/03/2021
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Ràdio Lloreda, la nova ràdio 
veïnal de Badalona
Fan un programa setmanal que es pot seguir en directe a través de Facebook

Emissió en directe del podcast de Radio Lloreda

L’Associació de veïns Nova Lloreda Sud ha 
iniciat un projecte radiofònic, Ràdio Llore-
da. Es tracta d’un podcast que es pot veure 
en directe a través del Facebook de l’Asso-
ciació i en diferit a YouTube. Aquesta ini-
ciativa sorgeix de la necessitat, ja que l’any 
de pandèmia havia perjudicat la comuni-
cació amb el barri. Javier Líria, president 
de l’AAVV Nova Lloreda Sud, afirma que 
el principal objectiu és informar: “Amb la 
Covid-19 no ens podíem comunicar amb 
els veïns i creiem que aquesta és la millor 
manera. Volem que sàpiguen que no tenim 
al barri abandonat i expliquem les instàn-
cies que presentem i les accions de millo-
ra que proposem”. Els membres de l’AAVV 
fan una hora de programa els divendres de 
19 a 20 hores en el que inclouen un espai 
informatiu i una entrevista. El convidat pot 
ser des d’una persona relacionada amb el 
barri fins a un càrrec polític. Els membres 
consideren important que els veïns puguin 
expressar els seus dubtes als respon-
sables de prendre decisions a la ciutat. 

“Intentem portar persones de l’Ajuntament 
per preguntar-los directament. Creiem que 
aquest és el nostre valor afegit”, comenta 
Líria. Els primers programes de Ràdio Llo-
reda han estat exitosos, arribant a gairebé 
2000 visualitzacions. Un fet que conside-
ren rellevant i, per tant, es veuen pràctica-
ment obligats a continuar. Tant és així que 
han rebut peticions per part del veïnat per 
assistir de públic als programes. “La situa-
ció ens ho impedeix, ja que no podem dur 
a terme totes les activitats que tenim. Però 
quan millori estudiarem fer el programa a 
una sala més gran perquè interactuïn amb 
nosaltres en directe”, afirma Líria. La pre-
paració del programa és un dels aspectes 
que van millorant al llarg de les setmanes. 
“El tècnic, Mario Decibelios, és qui ha po-
sat el material a disposició nostre i l’am-
pliem en funció de les necessitats. També 
tenim al secretari de l’Associació, en Gabi 
Vallejos, que és qui prepara l’escaleta . 
Cada programa intentem fer-ho més pro-
fessional”, conclou Líria.

Núm. 714
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Badalona celebra la 9a Fira de l’Ensenyament 
amb activitats telemàtiques
S’orientarà als joves sobre estudis postobligatoris entre el 15 i 21 de març
Badalona celebra entre el 15 i el 21 de març 
la novena edició de la Fira de l’Ensenyament, 
que enguany s’adapta al context sanitari amb 
una oferta totalment telemàtica. La Fira és un 
punt de trobada per al jovent que acaba els 
seus estudis obligatoris on poden conèixer 
l’oferta actual en cicles formatius, univer-
sitats, programes de formació i inserció, 
escoles d’adults i formació complementària. 
L’esdeveniment també dona resposta als dub-
tes de les seves famílies i a aquelles persones 
interessades a iniciar, continuar o comple-
mentar la seva formació.
L’edició d’aquest any serà totalment virtual 
i es podrà visitar a través de la pàgina web 
firaensenyament.badalona.cat, que s’activarà 
el mateix dilluns 15. En aquest espai, els es-
tudiants trobaran més de 60 expositors que 
explicaran la seva oferta formativa mitjançant 
xerrades que estaran gravades o es faran via 
Zoom. Entre els expositors es trobaran molts 
centres educatius amb oferta en formació 
postobligatòria (batxillerat, cicles, PFI) de 
Badalona i rodalies, diferents universitats 
públiques, escoles universitàries, centres 

de formació superior, serveis muni-
cipals, formació d’adults, formació 
especial, formació d’idiomes i for-
macions professionalitzades.La Fira 
de l’Ensenyament inclou també una 
àmplia agenda de xerrades, taules 
rodones i tallers telemàtics en format 
Zoom o streaming en què s’explicarà, 
per exemple, com funcionen l’FP 
dual, en què consisteixen les dife-
rents proves d’accés o l’experiència 
de joves que compartiran el seu iti-
nerari acadèmic.
Un any més els visitants de la fira po-
dran participar en la Human Library, 
un espai de converses professionals, 
organitzades per àmbit de coneixe-
ment, on l’alumnat pot parlar de ma-
nera distesa amb professionals en 
actiu. Les persones que hi participin 
podran conversar durant una hora i 
quinze minuts amb els professionals 
i fer preguntes sobre l’exercici de la 
seva feina amb l’objectiu de resoldre 
tots els dubtes que presentin.

