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El ‘Moníssim’ 
finalment
cremarà

El dimoni del 150 anys de l’Anís del Mono 
cremarà sense avisar ni públic

Escaneja el QR de 
les notícies per 

veure els vídeos
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Divendres 7 de Maig 

19h: Pregó de les Festes de Maig a càrrec del 
Seagull Badalona. A causa de la situació sanitària 
es farà al Teatre Zorrilla. Es podrà seguir per Tele-
visió de Badalona 

20h: Concert de David Ros al Parc de l’escorxa-
dor. El compositor Badaloní presenta Buscarem la 
Sort, una barreja de pop, rumba i sons ètnics.

Dissabte 8 de Maig 

11:30h Animació “On són els dragolins?” al 
Parc de Can Solei. A càrrec de la Dramàtica del 
Círcol.

13h: River Omelet presenta el sue primer treba-
ll. La banda de música Folk oferirà un concert al 
Parc de l’Escorxador. 

18:30h Va de Gegants. Trobaràs tota la informa-

ció a la pàgina 9.

21:00h Nit de Foc. Acte en substitució del co-
rrefoc. Els diables oferiran un espectacle amb les 
diferents colles de la ciutat a Can Solei.

Diumenge 9 de maig

10:30h: La Tresca i la Verdesca tocaran i cantaran 
el seu repertori de l’espectacle per a un públic fa-
miliar anomenat “Zum”.
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El Correfoc es substituirà per “La nit del Foc” a Can Solei
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11h: Enric Magoo i els joves mags badalonins 
Alouette presentaran un espectacle d’il·lusionis-
me al Parc de l’Escorxador.

17h: Al parc de Ca l’Arnús Intana i Esmeralda 
Colette combinaran diferents expressions artísti-
ques a “Racó íntim”.

18h: L’Artista i compositor Edu Esteve presenta 
Fènix, el seu primer Àlbum en solitari, al Parc de 
l’Escorxador.

Dilluns 10 de Maig 
Nit de Sant Anastasi

11h: Petit Bombay presenta l’especta-
cle de titelles “El Petit Princep” al Parc 
de l’Escorxador.

13h: El parc de l’Escorxador acollirà 
l’espectacle “Bufa&Sons”, composi-
cions musicals amb objectes quoti-
dians.

21h: A la plaça Barberà es pro-
duirà el Repic de Campanes de 
vigília, les tandes de lluïment, 
l’acte sacramental i el Ball de 
l’Àliga. 
No hi haurà cremada del dimoni ni 
piromusical.
 

Dimarts 11 de Maig
Festivitat de Sant Anastasi 

10:30h Anada a Ofici a la plaça de Barberà 

11:30h: Ofici Solemne a l’església de Santa Ma-
ria. L’entrada es farà per la porta lateral. A partir de 
les 11h també s’hi podrà accedir per la principal. 

19:30h: Passada de Sant Anastasi a la plaça de 
la Ciutat Romana i a la de Barberà.

Nous vestits i joieria per les parelles de gegants

Grup d’animació infantil Tresca i Verdesca / publicfamiliar.cat Maria Arnal i Marcel Bagés / mondosonoro.com

El Dimoni es pot veure des de diversos carrers
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Estimats veïns i veïnes de Badalona. És per a mi un plaer 
adreçar-me a tots vosaltres per a convidar-vos a gaudir 
de les Festes de Maig, que celebrem, com cada any, al 
voltant de la Diada de Sant Anastasi, patró de la nostra 
ciutat.

En aquesta edició hem adaptat la programació a l’ac-
tual situació sanitària. Totes les activitats es faran amb les 
mesures de seguretat adients però mantenint l’essència 
de sempre. No són les Festes de Maig a les que estem 
acostumats però, gràcies a l’esforç de tots, són les mi-
llors festes que podem tenir donada la situació sanitària.

Vull traslladar el meu escalf als familiars i amics del veïns 
i veïnes de Badalona que ens han deixat durant l’últim 
any. I vull també mostrar, un cop més, tot el meu reco-
neixement a aquells que han treballat en primera línia de la pandèmia 
per a protegir-nos a tots. Les Festes de Maig ens ajudaran a eva-
dir-nos dels últims mesos viscuts i també dels problemes quotidians.

Tots, grans i petits, teniu a la vostra disposició una àmplia programa-
ció cultural i musical on els artistes i les entitats de la nostra ciutat són 
els protagonistes, el gran potencial de Badalona hi és més present 
que mai. El pregó, a càrrec de les jugadores del primer equip del 

Club Esportiu Segull Badalona, és un reconeixement al 
club de futbol femení que juga a la categoria més alta 
a la ciutat. Fan una feina fantàstica que va més enllà de 
l’esport. Us convido, a més, a visitar el Dimoni a la Platja 
dels Pescadors, i també a gaudir dels concerts que tin-
dran lloc a diferents llocs de la ciutat.

Durant aquests dies tan especials, no deixeu tampoc de 
donar suport al nostre comerç local i a la restauració de 
la ciutat, que tants esforços han fet i continuen fent per 
tal de respectar totes les mesures de seguretat i donar 
el millor dels serveis al conjunt de veïns i veïnes de la 
ciutat. 

Gaudim de les nostres tradicions i gaudim de la nostra 
cultura! Sentim-nos orgullosos de la ciutat! Visca les Fes-

tes de Maig i visca Badalona! 

Salutacions

Xavier Garcia Albiol
Alcalde de Badalona

Salutació de l’alcalde 
als lectors del Diari de Badalona
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Badalona recupera l’essència 
de les Festes de Maig
El dimoni cremarà sense avisar per evitar públic 

El dimoni va quedar instal·lat a la platja dels Pescadors el passat divendres 

Les Festes de Maig ja són aquí. Després 
d’unes festes confinades, l’any passat, en-
guany s’ha recuperat les activitats presen-
cials, encara que amb límit d’aforament i 
entrades prèvies. Les Festes de Maig arran-
caran aquest divendres, 7 de maig, a les 
19h amb el Pregó de la veu de les jugadores 
del Club de Futbol Seagull. El Pregó, però, 
no tindrà lloc a la plaça de la Vila sinó que 
serà traslladat al Teatre Zorrilla, amb entra-
des amb invitació. El consistori ha volgut 
apostar enguany pel talent badaloní, tant 
amb la programació dels concerts com els 
actes culturals. Gairebé tots els espectacles 
van esgotar les seves entrades, amb afora-
ments molt limitats, poques hores d’estar 
a la disposició de la ciutadania. Els espais 
que seran el centre de la festa serà Can 
Solei, Ca l’Arnús, Dalt la Vila o el parc de 
l’Escorxador. Pel que fa als actes de cultura 
popular, bàsicament s’han programat per la 
nit del 10 de maig, Nit de Sant Anastasi, al 
voltant de la plaça de Barberà, i el dia de 
Sant Anastasi, 11 de maig, amb la Passada 
del Sant, l’Ofici i els Cants dels Goigs. 

