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No sabem ni com serà 
ni la data, però el dimoni 
es cremarà

Foto: @msubirats

Els llibreters i 
floristes badalonins 
esperançats amb 
aquest Sant Jordi 2-3

ESPECIAL RENDA : Totes les claus de la declaració de la Renda 2020 pàg 12-13

Enllestint 
el dimoni

Tens curiositat per saber com es construeix 
el dimoni?
Escaneja aquest codi QR i veuràs l’equip 
artístic treballant en el ‘Dimoni Moníssim’.

LA CONSTRUCCIÓ DEL DIMONI

Foto: Floristeria Morera
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Un Sant Jordi diferent, però millor que l’any 
passat. Sota aquesta idea, s’ha preparat la 
Diada a Badalona. Un 23 d’abril que tindrà 
com a epicentre de la festa la plaça Pompeu 
Fabra, per primera vegada. i no el carrer 
Francesc Layret, un carrer que restarà tallat 
durant tota la jornada. A més les botigues del 
Centre de la ciutat, associades a Badacentre, 
trauran les seves parades al carrer. A Pom-
peu Fabra hi trobarem la Fira del llibre, però 
també parades de roses, dolços i entitats de 
la ciutat. Justament aquest fet ha provocat 
durant les darreres hores el malestar dels 
llibreters de la ciutat perquè havien demanat 
un espai diferenciat entre llibres i la resta de 

productes que es vendran. L’Ajuntament de 
Badalona ha anunciat que hi haurà un límit 
d’aforament i es controlarà els accessos a la 
fira que estarà oberta a partir de les 8h del 
matí i durant tot el dia. D’altra banda, entitats 
de la ciutat han preparat activitats culturals 
coicidint amb la Diada de Sant Jordi. L’Es-
pai Betúlia proposarà una ruta per conèixer 
la figura del mestre Pompeu Fabra i el Cír-
col, per exemple, obrirà el teatre a partir de 
les 16h on diversos escriptors badalonins, 
relacionats amb l’entitat, signaran els seus 
llibres. També les biblioteques han preparat 
activitats als seus equipaments per celebrar 
el dia del llibre i la rosa. La Rosa Oliveras, de la jardineria Concepció, preparant els rams de roses per aquest Sant Jordi

Un Sant Jordi 
amb mirada cap 
a la “normalitat”
Els comerciants badalonins afronten 
una Diada amb molt d’optimisme i 
parades al carrer

Núm. 717
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La Rosa Oliveras, de la jardineria Concepció, preparant els rams de roses per aquest Sant Jordi A la llibreria Saltamartí, del carrer Canonge Baranera, l’activitat ha estat frenètica els darrers dies

Els llibreters badalonins esperançats 
amb aquest Sant Jordi
Fa dies que l’activitat a la llibreria Saltamartí, 
al carrer Canonge Baranera, és frenètica. Les 
mesures anticovid han fet avançar la jornada 
de Sant Jordi a les llibreries. Segons explica 
el llibreter, Gerard Remendo, al Diari de Bada-
lona, només poden estar 2 o 3 persones dins 
de la botiga i això fa que l’atenció no pugui 
ser com abans. Tot i això, Remendo creu que 
serà un bon Sant Jordi, però ha lamentat que 
l’Ajuntament no hagi permès instal·lar durant 
tres dies la Fira del llibre, ni tampoc fer-ho a la 
plaça de la Vila. Pel que fa a les novetats, Re-
mendo admet que serà un Sant Jordi “estrany” 
on es barrejaran els llibres que van sortir fa un 
any i també les nombroses novetats que s’han 
tret enguany. El llibreter badaloní, que està ju-
bilat, però donarà un cop de per aquest Sant 

Jordi a Saltamartí, confia que tothom tindrà 
“paciència” en fer cues aquest divendres per 
tal d’adquirir el seu llibre. S’ha de recordar que 
a la Fira del Llibre de la ciutat es comptarà com 
cada any amb la col·laboració dels Gremi de 
Llibreters de Badalona i participaran: Llibreria 
Abacus, Associació Cultural de Poesia Pont 
del Petroli, Llibreria Crapze, Llibreria Carlos, 
Llibreria Fènix, Lagaia books, Llibreria Salta-
martí i Llibreria Somnia.

Menys roses, però millors vendes que 
l’any passat
Les floristeries de Badalona també van atra-
fegades aquesta setmana enllestint totes les 
roses que vendran, sobretot aquest divendres 
23 d’abril. A la jardinera Concepció, al carrer 
Arnús, fa dies que estan preparant els rams i 
també les reserves dels seus clients. La flo-

rista Rosa Oliveras confia que serà un bon 
Sant Jordi. “Jo sóc optimista i crec que la gent 
s’animarà a sortir al carrer i comprar roses”, 
explica Oliveras al Diari de Badalona. La floris-
ta assegura que enguany no hi haurà tanta dis-
ponibilitat de roses, perquè les que arriben de 
fora han tingut contratemps com huracans o la 
situació derivada per la Covid. Oliveras admet 
que només hi ha dos productors del Maresme 
que segueixen cultivant roses, i això farà que 
no tinguem gaires de quilòmetre zero. Pel que 
fa als colors, Oliveras és clara, el color rei de 
la festa de Sant Jordi és el vermell i aquesta 
serà com sempre la més venuda. Oliveras ha 
recordat que l’any passat van repartir moltes 
roses a casa i aquest esperen que la gent pu-
gui comprar les roses, fent les cues adients, 
tant a la plaça Pompeu Fabra com a la resta de 
parades que s’instal·laran a la ciutat.

Del 22/04 al 05/05/2021

Podeu veure 
les entrevistes 
als llibreters i 
floristes badalo-
nins parlant de la 
prèvia de la Dia-
da de Sant Jordi. 
Com anirà el dia? 
On estaran? Mira 
aquí el vídeo que 

hem preparat des 
de la Redacció del 
Diari de Badalona 
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Al QR pots veure 
el vídeo de la 
Rosario Mora, 
la persona que 
va veure a la 
Verge fa 34 
anys. També hi 
trobaràs la zona 
de culte situada 
a la Serralada de 
Marina.