Del 11/03 al 24/03/2021
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La galeria d’art Artur Ramon comença 
amb una nova exposició dels germans 
badalonins Josep Santilari i Pere Santi-
lari al seu espai al carrer Bailèn 19 de 
Barcelona. La mostra Ficcions: Josep 
Santilari, Pere Santilari i la Natura Morta 
del Segle d’Or és una oportunitat única 
per descobrir com els dos artistes han 
renovat el gènere tot cristal·litzant obres 
subtils i fràgils que atrapen doblement la 
bellesa del món. Aquesta nova exposició 
a Artur Ramon Art s’inaugura aquest di-
jous 11 de març i romandrà oberta fins al 
14 de maig. Ficcions presenta una dese-
na de pintures i dibuixos de Pere Santi-
lari i Josep Santilari que es contraposen 
amb tres bodegons clàssics del segle 
XVII, obra de Pedro de Camprobín i Igna-
cio Arias. En la seva aposta per explorar 
el gènere de la natura morta, els artistes 
de Badalona han capturat amb destresa 
la fragilitat de flors, gerros, magdalenes 
i tasses de xocolata desfeta sobre paper 
i llenç.

Una setmana més, torna el cinema al Centre 
de Badalona. Aquest pròxim 19 de març, a 
les 19h, serà el torn de la projecció de la 
pel·lícula “La trinchera infinita”. L’any 2019 
Belén Cuesta es va proclamar guanyadora 
d’un Goya com a millor actriu, sent la co-
protagonista de “La trinchera infinita”. Al 
film, interpreta a Rosa, la dona de Higinio 
(Antonio De la Torre) i junts formen una pa-
rella recentment casada pocs mesos abans 
d’esclatar la Guerra Civil Espanyola. Per tal 
de no arriscar la vida de l’home, la parella 
utilitzarà un forat de casa com a amagata-
ll provisional. Una situació que s’acabarà 
allargant 30 anys.

Els germans 
Santilari estrenen 
exposició a la Sala 
Artur Ramon Art

Torna el cinema 
al teatre del 
Círcol

Després de la cancel·lació de l’any passat torna el festival

El badaloní “Yiyo” actuarà aquest dissabte al Blas Infante 

Al març a Badalona es el torn del blues, 
amb el festival Blues&Ritmes, que es va 
haver de cancel·lar el 2020 per la pandèmia. 
Per aquesta edició recuperada del festival, 
podrem veure i escoltar l’espectacle de 
Joana Serrat & The Great Canyoners per al 
dissabte 20 de març. Completaran l’edició 
d’aquest any el bluesmen britànic Ian Sie-
gal; el nord-americà Luke Winslow-King; 
una de les veus més compromeses del 
Poble Sahrauí, Aziza Brahim, i l’enigmàtica 
i captivadora Jesca Hoop. El Blues & Rit-
mes és un dels cicles musicals amb més 
prestigi de l’Estat i en el seu currículum 
d’actuacions, primer a Can Solei i després 
als teatres Zorrilla i Margarida Xirgu, hi fi-
guren artistes com Albert King, Screamin’ 
Jay Hawkins, George Clinton, Booker T & 
The MGS, Rosanne Cash i Randy Newman.

Ian Siegal obrirà el Blues i Ritmes 
2021 
El bluesman britànic Ian Siegal serà l’en-
carregat d’inaugurar el festival el pròxim 

Badalona participa en la quarta edició de la 
Dansa Metropolitana, un festival que ator-
ga el protagonisme al ball i que se celebra 
fins al diumenge dia 21, a deu ciutats me-
tropolitanes. En aquesta nova edició de la 
Dansa Metropolitana, nascuda per apropar 
la dansa a tots els públics, es podran veure 
a diferents escenaris i indrets metropoli-
tans 241 activitats, entre les quals hi ha 
90 espectacles diferents de diversos estils 
de dansa. Aquest dissabte arribarà un dels 
plats forts, amb el badaloní Miguel Fer-
nández Rivas, “El Yiyo”, una de les noves 
estrelles del flamenc que actuarà al Blas 
Infante. El jove bailaor oferirà una personal 
visió del gènere amb passió, sensibilitat i 
carisma. Una expressió de fantasia i corat-
ge sense etiquetes que transcendeix gène-
res i que s’integra de ple a un flamenc con-
temporitzat. De cara a diumenge es podrà 
veure l’espectacle Geometria de la com-
panyia Roseland Musical. Llums, danses i 
colors ompliran el Teatre Margarida Xirgu 
per endinsar als espectadors i espectado-

