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Els Bancs 
d’Aliments 
desbordats
L’entitat Gorg Mar ha augmentat en un 40% 
l’atenció a les famílies el darrer any

Foto: Carles Carvajal
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Dimarts 6 d’abril, després de Setmana 
Santa. Des de primera hora del matí, una 
filera de persones, amb bosses i carros 
a la mà, envolta l’antiga fàbrica Focus. 
La Covid-19 també ha deixat penjada 
entre alguns dels membres de l’entitat 
que han tancat el local durant més de 10 
dies. Això ha comportat que un grup de 
famílies, usuàries de l’entitat, s’han que-
dat sense el repartiment d’aliments du-
rant aquesta Setmana Santa. Tot i aquest 
contratemps, aquest dimarts s’ha recu-
perat amb normalitat el repartiment de 
menjar, tal com explica al Diari de Ba-
dalona el secretari i tresorer dels Amics 
del Gorg Mar, Miguel Navarro. L’activitat 
en aquest Banc d’Aliments de Badalona 
no s’ha aturat durant el darrer any de 
pandèmia, tot i que part dels seus in-
tegrants, tots de manera voluntària, són 
persones jubilades. Ells han treballat de 
valent, fins i tot durant els mesos més 
durs de confinament, perquè centenars 
de famílies de la ciutat tinguessin un 
plat a taula. Navarro ha admès que du-
rant el darrer any el nombre de famílies 
ateses des d’aquesta entitat ha pujat fins 
a un 40%. Des dels Amics del Gorg Mar 
ja no poden admetre a més famílies, bà-
sicament perquè no tenen més espai a 
l’antiga Focus per guardar els aliments. 
Pel que fa al perfil dels usuaris, aquest 
ha anat variant durant el darrer any. Si fa 
12 mesos bona part de les persones que 
anaven a buscar menjar als Amics del 
Gorg Mar era població d’origen estran-
ger, ara ha canviat el perfil i ha augmen-
tat famílies d’origen autòcton. Navarro 
també detalla que moltes d’aquestes 
famílies s’han quedat sense cap ingrés 
d’un dia per altre i que en cap cas po-
dien pensar fa uns mesos que haurien 

de demanar ajuda al Banc d’Aliments. En 
aquest punt poden arribar a donar men-
jar a unes 2.500 famílies on cada quinze 
dies reben diversos quilos de menjar, 
des de fruita fresca, verdura, llaunes, 
carn, peix i làctics, entre molts altres 
productes. De moment, Navarro admet 
que tenen assegurades les neveres ple-
nes, sobretot a l’ajuda de la Comissió 

Vista aèrea de l’antiga fàbrica Focus a Bufalà

La pandèmia deixa 
un 40% més de famílies 
ateses pels Amics 
del Gorg Mar

L’entitat espera trobar un local alternatiu 
a la Focus on haurà de marxar aviat

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Caixes d’aliments al Banc d’aliments de Gorg Mar Cua davant del Banc d’aliments

Europea, Banc d’Aliments de Barcelo-
na i supermercats de la ciutat. A part 
d’aquest punt dels Amics del Gorg a la 
ciutat Càritas, Creu Roja o altres entitats 
socials tenen Bancs d’Aliments propis.

On anirà el Banc d’Aliments dels 
Amics del Gorg Mar?
Des de fa anys, els Amics del Gorg Mar 
ocupen una part de l’antiga fàbrica Fo-
cus, al barri de Bufalà. A part d’aquesta 
entitat, l’edifici també serveix com a 
magatzem per a Badalona Serveis As-
sistencials i per guardar les carrosses 
dels Reis d’Orient. Aquest espai, però, 
fa anys que està destinat a acollir un 
equipament esportiu, en concret una 
piscina. Ara fa unes setmanes, amb 
l’aprovació del pressupost d’inversions 

per part del govern i el PSC, el projecte 
de la piscina torna a estar sobre la tau-
la. De fet, algunes fonts han explicat al 
Diari de Badalona que la idea seria po-
der posar la primera pedra d’aquestes 
obres abans d’acabar aquest any. Des 
dels Amics del Gorg Mar expliquen que 
fa mesos que estan buscant un nou lo-
cal on poder seguir fent la seva feina. 
El secretari de l’entitat, Miguel Nava-
rro, admet que ja han vist dos locals on 
anar, però la lentitud de la burocràcia 
municipal fa perdre al darrer moment 
aquests locals. Navarro espera trobar 
d’aquí a poc temps un nou espai per 
l’entitat, que ha de tenir un minin de 
400 metres quadrats i estar connectat 
amb el transport públic. Navarro ha 
agraït la implicació de l’actual regidor 

Del 08/04 al 21/04/2021 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Badalona, Miguel Jurado. Des de l’en-
titat feia temps que reclamaven un can-
vi de local, sobretot perquè la Focus 
ha quedat petita i té humitats i goteres. 
Sigui com sigui, els Amics del Gorg 
Mar esperen trobar aviat un espai nou 
on poder seguir exercir la seva feina i 
donar aliments a les famílies més ne-
cessitades de la ciutat. D’altra banda, 
l’Ajuntament també haurà de buscar 
una alternativa a l’actual magatzem de 
Badalona Serveis Assistencials i al 
magatzem de les carrosses dels Reis 
d’Orient que ocupen part de l’antiga 
Focus. De moment, sabem que la pis-
cina, amb un equipament esportiu al 
costat, tindrà un cost d’uns 13 milions 
d’euros.

Coneix la tasca 
dels Amics 
del Gorg Mar 
a travès de 
l’entrevista del 
Diari de Badalo-
na al secretari de 
l’entitat, Miguel 
Navarro. L’asso-
ciació reclama 
un local alterna-

tiu fora de l’antiga 
fàbrica Focus 
situada al barri de 
Bufalà
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Montserrat Illa al seu despatx de Bufalà

Menjar d’un dels darrers Gran Recapte

varia segons els membres que la formin. 
Illa era professora, però el tancament del 
Liceo Barcelonès va precipitar de la seva 
jubilació. Amb 55 anys va començar a aju-
dar a nens en col·laboració amb el capellà 
Jaume Aymar, iniciant així un reforç esco-
lar, ja que al carrer hi havia molts joves 
en situació d’absentisme escolar. També 
els hi donaven de berenar, ja que la ma-
teixa Montserrat afirma que amb els joves 
va descobrir un món ple de mancances, 
i se’ls havia d’ajudar d’alguna manera. A 
aquesta activitat es va sumar l’alfabetitza-
ció i l’ensenyament d’habilitats com cuinar 
i cosir a gent gran, iniciativa anomenada 

“Som-hi”, i el banc d’aliments. Una ruti-
na que es va mantenir durant 15 anys. En 
l’actualitat, Illa encara compagina el banc 
d’aliment amb el grup som-hi. Aquest 
últim, però, ha cessat la seva activitat a 
causa de la pandèmia, que tot i alterar els 
plans, no ha aconseguit que en cap ocasió 
s’hagi suspès l’entrega d’aliments. “Amb 
pandèmia o sense la gent continua men-
jant. El que hem notat és que han vingut 
molts joves a demanar ajuda, és l’incre-
ment més destacat. Però nosaltres cap 
dimarts hem tancat”, afirma. Les peticions 
a bancs d’aliments i a grans empreses han 
estat una constant durant aquest perío-

de de temps amb l’objectiu que ningú es 
quedés sense menjar. Tot i els moments 
durs, la Montserrat no s’ha plantejat mai 
fer un pas al costat. “Si he de ser sincera, 
mai m’he plantejat deixar-ho. Més aviat he 
buscat solucions. Quan no he pogut he 
trucat a portes d’empreses i a tot arreu. 
Però plantejar-nos parar perquè no ens 
arribaven els aliments, mai. Mai hem dit 
que no a algú que ens ha picat a la porta”. 
La responsable de Càritas Parroquial té 85 
anys i continua al peu del canó, tot i que 
ha començat a delegar algunes tasques. La 
seva experiència durant aquests 30 anys 
ha estat molt gratificant per ella, però no 
nega que ha viscut situacions dures. “M’ha 
donat molt de treball, he patit molt, molt 
de buscar amunt i avall. Però m’ha donat 
molta satisfacció per haver cobert algunes 
de les necessitats dels nostres germans. 
Esgotament? Sí. No dormir les hores que 
vull pensant en l’endemà? També. Però si 
tornés a ser jove ho repetiria. Quan ja no 
pugui més diré: Misión cumplida!

Núm. 716Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Coneix la 
trajectòria de la 
Montserrat Illa al 
front de Cáritas 
Parroquial del 
barri de Bufalà, 
des de fa 30 anys

   El perfil

Montserrat Illa: 30 anys dedicats als 
més necessitats
La Montserrat Illa és la Responsable de 
Sant Francesc d’Assís Càritas Parroquial. 
En aquest local situat al barri de Bufalà 
s’emmagatzemen aliments i roba per la 
gent més necessitada. Actualment pro-
porcionen aliments a unes 140 famílies, 
que han d’estar empadronades als barris 
de Bufalà, Montigalà Nord, Sant Crist, Bo-
navista i Morera. Cada dimarts es repar-
teixen aliments a 70 famílies i la quantitat 
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L’Associació de 
Veïns de Bona-
vista va canviar 
de junta el 2019. 
Quatre dones es 
van involucrar en 
la seva gestionar 
amb l’objectiu 
d’adequar les 
activitats per a 

nens i joves i donar 
vida al barri. Al QR 
trobaràs el vídeo 
de l’AV.