Sota la Creu de Montigalà hi ha un lloc 
de culte des de fa 34 anys
Un grup de dones resen sota un arbre on, afirmen, va aparèixer la Verge al 1987

Altar fet a mà on resen dos cops per semana

La zona de l’aparició es va convertir en un lloc de culte

El 1987 un grup de dones de la parròquia 
Verge del Roser, situada al barri de Lloreda, 
sortien a caminar fins a la Creu de Monti-
galà mentre feien les seves oracions durant 
el camí. Una d’elles és la Rosario Mora, la 
persona que va presenciar l’aparició de la 
Verge. El grup sempre seguia la mateixa 
ruta, però aquell dia un ocell no parava 
de piular, i la Rosario va sentir que havia 
de modificar el seu rumb. “Vaig baixar co-
rrents per la muntanya i vaig veure com una 
bola de llum passava per sobre meu i es 
parava a un arbre. En aquell moment vaig 
dir-li: en quin lloc t’has anat a posar!, i em 
va contestar: El meu camí no és de roses, 
sinó d’espines. I tenia raó, ha estat així”. 
Des de llavors aquella zona s’ha convertit 
en un lloc de culte. Actualment són 7 les 
dones que pugen cada dijous i diumenge 
a fer les seves oracions. En més de trenta 

anys han condicionat la zona amb diferents 
referències bíbliques. Sota l’arbre posen els 
apòstols i l’anomenat Verge de l’Arbre amb 
motiu de l’aparició. També es poden trobar 
els 10 manaments a una roca, la cova de 
Betlem, el riu jordà i l’Hort de les oliveres 
entre d’altres. El fet de tenir aquest lloc 
d’oració a una muntanya molt transitada els 
hi ha provocat desperfectes en alguns dels 
seus objectes. “Ja no podem deixar res per-
què ens ho trenquen. Abans deixàvem flors 
i al minut estaven destrossades. La Verge ja 
ens va dir que no deixéssim res”, assegura 
Mora. Les aparicions no són l’única relació 
que té Rosario amb les màximes autoritats 
religioses, sinó que també es comuniquen 
amb ella. “Se’m posen al costat perquè si es 
posen a l’esquena no els hi faig cas. Quan 
em volen dir alguna cosa li dic a una de 
les companyes que ho escrigui. Jo no sé 
escriure molt, però ho he de fer perquè a 
vegades em parlen a les tres o a les quatre 
de la matinada i a qualsevol lloc”, afirma 
Rosario.
Mentre el grup segueix resant dos cops 

per setmana a la Creu de Montigalà, multi-
tut d’esportistes, amb poca roba, han con-
vertit aquesta zona de Badalona en el seu 
lloc d’entrenament. Dos móns diferents 
convivint en un mateix espai
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Tens curiositat 
per saber com 
es construeix 
el dimoni? Al 
Qr trobaràs un 
video amb l’equip 
artístic treballant 
en el “Dimoni 
Moníssim” d’en-
guany.

El dimoni de 2021 és atípic per 
diferents motius. El principal 
és que el signe identitari per 
excel·lència de les festes de 
maig no s’elabora a la ciutat. En 
Ramon De Los Heros i el seu 
equip són els encarregats de 
fer el dimoni des de fa 17 anys 
i fins ara treballaven a l’edifici 
de la Mobba. A causa del seu 
enderrocament, s’han vist obli-
gats a buscar a contrarellotge 
un local per poder portar a ter-
me el projecte. Aquest canvi, 
però, ha suposat un gran con-
tratemps perquè que han hagut 
de modificar algunes mides per 
poder entrar i treure peces de la 
figura, ja que a la Mobba dis-
posaven de molt més espai. Cal 
recordar que el disseny d’en-
guany és el mateix del 2020, 
ja que la pandèmia va evitar la 
seva construcció.

L’equip artístic construint la cara del Dimoni

El Dimoni es construeix 
per primera vegada a Barcelona
En Ramon De Los Heros i el seu equip treballaven a la Mobba fins la present edició

LA CONSTRUCCIÓ 
DEL DIMONI
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Al QR pots veure 
el vídeo de les 
queixes dels 
veïns del barri 
del Remei. En ell 
també surten les 
façanes deterio-
rades, els cotxes 
abandonats i 
d’altres problemes 
del barri.

El barri més petit de Badalona 
demana a crits un ‘Remei’ 
Els veïns denuncien brutícia, inseguretat, cotxes abandonats i edificis deteriorats

El mal estat dels edificis els converteix en perillosos

El Barri d’El Remei és el més petit de Bada-
lona. El formen quatre carrers i està situat 
entre Sant Roc i Sant Adrià. Tot i les pe-
tites dimensions d’aquesta zona, els seus 
veïns denuncien diversos problemes greus 
de convivència que perjudiquen la qualitat 
de vida de les persones que hi resideixen. 

Des de l’Associació de Veïns denominen 
aquests carrers com “el taller de Badalo-
na”. És habitual veure una gran quantitat de 
cotxes al carrer i molts negocis de repara-
ció de vehicles. La Silvia Jordán és veïna i 
membre de la junta veïnal i assegura que 
l’activitat de la majoria d’ells no respecta 

les normes. “Es canvien olis i es tiren a te-
rra i es llencen peces a les voreres. També 
es poden veure cotxes abandonats que els 
utilitzen per desballestar-los i extreure les 
peces. Aquesta activitat la fan al carrer, així 
com arreglar els cotxes”. La presència del 
rentat de vehicles BonArea omple els ca-
rrers de brutícia. Una altra de les queixes 
és que els dos carrers que envolten aquesta 
zona de rentat estan plens de vehicles en 
doble filera que dificulten la circulació i 
embruten la calçada. Àngel García, un al-
tre veí, afirma que amb els anys han perdut 
serveis de primera necessitat. “Patim un 
abandonament general com a associació i 
com a barri. En 15 anys no hem tingut cap 
inversió. Ja no tenim comerços, ni parada 
d’autobús. Aquí viu gent gran i ja no tenen 
transport públic per desplaçar-se. L’estat 
dels edificis també preocupa als habitants 
del barri. Molts són antics i ja s’han produït 
episodis de despreniments que han estat 
a punt de causar danys a persones. D’al-
tres estan en mal estat i tapiats per evitar 
ocupacions, ja que és una zona propensa 

a aquesta pràctica. “Aquest barri té moltes 
possibilitats per la seva ubicació, però s’es-
tà convertint en una gàbia. No podem mar-
xar perquè no podem vendre les nostres 
propietats pel deteriorament de la zona”, 
afirma. Jordán.

Al QR trobaràs 
com es porta a 
terme el tall del 
Carrer Indústria a 
Badalona. També 
pots veure les 
activitats que fan 
les families a la 
calçada propera a l’Escola Progrés.

Escoles de Badalona protesten per uns entorns 
escolars més segurs i menys contaminats 
L’anomenada “Revolta Escolar “ talla el carrer Indústria cada quinze dies a les 16:30h

Els més petits aprofiten la calçada per jugar

La iniciativa de la Revolta Escolar es va 
iniciar a la ciutat de Barcelona al desem-
bre de 2020. Sabadell va ser la següent 
en promoure aquestes accions i Badalona 
es va convertir en la tercera ciutat en su-
mar-se a aquesta causa. L’objectiu és tallar 
carrers propers a les escoles per demanar 
entorns escolars pacificats. És a dir, amb 
menys contaminació, més segurs i amb 
més soroll. Les escoles Progrés i Ventós 
Mir son les que inicien aquest moviment 
a la ciutat, on pares i fills a la sortida del 
col·legi juguen a la calçada del carrer In-
dústria i exhibeixen pancartes i missatges 
reivindicatius. Badalona Port i Gitanjali 
també han participat en aquest tall de ca-
rrer, per tant en total son quatre els centres  
badalonins que s’hi han adherit. Des de 
les Associacions de Famílies d’Alumnes 
d’aquests centres demanen que s’activi 
la zona de baixes emissions i es limiti la 
velocitat del carrer entre 20 i 30, ja que els 

cotxes passen a velocitats altes al costat 
de les sortides de les escoles. Als primer 
talls de carrers van participar 20 escoles i 
actualment protesten més de 100 centres 
repartits pel territori espanyol.
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L’ampliació de l’àrea quirúrgica 
i de la zona d’aparcament  
centren les necessitats de millora 
immediata a Can Ruti

Aparcament a l’exterior de Can Ruti 

L’ampliació de l’àrea quirúrgica i de 
l’espai destinat a l’aparcament cen-
tren les principals necessitats de 
millora de l’entorn de Can Ruti. Així 
s’ha posat en relleu en la primera 
reunió per abordar l’avantprojecte 
de desenvolupament sanitari de la 

zona, que s’ha fet aquest dimecres 
a l’hospital Germans Trias i Pujol. 
En la trobada s’ha assenyalat la 
possibilitat de guanyar milers de 
metres quadrats de l’entorn a partir 
de modificacions del Pla General 
Metropolità (PGM), intercanviant 

usos de sòl que actualment estan 
catalogats com a forestals amb 
d’altres destinats a equipaments. 
Aquest canvi permetria garantir el 
creixement de l’hospital, així com 
dels centres de recerca de la zona 
amb un horitzó de vint anys.