Badalona, capital del blues durant 
aquest mes de març

La dansa s’acosta a diversos 
racons de Badalona

divendres 19 de març a les 20h amb un 
concert d’entrada lliure al Teatre Zorrilla. 
Ian Siegal és un del bluesman britànics més 
aclamats de les últimes dècades. Nascut a 

res en un viatge sensorial on músiques i 
projeccions els transportaran a un univers 
sorprenent barrejant dansa i tecnologia. 
Per acabar, dijous 18 a l’exterior del Centre 
Cultural l’Escorxador, a les 18h, es podrà 

Portsmouth, però amb un ADN propi del 
Mississippí, obre per fi un nou Blues & Rit-
mes en el que serà el seu primer concert a 
Catalunya en una pila d’anys.

veure Eufòria, un espectacle que combina 
la dansa aèria i la música electrònica, de la 
companyia Sacude, que col·loca als seus 
intrèpids acròbates en una plataforma rec-
tangular suspesa en l’aire.

 Ian Siegal obrirà el festival el pròxim 19 de març

Imatge de la presentació de la campanya. / Aj. Santa Coloma

El 19 de març arribarà al Círcol aquest film 

Núm. 714
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PRÈVIA LLIGA 26a Jornada Lliga ACB. Olímpic, dissabte 13 de març a les 18:00h

I, a partir d’ara, amb la Lliga Endesa entre 
cella i cella. Després de deixar enrere la se-
gona fase de l’Eurocup, el Joventut només 
ha de tenir al cap i reservar les seves forces 
per a disputar tres partits ACB consecutius 
amb poc més d’una setmana de marge.
Tot i la realitat classificatòria actual del 

Joventut és força positiva - amb un marge 
de dues victòries respecte a la novena po-
sició - la Penya ha de consolidar la setena 
posició i, per què no, intentar escurçar di-
ferències amb la sisena. Quelcom difícil, ja 
que San Pablo Burgos es troba en un altre 
esglaó competitiu, però aquesta quimera 

Volem tornar a veure l’equip que ens va il·lusionar

JOVENTUT BADALONA MONBUS OBRADOIRO

Foto:  D.Grau /CJB

encara és a l’abast.
Pot semblar més aviat un sermó constant i 
repetitiu però el conjunt de Carles Duran ha 
d’enfortir força la seva defensa i intensitat 
perquè no s’hagi de patir als partits. Dis-
sabte a Saragossa es va haver de pencar de 
valent al tram decisiu de partit i hauria de 
ser un mirall perquè aquesta confiança es 
dilatés durant els quatre quarts.
El creixement de Nenad Dimitrijevic i les 
seves bones actuacions, conjuntament amb 
Bassas, han de contagiar la resta de l’equip i 
conjuntar-lo amb la millor versió de Tomic, 
Brodziansky i López-Aróstegui.
A més a més, l’aportació de Morgan també 
va millorar força al Príncipe Felipe (8 punts 
i 2 rebots).

Mes i mig sense DJ
Després de la lesió de Zagars, la Penya tam-
bé patirà l’absència de Demetrius Jackson 
durant el tram decisiu de la temporada. El 
nord-americà estarà entre 6 i 8 setmanes de 
baixa.
Després de les proves realitzades a Deme-
trius Jackson, es confirma que el jugador 
pateix una ruptura muscular a l’adductor 
llarg de la cama dreta.
El jugador nord-americà, que es va lesionar 
en el transcurs del partit d’Eurocup davant 
l’Unicaja i estarà entre 6 i 8 setmanes de 
baixa. 
Shawn Dawson tornarà a una convocatòria 
ACB i la resta de jugadors estan disponi-
bles.

Núm. 714



JOVENTUT 17Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Propera jornada

 Joventut - Obradoiro  
 Coosur R. Betis  -  Morabanc
 Unicaja -  Herbalife
 Baskonia -  Real Madrid
  Movista Estu - Retabet       
 Lenovo Tenerife -  UCAM Múrcia 
 Barça  - Casademont  
 Acunsa GBC  - Valencia Basket
 BAXI Manresa  - Fuenlabrada 

 Casademont 95 - 100 Joventut
 Herbalife 97 - 94 Movistar Estu
 Fuenlabrada 78 - 74 Acuna GBC
 Valencia Basket 112 - 82 BAXI Manresa   
 Monbus Obradoiro 78 - 87 Baskonia 
 UCAM 58 - 74 Real Madrid 
 Retabet 86 -  84 Coosur R. Betis  
 Barça - Unicaja (ajornat)
 San Pablo Burgos  - Tenerife (ajornat)

