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La costa 
demana auxili
Les entitats situades a la platja 
adverteixen de la manca de sorra  
i dels desperfectes dels temporals Joieria La Plana us recorda 

que diumenge dia 28 canvia 
l’hora. A les 2h seran les 3h.
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Aquest hivern les platges de Badalona 
no han patit cap gran temporal, comparat 
amb l’anterior amb el temporal Glòria. 
Durant els darrers mesos, s’han registrat 
un parell de temporals, durant l’octubre 
i el gener d’aquest any, que han afectat 
sobretot el Club Natació Bètulo. Aquest 
ha estat l’equipament més afectat, du-
rant els darrers mesos, de tot el litoral 
de la ciutat. El temporal Glòria va causar 
danys importants, però els darrers han 
afectat la varada d’embarcacions. Una 
maquinària ha acabat d’enderrocar el 
mur per evitar un problema de seguretat. 
El membre de la junta del Bètulo, Jordi 
Marco, ha explicat que el club nàutic ja 
no podrà utilitzar més aquesta zona on 
hi havia situada la rampa de baixada de 
les embarcacions. Marco ha explicat 
que fa un any que estan molt preocupats 
pel futur del Club Nàutic Bètulo, perquè 
cada temporal representa una despesa 
molt important per l’entitat. De fet, altres 
clubs nàutics també van patir destros-
ses importants com la Donzella, el Club 
de Rem Badalona o el Club Natació de 
Badalona. En Leandre Sitjà, membre de 
la junta del Club Natació ha explicat al 
Diari de Badalona que fa temps que les 
entitats nàutiques estan pendents de la 
pèrdua de sorra a les platges de la ciutat. 
Sitjà reconeix que les mateixes destros-
ses que estan patint ja el Club Nàutic Bè-

tulo d’aquí a 5 anys arribaran al Natació. 
Des d’aquest club recorden que un dels 
atractius de Badalona és la platja i per 
aquest motiu demanen a les administra-
cions que trobin una solució a la pèrdua 
de sorra i treballin per una actuació inte-
gral al litoral. “Si ens quedem de braços 
plegats, d’aquí a pocs anys no tindrem 
platja”. Sitjà recorda que les platges de 
Badalona han perdut, durant les darreres 
tres dècades, uns 50 metres de sorra i 
part d’això ve provocat per la construc-
ció dels ports de la zona, des d’Arenys de 
Mar a Badalona. Aquests equipaments 
havien de tenir un sistema de bypass 
de sorra per evitar que les platges del 
voltant desapareguessin. Cap d’aquests 
ports disposa d’aquest sistema i per 
aquest motiu les platges de poblacions 
com Montgat, Masnou o Premià de Mar 
fa anys que no tenen gairebé sorra. 

Fustes per evitar destrosses a la 
Donzella
La Donzella no ha patit grans destrosses 
aquest hivern, a diferència de l’any 2020. 
Tot i així, els seus responsables han ins-
tal·lat tres fustes, a la façana, per evitar 
que entri l’aigua a la sorra a l’interior de 
l’edifici quan es registra fort onatge. Un 
dels responsables de la Donzella, en Mi-
quel Montañes, explica al Diari de Bada-
lona comparteix també la inquietud amb El Pont del Petroli continua tancat un any després del temporal Gloria

Les platges de Badalona 
han perdut en 30 anys 
50 metres de sorra

Crit d’alerta de les entitats 
nàutiques de la ciutat per evitar 
que la platja desaparegui

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Destrosses del temporal al litoral badaloní La Donzella es protegeix  de futurs temporals

El Pont del Petroli continua tancat un any després del temporal Gloria

la resta d’equipaments que estan a peu 
de platja per aquesta pèrdua de sorra. 
Davant la Donzella, fa dues dècades, hi 
havia uns 45 metres de sorra, ara només 
queden poc de 25. Montañes aposta per 
fer un projecte, davant la costa badalo-
nina, per construir espigons soterranis, 
tal com va fer-se a les platges de Bar-
celona durant les Olimpíades. Segons 
Montañes, aquest sistema s’ha mostrat 
eficaç per tal de mantenir la sorra, com 
es demostra a les platges de la capital 
catalana.

El sobreixidor del final del carrer de 
Mar quedava 15 metres més enllà
Un exemple de la pèrdua de sorra a les 
platges de Badalona el trobem just al 
final del carrer de Mar. Aquí, davant de 

l’Escola de Vela, hi ha un dels sobreeixi-
dors de la ciutat, que s’endinsa al mar. 
Fa només uns 20 anys, aquesta infraes-
tructura estava totalment integrada da-
munt de la sorra. Dues dècades després 
ja està totalment endinsada dins del mar. 
Aquesta és una prova més d’aquesta pèr-
dua de sorra de les platges de Badalona 
i que la ciutat, en pocs anys, ha perdut la 
meitat de la platja. 

Plans per mirar d’aturar aquesta 
pèrdua de sorra
Per fer front a la situació, el servei de 
platges de l’AMB fa temps que està tre-
ballant amb el departament de Territori i 
Sostenibilitat i el ministeri d’Agricultura, 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient per 
elaborar un pla d’estabilització conjunt 

Del 25/03 al 07/04/2021 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

per pal·liar la situació. En els darrers 
temps han experimentat una pèrdua molt 
important de la seva longitud i de la su-
perfície de sorra part de les nostres plat-
ges. Aquest és el cas de Montgat Nord, 
on ha desaparegut més d’un quilòmetre 
de litoral i on l’any 2018 va provocar 
el moviment de roca de l’escullera que 
suporta la línia de rodalia del Maresme, 
així com la destrucció de dutxes, escales 
d’accés a la platja o jocs infantils. Igual 
que a Montgat, l’escenari va temps que 
és complex a la platja de la Mora de 
Badalona, que va desaparèixer fa anys 
Els temporals amb baixes pressions 
associades provoquen que el nivell del 
mar pugi al voltant d’un metre d’alçada i 
també repercuteix en aquesta pèrdua de 
platges.

Pots veure el 
vídeo aquí
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La platja de Badalona perd sorra durant els darrers anys

Destrosses del temporal al litoral badaloní

El temporal Gloria va trencar el Pont del Petroli fa un any

L’aigua del mar inunda la sorra

L’aigua del mar s’apropa al CN Badalona

Núm. 715Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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L’exposició de les imatges i les processons estàtiques són alguns exemples
La Germanor del Santíssim Crist Redemp-
tor i Nostra Senyora de la Soledat és una 
de les agrupacions religioses que partici-
pen en les processons de Setmana Santa a 
Badalona. El 2021 és el segon any que no 
poden celebrar plenament aquesta festivitat 
a causa de la Covid-19 i per aquest motiu 
han decidit adaptar-se. El Germà Major, 
Manuel Martínez, considera una passa en-
davant que enguany es pugui dur a terme 
alguna activitat. “El 12 de març de l’any 
passat la junta de la Germanor es va reunir 
per anul·lar totes les activitats. Tenim sort 
de poder celebrar alguns actes religiosos 
aquests dies”. Aquest any, a diferència de 
l’anterior, sí que podran celebrar la missa 
de la germanor, que precedeix a l’estació 
de penitència i a la processó del Sant En-
terrament. En aquesta celebració es reben 
als nous germans i se’ls lliura una medalla. 
Posteriorment, el dia 1 i 2 d’abril, dues de 
les dates més significatives, dijous i diven-
dres sant, es substituiran les processons 
per l’exposició de les imatges al local pa-