AV Bonavista: el rejoveniment d’una associació 
gestionada íntegrament per dones
El primer any de la nova junta ha estat marcat per la pandèmia 

La presidenta de l’AV Bonavista amb el carnet de  soci

L’Associació de Veïns de Bonavista ha com-
plert recentment un any des que van canviar 
la junta a principis del 2020. Aquesta organit-
zació veïnal ha viscut un relleu generacional 
respecte a les persones que la gestionen i les 
activitats que es porten a terme. Actualment 
la junta està formada per quatre dones, un 
fet que és poc habitual, ja que sovint hi ha 

la presència d’una figura masculina. La idea 
d’agafar l’associació sorgeix d’una tarda, a 
un parc, parlant de la possibilitat dels seus 
fills de fer activitats i d’una necessitat d’acti-
var el barri, però sense oblidar-se de la gent 
gran. La Cristina Martínez, presidenta de 
l’AAVV Bonavista, explica el canvi en l’oferta 
de l’Associació. “Abans les activitats estaven 

més destinades a la gent gran: Sevillanes, 
Country, ball de saló... Des que hi som no-
saltres hem iniciat noves activitats que ens 
demanen els veïns com pilates, ioga, defensa 
personal per adults i nens... Hem diversificat 
les activitats”. També destaquen l’augment de 
demanda post confinament, que les obliga a 
separar les activitats en diferents grups de 6 
persones per respectar les mesures de segu-
retat. El primer any de mandat ha estat marcat 
per la pandèmia i per un confinament que ha 
dificultat el funcionament de l’Associació. Tot 
i això, van identificar una necessitat per part 
dels veïns del barri d’accedir a productes bà-
sics d’alimentació i van decidir promoure una 
recollida d’aliments. En col·laboració amb 
l’Associació Amb tu també van repartir me-
nús ja cuinats per les persones més necessi-
tades. La Gemma Sahuquillo, vicepresidenta 
de l’AAVV Bonavista ha valorat positivament 
l’experiència tot i viure una situació inespe-
rada com ha estat la Covid-19. “Vam detectar 
una necessitat econòmica. Molta gent estava 
afectada per Ertos, altres tenien invalideses i 
també tenim una població envellida al barri. 

Mitjançant cartells per promoure la recollida 
d’aliments i una caixa a la botiga del barri 
perquè cadascú aportes el que pogués es va 
poder fer aquesta iniciativa. Hem viscut anèc-
dotes molt boniques”.
Ambdues membres consideren gratificant 
l’experiència, però coincideixen en la duresa 
de la tasca a realitzar.
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L’Avinguda 
President 
Companys és 
una de les més 
transitades de 
Badalona per la 
seva localització. 
Al QR trobaràs el 
vídeo que mostra 
els problemes 
de circulació i 

els motius pels 
quals és una zona 
d’estacionament 
en doble filera.

L’avinguda President Companys és una zona 
d’estacionament en doble filera permanent
És una de les avingudes més transitades de la ciutat i la circulació no sempre és fluida

Cotxes en doble filera a l’Av. President Companys

L’Avinguda President Companys és un dels 
espais més transitats de Badalona. Està 
formada per quatre carrils, dos per cada 
sentit de la circulació. La seva ubicació la 
converteix en una zona de pas habitual per 
molts vehicles, ja que desemboca al centre 
de la ciutat. El principal problema, però, es 

centra en un tram d’aquesta avinguda, on 
poden estacionar en doble filera més de 10 
vehicles, convertint així un dels dos carrils 
de circulació en un aparcament temporal. 
En aquest punt convergeixen els cotxes 
que giren a l’Avinguda des del carrer Sant 
Josep i d’en Rosés i el que baixen per Pre-

sident Companys des del barri de La Mo-
rera. Els del primer grup són els principals 
perjudicats, ja que han de canviar de carril 
per poder continuar la seva circulació a 
causa dels cotxes aturats. Una maniobra 
que habitualment no és fàcil, ja que el ca-
bal de cotxes que arriba a l’avinguda no 
sempre ho permet. El principal motiu de 
l’estacionament de cotxes són els establi-
ments situats a aquesta zona que, en la 
majoria de casos, reben gran afluència de 
gent. Podem trobar-hi la Farmàcia Viayna, 
la Tresoreria General de la Seguretat Social 
i alguns establiments d’alimentació entre 
d’altres. En definitiva, es tracta d’una ubi-
cació on trobar aparcament és difícil i des 
de fa anys es poden observar els vehicles 
estacionats en doble filera a qualsevol 
hora del dia. Com a conseqüència, durant 
les hores puntes, la circulació és densa i 
poc fluida. A més, s’ha de tenir en comp-
te que al final del carril hi ha una parada 
d’autobús, que per les seves dimensions i 
l’acumulació de vehicles també té proble-
mes per accedir, i l’aparcament de moto-

cicletes que a vegades no poden ni sortir 
ni entrar. Sens dubte es tracta d’una de 
les zones d’estacionament en doble filera 
més habituals de Badalona, ja que fa molts 
anys que es destina a aquest ús a falta d’al-
guna alternativa, si és que fos possible.

Al Codi QR 
trobaràs el vídeo 
de les accions que 
realitza l’equip 
de platges de 
l’AMB a la costa 
de Badalona per 
condicionar-la.

Les platges de Badalona s’estan posant a punt
L’equip de platges d’AMB està condicionant els espais per la temporada de bany

Treball de l’equip de platges de l’AMB

S’apropa la temporada de bany i Bada-
lona està preparant la seva costa per 
acollir els banyistes a l’estiu, època en 
la qual en són més nombrosos. Entre 
altres actuacions s’estan canviant les 
fustes dels plats de dutxes i millorant 
l’entorn de les mateixes per facilitar-ne 
l’ús. A més s’estan efectuant repara-
cions en alguna instal·lació que estava 
malmesa. En un període curt de temps 
es començaran els treballs de llaurat i 
garbellat de la sorra. El llaurat de les 
platges és l’acció més visible de les ac-
tuacions necessàries per a la posada a 
punt de les platges per a la temporada 
de bany. Tot i que l’Ajuntament i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) 
realitzen els serveis de neteja i mante-
niment durant tot l’any, és ara quan es 
treballa més intensament en la posada a 
punt de la sorra i de les instal·lacions i 
serveis de les platges. La temporada de 
platges començarà el primer cap de set-
mana de juny i s’allargarà fins a mitjans 
de setembre. Un dels aspectes preocu-

pants és la pèrdua de sorra a la platja de 
la Barca Maria, la més afectada de la ciu-
tat. Per segon estiu consecutiu s’obrirà la 
platja de la Marina (a tocar del port de 
Badalona), però la platja de la Mora se-
guirà tancada perquè no té sorra.
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Els alcaldes han presentat un document conjunt amb els motius de l’aliança
Els alcaldes Xavier Garcia Albiol (Badalona), 
Núria Parlon (Santa Coloma) i Joan Callau 
(Sant Adrià del Besòs) han publicat aques-
ta setmana un document conjunt anomenat 
Aliança per a la recuperació de la comarca 
del Barcelonès nord-Besòs. En ell expressen 
la necessitat de reactivar la zona econòmica-
ment i d’innovar en diferents àmbits. És per 
això que consideren necessari “un lideratge 
compartit entre els municipis, estabilitat 
política en els acords estratègics i un com-
promís ferm amb la represa de les nostres 
ciutats sense deixar ningú enrere.” Segons 
el document, la desaparició del consell co-
marcal del Barcelonès el desembre de 2019 
ha deixat els municipis de la riba nord del 
Besòs sense una estructura institucional de 
coordinació entre els ajuntaments d’aquest 
entorn. La manca d’una estructura estable 
per a la interlocució dels consistoris amb la 
Generalitat de Catalunya i altres administra-
cions ha posat en evidència febleses en la 
coordinació de recursos comarcals i en l’im-
puls de polítiques estratègiques per al des-

Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià s’uneixen per 
recuperar la comarca del Barcelonès Nord-Besòs

envolupament del territori. A més, afirmen 
que per a la Generalitat de Catalunya aquest 
territori no ha estat mai una prioritat per fer 
inversions en els últims 30 anys. La pandè-
mia ha agilitzat el procés d’aquesta unió, ja 

Fotografía dels tres alcaldes

que expressen que La Covid-19 ha estat un 
factor que ha posat al descobert les mancan-
ces i les oportunitats d’un territori greument 
castigat per la pandèmia. “Avui el Barcelonès 
Nord és un territori empobrit econòmica-

ment, amb uns índexs d’atur a l’alça i amb 
perspectives escasses de portar endavant 
una estratègia capaç de doblegar el creixe-
ment costant de la pobresa en les diferents 
capes de la població i molt especialment 
entre les famílies més humils de les nostres 
ciutats”. Un dels punts que comenten al co-
municat és l’origen de la inversió per portar a 
terme els plans que plantegen. Els fons New 
Generation UE és un dels principals actors 
amb el qual, asseguren, tenen una oportuni-
tat per dotar l’espai amb les infraestructures 
necessàries per poder ser el destí de la nova 
economia emergent. Els projectes tractors 
principals que es plantegen per la reactivació 
de la comarca són: projecte tres xemeneies, 
potenciar i diversificar l’activitat econòmica 
de les zones industrials, La CIBA, Grameim-
puls, programes especialització tecnològica 
i mediambiental i de salut i alimentació amb 
els campus del Besòs, campus de Torribera 
i campus Germans Tries i Pujol i l’atracció 
d’empreses al territori especialitzades en 
aquests sectors.