Unes obres deixen al descobert un tros 
més de l’aqüeducte a Dalt la Vila

Els treballs per construir un 
nou edifici al carrer d’en Pu-
jol, a Dalt la Vila, ha deixat al 
descobert un tros més d’un an-
tic aqüeducte d’aigua al nucli 
antic de la ciutat. De fet, una 
petita part d’aquest aqüeducte, 
datat de finals del segle XIX, ja 

era visible, però ara les obres 
han servit per descobrir més 
metres d’aquest antic aqüe-
ducte que servia per trans-
portar aigua, fins a la zona de 
la Torre Vella. La intenció és 
poder conservar part d’aquest 
aqüeducte.

Imatge de l’aqüeducte del carrer d’en Pujol
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L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-
biol, ha fet arribar una carta a la presidenta 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ada 
Colau, per demanar-li que convoqui una 
reunió amb tots els alcaldes dels municipis 
de l’AMB que gaudeixen de platja. El motiu 
d’aquesta carta és coordinar estratègies da-
vant les possibles aglomeracions nocturnes 
que podrien produir-se a les platges a partir 
del 9 de maig. Aquesta data és l’escollida, si 
res no canvia, perquè finalitzi l’estat d’alarma 
i es retiri el toc de queda fixat a les 22 hores. 

En aquesta carta Albiol planteja la situació 
que pot succeir si la Generalitat decideix 
seguir amb les actuals mesures de limitació 
horària de bars i restaurants, ja que “aquest 
fet acabarà provocant, en horari nocturn, una 
situació d’enorme complexitat en els carrers 
i, de manera molt especial i concreta, en les 
platges”. L’alcalde considera que els muni-
cipis de l’àrea metropolitana que disposen 
de platja haurien de coordinar les accions 
i mesures que acabin prenent-se per evitar 
situacions i mesures contradictòries. Les platges poden ser un lloc de reunió en finalitzar el toc de queda 

Evitar aglomeracions nocturnes a les platges
Badalona demana coordinar estratègies amb tots els municipis costaners de l’AMB

El Club Nàutic Bètulo ha organitzat una matinal 
de neteja a la platja de Badalona. Forma part de 
la campanya Let’s Clean Europe!, que promou 
accions de neteja als espais naturals de Cata-
lunya. La convocatòria serà el 25 d’abril a les 
9:30 del matí i netejaran tant la sorra com l’ai-
gua. A la sorra es recolliran residus en grups 
reduïts de persones i la neteja a l’aigua l’efec-
tuaran diferents grups de busseig i snorkel. La 
recollida de microplàstics al mar es portarà a 
terme a través de paddle surf i caiac amb xarxes 
de recollida de microplàstics. Més informació al 
web del Club Nàutic Bètulo.

Convocatòria 
per netejar 
les platges de 
BadalonaTambé s’habilitarà un espai pels camions d’escombraries 

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-
biol, la presidenta de l’Associació de 
Veïns de Bonavista, Cristina Martínez; i el 
president de la Federació d’Associacions 
de Veïns de Badalona, Julio Molina, han 
signat un acord de col·laboració per al 

El viver municipal 
es trasllada a Bonavista

trasllat del viver municipal, situat actual-
ment a l’avinguda de la Cerdanya, a una 
finca ubicada al carrer Fogars de Tordera, 
del barri de Bonavista, també de propietat 
municipal. En aquest acord es recull que 
en la finca del barri de Bonavista, que ha 

estat ocupada durant un llarg període de 
temps, es crearà una nova Aula de Natura 
que desenvoluparà activitats relacionades 
amb la promoció i l’estudi del món natu-
ral. Aquesta instal·lació serà complemen-
tària de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer, 
situada a la masia de Can Miravitges, que 
des del 1979 desenvolupa activitats d’edu-
cació ambiental. Aquest acord ha permès 
resoldre un altre problema que els veïns 
de Morera i Bufalà pateixen des de fa 11 
anys. A l’Avinguda Cerdanya aparcaven els 
vehicles d’escombraries per falta d’espai, 
i amb aquest trasllat se’ls habilitarà una 
àrea d’estacionament. L’olor i les taques 
d’oli a la via pública, eren algunes de les 
queixes. La presidenta de l’Associació de 
Veïns de Bonavista, Cristina Martínez, ha 
destacat que l’acord “és un gran avenç per 
a la recuperació per al barri d’aquest espai 
tan degradat des de feia temps”, mentre 
que el president de la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Badalona (FAVB), Julio 
Molina, ha valorat positivament per aques-
ta signatura perquè és “fruit de la col·labo-
ració de les entitats veïnals i l’Ajuntament”. 

Imatge de l’antic viver municipal 

Núm. 717
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ESTIC OBLIGAT A FER DECLARACIÓ?
Tenen obligació de presentar la declaració 
tot treballador que hagi tingut ingressos 
anuals superiors a 22.000 euros, sempre 
que procedeixin d’un únic pagador. En el 
cas que hagin tingut dos o més pagadors 
aquest límit baixa a 14.000 euros anuals. Es 
considera que un contribuent ha tingut més 
d’un pagador quan les quanties que ha rebut 
del segon o següents pagadors superen els 
1.500 euros en conjunt.

I si he estat en un ERTO?
Aquests límits afecten també als treballadors 
que l’any 2020 hagin estat afectats per un 
Expedient de Regulació Temporal d’Ocupa-
ció (ERTO), ja que es considera que el SEPE 
és també un segon pagador, sempre que els 
hagi abonat més de 1.500 euros en l’exerci-
ci. Hisenda calcula que dels 3,4 milions de 
persones que van estar en ERTO en algun 
moment de l’any 2020, només a 327.000 
d’elles els generarà l’obligació de declarar, 
és a dir, només 327.000 d’ells van cobrar 
entre 14.000 i 22.000 euros procedint 1.500 
euros del SEPE.

COBRAMENTS INDEGUTS DEL SEPE
Els treballadors que hagin estat en ERTO 
l’any passat han de mirar si han cobrat del 

El coronavirus i les seves conseqüències ha afectat tots els estaments de la so-
cietat; també la declaració de la renda. En aquest especial volem transmetre els 
conceptes clau per tal d’ajudar tots els nostres lectors a superar aquest tràmit de 
la millor forma possible. En primer lloc, recordem que el termini per presentar la 
declaració de la ren-da de l’any 2020 comença el 7 d’abril i acaba el 30 de juny.