L’alternativa a les processons 
de Setmana Santa

Foto del Calvari a la parròquia Sant Antoni de Pàdua 

rroquial de Sant Antoni de Pàdua de Llefià, 
parròquia de la germanor. Els assistents 
podran veure tres imatges dels passos: El 
calvari, El Sant Enterrament i la Verge de 
la Soledat. Les jornades es desenvoluparan 
amb les mesures de seguretat pertinents, 
amb control d’entrada i d’aforament, i l’ho-
rari serà de 9 a 13 del matí i de 18 a 21 de la 
tarda. Martínez és conscient de la situació 
epidemiològica i veu inviable la celebració 
d’una processó tradicional, tot i que asse-
gura que plantejaran alternatives a l’Ajunta-
ment: “Una processó multitudinària com la 
nostra no es pot celebrar. Potser a un poble 
amb poca assistència si, però a Badalona 
no és viable. El que si farem nosaltres és 
demanar permís a l’Ajuntament per celebrar 
actes on els assistents estan estàtics i és 
la imatge la que es va desplaçant. Aquesta 
proposta seria un viacrucis que tindria lloc 
a la plaça Azorín, amb aforament limitat, 
però ja hi cabria més gent que a la parrò-
quia, que actualment pot acollir unes 80 
persones”.

Les plataformes i la càrrega i descàrrega son els punts més criticats

El nou carril bici de Badalona: 
pros i contres al seu primer mes de vida

Foto del carril bici al carrer Sant Bru 

Plataforma instal·lada a la parada del bus

El 25 de febrer s’estrenava a Badalona el 
nou tram de carril bici de Badalona, el pres-
supost del qual ha estat de 481.000 euros. 
Gairebé dos quilòmetres separats en dues 
parts han modificat visiblement algunes zo-
nes de la ciutat. El primer tram va des del 
carrer Prim fins a Torrent de Vallmajor. En 
aquests 900 metres es poden observar dos 
carrils bici als extrems de la calçada, un per 
cada sentit de la circulació. L’espai per bici-
cletes i patinets el comparteixen en diferents 
punts amb les parades d’autobús. Per fer-ho 
s’ha instal·lat unes plataformes per on pas-
sen els vehicles del carril bici, però també 
és una zona d’accés als autobusos pels via-
nants. Alguns usuaris consideren perillós 
compartir aquest espai amb els ciclistes, ja 
que no sempre es respecta el cediu el pas 
situat al principi de la plataforma. D’altres, 
però, valoren positivament a instal·lació de 
la plataforma, ja que facilita l’accés al trans-
port públic a la gent gran. Alguns usuaris 
de Tusgsal creuen que les plataformes són 
innecessàries, ja que és habitual que bici-

cletes i patinets utilitzin la calçada per evitar 
aquest “obstacle”. Una altra qüestió a re-
soldre és la càrrega i descarrega. Especial-
ment al llarg del carrer Sant Bru es poden 
observar vehicles de repartiment a domicili 
i de manteniment que utilitzen el carril bici 
per estacionar i dur a terme les seves fun-
cions, ja que no hi ha cap espai per fer-ho. 
Aquestes accions obliguen els ciclistes a 
ocupar la calçada per l’obstrucció del carril. 
L’afluència de bicicletes al primer tram és vi-
siblement baixa, una dinàmica que canvia al 
segon tram, que comença al Polígon de Can 
Ribó, on s’uneixen les dues parts. En aquest 
punt, el carril bici passa a ser central, con-
serva els dos sentits de la circulació però 
amb la calçada a ambdues bandes. La segu-
retat al tram de la carretera de Mataró és el 
punt més fort. En Diego López, un usuari del 
carril bici, valora positivament la seguretat 
de la zona respecte a anys anteriors.”Anti-
gament havies d’anar per la calçada, a prop 
de la vorera, i era més perillós. Amb el carril 
bici el ciclista va molt més protegit”.

Pots veure el 
vídeo aquí

Pots veure el 
vídeo aquí

Núm. 715
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Turó Caritg: La devaluació 
d’un gran espai verd de Badalona
La neteja, la desforestació, el manteniment i la seguretat són les principals crítiques

Manca de manteniment al parc

El Turó Caritg és un espai verd situat entre 
els barris de Sistrells i La Salut. Amb una 
superfície de 6,1 hectàrees, és el parc més 
important de la zona i un dels més populars 
de Badalona. Tot i la seva rellevància, són 
nombroses les queixes per part dels veïns i 
usuaris respecte a les condicions del parc. 
En Diego Cánovas, un veí que freqüenta 
l’espai des de fa més de 10 anys, ha destacat 
la desforestació com el principal problema. 
“L’any passat, amb el temporal Glòria, van 
caure molts arbres. Es podrien haver tornat 

a plantar, però van deixar que es podrissin 
i s’han acabat tallant. Aquest parc serà el 
parc dels tions, perquè hi ha molts arbres 
tallats”. La neteja i el manteniment són un 
altre objecte de crítica. En Salvador Caro, 
que ha vist la transformació de l’espai des 
que el mantenien els militars, afirma que fa 
anys que es necessiten millores. “A les es-
cales els hi falten graons i no tenen baranes, 
són zones poc accessibles per la gent gran. 
A més, els encarregats de la neteja no fan 
la seva feina en condicions. Està fet un de-

Pots veure el 
vídeo aquí

sastre”. En Ramón Rodríguez passeja el seu 
gos als matins i moltes vegades es troba la 
zona bruta. “No és sa pels gossos passejar 
per segons quines zones. Especialment els 
caps de setmana el parc està pitjor, ja que 
totes les papereres estan plenes i cau la 
brossa”. La neteja, la desforestació i l’ade-
quació dels accessos i escales són els tres 
punts principals que destaquen els usuaris 
del parc. A més, també suggereixen un re-
forç de la seguretat, ja que es tracta d’una 
zona extensa amb llocs poc visibles i amb 

manca d’il·luminació. Aquestes circumstàn-
cies han permès episodis com botellades i 
robatoris que alteren la convivència dels 
veïns i usuaris del parc. A més, també de-
valuen la imatge de la zona, fet que provo-
ca que baixi l’afluència de gent. Cal afegir 
que l’Ajuntament de Badalona ha aprovat 
recentment el pressupost d’inversions en 
el qual destinaran 1,5 milions per “millores 
i reformes”, una inversió molt necessària 
segones les persones habituals del Turó 
Caritg.