Què passarà amb el dimoni?
Fa dies que és una de les notícies més 
comentades a la ciutat. Quin dia i qui-
na hora cremarà el dimoni? Durant la 
presentació de les Festes de Maig, l’al-
calde de Badalona, Xavier Garcia Albiol 
va explicar que el dimoni plantat, des 
del passat divendres, no serà cremat 
la Nit de Sant Anastasi, el 10 de maig. 
El dimoni cremarà abans, sense públic 
a la Rambla o la platja, en una hora i 
dia que no s’anunciarà. Això ha pro-
vocat moltes opinions i fins i tot una 
campanya a les xarxes perquè s’indulti. 
De moment, durant aquests dies molts 
badalonins s’han apropat a la falda del 
dimoni per fer-se fotografies i els infants 
per deixar els seus dimoniets. El dimo-
ni, com mana la tradició cremarà, però 
per primera vegada ho farà sense públic 
i sense el moment especial de veure en 
directe quan cau el dimoni devorat per 
les espurnes... Ens haurem de confor-
mar amb els vídeos i fotografies d’aquell 
moment.

ESPECIAL FESTES DE MAIG’21ESPECIAL FESTES DE MAIG’216 Núm. 718
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Les jugadores del CE Seagull, 
pregoneres de les Festes de Maig
Entrevistem a la capitana Alba Gordo, encarregada de la lectura al Teatre Zorrilla

Alba Gordo, capitana del Seagull

Com vau rebre la notícia que seríeu 
les pregoneres de les Festes de Maig 
2021?
Ens ho van comunicar l’Ana (entrenadora), 
i després va comunicar-ho l’ Ajuntament de 
Badalona. Ens va fer molta il·lusió a totes 
perquè era una cosa que realment no ens 
esperàvem.

Què significa per vosaltres ser les 
pregoneres de les Festes de Maig?
Crec realment que és un premi al sacrifici 
que hem fet durant molts anys, treballant 
molt intensament, i que han donat molts 

fruits en un club com el Seagull.

En l’àmbit de Badalona us sentiu re-
colzades i valorades?
Sí i no. A vegades si ens hem sentit recol-
zades, com per exemple quan vénen a l’Es-
tadi en un partit i ens donen suport, però 
d’altres vegades no veiem això. Creiem 
que segueixen donant més suport al futbol 
masculí que a favor del futbol femení.

Creieu que els mitjans de comunica-
ció us donen prou suport i difusió?
Hi ha mitjans de comunicació que ens 

donen molta difusió, com per exemple els 
mitjans locals de Badalona, però més enllà 
de la ciutat no crec que ningú ens conegui 
molt, la veritat...

De què tractarà el pregó d’aquest di-
vendres al Zorrilla?
Ja tenim una idea. Puc avançar que serà 
una reivindicació del futbol femení i també 
del paper de la dona en el món de l’esport 
i en general.

Com veus el futbol femení d’aquí a 10 
anys?
A mi em quedarà ja una mica lluny!, però 
crec que el futbol està millorant i també és 
una realitat que en poc temps hem fet entre 
totes un gran pas. Hem de veure l’evolució 
perquè volen treure una bona part econò-
mica, però anem en bon camí... 

I el club? Ha canviat molt?
Sí. Jo quan vaig començar érem quatre 

Al QR trobaràs 
l’entrevista a l’Al-
ba Gordo. En ella 
parla de l’evolució 
del futbol femení 
i del Seagull. 
També explica que 
significa ser pre-
goneres i avança 

de què tractarà el 
pregó.

equips i ara en som 10. Gràcies en part a 
la visibilitat d’esports com el futbol, hi ha 
molts més equips. Sí que seria molt bo 
tenir més suport econòmic, per exemple, 
de patrocinadors de la ciutat per seguir 
creixent.

ESPECIAL FESTES DE MAIG’21ESPECIAL FESTES DE MAIG’218 Núm. 718
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L’Àliga també ha viscut canvis per les Festes 
de Maig de 2021. Es tracta d’una recupera-
ció de la corona original de l’àliga, que està 
inspirada en la que apareix en l’actual escut 
modernista municipal que data del 1914. Així 
ho recull l’Eco badalonès, una antiga revista 
de la ciutat, que ha inspirat la nova corona. Al 
document es pot llegir com dissabte dia 11 
d’agost de 1894 i dins del marc de la Festa 
Major, els gegants, els capgrossos i l’Àliga 
sortiren de la Casa de la Vila a les 8 del matí 
per a recórrer els carrers de Badalona acom-
panyats pel flabiol i el tamborí. La águila 
(així s’anomenava) va sortir almenys fins a 
la Festa Major de 1897 segons les diverses 
programacions de la festa.

L’Àliga de la 
ciutat recupera 
la corona 
originalEls Gegants Reis i els valencians canvien d’imatge aquest 2021

El 2021 és una data especial pels gegants 
de Badalona. A la ciutat hi ha quatre parelles 
de gegants i dues d’elles estan d’aniversari. 
Es tracta de les formades per Ferrer de Gual-
bes i Elionor de Santcliment (1971) i Jero-
ni i Badamar (1946), que compleixen 50 i 
15 anys respectivament. Per celebrar-ho, 
dissabte 8 de maig a les 18:30 hores, ge-
gants i capgrossos rebran als gegants que 
celebren l’aniversari a Can Solei. L’acte 
“Badagegants” passa a dir-se aquest any 
“Va de Gegants”, ja que les restriccions no 

Dues parelles de gegants 
celebren 75 i 50 anys d’història

permeten els actes habituals però si d’altres 
menys multitudinaris. Per aquesta data as-
senyalada s’han restaurat les figures i s’ha 
renovat la joieria, la roba i les perruques. 
Una comissió de l’entitat ha sigut l’encarre-
gada de treballar en aquest projecte de res-
tauració integral de les figures i elaboració 
d’uns nous vestits mantenint els seus trets 
característics que ja formen part de l’ima-
ginari de les badalonines i badalonins Els 
gegants estaran presents a diferents actes 
com el pregó i la nit i la festivitat de Sant 

Anastasi. El dia 11 en Tasi i la Mariona par-
ticiparan en l’ofici infantil que es celebrarà 
a la plaça Barberà. Gorka Sol, de Geganters 
de Badalona, afirma que la falta d’informa-
ció respecte a les festes ha provocat incer-
tesa, però afronten els actes amb il·lusió. “A 
mesura que s’apropa el dia anem esclarint 
més la situació, però han estat mesos d’in-
certesa. No sabem com aniran els actes fins 
que es celebrin, per tant estem a l’expecta-
tiva però amb ganes de sortir després de 
gairebé dos anys”.

Imatge de les parelles que fan anys/ Geganters de Badalona

L’Àliga ja llueix la nova corona
/ Geganters de Badalona

Del 06/05 al 19/05/2021
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Primer dimoni que es fa a Barcelona...
Ens hem hagut de traslladar de la Mobba a 
un altre lloc. Ens ha retardat el fet de buscar 
un espai i portar tot el material. No hem po-
gut ordenar bé el local, però hem treballat 
“a tope”.