Segons el sistema de càlcul utilitzat pel 
grup de recerca BIOCOM-SC de la UPC i 
les dades del portal de dades de Covid de 
la Generalitat de Catalunya, un índex de risc 
de brot “molt alt” és el que es situa per so-
bre de 200. Les dades de Salut reflexen que  
Badalona està actualment en 216 i la taxa 
de reproducció de l’epidèmia arriba fins a 
l’1.05. Es considera que l’epidèmia creix a 
partir del valor 1, i per tant, la ciutat es troba 
lleugerament per sobre. Respecte les dades 
de finals de març, tan el risc de brot com la 
taxa de reproducció han disminuït ja que es 
situaven en 247 i 1,06 respectivament.

L’Índex de risc 
de brot continua 
“Molt Alt” però 
disminueixEs vacunarà amb AstraZeneca a les persones menors de 65 anys

El Centre Cultural El Carme reforça el 
servei de vacunes de Doctor Robert

El Centre Cultural El Carme, situat al carrer Fran-
cesc Layret, s’utilitzarà com a punt de vacunació 
de la Covid-19. L’edifici, actualment sense ac-
tivitat, servirà com a reforç del CAP del Doctor 
Robert, a la plaça de la Medicina, que fa dies que 
és punt de vacunació a la ciutat on es habitual la 
presencia de cues de pacients al carrer esperant 
el seu torn. El Carme serà habilitat per poder 
administrar aquestes vacunes, tal com passa 
amb les campanyes de  les donacions de sang. 
L’edifici no té gairebé activitat des de l’inici de 
la pandèmia, només acull l’Oficina de Turisme 
i algun exposició. Anteriorment  s’utilitzava per 
portar a terme els cursos Gaudir de la Universitat 
de Barcelona. Compten amb fins a 60 progra-
mes repartits en diferents àmbits com la cultura 
general, l’art o la psicologia. Els cursos mobilit-
zen entre 800 i 1.000 persones i  ara tenen 500 
alumnes matriculats per al següent trimestre, 
però de moment les classes s’imparteixen de 
manera telemàtica. Al Centre Cultural el Carme 
es vacunarà a les persones menors de 65 anys 
amb AstraZeneca i es calcula que s’administra-
ran un total de 1000 vacunes diaries a la ciutat.Edifici del Centre Cultural d’El Carme

Cues al CAP de Doctor Robert

Núm. 716
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Més de 180 festes il·legals 
al 2021

La Guàrdia Urbana ha de-
nunciat aquest 2021 unes 
180 festes il·legals a la ciu-
tat. A part de les festes, s’han 
dut a terme més de 300 in-

tervencions. L’últim cas ha 
estat una festa il·legal al 
barri de la Pau a on hi ha-
via 30 persones a l’interior 
d’un bar.

El Sindicat de Funcionaris de Po-
licia de la Guàrdia Urbana de Ba-
dalona ha fet pública la seva dis-
conformitat amb les mascaretes 
que els ha proporcionat l’Ajunta-

El Sindicat de la Guàrdia Urbana 
es queixa de les mascaretes 
proporcionades per l’Ajuntament

ment de Badalona a través d’un 
comunicat. En ell expressen que, 
malauradament “a l’etiquetatge 
que disposen aquestes masca-
retes, s’informa que aquestes no 

són un producte sanitari en com-
pliment de la Directiva 93/42 ni 
un equipament de protecció in-
dividual tal com marca el Regla-
ment UE/2016/425”. En aquest 
etiquetatge també es recomana 
que l’ús d’aquestes mascare-
tes no sigui superior a 4 hores. 
Des de SFPBadalona exigeixen 
treballar amb mascaretes FPP2 
tal com es va comprometre la 
regidora de Seguretat, Protecció 
Civil i Convivència, Irene Gon-
zález, al protocol Covid-19 de 
Guàrdia Urbana que va aprovar. 
La quantitat de mascaretes FFP2 
que recull aquest protocol són 
10 al mes per cada treballador. 
Actualment, segons confirma 
el portaveu de SFPBadalona, 
Raúl Perez, s’estan repartint les 
mascaretes citades i 4 o 5 qui-
rúrgiques al mes. “L’únic que 
demanem és que es compleixi el 
protocol”, afirma.

Mascareta facilitada per l’ajuntament a la Guàrdia Urbana

Imatge del desmantellament al barri de La Pau / Aj. Badalona

Del 08/04 al 21/04/2021
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El regidor d’ERC a Badalona Oriol Lladó 
presentava dimarts la seva renúncia formal 
al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Ba-
dalona. Lladó explica en el seu comunicat 
que la decisió “és fruit d’unes discrepàncies 
amb l’actual direcció d’Esquerra a Badalo-
na”. Aquestes diferències, afirma, tenen a 
veure amb el paper que el partit ha de jugar 
com a alternativa de govern i com a refe-
rent principal del pol republicà a la ciutat. 
ERC, per la seva part “lamenta” la marxa de 
Lladó i expressen que des de l’executiva no 
comparteixen l’anàlisi política de Lladó, ja 
que totes les decisions en termes de ciutat 
s’acorden en assemblea local.

Oriol Lladó deixa 
la seva acta 
com a regidor 
de BadalonaEl passat 19 de febrer uns actes vandàlics el van inutilitzar

L’Ascensor del Pont Felip i d’en Rosés 
ha viscut diversos períodes d’inactivitat. 
Està situat entre els barris de dalt la vila 

L’Ascensor del pont Sant Felip 
i d’en Rosés continua inoperatiu

i Bufalà i dificulta a les per les persones 
amb mobilitat reduïda o gent gran l’accés 
al pont que travessa l’autopista. L’associa-

ció de veïns de Bufalà denunciava l’octu-
bre de 2020 una avaria a l’ascensor, que 
ja n’havia patit diverses amb anterioritat. 
Actualment, no funciona des de finals de 
febrer, ja que la infraestructura va ser víc-
tima del vandalisme. Des de l’AV Bufalà 
asseguren que hi ha famílies que porten 
els seus fills o néts a escoles del Centre, 
veïns que s’han de desplaçar al CAP Dr. 
Robert per realitzar-se les visites mèdi-
ques i persones amb mobilitat reduïda 
han de canviar els seus plans en arribar 
al pont, ja que els hi és impossible baixar 
i pujar les escales. Des de l’Ajuntament, 
en concret el regidor de Via Pública, Da-
niel Gràcia, ha assegurat que l’ascensor 
no està espatllat, ja que si la situació fos 
aquesta ja estaria reparada l’avaria. Des 
del consistori afirmen que s’està treba-
llant en els tràmits per la substitució de 
les peces que han fet malbé els joves du-
rant l’atac vandàlic i retornar així l’activitat 
a l’ascensor del pont.L’Ascensor ha estat inoperatiu diverses vegades l’últim any

Foto: Esquerra.cat

Aquest any es compleix el 50è aniversari del 
Congrés Internacional del Poble Gitano que 
va tenir lloc a Londres, el 8 d’abril de 1971, 
en el qual es va instituir la bandera i l’himne 
gitano. Per primera vegada es celebrarà el 
Dia Internacional del Poble Gitano a Badalo-
na. Serà un acte a l’aire lliure i consistirà en 
un parlament per part de l’alcalde de Bada-
lona, Xavier Garcia Albiol, per part del presi-
dent de la FAGiC, Simón Montero i per part 
del gitano badaloní i secretari de la FAGiC 
Aurelio Cortés. El 7 d’abril, un dia abans, 
s’ha celebrat a la plaça de la Vila aquesta 
efemèride amb la hissada de la bandera gi-
tana i l’himne internacional gitano.

Badalona celebra 
el 50è aniversari 
del dia del Poble 
gitano Serà el 9, 10 i 11 d’abril després de postposar-se dues vegades

La Fira Badaterra torna a Badalona des-
prés d’haver estat posposada dues vega-
des a causa de la situació epidemiològi-
ca. La fira estava programada pel 12 de 
març de 2020 i es va canviar la data al 16 
d’octubre. Un any després, el 9, 10 i 11 
d’abril es celebrarà a la plaça Pompeu Fa-
bra, on estaran disponibles les paradetes 
amb un circuit delimitat amb una única 
direcció. La pandèmia ha obligat a reduir 
l’espai i a anul·lar algunes de les activi-
tats principals. És per això que no estaran 
disponibles els tallers per a nens, ni les 
xerrades ni tampoc la zona de restaura-
ció. Tot i que la reducció de les parades 
ha estat d’un 60%, els assistents podran 
gaudir de productes essencials ecològics 
i artesans. També es trobaran parades 
relacionades amb teràpies alternatives, 
minerals, higiene personal i cosmèti-
ca natural. L’Anna Ventura, la directora 
d’EvidentEvents, l’empresa organitzadora 
de la fira, ha valorat positivament aquest 
inici al sector. “Encarem la fira amb mota 
il·lusió i esperança. Veiem una petita llum 

La Plaça Pompeu Fabra acollirà 
la 10a edició de la Fira Badaterra

al final del túnel després d’un any molt 
dur pel sector d’organitzadors de fires. 
Estem molt contents per què sembla que, 

Fira Badaterra abans de la pandèmia

per fi, si fem les coses ben fetes i amb 
molta precaució podem reprendre l’acti-
vitat”.