Del 25/03 al 07/04/2021
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SFP-FPOL declina la 
invitació a l’acte d’agraïment 
als treballadors essencials
L’Ajuntament de Badalona homenatjarà 
en un acte solemne d’agraïment i reco-
neixement, aquest dijous, 25 de març, a 
partir, de les 19 hores, al Teatre Zorrilla 
(carrer del Canonge Baranera, 17), a tots 
els treballadors i treballadores essencials 
que han estat en primera línia en la llui-
ta contra la COVID-19 des de l’inici de la 
pandèmia. El Sindicat de Funcionaris i Po-
licia (SFP-FEPOL) ha fet pública una nota 
informativa explicant els motius pels quals 
ha declinat la invitació de l’Ajuntament per 
assistir a l’acte. “Des d’aquesta formació 
sindical volem recordar que des de l’ini-

ci d’aquesta pandèmia al març del 2020, 
el personal de Guàrdia Urbana va prestar 
servei ordinari sense les mínimes mesures 
de protecció ni mascaretes, ni guants, ni 
gel desinfectant ni cap protocol d’actua-
ció”. Al comunicat han destacat diferents 
punts que encara estan per resoldre, com 
facilitar 10 mascaretes FFP2 al mes per 
persona i atendre les peticions de gratifi-
cació econòmica dels agents per la seva 
tasca a l’estat d’alarma. A més, han afegit 
que el reconeixement ha de ser econòmic 
o mitjançant alguna condecoració al mèrit, 
no sols en un acte d’agraïment.

L’ESCLAT JA S’HA INAUGURAT A BADALONA

FOTONOTÍCIA

Està situat al carrer Conflent, al barri de 
Montigalà., concretament a l’espai on 
antigament hi havia la botiga de joguines 

ToysRus. Els 3.200 m² de superfícies in-
clouen un mini mercat, una benzinera 24 h 
i un punt de recollida de compra online.

Façana del nou Esclat

des són correctes, però no ho és el total, ja que 
11, 26 i 19 són 56 i no 46.

L’oposició acusa la regidora de Seguretat 
de vulnerar la llei de Protecció de Dades
Els 5 grups municipals de l’oposició han de-
manat a través d’un comunicat conjunt la crea-
ció d’una comissió d’investigació. Aquesta pe-
tició de caràcter urgent ha estat provocada per 
una presumpta vulneració de la Llei Orgànica 
de Protecció de dades per part d’Irene Gonzá-
lez, regidora de seguretat. El motiu d’aquesta 
irregularitat l’ha explicat Xavier Garcia Albiol 
durant el ple, ja que ha confirmat que González 
ha trucat directament a diversos veïns afectats 
pel vandalisme i els robatoris als barris de 
Lloreda i Montigalà. Des de la nota de prem-
sa asseguren que de confirmar-se els fets es 
tracta d’una vulneració greu de la LOPD, ja 
que la trucada als veïns no respon a una acció 
policial sinó política.

L’Ajuntament de Badalona ha anunciat aquesta 
setmana que ampliarà la plantilla de la Guàr-
dia Urbana amb 46 noves places durant el 
primer semestre d’aquest any. 11 places es 
convoquen aquest 2021 i es sumen a les 19 
administratives i les 26 del 2020 que es van 
suspendre a causa de la Covid-19. El PSC de 
Badalona denuncia aquesta decisió “per men-
tides i manipulació” per part del Partit Popu-
lar, ja que asseguren que és impossible que 
aquestes places estiguin disponibles aquest 
primer semestre de 2021 perquè algunes ni 
existeixen i d’altres no es podran incorporar 
fins a finals de 2022. “Al govern dirigit per 
Garcia Albiol només li queda recórrer a la 
mentida i a la manipulació per intentar amagar 
la inacció del seu govern, especialment en la 
seguretat. Desgraciadament aquest semestre 
no hi haurà 46 nous agents a Badalona”, ha 
afirmat Rubén Guijarro. Al comunicat també 
adverteixen que les xifres de places anuncia-

Polèmica ampliació 
de “46” places a la plantilla 
de la Guàrdia Urbana

Dos agents de la guàrdia urbana al passeig

Núm. 715
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Es condemna a l’Ajuntament per 
segona vegada per impagaments

Un jutge ha condemnat per segona ve-
gada l’Ajuntament de Badalona a pagar i 
indemnitzar l’empresa de neteja FCC per 
impagaments entre 2015 i 2018. Concre-
tament, la notificació rebuda, emesa pel 
Jutjat Contenciós Administratiu número 
12 de Barcelona, condemna a l’Ajuntament 
a pagar l’import total que no es va abonar 
durant els exercicis corresponents a l’any 
2017 i 2018 del servei de neteja viària i 
recollida d’escombraries, més un 8% 
d’interessos anuals i les costes proces-
sals. Aquesta condemna s’afegeix a una 
primera sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 17 de Barcelona 
que es va rebre el setembre de 2020 pel 
mateix concepte i que obliga l’Ajuntament 
a pagar 731.000 euros més el 8% d’inte-
ressos i les costes processals. Respecte a 
aquesta sentència, l’alcalde de Badalona 
Xavier Garcia Albiol ha afirmat que “ara, 
l’Ajuntament està calculant l’import final 
d’aquesta segona sentència, que evidencia 
la irresponsabilitat en la gestió que va viu-
re la ciutat durant el mandat comprès entre 
els anys 2015 i 2018”.Serveis de neteja a Badalona

S’haurà de pagar i indemnitzar a l’empresa de neteja FCC

Núm. 715



PUBLICITAT 11Del 25/03 al 07/04/2021



ACTUALITAT12 Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com

La platja de Badalona acull dues vegades 
al mes una volada d’estels a la platja del 
pont del Petroli, a l’alçada de la fàbrica Anis 
del Mono. El club badaloní Mira Mira Estel 
Badalona és el principal de la ciutat, però 
alberga dues entitats més que són Barcelo-
na Estel Club i Cometas Badalona. Aquesta 
última és la més activa pel que fa a les vo-
lades, ja que la persona darrere de Cometas 
Badalona, Ivan Villar, és qui organitza les 
dues cites mensuals. Les condicions me-
teorològiques són les que marquen la pos-
sibilitat de realitzar-les, però normalment 
es produeixen els diumenges entre les 12 i 
les 14 del migdia. El diumenge 28 de març 
es podrà gaudir dels estels, que suposen 
un gran atractiu per tothom que s’apropa a 
la zona.

Volada d’estels a la platja del Pont del Petroli

EL 17 de març el Govern de Xavier 
Garcia Albiol va aprovar el pres-
supost d’inversions amb el suport 
de PSC i l’abstenció d’En Comú 
Podem de Badalona i ERC. La 
inversió ascendeix a 78 milions 

Apovada la construcció 
d’una piscina i de dues escoles 
al pressupost d’inversions

d’euros, i entre les actuacions pla-
nejades, destaquen la construcció 
d’una piscina municipal i la cons-
trucció de les escoles Ventós Mir 
i Port de Badalona. La piscina es-
tarà ubicada al terreny de l’antiga 

fàbrica Focus, situada entre els 
barris de la Morera i Bufalà, i que 
donarà nom al recinte, complex 
Can Focus. El pressupost per a 
la piscina, que substituirà a la del 
centre, és de 12,5 milions d’euros. 
L’àmbit de l’educació té com a 
principals obres la construcció de 
les escoles Ventós Mir i l’Escola 
Port de Badalona, que tindran un 
pressupost de 6,5 i 7 milions d’eu-
ros respectivament. L’Escola Ven-
tós Mir va obrir les seves portes el 
1926 i l’any 2008 es van construir 
tres mòduls prefabricats per so-
lucionar els problemes d’espai al 
centre. En el cas de l’escola Port 
de Badalona va iniciar la seva ac-
tivitat el 2010 i també compta amb 
mòduls a les seves instal·lacions. 
Amb aquestes construccions tot 
apunta que arribaran, tal com han 
expressat ambdós centres, els 
“Espais dignes pels alumnes que 
fa més d’una dècada que esperen”.