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 22 1
 2  Barça 19 3
 3 Baskonia 19 5
 4  Lenovo Tenerife 18 5
 5  Valencia Basket 17 7
 6  San Pablo Burgos 16 7
 7  Joventut 13 10
   8    Unicaja 11 12
 9  BAXI Manresa 11 13
 10  Morabanc Andorra 10 12 
11  Casademont Zaragoza  10 14
12    Herbalife Granca 9 14
13    UCAM Murcia 8 15
 14    Obradoiro 7 15
 15    Fuenlabrada            7           16
 16    Estudiantes        6            16
 17   Retabet Bilbao          6          18
18  Coosur Real Betis 5 18
19  Acunsa GBC               5 18

Classificació

CRÒNICA LLIGA

Consoliden la posició de play-off a Saragossa

Foto:  ACB Photo

JOVENTUT BADALONACASADEMONT ZARAGOZA

10095

En un partit de menys a més, la Penya va 
superar un matx que es va decidir gràcies 
a les individualitats, amb la manca de con-
tundència i solidesa defensiva dels darrers 
mesos. Tomic, Neno i Brodziansky van lide-
rar durant els quatre quarts al Príncipe Feli-
pe.El primer equador del quart inicial va ser 

positiu per part verd-i-negra, amb dos tri-
ples de Brodziansky (7-11) que suposaven 
el primer avantatge badaloní. El Casade-
mont Zaragoza va respondre i l’avantatge de 
quatre punts del conjunt de Carles Duran va 
tenir resposta local (25-19). L’intercanvi de 
cistelles i parcials va ser constant durant tot 

el matx i la Penya va respondre, novament, 
per anivellar l’electrònic abans de descans, 
amb Dimitrijevic al capdavant (49-48).
A la represa, un parcial a favor de 0-8 
(49-56) capgirava el marcador però els 
aragonesos van respondre amb un 9-0 

(64-62). Tomic, Neno, Brodziansky i Xabi 
López-Arostegui, capgiraven el marcador i 
l’avantatge abans d’acabar el període (68-
72).El partit no es va decidir fins al tram 
finals del darrer quart, exhibint Nenad Di-
mitrijevic el seu talent, amb cistelles i as-
sistències a Tomic determinants (95-100). 

Del 11/03 al 24/03/2021
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CRÒNICA EUROCUP

Entre els 8 millors d’Europa, 13 anys després

Foto:  ACB Photo

JOVENTUT BADALONANANTERRE 92

9588

El Joventut va segellar a Nanterre la seva 
classificació per als quarts de final de l’Eu-
rocup, després de guanyar al conjunt francès 
a domicili. Una fita històrica, ja que no ho 
aconseguia des de feia 13 anys.
La final per a ambdós conjunts va provocar 
molts nervis, desencert i pèrdues constants 
en cada atac local i verd-i-negra. Tot i això, 
el Nanterre va començar a liderar el marca-
dor (12-7), amb més pressió i feina a fer que 
la Penya, inoperant en defensa i excessiva 
‘Tomicdependència’, amb 14 punts al quart 
inicial (29-26). La reacció verd-i-negra amb 
un triple de Ribas (31-31) va iniciar un inter-

canvi de cistelles constant i sense cap mena 
de treva. Neno, Ribas i Birgander van respon-
dre al desequilibri i canvi de ritme de Cordi-
nier (41-37). Els quatre punts de diferència 
es van capgirar abans del descans gràcies 
a l’enorme feina de Nenad i Bassas (43-47).
A la represa, el Joventut va prémer el botó 
de l’accelerador i va esmicolar el cèrcol del 
Nanterre, amb un parcial de 6-15 (49-62) 
que sentenciava, inversemblantment, el partit 
i la classificació per a quarts de final. Veu-
re-ho per creure-ho. Tot i arribar a guanyar 
de 14 punts (50-64), el Nanterre va escurçar 
la diferència al tram final (80-83) però la 