Bandera gitana onejant al balcó de l’ajuntament
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Badalona és la sisena ciutat del territori espanyol 
amb més probabilitat de patir un robatori a la llar
Té un 62,48% de probabilitat segons l’informe de l’UNESPA. Girona és la primera

Fotografia aèria de la ciutat de Badalona

La Unió Espanyola d’entitats Assegurado-
res i Reasseguradores ha publicat un in-
forme elaborat per Estamos Seguros en el 
que mostra les xifres de robatoris en llars 

amb assegurança.Les taules elaborades 
per comunitats autònomes mostren que 
els habitants de Catalunya són els que te-
nen més probabilitat de patir un robatori a 

llar i la que major botí s’emporten els lla-
dres de mitjana, 1642 euros. D’altra ban-
da, la província de Barcelona és la tercera 
del territori espanyol amb més probabilitat 

de patir un robatori a casa. Les dades per 
municipis amb més de 75.000 habitants 
situen Badalona a la sisena posició amb un 
62,48%. Les cinc primeres posicions d’Es-
panya també estan ocupades per ciutats 
catalanes, i són Girona (158%), Sant Cugat 
(144,11%), Barcelona (86,78%), Mataró 
(71,25%) i Reus (63,36%). A la setena po-
sició es troba Santa Coloma de Gramenet i 
no és fins a la vuitena on apareix un munici-
pi que no sigui català, que és Múrcia. Res-
pecte al valor dels robatoris, la província 
de Barcelona és la primera de la llista amb 
1.673 euros de mitjana i lidera el top 10 de 
províncies on s’extreu més quantitat de botí. 
L’informe també calcula en quins municipis 
els robatoris han tingut un major impacte en 
les persones afectades. En aquest apartat es 
mostra, segons la mitjana del botí, el per-
centatge que suposa la quantitat robada a la 
renda disponible en cada ciutat. Badalona 
ocupa la posició 54 amb un 4,41%. La pri-
mera és Mijas amb un 11,65% i la primera 
ciutat catalana no apareix fins a l’onzena 
posició, que l’ocupa Girona.

Del 08/04 al 21/04/2021



ACTUALITAT12 Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com

El Consorci per a la Normalització Lin-
güística comença un nou període d’ins-
cripcions als cursos de català. Del 9 al 12 
d’abril s’obre la inscripció preferent per als 
alumnes del darrer any i els dies 13, 14, 15 
i 16 d’abril, per a la resta d’alumnes i per 
al públic en general. Els cursos comença-
ran el 28 d’abril. Les modalitats dels cur-
sos inclouen el format virtual o en línia, per 
l’avantatge que suposa a l’hora d’assumir 
els canvis provocats per la crisi sanitària i 
per atendre totes les preferències. Les ses-
sions virtuals són classes en directe, a tra-
vés de l’ordinador (o tauleta/mòbil), amb el 
professor i en els cursos en línia els alum-
nes treballen pel seu compte sense horari 
predeterminat i el professor els estableix un 

La Direcció General de Política Lingüística 
(DGPL) ha dut a terme el projecte “#Ca-
talà947. La llengua catalana als municipis 
de Catalunya”, per oferir, amb una actualit-
zació anual, les dades de què es disposen 
sobre els coneixements i els usos lingüís-
tics dels ciutadans de tots els municipis de 
Catalunya. Unes de les dades rellevants que 
inclou el projecte és que el 2018, al Barce-
lonès Nord amb una població de 308.800 
habitants, hi havia 44.900 persones que 
tenien només el català com a llengua inicial 
(14,6%), 47.200 que la tenien com a llen-
gua habitual (15,3%) i 59.100 que la tenien 
com a llengua d’identificació. El total de la 
població era de 308.800 habitants. Badalo-

pla de treball i un calendari . Atesa la volun-
tat social de servei públic, l’oferta conserva 
la gratuïtat dels cursos inicials i bàsics, una 
mesura establerta arran de la pandèmia, i la 
reducció de tarifes de la resta de cursos se-
gons els casos. Durant el mes de març s’ha 
activat la plataforma virtual per a les proves 
de col·locació en línia i estarà activa fins al 
8 d’abril. Aquestes proves les hauran de fer 
les persones que no hagin fet cap curs als 
CPNL o no tinguin cap certificat oficial. Les 
oficines del CNL a Badalona es troben a 
l’avinguda d’Alfons XIII, 14-16, entl. 1a. El 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) és una administració pública crea-
da el 1989 per la Generalitat de Catalunya, 
19 ajuntaments i la Diputació de Girona.

na ocupa, en un rànquing amb els 27 muni-
cipis on s’ha fet una o més vegades l’estudi 
Ofercat des de l’any 2007 fins a l’any 2018, 
la dissetena posició en la llengua d’iden-
tificació oral, i la catorzena en la llengua 
d’adequació oral. Les dades provenen de la 
darrera actualització de fonts oficials, com 
ara el padró municipal d’habitants, el cens 
lingüístic, l’Enquesta d’usos lingüístics de 
la població realitzada per l’Idescat i la Di-
recció General de Política Lingüística, l’ac-
tivitat del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, la plataforma d’aprenentatge en 
línia Parla.cat i les proves per a l’obtenció 
de certificats de català i el projecte Ofercat 
d’usos lingüístics al comerç.

Aula del curs de català  del CNL

Vista de La Rambla

Els CNL de Badalona i Sant Adrià obren la inscripció 
als cursos de català de primavera

Només el 15% dels 
habitants del Barcelonès 
Nord tenen el català 
com a llengua habitual

L’oferta cobreix tots els nivells fins al C1 i es mantenen els cursos virtuals i en línia
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Casa de l’Heura

La Casa de l’Heura s’inaugurarà 
4 anys després de l’inici de les obres
Badalona completarà 5.000 m2 de ciutat romana museïtzada

Al Codi QR pots veu-
re una part del con-
tingut de l’exposició 
Dinosaurs Tour situat 
a la plaça President 
Tarradellas

El 22 d’abril de 19:00 a 21:00 hores s’in-
augurarà la Casa de l’Heura quatre anys 
després de l’inici la primera fase del 
projecte de restauració i adequació mu-
seística. Es tracta d’una domus del segle 
I aC que se sumarà a l’oferta d’espais 
visitables d’època romana que ofereix el 
Museu i completarà 5000 m2 de ciutat 
romana museïtzada. La casa guarda mol-
tes similituds amb la veïna domus dels 
Dofins, amb una àrea de treball amb di-
pòsits destinats al vi i amb diverses ha-
bitacions distribuïdes al voltant d’un atri. 
També inclou algunes singularitats com 
l’oecus (menjador d’estiu) de grans pro-
porcions amb paviments originals d’opus 
signinum tessel·lat o un tram del carrer 

(cardo maximus) que separava les dues 
cases. La domus va ser descoberta l’any 
1999 arran de les obres que es van fer 
en aquest solar. La intervenció arqueolò-
gica, que finalitzà un any després, també 
va permetre localitzar un tram del cardo 
maximus, un dels principals carrers de 
Baetulo, del qual es coneix bona part del 
traçat original (prop de 500 metres), grà-
cies a les excavacions realitzades recent-
ment al lateral de la C31. Les previsions 
inicials sobre la primera fase del projecte 
de restauració i adequació museística 
fixaven la data de finalització a la segona 
meitat del 2016. Finalment es va iniciar 
l’abril de 2017 i va finalitzar el febrer de 
2018.

Darrer cap de setmana per visitar 
Dinosaurs Tour

Es tracta d’una exposició de més de 
30 espècies de dinosaures animatrò-
nics a mida real. Per primera vegada 

es poden visitar a la carpa situada a la 
Plaça President Tarradellas fins al dia 
11 d’abril.

Imatge de l’interior de l’exposició / Rubén Hidalgo

Del 08/04 al 21/04/2021
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S’està treballant en un espai amb control d’aforament

L’Ajuntament de Badalona està treballant en 
el Sant Jordi 2021 que se celebrarà, però 
adaptant l’espai a les mesures aprovades 
pel Procicat. En aquest sentit, s’aplicaran 

La celebració del Sant Jordi 
pendent de les dades de la pandèmia

limitacions d’aforament, de distàncies de 
seguretat entres les parades i mesures d’hi-
giene. El que queda descartat és poder ins-
tal·lar la fira de Sant Jordi al carrer Francesc 

El carrer Francesc Layret no podrà acollir la Fira de Sant Jordi 

Layret o la Fira del llibre a la plaça de la 
Vila. Si la situació sanitària ho permet, s’es-
tà mirant de poder instal·lar les parades de 
llibres i comerços a la Rambla o bé Pompeu 

Fabra. En aquesta línia, hi hauria un circuit 
de direcció única. El perímetre de l’espai 
estaria tancat amb tanques per tal de limitar 
els accessos. Des del consistori recorden 
que, tal com han avançat les autoritats sani-
tàries, la intensitat d’aplicació de les mesu-
res de prevenció, dependrà de l’evolució de 
la situació epidemiològica durant els dies 
vinents.