SEPE més del que els corresponia. Si l’any 
2020 van tenir oportunitat de regularitzar la 
situació, retornant al SEPE els cobraments 
indeguts, llavors l’esborrany de la seva de-
claració serà correcte. Però si no han pogut 
arreglar la seva situació fins a 2021 o si 
no ho han fet encara, han de comprovar si 
l’esborrany recull els cobraments indeguts 
per acceptar-los o modificar-los si no fossin 
els adequats. Si aquestes dades no figuren, 
poden esperar arreglar la situació abans de 
fer la declaració de la renda o poden presen-
tar-la errònia. Però han de tenir en compte 
que en el futur hauran de sol·licitar una rec-
tificació.

Què cal fer?
Si coneix l’import que ha de tornar al SEPE, 
pot reduir els ingressos a declarar en aques-
ta quantia. Si no el coneix o prefereix espe-
rar que li notifiqui el SEPE, llavors passarà 
el següent: la declaració li sortirà a ingres-
sar una quantitat més gran i, posteriorment, 
quan ja conegui les quantitats exactes a re-
integrar al SEPE, podrà sol·licitar a l’Agència 
Tributària una rectificació de la declaració 
per recuperar els impostos abonats de més.

INGRÉS MÍNIM VITAL I AUTÒNOMS
Els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital es-

La campanya de la renda finalitza el 30 de juny

tan obligats per llei a presentar la declaració 
de la renda, encara que estaran exempts de 
tributar si el total de prestacions percebu-
des sumant les autonòmiques no superen 
els 11.280 euros. Els autònoms que durant 
la pandèmia de la covid-19 hagin percebut 
la prestació extraordinària per cessament 
d’activitat tindran també obligació de pre-
sentar la declaració, ja aquest ajut equival 
a la prestació per atur dels assalariats i 
es considera un rendiment de la feina no 
exempt de tributació.

SI TINC UNA HIPOTECA...
Hi ha alguns casos en què pot practicar-se 
l’anomenada deducció per adquisició de 
l’habitatge habitual. Per fer-ho és impres-
cindible reunir una sèrie de requisits. Per 
començar, aquesta deducció només es pot 
practicar sobre una hipoteca contractada 
per adquirir l’habitatge habitual del contri-
buent. A més, atès que Hisenda la va supri-
mir l’1 de gener de 2013, només la poden 
aplicar aquells que van comprar l’immoble 

Renda 2020: les claus
per fer la declaració
Encarem un exercici marcat per
la pandèmia i els ERTO

(i van formalitzar el préstec) abans del 31 de des-
embre de 2012 i que, a més, van aplicar aquesta 
desgravació en la declaració de la renda de 2012 
o en les anteriors. Els que compleixin tots aquests 
requisits poden desgravar fins a un 15% del que 

DATES IMPORTANTS
7 d’abril: comença la campanya de la renda 2020-2021 amb presentació per Inter-
net de les declaracions de l’IRPF.
4 de maig: és possible demanar cita prèvia per ser atès per telèfon.
6 de maig: comença el termini per presentar la declaració de la renda via telefò-
nica. 
27 de maig: és possible sol·licitar cita per fer la declaració de manera presencial.
2 de juny: inici de la campanya de la declaració de la renda de forma presencial. 
25 de juny: finalitza el termini de declaracions amb resultat a ingressar  amb do-
miciliació bancària.
30 de juny: fi de la campanya de la renda 2020-2021.

Text:  Bernat López / revistailuro.com
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El passat dia 7 d’abril, va començar 
la Campanya de Renda 2020. Una 
campanya caracteritzada per les 
conseqüències que encara, avui dia, 
arrosseguem de la Covid-19.
Només a Catalunya va finalitzar 2020 
amb 1,05 milions de treballadors en 
ERTO.
La primera conseqüència és l’obliga-
ció de presentar declaració de renda. 
Durant l’exercici 2020, han percebut 
ingressos de dos pagadors (SEPE i 
empresa) i, en cas que entre tots dos 
superin els 14.000€ i el segon paga-
dor superi els 1.500€, hi ha obligació 
i, amb una probabilitat molt alta, serà 
positiva.
A nivell autonòmic, Catalunya ha 
aprovat una deducció que es podran 
aplicar els contribuents que, es vegin 
afectats.
L’import de la deducció és l’equivalent 
a la diferència entre la quota íntegra 
catalana i l’estatal. Això vol dir que 
la Generalitat deixarà de cobrar el di-
ferencial català, evitant que aquests 
treballadors es vegin penalitzats per 

haver de presentar declaració.
És important saber que aquesta de-
ducció no apareix en l’esborrany que 
confecciona l’Agència Tributària.
La segona problemàtica ve deriva-
da de les irregularitats comeses pel 
SEPE. Molts són els ciutadans que 
han percebut quantitats en excés i 
que encara avui no han pogut tornar 
per no disposar de la informació ne-
cessària.
Així doncs, si la devolució s’hagués 
produït en 2020, en la declaració 
consignarem el net percebut, i si la 
devolució és en 2021 o encara no 
s’ha realitzat, cal consignar l’import 
percebut en 2020 i regularitzar en el 
següent exercici.
L’INSS s’ha compromès a facilitar 
aquesta informació a l’Agència Tribu-
tària per la qual cosa les dades fiscals 
podran anar-se modificant al llarg de 
la campanya de renda.
Per això, aconsellem revisar les da-
des fiscals, calcular declaració, i en 
cas de dubte, posar-se en mans de 
professionals.

Mònica Pereira Machuca
Assessora Fiscal                         www.asesoriapereira.com

La campanya de la renda finalitza el 30 de juny

Concha Forteza, Ponent de la Comissió 
Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors de 

Catalunya

Les recomanacions 
dels experts

DATES IMPORTANTS
7 d’abril: comença la campanya de la renda 2020-2021 amb presentació per Inter-
net de les declaracions de l’IRPF.
4 de maig: és possible demanar cita prèvia per ser atès per telèfon.
6 de maig: comença el termini per presentar la declaració de la renda via telefò-
nica. 
27 de maig: és possible sol·licitar cita per fer la declaració de manera presencial.
2 de juny: inici de la campanya de la declaració de la renda de forma presencial. 
25 de juny: finalitza el termini de declaracions amb resultat a ingressar  amb do-
miciliació bancària.
30 de juny: fi de la campanya de la renda 2020-2021.