En què ha afectat aquest canvi?
Hem hagut de fer canvis als plànols. Les 
mesures dels espais on hem treballat eren 
diferents i a més la policia de Barcelona no 
està avisada com la de Badalona. Les peces 
que s’han de transportar havien de ser més 
petites a Barcelona.

Les mesures del dimoni són més pe-
tites?
Són més o menys com sempre. Fa entre 12 
i 15 metres habitualment. Aquest any em 
sembla que arriba als 14.

Heu modificat la manera de treballar 
amb els anys?
Sí. Ara tenim una mica més de temps, mig 
més extra perquè abans anàvem justos. 
Però aquest any tot s’ha complicat. El pres-
supost també ha hagut d’augmentar perquè 
la Mobba era un espai públic i ara és un 
local llogat.

Tens algun dimoni preferit?
La Dimonieta. Li tinc molta estima perquè el 
concepte i la forma de treballar era diferent. 
Per fer-la vam haver d’investigar diferents 
aspectes. També m’agrada el Dimoni del 
misto, del Ramon Carreté, perquè és molt 
dimoni. Però a tots els hi tinc estima per 
diferents motius.

S’ha especulat que el dimoni potser 
no es cremaria. Ja sabem que si, però, 

Ramon De Los Heros: “Faré el Dimoni fins que em 
deixin, és el meu llaç amb Badalona” 
El constructor dels últims 16 dimonis ens explica les dificultats que ha tingut aquest any

Al QR trobaràs 
l’entrevista amb 
Ramon De Los 
Heros. També 
veuràs imatges  
del procés de 
construcció del 
Dimoni Moníssim

a tu t’agradaria que no es cremés?
A mi m’agrada que cremi. El faig per cre-
mar-lo. És un plaer veure cremar una cosa 
que has fet. L’estima a la figura es queda 
dintre. L’experiència i els conflictes que sor-
geixen queden en el record.

Ha estat un repte fer el dimoni de 
2021...
Hi ha dimonis que són més repetitius, però 
la construcció d’aquest ha estat un repte. 
Aquest l’hem hagut de posar  sobre d’una 
ampolla, hem hagut de tenir en compte els 
pesos perquè la figura suporti tots els ele-
ments. Que tingui els braços en l’aire també 
és una complicació perquè hem de reforçar 
aquesta zona. Quan té els braços al cos és 
més senzill.   

17 anys fent el dimoni... Què significa 

per tu?       
A mi m’agrada fer-lo. Estaré fent el dimoni 
fins que em deixin. Jo sóc de Badalona i és 
el meu llaç amb la ciutat.

ESPECIAL FESTES DE MAIG’21ESPECIAL FESTES DE MAIG’2110

De Los Heros treballant en la construcció / Manel Subirats

Cara del Dimoni Moníssim / Manel Subirats

Núm. 718
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El constructor dels últims 16 dimonis ens explica les dificultats que ha tingut aquest any
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La programació aposta per artistes de la ciutat

Les Festes de Maig no deixaran de ban-
da la música i les arts, però sense els 
grans concerts del Passeig Marítim o bé 
a la plaça del Centenari. Tots els esdeve-

Música 100% badalonina 
per donar ritme a les Festes de Maig

niments musicals seran amb aforament 
limitat i amb entrades prèvies, que fa dies 
s’han esgotat. L’Ajuntament ha volgut 
apostar per la música local, amb concerts 

que tindran segell badaloní. Després del 
pregó de festes, aquest divendres obrirà la 
programació musical el cantant David Ros 
que ens presentarà el seu nou espectacle 

Edu Esteve. Foto Instagram. Autor: @thevisualspacemanImatge del cantant David Ros

“Buscarem la sort”. Dissabte a la tarda, a 
les 18h, el grup de flamenc badaloní Ay-
dená portaran el seu ritme a les festes. 
Enguany un dels actes que és manté fidel 
serà el Racó Íntim, al parc de Ca l’Arnús, 
organitzat per la Comissió de Festes de 
Badalona. Amb entrada prèvia i aforament 
limitat podrem gaudir dels concerts d’Inta-
na, proposta personal de Núria Moliner i 
d’Esmeralda Colette. El mateix diumenge, 
a les 18h, el parc de l’Escorxador serà l’es-
cenari de la presentació del disc debut del 
cantant badaloní Edu Esteve, que porta per 
nom “Fènix”. Esteve, va ser un dels trenta 
finalistes de la darrera edició d’OT. De cara 
a la Nit de Sant Anastasi, el teatre Zorrilla 
acollirà l’únic concert de pagament de les 
festes amb Maria Arnal i Marcel Bagés. 
La badalonina Maria Arnal i Marcel Bagés 
estrenen nou àlbum, Clamor, amb entra-
des totalment esgotades, però tot un luxe 
per una nit de festa. D’altra banda, durant 
aquestes festes també s’han programat di-
verses sessions de dj’s badalonins, com dj 
Dimas o el hip hop amb Dani Lleonart. 

ESPECIAL FESTES DE MAIG’21ESPECIAL FESTES DE MAIG’2112 Núm. 718
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Cada infant badaloní també l’ha rebut a l’escola 

Des de fa uns dies, s’han posat a 
la venda, per un euro, els moca-
dors de les Festes de Maig 2021. 
Enguany, però, el mocador ha 
tingut uns entrebancs inesperats. 
L’entitat de comerç just, Intermón, 
va desestimar fer-se càrrecs del 
mocador i l’Ajuntament va licitar, 

Tot i els entrebancs, surten a la 
venda els mocadors de festes 

a darrera hora un altre tràmit. Això 
va provocar que no poguessin ser 
de color rosa, com estava previst i 
que fins al passat cap de setmana 
no arribessin a la venda. Això ha 
provocat una picabaralla política, 
perquè diverses formacions han 
posat en dubte com s’ha fet aquesta 

tramitació i que enguany no siguin 
de comerç just. Tot i això, els mo-
cadors de color blanc, amb el logo 
de les Festes de Maig d’aquest any 
ja els podeu adquirir als punts ha-
bituals, com el Museu, l’Oficina de 
Turisme, els Mercats Municipals 
les biblioteques de la ciutat.

La programació de les Festes de 
Maig també aposta per alguns 
actes via digital. Aquest és el 
cas del Joc de Badalona, que ha 
començat aquesta setmana. Cada 
dia, fins al 23 de maig, podeu 
jugar amb preguntes diàries so-
bre la ciutat. Hi ha diversos pre-

mis en joc i sobretot el repte de 
conèixer més Badalona. D’altra 
banda, aquesta setmana també 
ha començat la Festa del Dibuix 
en línia fins al 23 de maig. Podeu 
trobar tota la informació a les xar-
xes socials dels organitzadors, @
festadeldibuix.