Els llibreters comencen a celebrar Sant 
Jordi
A causa de la pandèmia, alguns llibreters 
com Saltamartí Llibres, han començat a 
celebrar la Diada de Sant Jordi als seus es-
tabliments. Des d’aquest dimarts, la llibre-
ria badalonina del carrer Canonge Baranera 
s’ha vestit ja per la festa. Els llibreters de la 
ciutat esperen que finalment la situació per-
meti treure els llibres al carrer, encara que 
siguin amb limitacions d’aforament. Al web 
de la llibreria Saltamartí Llibres trobareu un 
espai dedicat a les novetats editorials d’au-
tors badalonins.

Un dels muntatges més originals 
i brillants de la temporada teatral 
es presentarà al Teatre Margarida 
Xirgu de Badalona amb el clàssic 
de Caterina Albert (Víctor Català) 
en format d’òpera electrònica. El 
gran repte escènic d’una adap-
tació d’aquesta magnitud només 
podia assolir-se reunint un equip 
de luxe: la compositora Clara 
Peya, el dramaturg Marc Rosich i 

el director Marc Angelet. Tots tres 
acompanyen Neus Pàmies en un 
trajecte tràgic per narrar en forma 
de monòleg musical el capítol més 
dur i cruel de la vida de la Lena. La 
Infanticida parla d’una dona que 
intenta trobar una escletxa de llum 
en un món fosc i desolador. L’obra 
serà representada aquest diven-
dres 9 d’abril, a les 20h, al teatre 
Margarida Xirgu.

L’obra “Infanticida” serà 
representada aquest 
divendres a Badalona“Vine” ha estat la primera peça que podem escoltar

El badaloní Edu Esteve treu al 
carrer el seu disc “Fènix”

L’Edu Esteve, un jove badaloní apas-
sionat de la música, ha treballat de 
valent per treure al mercat el seu 
primer treball en solitari que por-
ta per nom “Fènix”. El disc estarà 
disponible el pròxim 30 d’abril, 
però des de fa uns dies ja podem 
escoltar la primera cançó que porta 
per nom “Vine”. Una cançó que ja 

Esteve durant el càsting d’OT 

L’obra s’ha convertit en un dels referents 
dels darrers mesos

podeu escoltar a les plataformes 
i veure el seu videoclip al You-
tube. La peça té molt de ritme 
i ja té milers de reproduccions. 
De fet, aquest mateix divendres 
podrem escoltar ja la segona 
cançó d’aquest disc que serà en 
castellà. A partir del 30 d’abril ja 
estarà tot el disc disponible. Es-

teve fa temps que té clar que la mú-
sica és la seva passió, ho demostra 
d’altres projectes com Afrocat o la 
seva participació als càstings d’OT 
on va quedar a les portes de poder 
entrar a la famosa Acadèmia de tele-
visió. Ara, el nou disc serà que serà 
un revolsiu per la carrera del bada-
loní Edu Esteve. 

Escaneja el QR per 
escoltar “Vine” de 
l’Edu Esteve

Escaneja el QR per 
veure el tràiler de 
l’obra “Infanticida” 
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Fantasies d’Òpera arriba a l’Espai Tolrà 
de l’Orfeó Badaloní
Serà en format trio amb l’Obac Ensemble 

matge del trio de l’Obac 

L’Obac Ensemble va néixer com una 
formació mixta amb músics de l’OBC 
i la Banda Municipal de Barcelona, 
sent un dels pocs ensembles cam-
brístics que barregen corda i vent. 
Aquest dissabte, 10 d’abril, tindrem 
la possibilitat d’escoltar un fragment 
de “Fantasies d’òpera” a l’Orfeó. La 
Fantasia és una peça instrumental en 
què la improvisació i la imaginació 
del compositor s’anteposen a estils 
i formes convencionals, permetent 
una major expressivitat musical. El 
terme fantasia d’òpera el van utilit-
zar Liszt i altres compositors apli-
cat a peces virtuosístiques basades 
en temes procedents d’una òpera, 
un exemple és la Fantasia sobre La 
Traviata de Giuseppe Verdi. Podrem 
escoltar “Fantasies d’òpera”, aquest 
dissabte, a les 18:30h a l’Espai Tolrà 
de l’Orfeó amb format de l’Obac Trio, 
amb Isabel Fèlix al piano, Joan Es-
tellés al clarinet i Helena Caballero 
a la flauta. 

Podeu veure aquí 
una actuació de 
l’Obac Ensemble a 
l’Auditori

Del 08/04 al 21/04/2021
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PRÈVIA LLIGA 30a Jornada Lliga ACB. Olímpic, diumenge 11 d’abril a les 21:00h

Sense cap competició més enllà de la Lliga 
Endesa des d’aquest mes d’abril, el Club 
Joventut Badalona pot somriure i esbufe-
gar alhora. Somriu perquè les sensacions 
i els resultats són molt positius i esbufega 
perquè pot descansar i preparar amb molta 
més calma el tram final i decisiu de la tem-
porada. Fins aquesta setmana anterior, la 
Penya ha tingut un calendari de temporada 
molt atapeït, sense pràcticament temps de 
descans i disputant els partits a correcuita 
i patint desfetes en condicions físiques ad-
verses a les dels seus rivals.
A partir del duel de la jornada anterior da-
vant el Valencia Basket es va començar un 
nou capítol en la temporada 2020 -2021: la 
ACB entre cella i cella. Ja no hi haurà més 
competicions fins a final de temporada. 

Aquest diumenge a l’Olímpic (21:00 hores), 
els de Carles Duran reben la visita de l’Her-
balife Gran Canaria, rival encara directe en 
la lluita pel play-off i que es troba a quatre 
victòries de marge dels badalonins. Al partit 
de la primera volta al Gran Canària Arena, 
la Penya va caure d’onze punts (96-85) i 
s’intentarà recuperar el ‘basket avarage‘, tal 
com va ocórrer en la jornada anterior en la 
Fonteta davant el Valencia. L’aler-pivot John 
Shurna és l’únic jugador canari amb passat 
verd-i-negre i AJ Slaughter és el jugador 
amb millors estadístiques que té l’equip de 
Porfi Fisac amb una mitjana de 13,6 punts, 
2,3 rebots i 3,2 assistències.
Cinc victòries en sis partits és la millora 
dinàmica d’un Herbalfe Gran Canaria que 
segueix ‘in crescendo’ des del mes de des-

Mantenir el dolç estat de forma

JOVENTUT BADALONA HERBALIFE GRAN CANARIA

Foto:  D.Grau /CJB

Foto:  D.Grau /CJB

embre. Xabi López-Aróstegui i Demetrius 
Jackson seran les baixes al conjunt de Car-
les Duran per aquest duel.  
D’altra banda, un factor molt present en el 
duel de diumenge serà el temps de descans 
per part del conjunt canari. L’Herbalife en-

cara disputa partits d’Eurocup i arribarà al 
matx dominical contra el Joventut amb el 
físic força actiu. Dimarts va jugar el primer 
duel de semifinalsl i aquest divendres dis-
putarà el segon matx contra el Mónaco al 
Gran Canaria Arena. 

Propera jornada

 Joventut - Herbalife   
 Barça  -  Real Madrid
 Unicaja -  Morabanc Andorra
 Monbus Obradoiro -  BAXI Manresa
  Urbas Fuenla  -  Hereda SP Burgos 
      Tenerife -  Estudiantes 
 UCAM   - TDS Baskonia  
 Casademont Zaragoza  - Valencia Basket
 Acunsa GBC  - Real Betis Coosur

 Valencia Basket  89 - 102Joventut
 Andorra 68 - 82 Baskonia
 Real Betis Coosur 82 - 93 Lenovo Tenerife
 Herbalife 84 - 76 Casademont   
 Real Madrid 97 - 71 Acunsa GBC 
 Fuenlabrada 84  - 82 Monbus
 Retabet 96 -  108 BAXI Manresa  
 Movistar Estu 75 - 85 UCAM Murcia
 San Pablo Burgos 77  - 93 Barça 

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

 1 Real Madrid 27 1
 2  Barça 25 3
 3 Baskonia 21 5
 4  Iberostar Tenerife 21 7
 5  San Pablo Burgos 17 8
 6  Valencia Basket 17 11
 7  Joventut 16 11
   8    Unicaja 13 14
 9  BAXI Manresa 13 15
 10  Morabanc Andorra 12 15
11  Herbalife Granca  12 15
12    Casademont Zaragoza 10 17
13    UCAM Murcia 10 17
 14    Movistar Estudiantes 9 19
 15    Monbus Obradoiro            8            19
 16    Fuenlabrada        8            20
 17   Coosur Real Betis          7         20
18  Retabet Bilbao 7 21
19  Acunsa GBC               6 21

Classificació

Escaneja per veure 
la prèvia de la 
Penya - Herbalife

Núm. 716
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CRÒNICA LLIGA

Victòria amb ‘average’ a La Fonteta

Foto:  ACB Photo

JOVENTUT BADALONAVALENCIA BASKET

10289

El Joventut va profanar el pavelló de 
La Fonteta en un dels millors partits 
en la Lliga Endesa aquesta tempora-
da del conjunt de Carles Duran. Una 
victòria excelsa dels verd-i-negres, 
amb molts factors a destacar. Pri-
merament perquè aquest triomf su-
posa mantenir-se en la lluita per la 
cinquena posició de la taula i coin-
cideix amb la derrota del San Pablo 
Burgos. El Joventut és a només un 
triomf del conjunt burgalès, a qui vi-
sita en poc més d’una setmana. I, da-
rrerament, perquè la Penya recupera 
el ‘basket average’ al conjunt taronja 
(+2). Això pel que fa a efectes classi-
ficatoris. Quan a la pista, el Joventut 
segueix consolidant el seu bon joc 
col·lectiu i que comença a definir 
l’ADN verd-i-negre dels mesos d’oc-
tubre-novembre. Una reconciliació 
amb la seva millor versió.