Text: Concha Forteza
Donat el caràcter excepcional de l’exercici 
econòmic 2020, hem volgut consultar la 
veu dels experts en matèria impositiva. 
Concha Forteza, Ponent de la Comissió 
Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors de 
Catalunya ens aporta la llum necessària 
per encarar la declaració amb garanties. 
“Pel que fa a la normativa, no hi ha cap 
modificació rellevant. Aquesta campanya 
de la renda és continuista amb l’anterior 
en termes de normes fiscals i deduc-
cions”, afirma. Ara bé, el context de la 
pandèmia sí que complica, “i molt”, la 
campanya, ja que “molta gent que no es-
tava obligada a fer declaració per guanyar 
menys de 22.000 euros a l’any l’haurà de 
fer”. “En la majoria dels casos, tots els 
cobraments que s’han rebut del SEPE en 
concepte d’ERTO no han tingut cap reten-
ció. Per tant, hi ha impostos pendents de 
pagar. Parlem de quantitats que poden ser 
importants per un contribuent petit”, ad-
verteix Choncha Forteza. Per exemplificar 
això, l’assessora fiscal ens trasllada el 
cas que l’Agència Tributària ha fet públic: 
“Una persona que ha cobrat 21.000 eu-
ros anuals repartits entre la seva empresa 
(16.000) i el SEPE (5.000) haurà de pagar 
al voltant de 1.500 euros a Hisenda”.

El més important  
Per davant de tot, Concha Forteza de-
mana a tot treballador i treballadora que 
dugui a terme “una revisió acurada de les 
dades fiscals”, per veure si “els imports 
que hi apareixen com a cobrats són els 
correctes”. En cas que es detectin erra-
des, el més intel·ligent és “esperar a fer 
la declaració”. “La millor opció és espe-
rar que el SEPE regularitzi bé l’expedient. 
Si una persona fa la declaració amb les 
dades fiscals incorrectes, estarà tribu-
tant per unes quantitats que t’obligaran 
a presentar una rectificació en el futur. I 
demanar a Hisenda que et torni uns di-
nes que tu has pagat per avançat”, ex-

posa la Ponent de la Comissió Fiscal del 
Col·legi Oficial de Gestors de Catalunya. 
En aquest sentit, l’assessora fiscal con-
sultada recomana també “fer una revisió 
extensa de les dades fiscals a aquelles 
persones que rebin prestacions de ma-
ternitat i família nombrosa”. “Les mares 
treballadores que han estat en ERTO no 
tenen dret a la deducció de maternitat ni 
guarderia. Per això han de comprovar 
que el seu expedient sigui correcte”, afe-
geix Forteza.

Sense solucions màgiques  
Qualsevol professional que no es dediqui 
al sector de l’assessoria fiscal pot pensar 
que qualsevol gestor té moltes armes da-
vant de l’administració per tal de comple-
tar qualsevol tràmit. La pandèmia, però, 
ha demostrat que estem lluny d’aconse-
guir-ho. “Nosaltres no tenim la solució 
màgica. Tot allò que el SEPE no resol es 
fa difícil. Penso que tenim un problema 
important, perquè no disposem d’un ac-
cés especial a l’administració com a pro-
fessionals. Caldria plantejar-ho, sobretot 
per solucionar casos més conflictius que 
són difícils de desencallar de forma te-

lemàtica”, lamenta Concha Forteza. La 
nostra protagonista creu que la pandèmia 
“ens ha agafat a tots a peu canviat” i que, 
en molts casos, “l’administració ha que-
dat desbordada”. Concha Forteza aposta 
per “plantejar una estructura que millori 
l’atenció” i n’augmenti “l’efectivitat”. “El 
plantejament telemàtic és positiu, so-
bretot perquè facilita gestions senzilles. 
Però l’atenció presencial no pot quedar 
mai fora de joc. Hi ha persones amb ca-
sos complexos i gent que no disposa de 
les habilitats i els recursos necessaris 
per encarar la via telemàtica. Penso que 
l’administració s’hauria de reorganitzar 
per caminar cap a una efectivitat supe-
rior”, sentència

hagin pagat per la seva hipoteca durant l’any: un 
7,5% en el tram estatal i un 7,5% més en el tram 
autonòmic. Això sí, la deducció pot aplicar-se sobre 
una base màxima de 9.040 euros anuals, així que el 
contribuent pot deduir fins 1.356 euros com a molt.

Del 22/04 al 05/05/2021



Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.comCULTURA14

Badalona recupera 
la Magna Celebratio 
durant aquest cap 
de setmana

La Magna torna aquest 24 i 25 d’abril 

Torna el festival romà de Badalona després 
del parèntesi obligat de l’any passat. Com 
és habitual, la Magna Celebratio, que en 
aquesta edició tindrà com a protagonista 
l’arquitecte i enginyer Marc Vitruvi (segle I 
aC), concentrarà totes les activitats durant 
aquest cap de setmana, 24 i 25 d’abril. El 
festival presentarà al públic conferències, 
espectacles i demostracions de reconstruc-
ció històrica, visites al patrimoni arqueolò-
gic i activitats i tallers per a tots els públics. 

A més dels actes presencials, alguns dels 
quals es podran seguir en directe pel canal 
de Youtube del Museu de Badalona, s’han 
programat diferents continguts (reconstruc-
ció històrica, arqueologia i tallers) que es 
difondran durant el festival en el web i en 
els perfils de les xarxes socials del Museu. 
Enguany, a més, amb motiu de la pandèmia 
i per garantir la seguretat de participants i 
de públic, caldrà inscriure’s i adquirir les 
entrades, prèviament, al web del Museu.

Imatge de l’interior de la Casa de l’Heura

l’entorn d’un atri. També inclou algunes 
singularitats com l’oecus (menjador d’es-
tiu) de grans proporcions amb paviments 
originals d’opus signinum tessel·lat o un 
tram del carrer (cardo maximus) que se-
parava les dues cases. Amb l’obertura 
d’aquest nou espai de més de 550 m2, Ba-
dalona completarà la museïtzació de prop 
de 5.000 m2 de ciutat romana.

Aquest dissabte a les 12h, i no dijous com 
estava previst, quedarà oberta la Casa de 
l’Heura, una domus de final del segle I aC 
que se sumarà a l’oferta d’espais visitables 
d’època romana que ofereix el Museu.  
La casa guarda moltes similituds amb la 
veïna domus dels Dofins, amb una àrea 
de treball amb dipòsits destinats al vi i 
amb diverses habitacions distribuïdes a 

L’obertura de la Casa de 
l’Heurà serà finalment 
aquest dissabte 

Pots veure com 
serà la Magna 
Celebratio 2021 
aquí
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El proper dimecres 28 d’abril hi haurà 
sessió doble de cinema del Cicle Gau-
dí al Teatre Margarida Xirgu de Bada-
lona amb la pel·lícula “Sentimental” 
de Cesc Gay. La primera sessió serà 
a les 18h de la tarda i la següent i 
habitual serà a les 20h del vespre. 
Sentimental és la comèdia amb la que 
Alberto San Juan ha guanyat el Premi 
Gaudí al Millor actor secundari. Per a 
més informació i entrades consulteu 
la web www.teatrezorrilla.cat 

Sessió doble 
de cinema 
al Teatre 
Margarida XirguEstarà al barri del Gorg fins el 3 de maig