Activitats en línia 
per gaudir de les 
festes

El Joc de Badalona ha tornat aquesta setmana en línia Mocador de festes d’aquest any 2021

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com ESPECIAL FESTES DE MAIG’21 15Del 06/05 al 19/05/2021
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La innovació manté vius els 
mercats municipals de Badalona
La pandèmia ha generat noves maneres de fer comandes i lliurar-les a domicili.
La situació dels mercats de Badalona no és 
la millor. Així ho asseguren des de la Fe-
deració de Mercats de Badalona i són dife-
rents els motius pels quals el bon funciona-
ment d’aquests espais d’alimentació ha anat 
minvant al llarg dels anys. A la ciutat hi ha 
sis mercats actius, que són el de Llefià, La 
Salut, Sant Roc, Pomar, Torner i Maignon. 
Juan Carlos De Miguel, president de La 
Federació de Mercats de Badalona, explica 
que la sensació generalitzada que els mer-
cats ja no funcionen no es correspon al cent 
per cent amb la realitat. “Amb la pandèmia 
hem viscut dos mesos en els quals cada dia 
semblava Nadal. Després les vendes s’han 
anat estabilitzant, però les hem augmentat i 
en aquest sentit ens ha beneficiat més que 
perjudicat.” La realitat és que els mercats 
de la ciutat es veuen obligats a adaptar-se 
a les necessitats dels clients per seguir en 
vida, a més de millorar alguns aspectes 
necessaris per atraure clients. Els para-
distes ja estan oferint servei de comandes 
per WhatsApp i alguns s’estan adherint a 
iniciatives de lliurament a domicili multico-

merç. És a dir, el client pot fer la comanda 
de diferents productes i parades d’un mer-
cat i li porten a casa. Com a municipi, s’està 
treballant en la digitalització dels mercats. 
Aquesta innovació permetrà als clients 
comprar a través d’una web o aplicació els 
productes del mercat i també els hi lliura-
ran a domicili. Aquesta iniciativa, que ja 
està molt avançada, permetrà als paradis-
tes beneficiar-se un any sencer d’aquest 
servei de manera gratuïta per la subvenció 
que ofereix l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona. L’Estat de les instal·lacions és 
un aspecte clau. Els mercats, en la seva 
majoria, estan deteriorats i fa temps que no 
es destinen recursos suficients per moder-
nitzar-los des de fa anys. A aquesta situació 
s’agreguen les parades tancades, que pro-
dueixen un efecte d’abandonament. El futur 
proper dels mercats per aconseguir la seva 
remodelació i més clients, encara que sem-
bli contradictori, són els supermercats. Al 
mercat de Pomar ja s’ha destinat un espai a 
un Condis, que fins i tot ha agafat parades 
dins del mercat. “Els Supermercats han de 

funcionar com a motor. Si per davant de la 
meva parada passen 200 persones, amb la 
gent que atrau un supermercat potser en 
passen 1000”, afirma De Miguel. 
Algunes de les accions previstes en els 
mercats de Badalona són les següents: 
les negociacions per la reforma i inclusió 
d’una gran superficie al mercat de Llefià 
están avançades. Pel que fa a el Torner i 
les especulacions sobre el seu enderroca-
ment, de moment no en tenen constància 
des de la Federació. El que si es preveu 
és un possible trasllat, que podria ser a la 
plaça Països Catalans, per reformar un edi-
fici emblemàtic com aquest. El Maignon ja 
fa un temps que està a una carpa, i l’ideal 
seria que tornes al seu origen. Una de les 
propostes és que inclogui també una gran 
superfície, ja sigui un supermercat o una 
planta de restauració, però la seva localit-

Al QR trobaràs 
les paraules de 
Juan Carlos De 
Miguel, president 
de la Federació 
de Mercats de 
Badalona. Al vídeo 
podràs conèixer 
les situacions 
actuals i futures 

dels mercats de la 
ciutat.

zació dificulta aquesta obra i s’ha d’estudiar 
la seva viabilitat.

Juan Carlos De Miguel, president de la Federació de Mercats,  al Mercat de Llefià
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ACTUALITAT18 Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com

Metalls pesants com l’arsènic estan presents a tota la superfície del barri

El barri de La Mora està situat entre el 
Port de Badalona i les tres xemeneies. Els 
veïns valoren la tranquil·litat de la zona i la 
proximitat amb el mar. De fet, a partir del 
confinament han notat un increment de les 
persones que transiten el passeig del barri 

La Mora: un barri 
marcat per la contaminació

per fer esport o per passejar. Les condicions 
favorables, però, contrasten amb un proble-
ma de gran importància com és la conta-
minació. En aquest cas no és l’atmosfèrica, 
sinó la present al terra de la majoria de la 
superfície del barri. Tant els solars com la 

platja de La Mora tenen una alta presèn-
cia de metalls pensant com l’Arsènic que 
poden posar en perill a les persones. La 
Laura Cillero, presidenta de l’Associació 
de Veïns La Mora, demana una solució per 
una situació que considera molt greu. “Fa 
tres anys es va trencar el col·lector. El van 
reparar, però la platja no té manteniment i 
els temporals la destrossen encara més. La 
zona s’ha convertit en un pipican i en una 
àrea per pescadors.” Un dels solars, on ac-
tualment es troba el parc del barri, va ser 
asfaltat per evitar el contacte directe amb la 
contaminació, ja que pares, nens i gossos 
acudien a aquest espai sense conèixer que 
estaven contaminats. Cillero afegeix que al 
barri han patit una circumstància que pot 
ser derivada d’aquests metalls pesants. 
“Hem comptabilitzat diferents casos de 
gossos que han mort a causa del càncer. No 
ho podem relacionar directament perquè 
no som especialistes, però com a mínim és 
una situació curiosa”. A diferència del solar 
on es situa el parc, hi ha un de semblant on 
la presència de metalls pesants és evident, 

La platja de La Mora està contaminada i sense manteniment

Al QR veuràs les 
zones afectades 
per la contami-
nació i la falta 
de manteniment. 
També trobaràs 
les peticions que 
fan des de l’Asso-
ciació de Veïns.

ja que no hi ha asfalt ni cap material aïllant. 
Des de l’AV comenten que la resposta dels 
diferents governs és que la descontamina-
ció és una solució molt costosa, però no 
han portat a terme altres alternatives. Cillero 
demana una solució provisional i considera 
que aquest solar seria molt útil per equipa-
ments, ja que no en tenen al barri.