En el retorn de Nenad Dimitrijevic, 
el Joventut va arrencar el primer 
quart a la Fonteta amb molt bones 
sensacions: 10/13 en tirs de camp i 
9 punts de Pau Ribas (21-24). Amb 
Tomic, Dawson i Neno, les anota-
cions i lideratge al marcador es va 
mantenir abans del descans (43-
47).A la represa, encara més poder 
verd-i-negre a pista, ampliant l’es-
cletxa amb un triple de Bassas i una 
cistella de Ribas (43-52), acabant el 
tercer quart amb un coixí considera-
ble (62-71).
Amb Tomic, Neno i Ribas, i les grans 
versions de Dawson i Morgan, la 
Penya va arribar a marxar de 20 (64-
84). Pau Ribas va liderar el Joventut 
amb 20 de valoració, 17 punts, 6/8 
en tirs de camp i 5 assistències. En 
segona posició, Ferran Bassas i Ante 
Tomic, tots dos amb 18 de valoració.

Escaneja per veure 
la crònica de la 
victòria de la Penya

Del 08/04 al 21/04/2021



18 JOVENTUT Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

“A València vam jugar un molt bon joc”

Foto:  D.G

L’esforç verd-i-negre del 
Joventut a València va tenir 
la seva recompensa en for-
ma de victòria però també 
la satisfacció i els elogis 
per part de l’entrenador de 
la Penya, Carles Duran, cap 
els seus jugadors.

“Felicito l’equip perquè hem 
fet un bon partit i era el més 
important avui. A més hem 
guanyat el ‘basket average’. 
Hem controlat el ritme de 
partit, sabíem com fer-li mal 
en atac al Valencia Basket 
tot i que les nostres pèrdues 
els han mantingut a ells en 
el partit. Hem jugat molt 
bon joc i guanyar a València 
li dóna el seu valor al meu 
equip”, va valorar el tècnic 

badaloní en roda de premsa.

D’altra banda, Durant també 
va reconèixer la dificultat 
física que va tenir el seu 
rival, després de disputar 
una jornada ACB amb poc 
menys de 48 hores de pre-
paració i descans després 
del seu partit d’Eurolliga a 
Berlín davant l’Alba Berlin 
d’Aito García Reneses. “Per 
a València era molt difícil 
jugar contra el Joventut, 
no perquè sigui millor o 
pitjor equip, sinó perquè 
nosaltres també vam viu-
re la setmana passada un 
context semblant a la d’ells 
(amb dos partits) i sabem 
aquestes circumstàncies”, 
va reconèixer.

11 temporades sense que el Joven-
tut arribi a les 20 victòries ACB (lliga 
regular). 
Tot i que aquesta temporada hi ha un 
conjunt més, l’equip de Carles Duran 
té a l’abast la possibilitat de superar 
la vintena de triomfs, sense sumar 
els partits de play-off. 
Hereda San Pablo Burgos, Herbalife 
Gran Canaria, Real Madrid, Lenovo 
Tenerife, BAXI Manresa, Unicaja, TD 
Systems Baskonia, Morabanc Ando-
rra i Retabet Bilbao Basket són els 
nou partits que li resten a la Penya 
abans de concloure la fase regular de 
la temporada. 
Diumenge a La Fonteta, els verd-i-
negres van sumar la setzena victòria 
de la temporada i haurien de sumar 
quatre triomfs més fins a arribar a 

aquestes 20 victòries. Però, quant 
temps fa que els badalonins no su-
peren aquest sostre? Doncs exacta-
ment 11 temporades. 
El curs 2008-2009 va ser la darrera 
vegada que la Penya va arrodonir 
aquesta xifra de victòries, coincidint 
amb el darrer cicle daurat verd-i-
negre. La 2014-2015, ho van tenir 
a tocar però es van quedar en 19 
victòries i la setena posició a la bu-
txaca. Cal recordar, que aquesta xifra 
es va aconseguir en una lliga amb 17 
rivals i 34 partits. 

Aquesta temporada, el Joventut 
disputarà un total de 36 enfronta-
ments, dos més que un curs ordi-
nari. S’aconseguirà arribar a les 20 
victòries?Foto: CJB 

Trencar el sostre 
de les 20 victòries en les darreres nou finals
Des de la temporada 2008-2009 que el Joventut no supera aquesta xifra

Escaneja el QR per 
veure la roda  de 
premsa post-partit 
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El retorn de Xabi López-Aróstegui, 
al tram final de la temporada
Es va lesionar el passat 26 de març al partit contra la Virtus

El Joventut va patir el passat divendres 26 
de març al partit decisiu de l’Eurocup da-
vant la Virtus de Bologna un contratemps 
inesperat en forma de lesió, la del jugador 
més en forma i més regular aquesta tem-

porada. Xabi López-Aróstegui gaudia d’un 
moment de forma excelsa, el millor curs 
des que defensa la samarreta del primer 
equip del Joventut. 
13,6 punts i 5,2 rebots era la seva mitjana 

per partit a la Lliga Endesa. Una aportació 
clau i transcendental en aquest gran curs 
dels verd-i-negres. Un home essencial i 
determinant en més d’una de les victòries 
que ha aconseguit la Penya aquesta tem-
porada. Malauradament, al matax deci-
siu davant el conjunt italià, l’aler basc va 
patir una lesió al turmell esquerra que el 
mantindrà durant aproximadament un mes 
allunyat de la pista. 
El jugador verd-i-negre ja suma pràctica-
ment dues setmanes de recuperació i ja no 
va disputar els partits davant el Real Betis 
Coosur ni Valencia Basket. 

Amb total certesa tampoc jugarà els en-
frontaments dels verd-i-negres durant les 
dues pròximes setmanes: Hereda San Pa-
blo Burgos, Herbalife Gran Canaria, Real 
Madrid, Lenovo Tenerife i BAXI Manresa. 
El dissabte 1 de maig davant Unicaja o el 
dissabte 8 contra el TD Systems Baskonia 
podrien ser les dates del seu retorn, tot en 
funció de l’evolució i recuperació del seu 
turmell. Recordem que Demetrius Jackson 
també es troba lesionat i el seu retorn po-
dria ser diumenge contra l’Herbalife o el 
pròxim divendres a la pista del San Pablo 
Burgos.

cia a la categoria com l’Snatt’s Femení Sant 
Adrià, l’Stadium Casablanca o el Geieg Uni 
Girona. L’equip badaloní hauria pogut assolir 
l’ascens a la Lliga Pro però el partit impug-
nat per part de la UE Mataró, que van guan-
yar a la pista, els hi podria haver confirmat 
l’ascens a la nova categoria, un esglaó més 
amunt de l’actual Lliga Femenina 2. 
De qualsevol manera, excel·lent debutat del 
Joventut a la segona màxima categoria na-
cional.L’equip va signar i entregar una sama-
rreta commemorativa al president verd-i-ne-
gre, Juanan Morales. 

EL Joventut Femení ha estat el primer equip 
verd-i-negra que ja ha tancat la tempora-
da 2020 - 2021. La Lliga Femenina 2 és la 
competició més matinera que conclou el seu 
curs, a finals del mes de març. Durant l’abril, 
es disputarà la Fase Final de LF2 però l’equip 
de Guillem ‘Willy’ Abelló no ha aconseguit 
aquest objectiu. 
Molt bon debut del conjunt badaloní en la 
seva estrena en la categoria, amb 14 vic-
tòries i 12 derrotes. Un balanç molt positiu 
d’un conjunt que ha anat de menys a més i 
ha arribat a superar rivals amb més experièn-

Cloenda del Joventut 
Femení amb un bon debut 
a Lliga Femenina 2

Foto:  Arxiu

Foto: D. G

Del 08/04 al 21/04/2021
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HÉRCULES CF BADALONA

Comença el cicle de 
partits lluny del temple

Estadi José Rico Pérez Dissabte 10 d’abril 18:00hhLA PREVIA: 

El CF Badalona va arribar al sostre per-
mès de 1.000 aficionats en la primera 
jornada del retorn dels socis escapulats 
a l’Estadi Municipal de Badalona. Tot un 
èxit en el primer partit amb la graderia re-
colzant el primer equip badaloní, i a més 
en la seva final (frustrada) davant el FC 
Barcelona B. En el partit de la jornada an-
terior, corresponent a l’inici de la segona 
fase davant La Nucia, no es va arribar al 
límit d’espectadors.
El Diari de Badalona va parlar amb socis 
i aficionats del Badalona per conèixer la 
seva opinió sobre aquesta decisió per part 
del Procicat.