Arriba a Badalona 
el Circ del Terror Familiar

El circ està instal·lat fins al 3 de maig davant del Palau Olímpic

Des del passat divendres, 16 d’abril, 
està instal·lat un nou circ a la plaça 
Josep Tarradellas, al Gorg, acabat 
d’aterrar des de Madrid. Els carrers 
de la ciutat ja han vist, durant aquests 
darreres dies, una furgoneta verda, 
amb una mica de por i un personatge 
mort al sostre, anunciant aquest es-
pectacle. Un lloc diferent en el qual 
passar 105 minuts sense interrup-
cions en una amalgama d’emocions 
diferents i tan xocants com el riure 
i la por. Un muntatge familiar en el 
qual els petits poden integrar-se en 
un xou, on el públic pot interactuar 
amb monstres artistes que fan fami-
liaritzar-se amb una àmplia gamma 
de personatges de sempre del món 
del terror. El Circo del Terror Familiar 
estarà a Badalona fins al 3 de maig, 
només descansarà el 27 d’abril, i 
podreu veure un circ destinat a tota 
la família. Podeu consultar horaris i 
entrades al web https://www.circodel-
terrorfamiliar.es

Pots veure un frag-
ment de l’especta-
cle del circ aquí

Del 22/04 al 05/05/2021
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PRÈVIA LLIGA 33a Jornada Lliga ACB. Olímpic, dissabte 24 a les 20:45h

Els jugadors de la primera plantilla de la 
Penya ja han demostrat que contra els ‘co-
cos’ de la Lliga Endesa es pot competir i es 
pot guanyar. Tot i que només s’han acon-
seguit dues victòries contra els rivals que 
es troben en millor posició que el conjunt 
verd-i-negre, aquest Joventut ha pugnat 
força davant els conjunts amb millor pres-
supost (aquest cap de setmana anterior a 
Madrid, a l’Olímpic davant el Baskonia, 
a La Fonteta davant el Valencia Basket). 
Miralls prou bons perquè aquest dissabte 
a l’Olímpic es pugui tornar a gaudir d’un 
Joventut valent, agressiu i intens amb la 
visita del Lenovo Tenerife, el tercer classi-
ficat a la taula. El conjunt canari és la gran 
alternativa al títol, després de Barça i Ma-

drid i l’exigència de l’equip de Txus Vido-
rreta.  Jugador per jugador, el Tenerife és 
un autèntic equipàs, començant per l’ex-
verd-i-negre Marcelinho Huertas. Bruno 
Fitipaldo, Giorgi Shermadini, Aaron Door-
nekamp i Tyler Cavanaugh són els gran 
perills de l’equip de San Cristóbal de la 
Laguna. Molt perill canari que s’haurà de 
bloquejar amb una Penya molt ferma i en-
certada en atac. A excepció de Barça, Real 
Madrid i TD Systems Baskonia, només 
l’Acunsa GBC ha aconseguit guanyar el 
Tenerife aquesta temporada (89-87).  24 
victòries i només 6 derrotes és el balanç 
del rival verd-i-negre d’aquesta jornada 
i pràcticament té a la butxaca ser cap de 
sèrie al play-off. 

Mantenir el ritme i intensitat

JOVENTUT BADALONA LENOVO TENERIFE

Foto:  Real Madrid

Escaneja per veure 
la prèvia de la 
Penya - Tenerife

Del 22/04 al 05/05/2021
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JOVENTUT BADALONAREAL MADRID

CRÒNICA LLIGA

Aquesta ja és una altra Penya

El Joventut va patir al Wizink Center una 
derrota a la pista però va aconseguir definir 
quin ha de ser el seu camí per al tram final 
de la temporada. Amb molta lluita, intensitat 
i honor, la Penya va aconseguir fer tronto-
llar el Real Madrid, que durant aquest any 
encara no ha perdut  cap partit, al temple 
blanc durant més de 30 minuts. El conjunt 
de Carles Duran va sorprendre l’equip de 
Pablo Laso durant el quart inicial amb fins 
a 6 triples (18-24). El lideratge verd-i-negre 
es va aconseguir estirar durant tot el segon 
quart  (44-47), amb un sostre de 10 punts a 
favor (32-42.

A la represa, amb un joc coral i sense cap in-
dividualitat destacada, el Joventut va arribar 
al període decisiu amb opcions de victòria 
(65-72). Tot i el gran esforç i partit de Pau 
Ribas (20 punts), Vladimir Brodziansky (15 
puns), Conor Morgan (15 punts i 6 rebots) 
i Joel Parra (5 punts i 10 rebots), el Real 
Madrid va reaccionar a temps gràcies al seu 
encert exterior i un bombardeig de triples al 
cèrcol badaloní durant els darrers 8 minuts. 
34 punts dels blancs al darrer període molt 
difícil d’igualar. Tot i la desfeta, el Joventut 
ha trobat les sensacions que tant se’ls exigia 
als jugadors i que haurà de servir com a full 

92101

Propera jornada

Resultats  darrera jornada Classificació

Foto:  Real Madrid

de ruta en un tram final decisiu i 
de màxima exigència. Un primer 

pas a la pista més difícil de la 
lliga. 

finalitzat - la mitjana també és força posi-
tiva per ser una categoria superior i amb 
jugadors amb més experiència: 6,3 punts 
i 3,2 rebots. Roger Martí, Yannick Kraag i 
Zsombor Maronka han estat els altres tres 
jugadors vinculats o del sènior B que també 
han debutat aquesta temporada. 

Més enllà de les bones sensacions de 
l’equip, el partit al Wizink Center va tenir un 
nom propi a l’equip verd-i-negre: Miguel 
Malik Allen (Gran Canària, 2003). El jove 
aler de 17 anys i 2,03 cm d’alçada va gau-
dir de només 30 segons a la pista però van 
ser els seus primers 30 segons a la Lliga 
Endesa. 
Allen va arribar a la base badalonina en 
edat infantil i des de llavors ha mostrat un 
notable creixement. D’origen nord-americà, 
l’aler verd-i-negre ha compaginat el Júnior 
(Preferent), la Penya B (Lliga EBA) i el CB 
Prat (LEB Plata) durant la temporada actual 
a la Penya.  Amb una mitjana de 28 minuts a 
pista, Malik Allen acumula uns números de 
matrícula d’honor a lliga EBA: 16,5 punts, 
7,9 rebots i 15,6 de valoració de mitjana 
per partit. A LEB Plata - la temporada ja ha 

Malik Allen (Júnior), 
el quart debutant de la 
pedrera a la Lliga Endesa  Real Madrid  101 - 92 Joventut

 Baskonia  83 - 94 Burgos
 UCAM - Andorra (ajornat)
 Obradoiro 89 - 88 Gran Ca naria  
 Casademont ZGZ 99 - 71 Acunsa GBC 
 Retabet Bilbao - Urbas Fuenla. (ajornat)
 Barça  97 -  89 Manresa  
 Movistar Estu 82 - 96 Real Betis
 Lenovo Tenerife 79  - 61 Unicaja 

 Joventut - Lenovo Tenerife   
 Morabanc Andorra  -  Barça
 Unicaja -  Casademont Zaragoza
 Urbas Fuenlabrada -  Real Madrid
  Herbalife Granca  -  Hereda SP Burgos      
  BAXI Manresa - Movistar  Estudiantes
 Acunsa GBC   - UCAM Murcia 
 Coosur R.  Betis  - Monbus  Obradoiro 
  Valencia Basket - Retabet  Bilbao