Foto dels mòduls de l’escola Badalona Port

ONCE RENOVA ELS SEUS QUIOSCOS

FOTONOTÍCIA

L’ONCE ha presentat el seu nou 
model de quiosc a Badalona. 
Un model més accessible i 

ecològic. Ja s’han instal·lat 5 
quioscos nous i es preveu que 
s’acabaran estrenant 55.

Fotografies d’estels de superherois i altres estels / Ivan Villar de Cometas Badalona

Pots veure el 
vídeo aquí
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L’exposició és el preludi de les Festes de Maig
Després de més de deu anys exposant la 
imatgeria festiva i els entremesos de la 
ciutat, aquest any la mostra fa un tomb 
per centrar-se en el ritual al voltant de les 
Festes de Maig, que honoren Sant Anas-
tasi, copatró de Badalona. L’exposició, 
que per primera vegada està comissa-
riada, presenta un viratge cap a una línia 
conceptual i pedagògica centrada en els 
aspectes rituals de la festa i situant com a 
eix cabdal la figura de Sant Anastasi i en 
contraposició el Dimoni. La mostra fa un 
repàs de l’origen de la devoció al Sant a 
Badalona i dels inicis de la Cremada del 
Dimoni, així com de la seqüència d’actes 
i entremesos que l’acompanyen la Nit de 
Sant Anastasi. També s’hi pot veure pe-
ces com la figura del Sant, les masses 
que duien els macers (antics funcionaris 
que encapçalaven les comitives munici-
pals lluint l’uniforme característic amb 
robes de domàs, gorres de vellut, i por-
tant una maça a la mà), cedides pel Mu-
seu de Badalona, i diverses imatges d’ar-

S’obre al Centre Cultural El Carme la mostra 
“Forjadors de la festa”

Imatge de l’exposició “Forjadors de la festa” al Carme

xiu que il·lustren aquest repàs històric i 
material deixat per les entitats Badalona 
Bèsties de Foc, Diables de Badalona, Es-

L’Orfeó Badaloní proposa la primera ses-
sió d’un nou cicle de monòlegs que porta 
per nom Dimoni Comedy, un espai en clau 
d’humor irreverent, fresc i espontani amb 
un clar i únic objectiu: fer-nos riure. Per 
aquesta primera sessió, d’aquest dissab-
te 27 de març a les 19h a l’Espai Tolrà, es 
comptarà amb la participació de dos còmics 
de gran popularitat i veterans de molts es-
cenaris d’arreu del país com són la Neus 
Motos i en Sergio Picón. L’espectacle serà 
presentat i conduït pel també cèlebre humo-
rista Pep Alejandro.

S’entrena el cicle de 
monòlegs 
Dimoni 
Comedy a 
l’Espai TolràSerà aquest diumenge a l’església de Santa Maria

Part del repertori inclòs en el CD es podrà 
escoltar en viu durant l’acte, gràcies a la 
participació del cor Capella de Música de 
Badalona, la formació musical La Bossa Ver-
da, el grup de batucada O’Barullo i el can-
tautor Lluís Platero, i comptarà també amb 

Presentació del treball de les 
músiques de la Moixiganga 

la participació dels i les solistes Laura Garcia 
(soprano), Nadia Ruseva (contralt), Marçal 
Subiràs (tenor) i Jordi Sánchez (baix), el can-
tautor Manuel Fernández i el guitarrista Jorge 
Herédia. Tanmateix, durant l’acte es farà un 
reconeixement públic a totes les persones 

que en aquests tres decennis han estat vin-
culades a aquesta activitat. L’acte serà aquest 
diumenge a les 18h a l’església de Santa 
Maria. Per assistir con a públic cal haver-se 
inscrit abans (telf. 933843713) i deixar les 
vostres dades de contacte.

Imatge d’arxiu de la Moixiganga de Badalona

Sergio Picón és un dels monologuistes que 
actuarà aquest dissabte

bart Sant Jordi, Geganters de Badalona, 
Mulassa de Badalona i de la família Llan-
só. Enguany hi ha un espai interactiu on 

es pot seguir els passos i les músiques 
d’alguns dels balls representatius de la 
festa.

Pots veure la 
inauguració de 
l’exposició aquí

Núm. 715

Pots veure una 
representació de 
la Moixiganga aquí

Pots veure una 
actució de Sergio 
Picón aquí
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L’Espai Betúlia acull la mostra pictòrica 
Coeur d’Amazigh
La mostrà restarà oberta fins al pròxim 16 de juliol

Una de les pintures de la nova exposició de l’Espai Betúlia 

Coeur d’amazigh és el nom que dóna tí-
tol a la mostra pictòrica que podem veure 
aquests dies a l’Espai Betúlia de Núria 
Guardiola Medel (Vigo 1956), que va viu-
re uns anys a la ciutat rifenya de Nador, on 
exercia com a professora, i que reflexiona 
sobre el paisatge i la vida en aquest paratge 
marroquí. Els interessos que mouen l’acció 
creativa són diversos. En primer lloc, l’en-
torn impregnat d’intensa llum i cromàtiques 
eloqüents que es despleguen enfront del 
paisatge marroquí que colpeix l’autora. En 
segon lloc, cerca deliberadament la fusió 
amb les veus d’una selecció de poetes, feta 
per la mateixa pintora. Són veus de dones 
no occidentals que s’acosten a la realitat 
d’un canvi en temps present, un canvi desi-
tjat per les dones, basat en l’horitzontalitat i 
en la democràcia universal, ja que la condi-
ció femenina transcendeix els registres de 
raça i cultura. La mostra, que s’ha inaugurat 
aquest dimarts 23 de març, restarà oberta 
a l’Espai Betúlia fins al 16 de juliol. L’ex-
posició ha programat diverses activitats 
paral·leles.