Miguel, soci 645 CF Badalona
“La decisió és encertada. El futbol és un 
entreteniment per als joves i la gent gran. 
Són molt mesos tancats a casa i amb l’es-

pectacle del futbol ens podem distreure 
una mica. El comportament de la gent 
ajudarà a l’obertura de més establiments”, 
testimonia Miguel.

Carlos, soci 569
La situació comença a acompanyar i el 
primer equip ens necessita. Els aficionats 
del Badalona som molt correctes i així ens 
ho han dit les autoritats. Espero que els 
socis vinguin a l’Estadi a donar suport als 
jugadors”, puntualitza Carlos.

Rafa, soci i supporter de la Penya 
Betulians
“Crec que els partits es mantindran a por-
ta oberta. S’ha de ser responsable però 
primer ens han de donar autorització per 
poder accedir a les instal·lacions”, con-
clou Rafa.

L’Estadi Municipal de 
Badalona reviu amb 
el retorn dels aficionats

Aquest Badalona engresca i de quina mane-
ra! El conjunt escapulat va arrencar diumen-
ge la segona fase de la temporada amb una 
victòria estratosfèrica davant La Nucia. El 
CF Badalona va haver de remuntar la diana 
inicial del conjunt valencià i ho va fer amb 
una autèntica exhibició del seu olfacte gole-
jador. Victòria per quatre gols a un i primera 
final superada amb èxit, en un gran partit de 
l’equip i un Jairo Cárcaba excels amb 2 gols.
El davanter de Gijón es va estrenar com a 
titular i també com a golejador escapulat 
després d’anotar el gol de l’empat i el tercer.
El Badalona va començar el matx a l’Estadi 
- el tercer amb públic d’aquesta tempora-
da - tenint el domini del joc. Tot i això, la 
Nucia es va avançar al marcador en una de 
les seves poques arribades a porteria rival. 
Poc va durar l’alegria visitant perquè Jairo va 
començar el seu recital particular amb dues 

BADALONA  -  LA NUCIA

4 1

S’aferren amb força a l’ascens

grans rematades de cap dignes de killer. 
Musa tampoc va fallar a la seva cita amb el 
gol de penal i va transformar el 2-1. Victòria 
per la mínima i remuntada escapulada en 
només dos minuts.
A la represa, el Badalona va tornar a treure 
les urpes i en només 5 minuts va augmentar 
la diferència gràcies al gol de Néstor Albiach 
i ho podria haver fet més, però es va topar 
amb els pals. Jairo va engaltar dues remata-

des més de cap que es van estavellar contra 
la fusta, i Robert Simón també va gaudir d’un 
parell d’ocasions clares. EL marcador, però, 
no es va moure més tot i els intents locals i 
una falta al travesser de Fofo a la recta final 
del partit.
Victòria importantíssima per començar la se-
gona fase dels escapulats que ara afrontaran 
el desplaçament al Rico Pérez d’Alacant amb 
més tranquil·litat, per enfrontar-se a l’Hér-

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Cornellà 32           30          25
 2. Badalona 31 20 17
 3. Llagostera 29 19 19
 4. Lleida Esportiu 30 25 23
 5. Hércules 24 15 15
 6. La Nucía 23             16           23
 7. Atlético Levante                   22            15 22

 Cornellà  3 -  Atlético Levante 0 
 Badalona 4 -  La Nucia  1
 Lleida Esportiu 1 -  Hércules  0
                                 Descansa: Llagostera

Resultats Darrera Jornada

Propera Jornada 

 Hércules - Badalona
 Atlético Levante  -  Llagostera 
 La Nucia -  Cornellà
                         Descansa: Lleida Esportiu

cules aquest dissabte a les 18:00 hores. Els 
badalonins arrenquen la fase decisiva de la 
temporada amb 3 punts i defensaran a partir 
d’ara la segona posició, que dóna accés a 
l’ascens a la Primera RFEF.

El Badalona arrenca aquest dissabte al Rico 
Pérez (18:00 hores) el tourmalet de partits 
lluny de l’Estadi. Els escapulats hauran de 
superar el hàndicap que suposa jugar tres 
duels lluny del seu temple i amb la trans-
cendència que suposa fer-ho aquesta tem-
porada: amb un ascens en joc. Arribar als 
dos partits finals de temporada (Hèrcules i 
Atlètic Llevant) amb possibilitats d’assolir 
aquesta consecució i fer-ho depenent d’un 
mateix és l’objectiu durant els tres des-
plaçaments consecutius que té l’equip de 
Manolo González.
La visita d’aquest cap de setmana a Alacant 
coincidint amb l’enfrontament davant l’Hér-
cules és la primera pedra del camí. Poste-
riorment, els badalonins tindran jornada de 
descans i el pròxim partit serà a Bunyol per 
jugar el 25 d’abril contra el filial granota. El 
rival d’aquest dissabte és cinquè a la clas-

sificació, amb 24 punts, set menys que els 
escapulats. La victòria és clau per deixar 
grogui els alacantins a la taula i sense pràc-
ticament opcions matemàtiques d’aquest a 
la Primera RFEF.
El Badalona ja sap què és guanyar a l’esta-
di del conjunt blanc-i-blau. La temporada 
2019 - 2020 va guanyar per la mínima, en el 
darrer desplaçament dels escapulats (1-2).

Escaneja el QR per 
veure el retorn dels 
aficionats 

Foto: CFB

Foto: Flash BDN

Foto: Flash BDN

Escaneja per veure 
la prèvia del partit 
Hércules - Badalona
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Ainhoa Marín: “La meva incorporació al Seagull 
a l’estiu va ser una decisió molt encertada”
La davantera del Seagull va ser l’autora del gol de la darrera victòria blava

Foto: CES

La incorporació d’Ainhoa Marín (Badalona, 
2001) al Seagull va ser un dels fitxatges 
bomba durant l’estiu de l’any passat. La 
cirereta del pastís d’un projecte il·lusionant 
que, malauradament, no podrà culminar-se 
amb un ascens aquest any. 
Marín va iniciar la seva formació a la Uni-
ficació Llefià i aquest curs ha optat per 
tornar a la seva ciutat d’origen per ajudar 
les ‘gavines’ en el seu objectiu. “La decisió 
d’incorporar-me al Seagull ha estat positiva 
i estic molt bé. Volia això que estem vivint 
ara mateix, tot i no aconseguir aquesta clas-
sificació per al grup d’ascens. El meu camí 
com a ‘gavina’ és bo i estic còmode. El meu 
objectiu era gaudir i agafar confiança i és  
una decisió molt encertada per part meva”, 
assegurada AInhoa. 
La davantera del Seagull va decidir fer un 
pas enrere de categoria i deixar enrere la 
Primera Divisió per incorporar-se al club 
de les ‘gavines’. Aquest curs, Ainhoa no es 
va plantejar marxar de la seva ciutat, una 
jugadora molt familiar, tal com ella mateixa 

diu i exposa en les seves xarxes socials. 
“No volia marxar de casa perquè estàvem 
en plena pandèmia i havia de prendre una 
decisió molt ràpid i això és una por. Tard o 
d’hora es pot produir aquest fet de marxar 
però no era el moment”.

La seva verticalitat per banda esquerra, tèc-
nica individual i caràcter s’ha vist reflectit a 
la gespa de l’Estadi Municipal de Badalona 
en què, a més a més, ha sumat tres dianes. 
La darrera davant el Pozuelo en la jornada 
anterior, i que va suposar la victòria badalo-
nina en la segona fase del curs (1-0). 

“M’agrada que el meu caràcter es pugui 
veure a la gespa perquè això s’ha d’expres-
sar a la gespa i també denota lideratge”. 
Ainhoa, assegura que “abans de pensar en 
una categoria o nivell s’ha de pensar en un 
mateix”.
Nuria i Pilar Garrote i Alba Gordo són les al-
tres tres jugadores badalonines que juguen 
a la primera plantilla del Seagull. 

La Llefià suma la cinquena victòria seguida 
i el Sistrells segueix líder al seu grup
El conjunt de Jordi Souto buscarà diumenge el lideratge al camp de la Guineueta

Foto: arxiu

a la competició aquesta temporada. El CD 
Arrabal - Calaf Gramenet serà un dels ri-
vals més directes per pugnar per aquesta 
primera posició.
Registres més mortals acumulen els dos 
Young Talents a Tercera Catalana. El filial 
groc va caure per la mínima al camp del 
Cerro (2-1) i el primer equip va sumar un 
punt  a Badalona Sud contra el Carmelo 
(1-1). 
Per la seva part, el retorn del Pomar a Ter-
cera Catalana tampoc està sent gens posi-
tiu i acumula tres derrotes i un únic empat. 
S’ha de seguir lluitant per intentar salvar 
la categoria en les 13 finals de tempora-
da que resten. El Pere Gol segueix el seu 
bon camí per no haver de patir i va superar 
La Llantia al Municipal de La Salut en un 
matx amb vuit gols (5-3). 
Finalment, el Young Talent C va empatar al 
camp de l’Alegria (1-1). 