Els accionistes del Club Joventut Badalo-
na SAD van aprovar a l’Assemblea General 
Extraordinària organitzada aquest dilluns 
al Palau Municipal d’Esports, amb un 
99,99% dels vots del capital present, la 
proposta d’augmentar el capital social de 
la Societat per un import nominal màxim 
de 4.914.000 euros.
“Tot i que la nostra econòmica ha millorat 
en els últims anys, la situació actual encara 
és complicada. Tenim un deute molt gran 
amb Hisenda, al que cal afegir els efectes 
de pandèmia i la caiguda d’ingressos so-
bretot per part de petits patrocinadors”, va 
assegurar el president del Joventut, Jua-
nan Morales, als accionistes.
Aquests tindran un mes per adquirir les 

noves accions i així ho anunciarà el club, 
per poder iniciar el procediment a través 
del web verd-i-negra o en les mateixes ofi-
cines de l’entitat. El sostre per augmentar 
les accions és el màxim que actualment 
tingui cada accionista. El total d’accions 
noves emeses són 81.900 i el capital so-
cial del Joventut de Badalona SAD serà de 
10 milions d’euros.
En els pròxims dies s’informarà en la pà-
gina web del procediment per a la subs-
cripció i desemborsament de les noves 
accions emeses.
Aquesta decisió per part dels accionistes 
verd-i-negres suposa un nou pas al club 
i una important injecció econòmica en el 
seu futur més a curt termini de l’entitat.Foto: David Grau

Aprovada l’ampliació de capital 
de la SAD per un valor de 5 milions d’euros
Així ho van decidir els accionistes a la Junta de dilluns

enorme feina del tercer quart va acabar de 
confirmar la victòria – evitant la prorroga – i 
la classificació (88-95). Ante Tomic, amb 18 
punts, i Pau Ribas, amb 16, 6 assistències i 
4 rebots, van ser els jugadors més determi-

nants del partit, conjuntament amb un excels 
Nenad Dimitrijevic, amb 14 punts, i Xabi 
López-Aróstegui, amb 11 punts i 7 rebots. A 
partir del 23 de març, la Virtus Bologna es-
perarà el Joventut a quarts de final.

Núm. 714
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El Club Joventut Badalona, amb el seu pre-
sident Juanan Morales al capdavant, vol 
que la temporada més difícil pel que fa a 
context social i econòmic a escala global, 
també pugui ser un pas endavant per deixar 
enrere els seus maldecaps i deutes pen-
dents amb Hisenda, i que van deixar el club 
verd-i-negra a la corda fluixa, no fa gaire 
temps enrere.
Per aquesta raó i, tal com avança el portal 
econòmic 2PlayBook, la Penya tindria tres 
opcions possibles per vendre els terrenys 
de Mas i liquidar d’aquesta manera els 2,3 
milions de deute que encara tenia pendent a 
partir de la temporada 2018-2019. Aquesta 
quantitat econòmica es va resoldre per dos 
camins. Per una banda, 1,8 milions a llarg 
termini i, per l’altre, 434.700 d’euros a curt 
termini. 
El Club de tenis Mas Ram es troba ubicat 
a la Urbanització Mas Ram de Badalona, 
amb una superfície de 2.000 metres qua-
drats. L’any 2017, un estudi va determinar 
que els terrenys tenien una taxació d’unes 
plusvàlues latents d’1,5 milions d’euros. 

Ara com ara, el Club encara no ha fet cap 
comunicat oficial ni tampoc s’ha pronunciat 
l’altra part implicada, els gestors del com-
plex esportiu.

Ajuntament i club ja van buscar alter-
natives anys enrere
Ajuntament i club van mantenir un diàleg 
constant i fluid anys enrere per intentar cer-

Foto: Arxiu

La Penya vol liquidar el seu deute 
amb Hisenda amb la venda de Mas Ram
El portal econòmic 2PlayBook avança que el club té tres opcions possibles

car solucions als problemes econòmics de 
l’entitat esportiva, més enllà de la compra 
pública del complex esportiu de Mas Ram. 
El moviment va ser complex administrativa-
ment en tant que s’ha de justificar l’interès 
públic d’una adquisició que pujaria als 2 
milions d’euros, segons diferents audito-
ries.
Per això l’executiu va encarregar el mes de 

maig, després d’aprovar-ho en Ple, l’elabo-
ració d’informes tècnics i jurídics per plas-
mar quina és la situació i quines vies es 
poden emprendre per executar la compra. 
Aquest camí es va refredar i no va culminar 
a cap acord.
El desenllaç positiu d’aquesta operació 
deixaria enrere la relació verd-i-negra amb 
Hisenda.