Del 25/03 al 07/04/2021
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PRÈVIA LLIGA 28a Jornada Lliga ACB. Olímpic, diumenge 28 de març a les 17:00h

Després d’una setmana atapeïda per les 
dues jornades d’Eurocup davant la Virtus 
Bologna (divendres a l’Olímpic es jugarà 
el segon matx de l’eliminatòria) , la Penya 
tindrà a partir de dissabte a primera hora 
el partit de diumenge a l’Olímpic davant el 
Real Betis Coosur (17:00 hores), amb poc 

menys de 48 hores de preparació i un des-
gast físic força exigent.
De mica en mica, el conjunt de Carles Du-
ran recupera la seva versió més positiva 
a la Lliga Endesa i acumula tres victòries 
consecutives, el sostre de triomfs seguits 
aquest curs. Durant els darrers dos mesos 

A la cerca de la quarta victòria seguida

JOVENTUT BADALONA COOSUR REAL BETIS

Foto:  D.Grau /CJB

de competició, la Penya només ha ensope-
gat en una única jornada, i va ser davant el 
FC Barcelona.
Enfront, tindran un rival que no acaba 
d’aixecar el vol. El positiu estat de forma 
verd-i-negre és totalment oposat al del seu 
rival d’aquesta jornada. Tot i que des que 
Joan Plaza va agafar les regnes de l’equip i 
el Betis va fer un pas competitiu endavant, 
el conjunt andalús no ha aconseguit sumar 
prou victòries per deixar enrere les posi-
cions vermelles de la classificació. Des-
fetes ajustades davant rivals directes però 
derrotes al cap i a la fi que mantenen l’equip 
sevillà amb les mateixes victòries que Re-

tabet Bilbao Basket i Acunsa GBC, últim i 
penúltim classificat.
Amb 14,9 punts de mitjana per partit, James 
Feldeine és la gran referència ofensiva del 
Real Betis Coosur. Youssou Ndoye i Nick 
Kay seran les dues referències ofensives 
sota cistella que hauran de pugnar amb 
Ante Tomic i Simon Birgander a la pintura.
La victòria de la Penya podria augmentar la 
diferència amb la novena posició a quatre 
triomfs, en funció dels resultats del BAXI 
Manresa, qui rep  dissabte el Reial Madrid 
al Nou Congost, i el Morabanc Andorra, qui 
visita dilluns el Wizink Center per enfron-
tar-se a Movistar Estudiantes.

Propera jornada

 Joventut - Real Betis  
 Manresa  -  Real Madrid
 Unicaja -  San Pablo Burgos
 Barça -  Fuenlabrada
  Movistar Estu -  Andorra 
     Baskonia -  Herbalife 
 UCAM   - Retabet  
 Tenerife  - Valencia Basket
 Acunsa GBC  - Monbus Obradoiro 

 Burgos  - Joventut (ajornat)
 Andorra 92 - 86 Manresa
 Casademont 104 - 113 Movistar Estu
 Herbalife 90 - 81 Acunsa GBC   
 Real Madrid 95 - 77 Real Betis 

Fuenlabrada - UCAM Murcia (ajornat) 
 Retabet 72 -  85 Baskonia  
 Obradoiro 83 - 85 Unicaja
 Valencia Basket 64  - 80 Barça 

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 24 1
 2  Barça 22 3
 3 Baskonia 20 6
 4  Iberostar Tenerife 19 5
 5  Valencia Basket 17 9
 6  San Pablo Burgos 16 7
 7  Joventut 15 10
   8    Unicaja 13 13
 9  Morabanc Andorra 12 13
 10  BAXI Manresa 12 14
11  Herbalife Granca  10 15
12    Casademont Zaragoza 10 16
13    UCAM Murcia 8 16
 14    Movistar Estudiantes 8 17
 15    Monbus Obradoiro            7            17
 16    Fuenlabrada        7            18
 17   Coosur Real Betis          6         19
18  Acunsa GBC 6 19
19  Retabet Bilbao               6 20

Classificació

Núm. 715
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PRÈVIA EUROCUP 

La primera final de la temporada euro-
pea arriba aquest divendres a la tarda 
a l’Olímpic (19:00 hores). No hi ha cap 
pressió però sí la màxima il·lusió. El Jo-
ventut té molt a guanyar a Badalona i res 
a perdre. 
Dimarts a Bolonya, la Penya ja va de-
mostrar que pot trobar les pessigolles a 
la Virtus i pot competir frec a frec fins 
a la botzina final. La gran actitud verd-
i-negra i intensitat és el primer pas que 
posteriorment afavoreix l’encert a cistella 
i la solidesa defensiva al darrera. 
El conjunt de Djordjevic encara no ha 
perdut cap partit aquesta temporada 
a la competició continental i el Joven-
tut va arribar a tenir a tocar la primera 
desfeta dels italians a l’Eurocup. Tornar 
a oferir una gran imatge i reforçar encara 

més aquesta versió verd-i-negra és clau 
per poder guanyar el partit i arribar a 
disputar el tercer matx de l’eliminatòria 
del pròxim dimarts 30 de març, a terres 
italianes. 
Al Virtus Segafredo Arena, el Joventut 
va tenir millors percentatges en tirs de 
camp que la Virtus però els 31 punts 
locals (pràcticament un 35% dels punts 
totals) des de la línia de tir lliure van 
condemnar els verd-i-negres al marca-
dor final. 
Tots desitgem que la Penya ofereixi les 
bones sensacions i joc que va oferir el 
conjunt de Carles amb una enorme apor-
tació global de l’equip. Ambdós conjunts 
s’han exercitat durant dimecres i dijous, 
abans de l’enfrontament de divendres, 
amb la baixa DJ en la convocatòria. 

Han demostrat que ho poden fer

JOVENTUT BADALONA VIRTUS BOLOGNA

Foto:  V. Bologna

Del 25/03 al 07/04/2021
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Ja ho va anunciar Juanan Morales, 
president del Joventut, fa aproximada-
ment un mes: “el Club anunciarà les 
diferents opcions per compensar els 
partits que es disputin a porta tancada”. 
I aquest ha arribat durant els darrers dies.  
“Tenint en compte l’ingent esforç que 
heu fet en aquest context de pandèmia, 
us oferim un paquet de mesures, per a 
la temporada 2021-22 i us decanteu per 
l’opció amb la qual us sentiu més còmo-
des”: 
1. Donar suport al Club amb la renúncia 
de la quota no gaudida durant la tempo-
rada 2020-21.
2. Devolució de l’abonament de la tempo-
rada 2020-21 en 3 anys (33% descompte 
anual).

3. Abonament 2x1*.*Socis que reno-
vin la temporada 2021-22 (i estant al 
corrent de pagament de la temporada 
2020-21) obtindran com a compen-
sació un altre carnet de la mateixa ca-
tegoria o inferior, el més a prop de la 
seva localitat, per a un familiar/amic 
que no hagi estat soci durant les dues 
últimes temporades (19-20 i 20-21).   
Amb aquest nou carnet, els socis po-
dran gaudir de la Lliga Endesa, compe-
ticions continentals i Lliga Femenina 2. 
Els socis tenen temps fins el proper 31 de 
maig. En el cas que no contactin amb el 
club, la modalitat a escollir serà l’opció 1. 
Per a qualsevol dubte podreu adreçar-vos 
al Club, per correu electrònic (socis@
penya.com) o telèfon (93 460 20 40).Foto: CJB 

Els socis tindran tres modalitats 
de renovació per a la temporada 2021 - 2022
Els aficionats verd-i-negres han de contactar amb el club abans del 31 de maig