La Unificació Llefià no va començar la 
temporada amb la millor de les sensacions 
- tres desfetes consecutives - però en les 
darreres cinc jornades no ha deixat esca-
par cap punt (15 punts de 15 possibles).
Amb cinc victòries seguides, el conjunt 
de Jordi Souto no només ha deixat enrere 
la cua de la classificació sinó que aquest 
diumenge (12:30 hores) pot liderar el seu 
subgrup de Primera Catalana. La victòria 
enfront del Mollet (2-0) ajuda els vermells 
a ser segons a la taula i visitar el camp del 
líder, la Guineueta, amb opcions de lide-
ratge. 

Qui ja és lider des de l’inici del curs és 
el Sistrells de David López-Tola. Tres 
victòries en quatre partits disputats és el 
balanç de l’equip de Can Cabanyes, qui 
va golejar dissabte a domicili La Salle Bo-
nanova (2-8). Molt bon retorn dels blaus 

FUTBOL COMARCAL

Del 08/04 al 21/04/2021
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S’ha aprovat el pressupost per remodelar les Pistes d’Atletisme Paco Àguila

Durant el ple d’aquest mes de març l’Ajunta-
ment de Badalona va aprovar el pressupost 
d’inversions municipals d’aquest any 2021, a 
on es contemplava la reforma de les pistes 
d’Atletisme Paco Àguila. Tota una reivindica-
ció per part de la Unió Gimnàstica d’Atletisme 
de Badalona (UGE) i que acumulava any rere 
any. L’Ajuntament destinarà 1.8 milions d’eu-
ros i aquest fet serà un nou futur per al club.
“Actualment tenim una pista molt degradada, 
no homologada i no podem fer competicions 
des de l’any 2016. A més a més, tot el mate-
rial el tenim en pèssimes condicions”, explica 
el president de la UGE Badalona, David Ga-
llego, al Diari de Badalona. Entre les diferents 
parts d’aquesta obra integral es troba l’homo-
logació de la pista, la renovació de material i 
serveis annexos com les grades, que mai han 
tingut a la instal·lació. A més a més, també 
s’inclou la reforma dels vestidors i la incor-
poració d’un gimnàs.
“És una necessitat urgent perquè tenim una 
pista no homologada. Hem tingut la sort que 
els resultats acompanyen i tenim més ressò 

David Gallego, president UGE Badalona: 
“El compromís polític és començar l’obra a l’estiu”

mediàtic en els darrers anys i això també ha 
ajudat molt”, afegeix Gallego.
“Evidentment la degradació de la pista fa que 
els atletes marxin. Ara mateix tenim una pista 
a dos quilòmetres a Santa Coloma nova i en 
millors condicions i van cap allà”.El club ha 
arribat a tenir 313 socis i abans de la pandè-
mia van baixar a 252.
A la instal·lació, també hi conviu el Rugby 
Badalona tot i que l’agreujament de les pistes 
perjudica més a la UGE. “Tenim reivindica-
ció conjunta amb el Rugby Badalona però 
nosaltres som qui més problemes teníem. 
Sempre hem tingut un nivell alt però a partir 
del 2008 es va veure agreujat amb la pèrdua 
de 100 socis a causa de la instal·lació de la 
gespa i abans de la covid sí que vam recupe-
rar aquest èxit esportiu que teníem”, afegeix 
Gallego.

Nova pista a finals d’any
“El compromís polític per començar les obres 
és a finals de l’estiu i la previsió d’obres és de 
vuit setmanes. Som una instal·lació de terce-

ra i s’ha de solucionar aquest problema per 
seguir mantenint el talent que tenim al club 
i a la ciutat.
Evidentment, tenir una instal·lació nova ajuda 
a poder plantejar l’organització de competi-

cions al club i a Badalona: “Aquesta obra serà 
un punt d’inflexió i tenim al cap demanar el 
Campionat d’Espanya d’Atletisme de l’any 
2022”. La darrera prova homologada a la ciu-
tat la vam organitzar l’any 2014.

Foto: UGE Badalona

Carles Espona, entrenador CB Sant Josep: 
“Esperem que ens respecti una mica la normalitat”
Un confinament i una jornada de descans han perjudicat el ritme de l’equip
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hauran disputat un partit en més d’un mes 
de lliga regular (exactament, 33 dies). Ara, 
hauran de trobar una nova data per dispu-
tar el matx ajornat davant el Montgat.
“Esperem que ens respecti una mica la 
normalitat i poder agafar una mica de 
ritme de competició. Ja hi jugàvem amb 
això. És una realitat i un risc que hem de 
correr. Hem jugat dos partits amb poc rit-
me però l’equip està molt bé. Els fitxatges 
ens han donat un punt d’experiència que 
no teníem. El ritme és bo però les atura-
des ens van fatal. Som un equip que de-
penem del ritme i sumem dues victòries 
sense tenir-ne una intensitat alta”, afegeix 
Espona. “El confinament ens pot passar 
a tots. Ens ha tocat ara i esperem que no 
ens torni a passar perquè això et condi-
ciona molt”.
Una victòria ajustada al centre parroquial 
davant el CEB Girona ( 64-63) i una altra 
al Josep Mora davant la UE Mataró (57-

68) ajuden el Sant Josep a poder somiar 
amb la fase final del ‘Campeonato de Es-
paña - Primera División Masculina’. 
“Montgat té molta experiència però Giro-
na també té equipàs. Serà una lliga molt 
competida i qualsevol ensopegada es 
paga car. No ens proposem l’ascens i més 
després de l’aturada del gener, que vam 
tenir jugadors que no han pogut seguir. 
És una lliga curta. No volem mirar més 
enllà però si tenim la possibilitat, anirem 
a lluitar-ho”, conclou amb optimisme 
l’entrenador del primer equip badaloní. 
Tot i que encara s’ha de confirmar, previ-
siblement jugaran dos partits en dos dies. 
Dissabte 10 contra el Montgat i diumenge 
11 davant el Círcol. 
La FINAL A VUIT (les tres eliminatòries 
a partit únic) la disputaran els primers 
classificat de cadascun dels cinc grups, 
més els tres millors segons, a partir de la 
primera setmana del mes de juny.

POLIESPORTIU

El primer equip de CB Sant Josep és el 
mateix reflex d’allò que podia ocórrer en 
una temporada amb covid. “Hem jugat 
dos partits i amb molts condicionants: 
el primer partit va ser després de molts 
mesos sense competició (un any per ser 

exactes) i la segona jornada després d’un 
confinament”, exposa l’entrenador del 
conjunt groc-i-lila Carles Espona. 
En les quatre primeres setmanes de com-
petició, l’equip parroquial ja ha hagut de 
viure un confinament de 10 dies i només 
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 Àries (21/3 al 20/4)
Guardes el teu costat més emotiu sota set claus. Pots 
gaudir de moments entranyables amb els teus. Si es-
tàs a l’atur, un amic pot obrir-te les portes a un lloc 
de feina.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Algú a qui aprecies, possiblement una dona, és víc-
tima d’una injustícia i faràs el possible per ajudar-la. 
A la feina, potser hauràs de posar límit a un superior 
abusiu.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si tens una relació de parella, potser és moment de fer 
un pas endavant i fins i tot parlareu de passar per vica-
ria. Possible escapada de cap de setmana amb els fills.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si hi havia problemes a la feina, tens el suport del teu 
superior. Et sents més enèrgic, aprofites per fer exercici 
i perdre algun quilo. Notícies d’un amic del passat. 

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Compte de barrejar diners i amistat. Si no queden les 
coses ben clares es pot produir una situació incòmoda 
per ambdós. Cerques moments per trobar la pau. Vols 
desconnexió.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Al sector professional tocarà definir molt bé què vols 
fer. Sembla que has entrat en competència amb algú. 
En aquests dies podries tenir somnis profètics, posa-hi 
atenció.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’aspecte de Plutó amb Venus et pot fer viure un intens 
enamorament. Podries experimentar fins i tot, certa ge-
losia. En el laboral, un projecte dóna els seus fruits.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
La teva agenda s’amplia amb nous i interessants contac-
tes. Estàs més comunicatiu i fas amics amb facilitat. T’as-
sabentes d’una notícia força delicada i caldrà ser prudent.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Podries trobar algun entrebanc al sector laboral. Parlar 
de tot plegat amb una persona de confiança, t’ajudarà a 
enfocar-te en els teus objectius i no perdre més energia.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Lluna i Neptú a Casa VII, inclinen a reconciliar-se amb 
la parella si estàveu enfadats. També pot aplicar-se a 
una exparella. Tocarà guardar el secret d’una bona 
amistat.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb tres planetes per Casa V, cerques la manera de 
passar-ho bé i de distreure’t dels problemes quotidians. 
Una persona t’atrau, però esperes que ella doni el pri-
mer pas.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Les finances demanen atenció. Potser cal organitzar-se 
millor en les petites despeses del dia a dia. Et dones 
plaers culinaris, però compte amb els dolços, no n’abusis.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku

Del 08/04 al 21/04/2021
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