Núm. 718
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ACTUALITAT20 Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com

Es tracta d’una campanya de conscienciació de BDN Pel Clima

La Plataforma Badalona Pel Clima ha ini-
ciat una campanya per promoure la recu-
peració dels arbres i les zones verdes de 
Badalona. El dia 22 d’abril, coincidint amb 
el dia de la Terra, van iniciar una passejada 
per diferents barris de la ciutat identificant 

Soques pintades i cartells per 
denunciar els arbres talats a Badalona

els escocells buits on abans hi havia ar-
bres que no s’han reposat. Sandra Fer-
nández, membre de Badalona Pel Clima, 
explica com van pensar en aquesta actua-
ció per fer visible la manca de verdor a la 
ciutat: “Vam pensar en buscar escocells, 

els forats dels arbres, i si trobàvem l’arbre 
tallat doncs pintar la soca amb una cara 
trista. També hem fet cartells amb eslò-
gans sobre l’arbre que ara ja no hi és amb 
els beneficis que ens feia a la ciutadania.” 
La vintena de persones que va assistir a la 

Soca pintada a Pep Ventura

convocatòria es van dividir en grups per 
distribuir-se per diferents zones de la ciu-
tat. Des del col·lectiu ecologista ressalten 
la importància de les zones verdes per la 
ciutadania i asseguren que, per obtenir 
els beneficis que ens aporta haurien d’ha-
ver-hi entre 15 i 20 metres quadrats d’àrea 
verda per habitant. Al municipi, però, afir-
men que difícilment s’arriba als 8.
Fernández també demana la col·laboració 
de la ciutadania, que poden ajudar al ma-
peig d’arbres talats a través de les xarxes 
socials. “Al hashtag #ArbresViusBadalona 
poden posar la foto i la ubicació dels forats 
en qualsevol de les xarxes socials. Nosal-
tres farem un mapeig amb l’objectiu que 
l’ajuntament es  sensibilitzi d’aquesta falta 
de natura”, conclou.

Al QR trobaràs les 
imatges de com 
es pinten les so-
ques dels arbes i 
les paraules de la 
Sandra Ferández, 
membre de la pla-
taforma Badalona 
Pel Clima
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ACTUALITAT22 Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com

L’Ajuntament ha presentat aquesta setmana 
l’acord amb l’operadora de telecomunica-
cions Vodafone per al desplegament de la 
xarxa de fibra òptica al barri de Dalt la Vila. 
Aquesta acció permetrà al veïnat l’accés 
ultraràpid a Internet i als continguts mul-
timèdia. L’operador, segons ha anunciat, 
instal·larà la banda ampla basada en fibra 
òptica a uns 200 habitatges del barri de Dalt 
de la Vila amb uns treballs adaptats a la ti-
pologia urbana d’habitatges de poca alçada 
i minimitzant el seu impacte. Les entitats 
també s’han compromès a resoldre tan aviat 
com es pugui qualsevol “punt negre” o es-
pai amb mancances de cobertura de telefo-
nia mòbil o de serveis d’Internet.

La fibra òptica 
arribarà a 
Dalt la Vila 
aquest 2021Els propietaris ja tenen la llicència per netejar i tancar el recinte

El carrer de les Cosidores, situat al barri 
de La Mora, es va convertir fa mesos en 
un abocador en ple nucli urbà. En Aquesta 

Acord per posar fi a l’acumulació de 
brossa al carrer de les Cosidores

zona  del poligon de Badalona Sud, propera 
a l’ITV, es habitual veure deixalles i brutícia 
acumulades. Tot i que es va netejar diverses 

vegades, els incívics que van iniciar aquest 
situació continuaven utilitzant aquesta zona 
per deixar tot tipus d’objectes. El conflicte 
que impedia que aquesta zona quedes neta 
és que es tracta d’un recinte privat. El fet que 
sigui un espai obert tot i que tingui propie-
tari ha afavorit el lliure accès de persones i, 
per tant,la degradació d’aquesta zona.
Després que l’Ajuntament obris un expe-
dient sancionador a la propietat, aquesta 
setmana ha arribat a un acord amb ells 
perqupe aquest tram privat entre el carrer 
del Progrés i de la Indústria  es neteji i  es 
construeixi un tancament per evitar que es 
torni a produir una situació com aquesta. 
L’Ajuntament ja ha atorgat la llicència co-
rresponent als propietaris d’aquest espai 
privat perquè puguin procedir a la neteja i 
a les obres, que constaran de la instal·lació 
d’una porta retràctil i una porta d’accés per 
a vianants. Amb aquesta actuació s’atén les 
reiterades peticions del veïnat de posar fi a 
la degradació d’aquest indret a causa de les 
actuacions incíviques de llançament de ru-
nes i d’escombraries.

L’espai s’ha convertit en un abocador al carrer.

La tipologia urbana del barri obliga a fer 
treballs adaptats per minimitzar l’impacte

Núm. 718
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La Universitat de Barcelona és una institu-
ció amb una forta vocació metropolitana, tal 
com demostra la seva històrica presència a 
ciutats com l’Hospitalet de Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet i Badalona. Precisa-
ment, és a Badalona on la UB ha decidit 
incrementar la seva activitat com a creadora 
i difusora de coneixement de cara al curs 
2021-2022.

En l’actualitat, al Centre Cultural El Carme, 
la seu de la UB a la ciutat, s’hi imparteixen 
cursos de la Universitat de l’Experiència, 
concretament de Filosofia, Història de l’Art, 
i Història, Societat i Territori. Des dels seus 
inicis, la Universitat de l’Experiència ha anat 
augmentant l’oferta i el nombre d’alumnes, i 
s’ha convertit en un referent a l’Estat pel que 
fa a formació per a més grans de 55 anys. 
Així mateix, a El Carme també s’ha continuat 
amb l’oferta de cursos d’anglès —aquest 
any en línia—, i amb el cicle Gaudir UB, 
uns cursos divulgatius que ofereix l’Institut 
de Formació Contínua IL3-UB.

Novetats per al curs 2021-2022
Entre les principals novetats de la Univer-

sitat de Barcelona per al curs vinent, destaca 
l’ampliació de l’oferta de la Universitat de 
l’Experiència, que incorporarà activitats com-
plementàries, com un taller d’escriptura crea-
tiva, un de txikung i la creació d’un grup de 
teatre i de moviment saludable i consciència 
corporal. També es planteja la possibilitat de 
portar a Badalona un programa de Psicologia 
i un d’Humanitats de caràcter interdisciplina-
ri, amb assignatures de literatura, d’història, 
d’història de l’art i de filosofia.  

L’oferta d’idiomes serà un altre dels punts 
forts de la UB a Badalona. En llengües es-
trangeres, l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) 
de la Universitat de Barcelona mantindrà 
l’oferta de cursos dels nivells B1, B2 i C1, 
de preparació d’exàmens i d’anglès per a sè-
niors. A més, s’oferiran convocatòries dels 
exàmens de Cambridge First i Advanced i 
la possibilitat d’accedir a tarifes més econò-
miques per als badalonins. Com a novetat, 
també s’oferiran cursos de català, en concret 
els programes dels nivells C1 i C2 orientats 
a la preparació de l’examen CIFALC, requisit 
indispensable per poder optar a oposicions a 
l’administració pública.