CRÒNICA EUROCUP

Amb el cap ben alt

Foto:  Bologna

JOVENTUT BADALONAVIRTUS BOLOGNA

7580

El Joventut va viatjar a Bolonya sense cap 
mena de vergonya i amb el propòsit de 
pujar-li els colors a la Virtus de Teodosic.
El partit a Bolonya va començar amb el 
conjunt verd-i-negre liderant tot el primer 
quart (20-22), amb bones sensacions en 
defensa i bloquejant una Virtus gens 
còmode. Aquesta diferència - màxima 
de sis punts al període inicial - va aug-
mentar fins als cinc punts al segon quart 
(23-28), amb un joc coral i primer temps 
molt seriós dels badalonins. Tot i el par-
cial de 8-0 del conjunt de Djordjevic (31-
28), els de Carles Duran van mantenir els 

millors minuts de la Virtus i l’escletxa es 
va enfilar fins als vuit punts gràcies a un 
parcial badaloní de 0-11, tot i que es re-
duiria a tan sols tres al descans (41-44). 
Gran encert en el tir exterior. A la repre-
sa, intercanvi de parcials al tercer quart 
i avantatge sempre a favor del Joventut, 
amb un gran i decisiu Joel Parra (63-63). 
Tot i això, al quart decisiu, la Virtus va fer 
el pas endavant que necessitava (75-68) 
i els verd-i-negres es van quedar amb la 
mel als llavis i la victòria no va arribar a 
temps. Una llàstima al gran partit global 
verd-i-negra.

Núm. 715

Pots veure el 
vídeo aquí
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Poder viure un partit de basquetbol en directe 
de primer nivell a Espanya és, ara com ara, 
un autèntic luxe i un privilegi que molt pocs 
conjunts poden gaudir. A Catalunya, de fet, 
només el Club Joventut Badalona ha pogut 
tenir aquesta sort però no ho tornarà a fer 
aquest pròxim divendres amb la disputa de 
la segona jornada dels quarts de final de la 
7Days Eurocup.
El partit davant la Virtus de Bologna a l’Olím-
pic és una autèntica final, ja que la Penya té 
en les seves mans tornar a disputar una Final 
Four continental més de 10 anys després de 
la darrera vegada (Torí, 2008). Tot i acon-
seguir que per aquest partit pugui haver-hi 
públic, després de permetre-ho la Generalitat 
de Catalunya els 3.200 socis verd-i-negres 
no podran gaudir del matx contra el conjunt 
italià, ja que la restricció redueix l’aforament 
a només un màxim de 500 espectadors i el 

Club ha decidit que cap soci es pugui quedar 
fora i prioritzat alhora la seguretat i la difícil 
situció sanitària actual.
A la primera fase de grups, 1.260 aficionats 
van viure el partit en directe contra el Parti-
zan de Belgrad. El club ha treballat perquè es 
pugui arribar, com a mínim, als 1.000 socis 
a la graderia del pavelló. Les negociacions 
entre club i Generalitat es van allargar fins 
a principis d’aquesta setmana però no s’ha 
concretat cap acord.
Perquè el toc de queda no afectés els abo-
nats verd-i-negres, el Joventut ha avançat el 
matx a les 19:00 hores i no es disputarà a 
les 20:45h, hora en què estava previst l’inici 
del matx.
A Itàlia, la situació epidemiològica no va per-
metre disputar el primer partit de l’elimina-
tòria amb públic i tampoc ho faria un tercer 
matx definitiu.Foto: D.G

Una finalíssima europea sense 
obrir les portes de l’Olímpic a l’afició...
El club ha intentat fins a darrera hora introduïr aficionats

Qui sí ja ha pogut tornar a gaudir del caliu 
dels aficionats verd-i-negres ha estat el 
primer equip femení. Dissabte, a la darre-
ra jornada de la temporada com a local, el 
Joventut va poder disputar la jornada 25 
de Lliga Femenina 2 contra el CN Helios 
amb el suport de 500 aficionats a la gra-
deria de l’Olímpic. Aquesta xifra d’espec-
tadors és la màxima capacitat permesa per 
part del Procicat. Jugadores de les cate-
gories inferiors i la grada d’animació del 
Joventut, els ‘Dimonis Verd-i-Negres’, van 
recolzar les noies en un partit amb victòria 
badalonina (53-45). 

L’aforament va arribar al seu sostre, amb 
500 aficionats al Joventut al seu seient i 
respectant les mesures sanitàries: distàn-
cia de seguretat, mascareta i traçabilitat 
dels assistents al partit. 
El proper dissabte 10 d’abril serà el torn de 
la Penya B, amb la visita del Badalonès a 
la pista central de l’Olímpic, també corres-
ponent al partit que tancarà la temporada 
com a local per al segon conjunt verd-i-
negre. 
Els equips de formació badalonina tam-
bé podran gaudir de públic fins a final de 
temporada, amb aforament limitat. Foto: X.G

...i el Joventut Femení 
arreplega 500 aficionats al 
primer partit de lliga

Del 25/03 al 07/04/2021
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Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Espanyol B 35 31 13
 2. Nàstic 33 28 17
 3. Barcelona B 30 22 18
 4. Badalona 27 16 16
 5. Llagostera 26 17 19
 6. Lleida 26 23 22
 7. Cornellà 26 25 24
 8. L’Hospitalet 22 21 35
 9. Prat 21 13 18
 10. Espanyol B 20 20 26
 11. Olot 18 18 6

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

Resultats Darrera Jornada

Propera Jornada 

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

Foto: CFB

El CF Badalona  tornarà a gaudir aquest 
diumenge de l’alè dels seus aficionats. El 
Procicat ha donat llum verda al retorn dels 
aficionats a la graderia i el partit entre el pri-
mer equip del Badalona i el FC Barcelona 
B serà la represa del suport dels socis es-
capulats a l’Estadi Municipal de Badalona. 
El context és immillorable: un ascens en 
joc. El Badalona vol veure recompensada 
la seva bona primera fase (sobretot la se-
gona volta) amb la consecució d’una nova 
categoria el curs vinent. Les matemàtiques 
són molt clares: s’ha de guanyar el filial bl-
augrana a Badalona i que l’Andorra perdi a 
Lleida. No és quelcom impossible, ja que el 
conjunt de la Terra Ferma vol seguir sumant 
punts de cara a la segona fase i mantenir 
les seves opcions d’ascens de categoria de 

FC BARCELONA BCF BADALONA

El retorn de l’afició amb un ascens en joc

22a Jornada. Nou Municipal. Diumenge 28 de març a les 12hLA PREVIA: 

cara a la segona meitat del curs. Amb una 
setmana més de marge després del cap de 
setmana de descans, el conjunt de Manolo 
González afronta el partit davant el Barça B 
amb la màxima il·lusió i conscient que ha 
de fer la seva feina però esperar també un 
marcador  al Camp d’Esports. Els escapu-
lats ja han demostrat d’allò que són capaços 
aquest curs i amb el suport dels seus afi-
cionats buscaran una fita història. La tem-
porada 2003 - 2004, va ser el darrer curs 
que el Badalona va aconseguir un ascens 
de nivell, assolint-lo de Tercera Divisió a 
Segona B. 17 anys és massa temps.