  Equip  G P

 1 Real Madrid 29 1
 2  Barça 27 4
 3 Lenovo Tenerife 23 6
 4  TD Systems Baskonia 22 8
 5  Valencia Basket 19 11
 6  San Pablo Burgos 18 11
 7  Joventut 16 13
   8    Unicaja 14 14
 9  BAXI Manresa 14 17
 10  Herbalife Gran Canaria 13 16
11  Morabanc Andorra  12 15
12    UCAM Murcia                          12 17
13    Casademont Zaragoza 10 19
 14    Monbus Obradoiro 9 20
 15    Urbas Fuenlabrada     9            20
 16    Movistar Estudiantes       9           21
 17   Coosur Real Betis          8         21
18  Retabet Bilbao 7 22
19  Acunsa GBC               7 22

Escaneja per veure 
la crònica del partit
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Tot i les bones sensacions... la diferència 
s’escurça i cal oxigenar-se amb una victòria
El tram final de la temporada serà de màxima exigència i contra rivals directes

Foto: Borja B. Hojas

El ‘Tourmalet’ de calendari del Club 
Joventut Badalona no és cap excu-
sa perquè les sensacions verd-i-ne-
gres  al Wizink Center no es puguin 
matenir. L’equip va deixar enrere a 
Madrid la manca d’intensitat du-
rant bona part de la temporada que 
s’exigeix als jugadors i va mostrar 
una versió molt bona contra el líder. 
La Penya encara té un marge d’una 
victòria respecte a la vuitena posi-
ció, que defensa l’Unicaja Málaga.
Tot i això, el conjunt andalús ha 
disputat dos partits menys que els 
badalonins i per aquest motiu la di-
ferència és pràcticament mínima. La 
part més positiva a favor del con-
junt de Carles Duran és ‘l’average 
particular’. Els verd-i-negres van 
guanyar l’Unicaja a l’Olímpic en la 
primera jornada de lliga i hauran de 
defensar els vuit punts de renda as-
solits al matx de Badalona (81-73).
A més a més, és vital sumar la vic-
tòria per poder esbufegar i senten-

ciar la participació de la Penya en el 
play-off. Hereda San Pablo Burgos, 
Herbalife Gran Canaria, Real Ma-
drid i Coosur Real Betis han estat 
les quatre darreres desfetes verd-
i-negres. El triomf a La Fonteta 
contra el Valencia Basket ha estat 
l’única victòria en el darrer mes de 
competició.
El tram final de la temporada fa pu-
jada en el darrer mes de competició, 
amb enfrontaments d’alçada i con-
tra rivals directes que voldran esga-
rrapar les seves opcions de play-off 
i assegurar ser cap de sèrie: Lenovo 
Tenerife (dissabte 24), BAXI Manre-
sa (dimecres 28), Unicaja Málaga 
(dissabte 1 de maig), TD Systems 
Baskonia (diumenge 8) i Morabanc 
Andorra (dijous 13). Cinc duels 
d’una exigència enorme.
El Manresa és novè classificat, amb 
dues victòries menys que la Penya 
i visita l’Olímpic el proper dimecres 
28 d’abril. Un duel decisiu.

Del 22/04 al 05/05/2021
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Les segones parts mai han estat bones...o 
pot ser sí. Musa Bandeh (Mataró, 1991) 
està  gaudint del seu millor estat de forma 
des del seu retorn a l’Estadi Municipal de 
Badalona. L’extrem mataroní està vivint la 
seva segona etapa com a escapulat, després 
de la gran temporada durant el curs 2016-
2017. Primer al Municipal de Montigalà i 
posteriorment al nou temple badaloní. 
El seu retorn, però, no ha estat gens fàcil, 
ja que ha hagut de superar una lesió durant 
l’estiu i també un nou contratemps al mes de 
novembre, que no li va permetre tenir con-
tinuïtat fins a pràcticament el mes de des-
embre. Però Musa és la personificació d’una 
locomotora, que quan arrenca i agafa velo-
citat, ja ningú el pot aturar. L’extrem badaloní 
de 29 anys ha arribat al tram decisiu de la 
temporada en el seu millor estat de forma.
“Afrontem els quatre partits que ens queden 
com a quatre autèntiques finals, tal com 
hem afrontat bona part de la temporada 
i, sobre tot, els darrers partits”, reconeix-
Musa al Diari de Badalona. “Hem estat molt 
bé. Estem concentrats i amb ganes d’acon-
seguir quelcom positiu aquesta temporada. 

Musa Bandeh: “Tenim l’objectiu a l’abast 
i no el volem deixar escapar”

Ho tenim a l’abast i no ho volem deixar es-
capar”, afegeix amb il·lusió el jugador del 
Badalona.
Després d’una jornada sense competició, 
l’extrem escapulat ho veu una bona opor-
tunitat per agafar forces i embranzida. “La 
setmana de descans és positiva perquè així 
podrem recuperar forces, tant físicament 
com psicològicament i deixar de banda 
qualsevol molèstia que puguem tenir”.
Aquesta temporada, Musa ja suma quatre 
dianes en els 17 partits que ha diputat. 11 
com a titular. “Estic en el millor moment de 
la temporada. Vaig començar amb una lesió 
durant la pretemporada i ara estic aprofitant 
el bon moment físic i mental per així ajudar 
els meus companys. La confiança del mís-
ter sempre l’he tingut i així m’ho ha demos-
trat. Ara estic jugant perquè tinc minuts i els 
estic aprofitant”.
A més a més, recorda als aficionats esca-
pulats que el seu suport serà clau als dos 
enfrontaments que encara té el Badalona a 
l’Estadi: “El missatge a l’afició és que sem-
pre ens ajudin i tant de bo puguin venir als 
dos partits que ens queden”.

El davanter escapulat gaudeix d’un gran estat de forma

Foto: CF Badalona

La derrota de fa dues jornades al camp 
de l’Hércules i la setmana de descans 
han allunyat mínimament el Badalona de 
la segona posició. Els escapulats van co-
mençar amb molt bon peu la segona fase 
a l’Estadi, amb un excels triomf enfront La 
Nucia (4-1), i es van consolidar ràpida-
ment en la segona posició (ascens direc-
te). Però 15 dies sense augmentar aquest 
caseller de punts han perjudicat una mica 
els escapulats a la classificació. La jor-
nada anterior sense competició, però, ha 
estat força positiva.
Aquest diumenge a Bunyol (12:00 hores), 
els de Manolo González buscaran recu-
perar aquest marge de punts perduts per 
intentar apropar-se a la segona plaça. La 

Bunyol, la primera de les quatre finals

temporada anterior no es va visitar la Ciu-
tat Esportiva de l’Atlètic Llevant, ja que el 
filial granota només va poder desplaçar-se 
a Badalona durant la primera volta (1-0).
En la temporada 2018 – 2019, la victòria a 
la Comunitat Valenciana va ser blava (1-2).
El rival badaloní d’aquest cap de setmana 
defensa la penúltima posició de la classi-
ficació amb 26 punts i les seves opcions 
d’ascens encara hi són vives. Enfronta-
ment de màxima exigència i obligació de 
no desaprofitar les opcions ofensives de 
cara a porteria.
Sense Jairo Cárcaba per lesió i el dubte 
d’Ale Galindo al mig del camp, el Badalona 
viatjarà aquest dissabte rumb a la capital 
valenciana.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Cornellà 33           31          27