Del 11/03 al 24/03/2021
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Foto:  CFB

La demostració de fiabilitat per part del CF 
Badalona al tram decisiu de la temporada 
és una qüestió més que exhibida a la ges-
pa en les darreres jornades. 
El conjunt de Manolo González va tren-
car el ‘moralómetre’ en la jornada ante-
rior davant el FC Andorra i arribarà al 
partit d’aquest diumenge al Municipal de 
Cornellà amb la confiança pels núvols i 
amb totes les opcions possibles de vic-
tòria davant un dels rivals que també està 
traçant una segona volta excelsa i amb 
remuntades inversemblants alhora que ‘in 
extremis’. RCD Espanyol B i CE L’Hospi-
talet així ho poden assegurar. Les darre-
res víctimes de l’equip ‘verd’ han viscut 
en primera persona dues remuntades en 
contra, tot i liderar el marcador amb un 

CORNELLÀ CF BADALONA

A guanyar en la darrera final a domicili

20a Jornada. Nou Municipal. Diumenge 14 de març a les 18hLA PREVIA: 

avantatge de dos gols. Molt pocs equips 
tenen aquesta capacitat de superar una 
adversitat majúscula. 
El partit escapulat de la primera volta con-
tra el Cornellà a l’Estadi (3-0) va suposar 
un punt d’inflexió, a on el Badalona va co-
mençar a posar punt final al seu maldecap 
de l’efectivitat i convertir les ocasions i 
arribades en gols. Arran d’aquella jornada 
al mes de desembre, els badalonins van 
oferir una nova imatge i així ho reflecteix 
la classificació i els resultats. 
Encara resten dues jornades de la pri-
mera fase i els escapulats hauran de su-
perar Cornellà i FC Barcelona B perquè 
les opcions d’ascens directe a la Sego-
na Divisió Pro sigui efectiva. Només si 
s’aconsegueix el ple de victòries (6 punts 

Foto: Flash BDN

El CF Badalona segueix superant obstacles 
en aquest tram final de la primera fase però, 
sobretot, finals. El conjunt escapulat havia 
de sumar els tres punts davant el FC Ando-
rra a l’Estadi per mantenir les seves opcions 
d’ascens directe a la futura Divisió Pro i així 
va ocórrer al temple badaloní (1-0).
El matx es va desenvolupar força igualat 
durant els primers 45 minuts, sense poder 
gaudir cap conjunt de prou ocasions per 
poder trencar l’empat a zero inicial. Ro-
bert Simón i Chema Moreno van generar 
les oportunitats més ofensives del primer 
temps però sense pràcticament perill a la 
porteria defensada per Bañuz.
A la represa, l’home escapulat amb el mo-
ment més dolç de la temporada va aparèixer 
al segon temps. Robert Simón va aprofitar 
una gran passada d’Ale Galindo per picar la 
pilota per sobre Bañuz i avançar el Badalo-
na al minut 50 de partit. Una única diana 
que era or per als de Manolo González. El 

BADALONA  -  ANDORRA

1 0

El Badalona puja a la moto de Robert 

marcador ja no es va moure més – tampoc 
es va arribar a patir- i la victòria va ser ba-
dalonina.
Cop a la taula d’un Badalona que manté la 
quarta posició però augmenta el seu ventall 

de poder escalar posicions la propera jor-
nada. La primera posició ja és a 5 punts de 
distància però la segona i la tercera només a 
2. Diumenge, els escapulats visiten el Mu-
nicipal de Cornellà (18h).

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Nàstic                                              32          29          12
 2. Andorra 29 21 17
 3. Barcelona B 29 1 17
 4. Badalona 27 1 14
 5. Llagostera 23 16 18
 6. Lleida 22 20 20
 7. Cornellà 22 23 24
 8. L’Hospitalet 21 19 3
 9. Espanyol B 20 20 23
 10. Prat 17 10 16
 11. Olot 15 16 24

 Badalona 1 - Andorra  0
 Cornellà 4 -  Espanyol B  3
 Nàstic 1 -  Lleida  0
 Olot 1 -  L’Hospitalet 2 
 Barcelona B  4   -  Prat 0
                                 Descansa: Prat

Resultats Darrera Jornada

Propera Jornada 

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

de 6 possibles), el Badalona s’asseguraria 
pràcticament l’ascens.
 Tot i que Andorra i Barça B haurien d’en-
sopegar, com a mínim, en una de les jor-
nades que els hi resta. Però, primer, s’ha 
de guanyar a Cornellà. Quelcom gens fàcil. 

D’altra banda, el migcampista escapulat 
Fede Bikoro - titular en els darrers par-
tits - ha estat convocat amb la Selecció de 
Guinea Equatorial per als partits classifi-
catoris de la Copa Àfrica, contra Tunis i 
Tanzània, dels propers 25 i 28 de març. 