1.000 aficionats a l’Estadi
Els socis que vulguin gaudir del partit en 
directe, hauran de tenir el carnet de la tem-

porada 20/21 en vigor. Aquells, que encara 
no l’hagin actualitzat, podran fer-ho de di-
lluns a divendres a les oficines de l’Estadi 
Municipal de Badalona, de 10h a 13h i de 
16h a 20h.
Per al públic en general, es podrà comprar 
l’entrada pel partit a un preu de 15 euros, a 

les oficines de l’Estadi, en el mateix horari, i 
la venda fins que s’arribi al límit d’entrades 
disponibles. 
Actualment, el Badalona té poc més de 300 
socis i recordem que, fins fa no gaire set-
manes, només un 40% havia renovat el seu 
vincle amb el club. 

Robert Simón: 
“Estic en el meu millor moment”
El badaloní suma 6 dianes i gaudeix d’una dolça etapa al club

Foto: Alberto Estébanez

Amb 27 anys, Robert Simón està gaudint i 
defensant la samarreta del Badalona amb 
cor i ànima. És l’equip de la seva ciutat i 
l’escut que l’ha vist créixer des dels 4 anys. 
Tot un mirall per als joves de la Fundació. 
Tot i que no és un ‘9’ pur, el davanter esca-
pulat acumula 6 gols aquesta temporada a 
Segona Divisió B i és el seu millor registre 
des que defensa els colors badalonins.
“He participat en tots els partits de la tem-
porada, tots com a titular i és un any bo en 
l’àmbit golejador. Esperem acabar la tempo-
rada de la millor manera possible. Estic en 
el meu millor moment quan a maduresa”, 
exposa el jugador badaloní. Aquest diu-
menge, Robert Simón pot aconseguir el seu 
primer ascens amateur amb la samarreta del 
Badalona i aquesta fita pot ser història en 
la seva trajectòria. “Sóc un afortunat perquè 
he arribat al primer equip amb molt esforç 
i estic agraït a totes les persones que han 

cens a la Primera Federació. Trobem molt a 
faltar els aficionats, entre ells els Betulians. 
Volem tancar la primera fase amb una vic-
tòria i amb l’alè dels nostres seguidors”, 
concloure Robert.

confiat en mi. Assolir l’ascens a una catego-
ria professional és allò que vull aconseguir. 
Fa molts anys que el Badalona no juga en 
aquest esglaó esportiu”, afegeix.
“Ara tenim 7 finals i volem aconseguir l’as-

Núm. 715

Pots veure el 
vídeo aquí
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Foto: CFB

El Seagull arrenca 
aquest cap de setmana la segona fase
Les ‘gavines’ busquen sentenciar la salvació; el Pozuelo madrileny visita l’Estadi 

Foto: CES

El primer equip del Seagull arren-
carà la segona fase de Reto Iber-
drola a partir d’aquest pròxim cap 
de setmana del 27-28 de març amb 
l’objectiu de salvar la categoria.
Tot i que el treball de la primera fase 
del curs acompanya a tenir gran part 
de la feina ja superada, encara s’ha 
de resoldre la salvació i mantenir 
les bones sensacions durant bona 
part del primer equador del curs.
Els rivals en aquesta ronda seran 
PM Friol, CD Parquesol Patates 
Meléndez, CF Pozuelo Alarcón i 
Sporting de Gijón. Els partits són 
a anada i tornada i el Pozuelo serà 
el primer rival (dissabte, 16:00 ho-
res a l’Estadi). Els punts de cara a 
aquesta fase es mantenen, ja que 
els rivals als que s’enfronten supe-
raran la mateixa quantitat de partits 
que les badalonines.
“Valorem la segona fase amb l’ob-
jectiu de treure’ns l’espina de la 

segona volta que hem fet. La nos-
tra intenció és recuperar les bones 
sensacions i acabar la temporada 
amb feina ben feta“, assegura l’en-
trenadora de l’equip, Ana Junyent, 
abans de començar el nou repte de 
la temporada.  Per la seva part, la 
capitana blava, Alba Gordo, afegeix 
que “el grup ha de tancar el curs 
de la millor manera possible i su-
mar de tres en tres, contra un rivals 
complicats”. 

Les ‘minigavines’ tornen a ju-
gar 
D’altra banda, els equips de la base 
blava van tornar a jugar partits el 
cap de setmana anterior amb la re-
presa de la competició. El Seagull té 
nou conjunts aquest curs (més un 
filial a Primera Divisió Catalana) i 
l’objectiu a curt termini és recuperar 
el ritme de competició i gaudir del 
futbol i la pràctica esportiva. 

El Lloreda disputarà 
la competició alternativa de la FCF
El primer equip vermell és l’únic conjunt badaloní sense competició oficial

federatiu ha sentenciat d’aquesta manera 
la temporada 2020 - 2021 amb l’argument 
“d’impossibilitat de trobar dates per aca-
bar el curs abans del mes de juny”, ja que 
s’acumularien diverses jornades interset-
manals i el curs finalitzaria més enllà del 15 
de juliol, condició que els clubs ni els ju-
gadors participants acceptaven per incom-
petència amb els seus treballs i/o estudis. 
Els clubs van decidir si volien compe-
tir o no i més d’un 50% de conjunts 
van rebutjar aquesta proposta per part 
de la FCF i poc més d’un 44% vo-
lien jugar amb aquestes condicions. 
D’aquesta manera, el conjunt de Ben-
ja Portillo no disputarà la temporada i la 
Federació ha presentat una competició al-
ternativa, sense ascensos ni descensos, ni 
tampoc cap cost per poder participar, més 
enllà dels arbitratges dels enfrontaments. 
Els conjunts han alçat la veu i més 
de 35 clubs accepten aquesta com-

La Federació Catalana de Futbol ha pres la 
decisió de posar punt final a la represa de 
la competició a Segona Catalana, catego-
ria en què juga el primer equip del CF Llo-
reda. El Comitè de Competició de l’òrgan 
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petició però sense el hàndicap de no 
tenir efectes classificatoris i que es 
produeixin ascensos a Primera Ca-
talana però no descensos a Tercera. 
El Lloreda és un dels equips que ha accep-
tat participar en aquesta nova competició 
que començaria a partir del mes d’abril. 
“No entenem perquè volen que juguem 

diumenges i dimecres en una categoria 
amateur. Per què nosaltres no i els altres 
sí?“, es pregunta indignat el club. 
“Fa un any que no juguem i econòmica-
ment fa mal ja que ho tenim tot fet i pagat. 
Les despeses d’aquesta temporada ja s’ha 
pagat, a excepció dels arbitratges“, afe-
geixen. 
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Bons registres de l’atleta de la UGE Badalona

L’atleta de la UGE Badalona Fran-
cesc Rodríguez es va proclamar 
guanyador dels 5km marxa en 
categoria M45 al Gran Premi de 
Marxa “Ciutat Gavà”.
En Francesc enfrontava aquesta 

Francesc Rodríguez guanya 
els 5km marxa a Gavà

competició com un gran repte, 
ja que després d’uns mesos de 
molèsties i petites lesions volia 
comprovar el seu estat durant la 
cursa. Des de l’inici de la prova, 
l’atleta marxador es va situar en 

primera posició agafant un ritme 
fort i constant. Durant les prime-
res voltes dels 5km es va apropar 
al ritme que es va plantejar durant 
els entrenaments, però el cansa-
ment i les ratxes de vent que van 
acompanyar durant tota la compe-
tició van passar factura. 
Tot i això, en Francesc va aconse-
guir mantenir la primera posició 
destacada i endur-se’n la medalla 
d’or de la prova. L’atleta badaloní 
va finalitzar els 5000m marxa amb 
un registre de 23:37.9’, una marca 
que representa un molt bon punt 
de partida pel marxador. Ara en 
Francesc té tota la temporada d’ai-
re lliure per anar millorant el seu 
temps i per afrontar el Campionat 
de Catalunya en un estat de forma 
òptim.
També va participar l’atleta Abel 
Pujol, de la categoria Sots 14, 
amb una 5a posició dels 3km 
marxa amb una marca de 17:35.2’.