La Universitat de Barcelona reforça la seva 
presència a Badalona per al curs 2021-2022
Més cursos UB i més iniciatives acadèmiques, entre els principals reclams de 
l’oferta d’estiu i del curs vinent

Idiomes per a infants
A partir d’aquest estiu, els cursos d’idiomes 
per a infants i joves tornen a la seu d’El Car-
me amb EDIST, centre acreditat per l’EIM. 
Aquesta escola d’idiomes, amb una àmplia 
experiència en la formació de petits i grans 
des del 1987, oferirà cursos intensius d’es-
tiu d’anglès, francès i alemany, i formació 
en aquestes llengües i en italià en un ampli 
ventall d’horaris durant el curs 2021-2022. 
També farà reforç escolar per a primària, ESO 
i batxillerat, i tindrà un servei de logopèdia, 
psicologia i psicopedagogia.

Entitats col·laboradores
A part de les activitats pròpies, la seu d’El 
Carme acull iniciatives d’altres entitats. 
Aquest curs, l’Associació Nacional d’Entre-
nadors de Futbol Formatiu (ANEFF), centre 
formatiu reconegut per la Generalitat de 
Catalunya, ha impartit cicles de grau mitjà i 
superior dirigits a la formació de futurs en-
trenadors de futbol. Aquest centre farà cursos 

intensius d’estiu i, de cara al curs 2021-
2022, ampliarà les seves places amb una 
plantilla de docents i entrenadors recone-
guda en el sector.

Per últim, la Fundació Roca i Pi, institució 
que atén des de fa més de cent anys per-
sones vulnerables que necessiten atenció, 
companyia i suport, també continuarà 
programant un seguit de conferències a El 
Carme durant el curs 2021-2022.

Tots aquests cursos i activitats conformen 
una oferta formativa i divulgativa atractiva 
per a la ciutadania de Badalona. La UB, 
principal centre impulsor del coneixement 
a Catalunya i millor universitat de l’Estat en 
diferents rànquings, manté la seva aposta 
ferma a la ciutat i ja treballa per tornar a la 
presencialitat aquest estiu, sempre que les 
autoritats sanitàries ho permetin.

Fotografies: Universitat de Barcelona
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El Mercat Solidari de la Fundació 
Sique de Badalona celebra en-
guany la seva divuitena edició. La 
idea d’aquest mercat va sorgir dels 
pares i mares per recaptar fons. Al 
local situat a Pompeu Fabra es po-
den trobar tota mena de productes a 
uns preus molts baixos. Tot el que 
hi ha a la venda són donacions de 

productes nous de més de 300 em-
preses que han col·laborat perquè 
aquesta iniciativa. El director de 
Sique, Samuel Esturo, afirma que 
la pandèmia ha afectat econòmica-
ment a la fundació i el mercat supo-
sa una ajuda important. “Cada any 
el mercat va destinat a un projecte 
diferent. Aquest any està destinat 

Exterior del Mercat Solidari, a Pompeu Fabra

La Fundació Sique celebra el 
seu 18è Mercat Solidari
Estarà disponible fins al 16 de maig a Pompeu Fabra

Al QR trobarà 
l’entrevista amb 
el director de la 
fundació Sique, 
Samuel Esturo, 
explicant la seva 
labor i en què 
consisteix el mer-
cat. També veuràs 

les imatges de 
l’interior del local.

a les despeses que ha originat la 
Covid, ja que l’entitat va patir mol-
tíssim”. La Fundació Sique ofereix 
suport i serveis perquè les persones 
amb diferent capacitat intel·lectual 
demostrin les seves capacitats, des-
envolupin les seves habilitats, s’ex-
pressin i assoleixin la màxima au-
tonomia, qualitat de vida i benestar.

DOS INCENDIS CREMEN UNA QUINZENA DE COTXES A 
SANT ROC I LLEFIÀ

Fotonotícia

Els darrers dies han cremat 
en diferents barris de la ciutat 
de Badalona (Sant Roc i Lle-
fià) una quinzena de cotxes. 
La nit de diumenge un incen-
di cremava 12 cotxes sota el 

Les flames van deixar els vehicles en aquest estat a Sant Roc

Cotxes cremant al barri de Llefià

Núm. 718

pont de l’autopista, espai on 
aparquen habitualment molts 
vehicles. Aquest dimecres, a 
plena llum del dia, cremava un 
contenidor i dos cotxes més a 
Llefià.
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Diumenge, l’Orquestra de Cambra actuarà al teatre

Cap de setmana de Festes de Maig 
i també de cultura als teatres mu-
nicipals. Aquest dissabte, 8 de 
maig, serà el teatre el protagonis-
ta i diumenge la música amb el 
concert de l’Orquestra de Cambra 
del Conservatori de Badalona, a 
les 19h, al Zorrilla. Pel que fa a 
dissabte, arriba a Badalona tot un 
clàssic, “El mètode Grönholm”. 10 

El Zorrilla acull aquest dissabte 
l’obra “El mètode Grönholm”

anys després d’haver-se estrenat, 
l’obra de Jordi Galceran, ja s’ha 
representat a més de 60 països 
i s’ha convertit en un clàssic del 
teatre contemporani català. Ara 
arriba a Badalona, en plenes Fes-
tes de Maig. Un fenomen teatral, 
en paraules del seu director, Sergi 
Belbel, l’èxit del qual rau en el fet 
que parla d’una situació i d’unes 

sensacions que tots i totes co-
neixem prou bé: presentar-nos a 
una entrevista de feina, ser exa-
minats, esperar agradar,... Una 
situació i unes sensacions, però, 
que els personatges —quatre 
candidats a un lloc d’alt executiu 
d’una multinacional— portaran al 
límit en una lluita rocambolesca 
per agradar a no saben ben bé qui.

El dissabte 15 de maig torna la Nit 
dels Museus, una de les activitats 
més destacades que s’organitzen 
amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus (18 de maig), amb un 
format adaptat a la situació d’ex-
cepcionalitat sanitària produïda per 
la pandèmia de la Covid-19. L’any 
passat, aquesta activitat va quedar 
totalment suspesa. El Museu de 
Badalona s’ha sumat, una edició 
més,  a la celebració oferint entrada 
gratuïta a l’espai Termes-Decuma-

nus (a l’edifici del Museu), la Casa 
dels Dofins i la Casa de l’Heura, in-
augurada recentment, de les 10 del 
matí fins a les 2 del migdia i de les 
5 de la tarda fins a les 9 del vespre. 
L’entrada serà lliure amb aforament 
limitat a l’entrada de cada equipa-
ment que obrirà aquell dissabte, 
tant les Termes com les Cases dels 
Dofins i de l’Heura. A la darrera 
edició de la Nit dels Museus, l’any 
2019, van visitar el Museu de la 
ciutat unes 6.000 persones. 