Núm. 714
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El somni de l’ascens 
s’ensorra cruelment a Recasens (4-0)
El Seagull començarà la fase de permanència a partir del 21 de març

Foto: CES

El Seagull només necessitava un punt per 
assolir la classificació per a la fase d’as-
cens a la Primera Divisió de futbol femení. 
Aquest, però, no només no va arribar sinó 
que les ‘gavines’ van patir al Municipal de 
Recasens davant l’AEM Lleida una derrota 
molt dolorosa, per quatre gols a zero.
L’equip d’Ana Junyet va començar el partit 
a la terra ferma amb intensitat i la davan-
tera Adriana Manau va gaudir de la prime-
ra oportunitat per avançar-se al marcador. 
Les badalonines eren conscients de no 
només mantenir la porteria a zero i l’em-
pat sinó que també s’havia de trencar el 
marcador inicial amb un gol a favor. 
Tot i aquest primer temps anivellat, la ca-
pitana local es va convertir en el malson 
de les blaves i al minut 32 de partit va 
trencar l’empat inicial amb una definició 
efectiva davant Aída. Un cop dur amb de-
rrota per la mínima però gens letal al final 
del primer temps.
A la represa, l’AEM va continuar ensu-
mant la porteria rival i les locals van aug-

mentar la diferència amb una jugada en 
transició que va finalitzar Alexia al fons 
de la porteria. Dos a zero i el Seagull que 
començava a necessitar un miracle que el 
pogués sumar el punt que necessitava. 
Al tram final, i ja amb els ànims de veu-
re molt lluny l’empat, les lleidatanes van 
sentenciar el partit amb dues dianes més, 
també obra de ‘Pixu’ i Alexia.
Xiulet final a Recasens i cop molt dur per 
a un Seagull que tenia a tocar la clas-
sificació per a la fase d’ascens i aquest 
somni es va esvair en la darrera jornada 
i contra un rival directe. Excelsa primera 
volta de les ‘gavines’ però segon tram de 
la temporada sacsejat per la covid i les 
lesions. 
A partir del proper cap de setmana del 
20-21 de març, les badalonines lluitaran 
per sentenciar la permanència a la Reto 
Iberdrola, repte pràcticament a la butxaca 
però que s’ha de culminar amb els punts 
que així ho confirmin. Friol, Sporting,  
Parquesol i Pozuelo  són els nous rivals.

La Llefià suma la primera victòria contra 
el Parets amb un gran debut de Luis Aguilera (2-0)
Triomf sense públic a la graderia del Municipal de Llefià

Foto: M.E

Després de tres desfetes consecutives, la 
Unificació Llefià va sumar la primera vic-
tòria de la temporada a Primera Catalana 
davant el CF Parets. El conjunt de Jordi 
Souto va ser superior al seu rival i va con-
trolar el partit des de l’inici.
Els vermells, que van disputar el seu primer 
matx com a local a porta tancada, van oferir 
un futbol molt combinatiu, amb el liderat-
ge de Poyatos i Naya al mig del camp. La 
profunditat dels seus extrems Luis Aguile-
ra i Óscar Jiménez va aportar molt perillo 
ofensiu a la porteria defensada per Pumuki.
Tot i això, el primer avís a porteria va ser 
més aviat visitant, però la manca d’efec-
tivitat del Parets i el fet de ser una opor-
tunitat en fora de joc, va mantenir l’empat 
a zero inicial. Amb el pas dels minuts, la 
Llefià va començar a aproximar-se amb 
perill a la porteria vallesana. A partir d’una 
acció en transició, Carlos Naya va deixar 

l’1 a 0 en safata a Luis Aguilera perquè la 
nova incorporació vermella debutés a casa 
amb diana.
El primer gol badaloní, però, no ser sufi-
cient i els de Jordi Souto en volien més 
abans del descans. Pumuki i el desencert 
vermell no van augmentar la diferència 
més abans de marxar cap a vestidors.
A la represa, la Unificació Llefià va mante-
nir el seu olfacte ofensiu i, novament  Luis  
Aguilera, els vermells van transformar el 
segon gol amb un autèntic coet des de la 
frontal del davanter del barri de Lloreda. 
Abans de finalitzar el matx, Demba va po-
der fer el tercer gol de la Llefià però el seu 
xut no va foradar la porteria rival.
Aquesta primera victòria de la Llefià és 
una injecció de moral que treu els de 
Jordi Souto  del descens directe i aquest 
diumenge s’enfrontaran al Sabadell Nord, 
rival directe a la classificació.