Mireia Belmonte no participarà 
a l’Open de Primavera que ha 
començat aquest dimecres a 
Sabadell. La nedadora badalo-
nina ha optat per no participar al 
Campionat d’Espanya, el qual és 
classificatori per als Jocs Olím-
pics de Tòquio 2021. Tot i que 
la de Badalona ja té a la butxaca 
la mínima exigida a la modalitat 
dels 1.500 i als 800 lliures, en-

cara vol aconseguir la dels 400 
estils, els 200 papallona i els 400 
lliures i ho intentarà al Campionat 
d’Europa que es disputa a Buda-
pest durant aquest mes de maig. 
Belmonte arrossega molèsties a 
l’espatlla i vol arribar al campionat 
continental en òptimes condicions 
físiques. La seva presència al país 
asiàtic serà la seva quarta partici-
pació en uns JJOO.

Mireia Belmonte, 
amb Budapest entre 
cella i cella

Foto: Twitter Mireia Belmonte

Foto: UGE Badalona

El basquetbol badaloní celebra 
el retorn de totes les competicions i categories
Primer cap de setmana d’amistosos, represa de les lligues i matxs ajornats

Foto: Minguella

de competició i gaudir de l’esport a la pista.
A Segona Catalana és la categoria on tro-
bem els primers derbis badalonins de la 
temporada, amb victòria de la Cultural da-
vant el Natzaret (70-67). La Llefià (54-47) i 
la Minguella B (56-85) van guanyar al seu 
debut, a Badalona contra el Montgat i Es-
plugues, respectivament. Al mateix nivell 
però femení, la Minguella va començar el 
curs amb triomf davant el Ciutat Vella (42-
38), així com la Llefià a la pista del Ramon 
Llull (47-63) i el Círcol a Canyelles (50-61). 
El Sant Josep debutava a la categoria amb 
derrota contra el Santa Eulàlia (36-53).
També agredolç debut esportiu per al pri-
mer equip de la Minguella al pavelló del 
Sant Ignasi (72-67) i estrena del Círcol B 
contra el Grup Barna (54-56).
D’altra banda, el Natzaret, a Primera fe-
menina, i l’ABB, a Segona masculina, han 
renunciat a jugar el format de competició 
d’aquesta temporada. 

Jornada agra per als conjunts badalo-
nins nacionals 
Els conjunts amb més categoria, lliga EBA i 
Copa Catalunya, van caure tots. Cap victòria 
badalonina a celebrar, sense excepció. El 
matx més ajustat es va viure a La Plana en-
tre Badalonès i Bisbal Bàsquet (70-76). Un 
parcial de 9-14 al segon quart va començar 
a tombar els ‘dimonis’ de Xavi Riera. A Sa-
ragossa, menys opcions va tenir l’Ademar 
de Lluís Garcia davant el Moncayo (84-53). 
A Eivissa, mateix desenllaç per al Joventut 
B a la pista del líder (78-64). Amb aquests 
marcadors els conjunts d’EBA es mantenen 
a la part mitjana de la classificació.

A Copa Catalunya, el Círcol va patir la ter-
cera desfeta en tres partits després de cau-
re contra la UE Mataró B (67-74) i el Sant 
Josep – Montgat es va ajornar a causa de 
la covid.
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Un any després, els clubs i pavellons ba-
dalonins han tornat a xalar a la pista. La 
Plana, el centre parroquial, Casagemes, 
Països Catalans, l’Olímpic, Bufalà o Llefià 
han tornat a gaudir de les cistelles dels seus 
conjunts territorials i de formació, després 

de relaxar-se les restriccions que no per-
metien la disputa de les competicions, més 
enllà d’aquelles que són d’àmbit nacional 
o donen accés a aquestes categories. Més 
enllà de guanyar o perdre, la millor notícia 
del cap de setmana era recuperar el ritme 
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 Àries (21/3 al 20/4)
FELICITATS! El Sol entra al teu signe i renoves ener-
gies. Més desplaçaments per motius laborals. Et co-
muniques amb força franquesa, el que et pot portar 
algun enfrontament.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
No t’hauria de mancar la feina amb el trànsit del Sol a 
Casa X. També podries adquirir més responsabilitats. 
Si fins ara no ho feies, pots plantejar-te la paternitat.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
El Sol per Casa VII, activa els assumptes de parella i les 
col·laboracions amb els altres. Compte amb els malen-
tesos a la feina, caldrà ser prudent per no ficar la pota.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
El Sol activa qüestions domèstiques, tan pel que fa 
a les millores a la llar com un possible canvi de re-
sidència. Estàs mentalment més actiu, però també 
una mica inquiet.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol en trànsit per Casa XII, inclina a un temps de 
certa contenció i reclusió. Et mostres una mica des-
confiat amb el teu entorn. Cuida la gola dels canvis 
de temperatura.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Possible viatge per raons professionals. Recuperes una 
mica l’ànim i també algun bon hàbit, com ara l’esport. 
Toca fer tràmits per ajudar a algú de l’àmbit familiar.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
El Sol per la Casa VI, porta algunes millores al sector 
laboral i recuperes una parcel·la de poder que creies 
perduda. El focus es posa també, en la salut i la dieta.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Per poder guanyar més diners, és necessari sortir de 
l’entorn habitual. Alguns contactes o amics et pro-
porcionen oportunitats laborals. Et retrobes amb un 
germà o germana.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Més contacte amb els amics. Podries conèixer algú 
amb qui sentiràs una forta atracció. Caldrà però, ser 
prudent a l’hora de manifestar el teu interès per evitar 
malentesos.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si estàs esperant algun ajut o subvenció, pots re-
bre’n la concessió. Amb Mercuri per Casa VII, es 
dona una bona predisposició de la parella a tractar 
temes delicats.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
S’activa el sector de l’amor i sembla que alguna cosa 
s’està gestant. Amb la primavera es donaran els primers 
fruits. Si tens fills adults, la relació amb ells, millora.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Inici d’etapa pel que fa a les finances. Per una banda, 
cal reestructurar l’economia i fins i tot implantar l’es-
talvi i per l’altra, marca un futur de més estabilitat.
 

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku

Del 25/03 al 07/04/2021
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