Torna la Nit dels 
Museus el proper 
15 de maig

“El mètode Grönholm” arribarà aquest dissabte, a les 20h, al Zorrilla

El Museu de Badalona participa, un any més, a la Nit dels Museus 

Núm. 718



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 29Del 06/05 al 19/05/2021



30 JOVENTUT

PRÈVIA LLIGA 35a Jornada Lliga ACB. Dissabte 8 de maig a les 20,45h

El Joventut pot ser matemàticament equip 
de play-off aquest mateix dissabte. El des-
plaçament al Buesa Arena és una visita 
complicada però d’aquestes ja les ha ben 
parit la Penya durant l’actual temporada. 
Valencia Basket i Real Madrid ja han patit 
el poder verd-i-negra aquesta temporada i 
les visites dels badalonins a les pistes dels 
‘cocos’ de la Lliga Endesa sembla ser una 
motivació perquè es pugui exhibir la millor 
versió del Joventut lluny de Badalona. Si 
més no, el Lenovo Tenerife ja va ensopegar 
contra la Penya fa dues jornades a l’Olímpic. 

Aquest partit serà el tercer enfrontament en-
tre badalonins i vitorians, després de la vic-
tòria al partit de la primera volta a Badalona 

(83-82), amb un triple inversemblant de 
Ferran Bassas al darrer segon, i el matx de 
quarts de final a la Copa del Rei all Wizink 
Center (97-87), on el TD Systems Baskonia 
va ser millor que els badalonins. 
El Joventut serà matemàticament equip de 
play-off si guanya i perden l’Herbalife Gran 
Canaria. Els dos rivals directes dels verd-
i-negres, Granca i Unicaja, tenen un i dos 
partits menys disputats que la Penya, res-
pectivament, i el Joventut té perdut els dos 
average particulars.  
Per la seva part, el Baskonia encara no té 
assegurada la quarta posició i la voldrà se-
gellar amb el potencial dels seus jugadors, 
liderat per Pierria Henry, Giedraitis, Polona-
ra i Vildoza. 

Dissabte de confirmació

JOVENTUT BADALONATD SYSTEMS BASKONIA

Foto: ACB Photo
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JOVENTUT 31

CRÒNICA LLIGA

S’ajorna la classificació matemàtica

Foto:  ACB Photo

JOVENTUT BADALONAUNICAJA

93102

El Joventut va caure al Carpena en un 
matx amb agredolces sensacions a pista 
i sempre a remolc. Una exhibició de Neno 
al darrer període, va igualar el partit però 
a la pròrroga no hi va haver benzina per 
poder confirmar la classificació matemà-
tica per al play-off. Mentre la pressió i 

necessitat per guanyar era força superior 
a favor del conjunt andalús, l’Unicaja va 
exhibir més intensitat i encert a cistella. La 
diferència de només sis punts va ser la mi-
llor notícia a favor dels de Duran (44-38). 
A la represa, els de Katsikaris van aug-
mentar la seva diferència amb un +16 grà-

cies a un parcial de 10 a 0 (69-56). Amb 
Neno a pista, la diferència es va escurçar a 
nou punt i la reacció verd-i-negra va arri-
bar a temps (82-84). Èpica remuntada ba-
dalonina però sense prou bezina al temps 
extra. Amb aquesta derrota, la classifica-

ció per al play-off 
no és matemàtica 
i, a més a més, 
el Joventut perd 
l’average amb 
l’Unicaja.

Propera jornada

Resultats  darrera jornada Classificació

 Unicaja 102 - 93 Joventut
 Retabet Bilbao  - Burgos (ajornat)
 Acunsa GBC  - Baskonia (ajornat)
 Obradoiro 79 - 51 Andorra  
 Casademont ZGZ 89 - 98 Real Madrid 
 Herbalife GranCa  91  - 81UCAM .
 Real Betis  86 -  70 Manresa  
 Fuenlabrada98 - 65 Tenerife
 Valencia Basket 100  - 89 Movistar Estu 

 TD Systems Baskonia -  Joventut  
 Coosur Real Betis  -  Barça
 Unicaja -  Casademont Zaragoza
 Morabanc Andorra -   Herbalife Granca
  Hereda SP Burgos  -  Casademont ZGZ 
      BAXI Manresa -  Acunsa GBC 
 Real Madrid   - Valencia Basket 
 Lenovo Tenerife  -    Retabet Bilbao 
 UCAM Murcia  -  Unicaja 

  Equip  G P

 1 Real Madrid 32 1
 2  Barça 28 4
 3 Lenovo Tenerife 26 8
 4  TD Systems Baskonia 22 9
 5  Valencia Basket 22 11
 6  San Pablo Burgos 20 13
 7  Joventut 18 15
   8    Unicaja 15 16
 9  Herbalife Gran Canaria 15 17
 10  BAXI Manresa 15 19
11  Casademont Zaragoza 14 20
12   UCAM Murcia 13 19
13    Morabanc Andorra 12 18
 14    Monbus Obradoiro 11 21
 15    Urbas Fuenlabrada            11            21
 16    Coosur Real Betis      11            22
 17   Movistar Estudiantes         9         25
18  Retabet Bilbao 7 24
19  Acunsa GBC               7 25
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La infermeria verd-i-negra arriba al tram 
final de les recuperacions dels tres juga-
dors de la Penya encara lesionats. Deme-
trius Jackson ja hauria de poder tornar a 
jugar a partir d’aquest dissabte contra el 
TD Systems Baskonia.
La previsió de la recuperació del base del 
Joventut s’ha allargat 10 dies més enllà del 
comunicat per part del club fa ja dos me-
sos. Durant la setmana anterior, DJ es va 
exercitar amb el vinculat, juntament amb 
Arturs Zagars, qui també hauria de poder 
tornar a pista a partir de la setmana vinent.
El retorn de Xabi López-Aróstegui enca-
ra no serà possible i l’ajornament de les 
dues darreres jornades podria afavorir el 
seu retorn aquesta mateixa temporada, 
per al play-off de la Lliga Endesa.
D’altra banda, l’ensurt de Nenad Dimitri-
jevic de dissabte al Martín Carpena con-
tra l’Unicaja no va ser res greu i aquest 
mateix dissabte ja podria jugar al Buesa 
Arena.

La previsió del 
retorn de DJ 
s’allarga fins a les 
9-10 setmanesSupera els 293 del president Juanan Morales

Amb 29 anys i 24 dies, Albert Ventura s’ha 
convertit en el tercer jugador del Joventut amb 
més partits disputats a la ACB. Una xifra a 
l’abast de molt pocs jugadors. Perdoneu, filem 
encara més prim. A l’abast, de només dos ju-
gadors: Rafa Jofresa (619) i Jordi Villacampa 
(506). El capità verd-i-negra va disputar en la 
jornada anterior davant l’Unicaja el seu partit 
294 amb la samarreta verd-i-negra, superant 
l’actual president de la Penya, Juanan Morales 
(293).
El 27 de març de 2011, fa poc més de 10 anys, 
el badaloní debutava a l’ACB davant l’Alacant, 