FUTBOL COMARCAL
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Notable actuació dels atletes de la UGE 

Laia Zurita i Marc García, tots 
dos atletes de la categoria Sots 
18, van aconseguir pujar al graó 
més alt del pòdium català dels 

Zurita i García, campions de 
Catalunya dels 400m

400m al Campionat de Catalunya 
de Pista Coberta celebrat al Palau 
Sant Jordi de Barcelona.
La Laia va aconseguir l’or dels 

400m amb un registre de 57.51’’. 
A la prova de 60m l’atleta va fina-
litzar en setena posició amb una 
marca de 8.12’’.
En Marc García també es va pen-
jar l’or dels 400m  amb una mar-
ca de 50.77’’. Als 60m, en Marc 
es va quedar amb una meritòria 
quarta posició amb un registre de 
7.33’’.
La UGE també va sumar el bronze 
al 4x400m del Campionat de Ca-
talunya de Relleus. L’equip format 
per David Ballester, Max Conesa, 
Bruno Crescenti i Marc García 
va aconseguir la tercera posició 
després d’una emocionant cursa 
amb una marca de 3:41.95’.
L’equip femení de 4×400 for-
mat per Judit Bruno, Mar Olivé, 
Sandra Valverde i Laia Zurita va 
acabar sisè de Catalunya després 
de lluitar durant una cursa com-
plicada. L’equip va finalitzar amb 
un registre de 4:25.95’-

Triomf del Lidertel Badalona Dracs 
a Múrcia, en partit avançat de la 
sisena jornada de la Sèrie A. 
El conjunt d’Óscar Calatayud 
vanvèncer el Múrcia Cobras a 
domicili per 6-42 i amb aquesta 
victòria recuperen el lideratge de 
la Conferència Est (4-1), tot i que 
empatats amb Mallorca Voltors.  
El “quarterback” Sergi Gonzalo, 
amb 5 passades de “touchdown”, 

va ser un dels líders de la victòria 
del conjunt badaloní, juntament 
amb el receptor austríac Dario 
Dobrolevski, destinatari de tres 
d’aquestes cinc assistències. Raúl 
Cernuda i Borja Vilanova van ano-
tar els altres dos “touchdowns” 
del Lidertel Dracs, mentre que Edu 
Molina va sumar la sisena anota-
ció dels badalonins en una jugada 
de carrera.

El LIDERTEL BDN 
Dracs recupera el 
lideratge a Múrcia

Foto: Dracs

Foto: UGE Badalona

El Sant Josep arrenca amb una ajustada victòria 
i el Círcol cau a La Plana davant el Montgat
Aquest diumenge, a La Plana, derbi badaloní entre Maristes i Badalonès

Foto: M.E

La represa de la competició dels dos con-
junts amateur badalonins que han pogut 
retrobar-se a pista amb el seu estimat bas-
quetbol ha suposat un cúmul d’emocions 
explosiu. La més positiva per part del CB 
Sant Josep i el Círcol Catòlic era tornar a 
competir a pista.
A més a més, però, a nivell competitiu vam 
poder celebrar la primera victòria groc-i-lila 
al centre parroquial en un matx ajustat de 
l’equip de Carles Espona (64-63) davant el 
CEB Girona. El matx no va arrencar gens bé 
pels badalonins (7-17) però l’encert local 
en el tir exterior al segon i al tercer quart 
va capgirar el marcador i arribar a tenir un 
avantatge de 8 punts (57-49) al període fi-
nal. Tot i el parcial final de 4-14, el Sant Jo-
sep va aconseguir defensar la victòria fins la 
botzina final i assegurar la primera victòria 
en la jornada inaugural.
Aquest cap de setmana, el Sant Josep tindrà 
jornada de descans i no tornarà a competir 

fins al cap de setmana del 20-21 de març.
Per la seva part, el Círcol no va poder ce-
lebrar el seu retorn a pista un any després 
amb victòria i va patir la força d’un dels can-
didats a l’ascens a lliga EBA: la UE Montgat 
de Xavi Bassas. El desencert del Círcol, la 
sòlida defensa montgatina i l’efectivitat en 
atac visitant va provocar una diferència al 
marcador molt matinera (12-20) i que es 
va dilatar a mesura que avançava el partit 
(50-74). Debut agredolç per part de l’equip 
d’Óscar Gallifa, que buscarà d’oblidar la 
desfeta el proper cap de setmana.
Dissabte a les 18:30h, el Círcol visitarà el 
pavelló Ramón Sitja per enfrontar-se al CEB 
Girona.
A Lliga EBA, aquest diumenge tindrem ba-
daloní a La Plana amb el Maristes Ademar 
- Badalonès. El Joventut B visita el Mataró 
Parc Maresme. Ambdós partits es disputa-
ran a les 18:30h i 18:15h, respectivament, a 
porta tancada.
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