 3. Hércules 30 18 16

 3. Lleida Esportiu 31 25 23

 2. Badalona 31 20 18

 5. Llagostera 29 20 21

 6. Atlético Levante 26             17          23

 7. Atlético Levante                   24            16 23

 Llagostera   -  La Nucia (ajornat) 
 Cornellà  1 -  Hércules  2
 Lleida Esportiu 0 -  At. Levante  0
                                 Descansa: Badalona

Resultats Darrera Jornada

Propera Jornada 

 Atlético Levante - Badalona
 Hércules  -  Llagostera
 La Nucia -  Lleida Esportiu

 Descansa: Cornellà

ATLÉTICO LEVANTE BADALONA

Escaneja per veure 
la notícia de Musa
Bandeh
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L’Sporting evita la victòria 
del Seagull al temps afegit (2-2)
Ainhoa Marín i Adriana Manau van ser les golejadores badalonines

Foto: Sporting

El maleït temps afegit va condem-
nar el Seagull a la Ciutat Esporti-
va de Mareo (2-2). ‘Les gavines’ 
va empatar contra el Real Spor-
ting en la seva visita a Gijón en 
un partit en què el conjunt d’Ana 
Junyent va dominar el marcador 
durant pràcticament els 90 minuts. 

El duel a terres asturianes va co-
mençar molt actiu a favor de les 
badalonines i, en un tres i no res, el 
partit ja reflectia un 0-2 a favor del 
Seagull. La davantera Adriana Manau 
va inaugurar el marcador al minut 13, 
després d’un xut creuat molt ajustat 
al pal. Set minuts més tard, Ain-
hoa Marín va augmentar la diferèn-
cia amb un autèntic golàs directe a 
l’escaire de la portera local Yosune. 
Només 20 minuts de partit i un avan-
tatge més que considerable per po-
der arrodonir amb calma i paciència 
la feina en els 70 minuts restants 
de matx. Amb un còmode avantat-

ge badaloní al marcador, ambdós 
conjunts van marxar a vestidors. 
A la represa, però, l’Sporting va fer 
un pas endavant i va començar a 
generar més perill. Tot i això, Ain-
hoa va poder sentenciar el matx i la 
victòria al minut 71, però la portera 
vermella va evitar el tercer de les 
‘gavines’. Ja al tram final, l’Spor-
ting va retallar diferències al mi-
nut 78 amb un mà a mà molt ben 
resolt per part d’Oli davant Aída. 

La victòria per la mínima, però, no es 
va poder facturar rumb a Badalona i 
les locals van empatar el matx al temps 
afegit, amb una nova diana d’Oli. Ge-
rro d’avui freda al minut 93 i punt 
agredolç que sumen les ‘gavines’. 

El proper matx del Segull serà diu-
menge 3 de maig, amb la visita a Po-
zuelo d’Alarcón. Comença la segona 
volta de la segona fase, amb el partit 
de Friol encara per disputar-se.

Del 22/04 al 05/05/2021



Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comBÀSQUET COMARCAL22

Conclou Lliga EBA amb derrotes; agra jornada a 
Copa; el Círcol B masculí i el femení, líders
EL Joventut B encara haurà de disputar un partit ajornat a Saragossa

Foto: Círcol

Victòria a domicili contra el Sant Llorenç

Positiva estrena 
del CK Badalona a la lliga

El Club Korfbal Badalona va arrencar 
la temporada 2020 – 2021 el passat 
dissabte 10 d’abril i ho va fer amb 
molt bones sensacions. El conjunt 
que dirigeix Salva Periago va supe-
rar el Sant Llorenç egarenc amb una 
victòria (10-13). Aquest cap de set-
mana anterior, debutava al polies-
portiu de Llefià contra el Platja d’Aro 
però el matx es va haver d’ajornar. 
La nova fixada per disputar el partit 
de la segona jornada serà diumenge 
2 de maig . El primer equip del con-
junt badaloní competeix a la Lliga 
Catalana, el màxim nivell autonòmic 
de korfbal, en una competició amb 
set conjunts. Dissabte, visitarà la 
pista del CK Castellbisbal.
Aquesta temporada, la màxima ca-
tegoria de korfbal a Catalunya es 
disputa amb una lliga regular a una 
única volta i els quatre primers es 
classifiquen per al play-off, amb 
dues semifinals i una final amb seu 
a determinar. Després de dues jor-
nades

 La secció d’escacs ha estat du-
rant molt temps un dels emble-
mes al Círcol. La secció va ser 
una de les pioneres dels escacs a 
Badalona i l’ha recuperada.
En aquesta ocasió, però, s’inicia 
l’aventura amb un format total-
ment diferent, i és que per co-
mençar no es formarà part de la 
Federació Catalana d’Escacs, de 
manera que no es competirà. I és 
que la missió del projecte és molt 

diferent, ja que el que es pretén 
és generar un espai de trobada 
als socis i sòcies que vulguin 
jugar escacs, però també donar 
les eines per poder aprofundir en 
el joc.
Per la secció hi han passat juga-
dors de gran importància en el 
panorama esportiu català com el 
Mestre Nacional d’Espanya Jau-
me Lladó, campió nacional d’es-
cacs en diferents ocasions.

El Círcol 
recupera la 
secció d’escacs

Foto: Círcol

Foto: CK Badalona

Després del punt final a Lliga Fe-
menina 2, la lliga EBA és la segona 
categoria estatal que ha abaixat el 
teló durant aquest cap de setmana. 
Tot i que encara s’ha de disputar un  
intranscendent Azulejos Moncayo - 
Club Joventut Badalona B, Maristes 
Ademar i Badalonès ja han disputat 
el darrer matx del curs, i ho han 
fet amb derrota contra Mataró Parc 
Maresme (73-65) i Sant Antoni Ibi-
za (73-94), respectivament.
Els tres conjunts badalonins han 
aconseguit mantenir la categoria i 
la pròxima temporada  es retrobaran 
a lliga EBA. El curs de la covid per 
fi ha arribat a la seva fi, amb molts 
més maldecaps que alegries per als 
diversos clubs.
A Copa Catalunya, les sensacions 
durant aquesta jornada tampoc van 

ser gaire positives. El Sant Josep va 
caure i arrossegar un desavantatge 
negatiu massa aviat a Girona (69-
53) i el Círcol no va poder fer res a la 
pista del Montgat (77-50), líder del 
grup, juntament amb els gironins.
Diumenge, el CEB Girona visita La 
Plana i el Sant Josep descansarà.

A Primera Catalana, el Círcol B 
va defensar la primera posició del 
grup 4B amb un triomf excels a la 
pista de Casagemes al derbi contra 
la Minguella (50-67) i les noies, a 
Segona Catalana, també van vèncer 
a La Plana contra el Ramón Llull 
(25-23). Mantenen la primera plaça 
amb un quatre de quatre. Tot just per 
sota, es troba una UB Llefià que és 
segona amb dues victòries en dues 
jornades.

POLIESPORTIU

Escaneja per veure 
la notícia de polies-
portiu
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