294 vegades Albert Ventura! El capità, 
tercer jugador amb més partits 

sota la direcció de Pepu a la banqueta verd-i-
negra. Poc més d’una dècada després, Ventura 
ja s’ha alçat fins a la tercera posició de la clas-
sificació històrica. 11 temporades defensant 
la samarreta del primer equip. Rafa Jofresa va 
jugar 16 cursos entre Països i l’Olímpic i Jordi 
Villacampa una més, 17. L’expresident del Jo-
ventut es va retirar de la Penya amb 34 anys i 
Jofresa amb 37.
Segons les dades oficials, Ventura suma un total 
de 1.320 punts i una mitjana de 19 minuts a pis-
ta per partit. El curs 2014 - 2015 va ser la tem-
porada amb més partits (36) i l’actual és la millor 

pel que fa a minuts (731) i punts totals (191).
L’actual capità badaloní acumula una mitjana 
de 32 partits per temporada i, per als malalts 
de les estadístiques, hem tret la calculadora per 
esbrinar quantes temporades més hauria de 
jugar l’escorta badaloní per encapçalar aquest 
rànquing. Per superar Villacampa, n’hauria de 
jugar fins als 36 anys i jugar una mitjana de 34 
enfrontaments per campanya. Si assolir aques-
ta fita ja és d’una notable dimensió, la llegenda 
de Rafa Jofresa ja és una altra lliga: s’hauria de 
renovar a l’Olímpic fins a la temporada 2030 - 
2031 i finalitzar el curs amb 39.

Foto: CJB 

Foto: David Grau / CJB
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Parlem amb un dels jugadors amb més projecció i amb formació verd-i-negra 

Amb 3 anys, Joel Parra va agafar 
una pilota de bàsquet per primera 
vegada. 16 temporades més tard 
l’aler verd-i-negre s’ha consoli-
dat al primer equip de la Penya 
amb molt esforç i sacrifici. La 
seva formació a l’Olímpic encara 
té molt marge de millora i el seu 
creixement és evident. L’aler verd-
i-negre és candidat a ‘Millor Jove’ 
de la temporada 2020 - 2021. 
Entrevistem al jugador de la base 
verd-i-negra.

La presència de Joel Parra 
a pista té cada dia més re-
llevància a mesura que ha 
avançat el curs?
Sí. De mica en mica vaig créixer 
i vaig tenint més importància al 
rol de l’equip. Jugui de titular o 
des de la banqueta, intento do-
nar el màxim i anar agafant més 
confiança. Estic aprofitant el meu 
moment i tinc una progressió. Em 
sento còmode i amb confiança.

I aquesta confiança l’aprofita 
amb bones actuacions. 
La confiança t’ajuda en l’autoes-
tima i creix. Això també t’ajuda a 

Joel Parra: “Estic aprofitant el meu moment 
i em sento còmode i amb confiança”

fer coses quan estàs una mica més 
cohibit. És una oportunitat per fer-
les i la veritat es que està sortint 
força bé.

Amb quin objectiu es va plan-
tejar la temporada?
Seguir creixent com a jugador. Si 
l’any passat feia 10 minuts de bo-
nes rotacions, aquest curs intentar 
fer 15 o 20.

A l’estiu, el club anuncia les 
incorporacions de Ribas, Bas-

sas i Tomic, entre d’altres, que 
representa per a un noi de la 
casa compartir vestidors amb 
aquests jugadors? 
És un privilegi. Tant per la gent 
jove com per als jugadors de les 
inferiors. És una referència te-
nir jugadors de la casa al primer 
equip. És un aprenentatge dia rere 
dia.

El suport dels directius a la 
graderia és evident quan els 
nois de la casa fan bones ac-

tuacions i són determinants. 
Ser un jugador de la casa et dóna 
un plus i jugar a l’Olímpic et dóna 
més energia. Ara no tenim públic 
però tenim l’exemple d’Albert 
Ventura. El seu sacrifici no es pot 
qüestionar.

La manca d’intensitat s’ha 
qüestionat en trams concrets 
de la temporada.
No tots els equips tenen el mateix 
camí ascendent i n’hi ha alt-i-
baixos. En aquests darrers partits 
hem de ser molt agressius, sobre 
tot en defensa. Si ho som al da-
rrera, en atac tenim un equip molt 
anotador.

Té encara més caràcter 
aquesta temporada Joel Pa-
rra?
Sempre he sigut un jugador amb 
caràcter. Quan surto a pista, inten-
to oferir el màxim i mai ha de faltar 
energia. Si això succeeix, no seré 
el Joel Parra que he sigut.

Quin és l’entrenador que més 
ha modelat el seu creixe-
ment?

He tingut la sort de tenir el Dani 
Miret durant la meva etapa de Ca-
det a Júnior. També va ser impor-
tant el salt de Premini B a Mini A 
amb el Willy, i el Javi Espinosa. I 
tots molt bons i molt agraït a ells.

Vostè és l’únic jugador de la 
seva generació amb fitxa de 
primer equip. 
Arribar al primer equip és difícil. 
No és fàcil i això té molt sacrifici 
i molt esforç.

Un missatge per als joves de 
les inferiors.
Els hi diria que treballin molt, que 
tinguin molt sacrifici i el dia a dia 
és molt important. S’ha d’escoltar 
els entrenadors, que en tenim de 
molt bons i intentaran ajudar-te 
per arribar al primer equip.

Quina valoració fa de la tem-
porada?
La valoració és bona. Tothom vol 
que guanyem tots els partits i els 
objectius a principi de temporada 
els estem complint i estem lluitant 
per al play-off. La valoració indivi-
dual i col·lectiva és bona.

Foto: David Grau / CJB
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Els clubs de la Lliga Endesa han acordat a 
l’Assemblea General la reestructuració del 
calendari a la recta final de la Lliga Ende-
sa per donar cabuda als partits ajornats i la 
normal disputa de la classificació per les 
posicions de Play-off de la Lliga Endesa i 
per evitar les places de descens.
D’aquesta manera el partit contra el Mora-
banc Andorra a l’Olímpic no es disputarà la 
setmana vinent i s’ajornarà fins dimecres 19 
o dijous 20 de maig, amb horari encara a 
concretar. La lliga regular conclourà el cap 
de setmana del 22-23 d’aquest mes a la pis-
ta del Retabet Bilbao Basket, també sense 
horari.

Reestructuració 
del calendari 
ACB

El proper 24 de maig, elecció de la Junta Directiva

La Junta Directiva del Club Joventut Bada-
lona va acordar el passat 16 d’abril convo-
car Assemblea General Ordinària i Extraor-
dinària que tindrà lloc en el Pavelló Olímpic 

Convocatòria d’eleccions 
a la presidència verd-i-negra

de Badalona el proper dia 24 de maig de 
2021, a les 18:30, si fos precís, a l’acte de 
les votacions per a l’elecció de la Junta Di-
rectiva.

Les candidatures s’hauran de presentar, en 
un sobre tancat, a la Junta Electoral, entre 
els dies 5 i el 12 de maig, i hauran d’estar 
formades per un mínim de 5 i un màxim de 
15 membres, dels quals s’anomenaran un 
secretari, un tresorer i un Vicepresident, 
encapçalades pel candidat a President. Les 
candidatures hauran d’anar signades pels 
candidats i acompanyades de la fotocopia 
del D.N.I.
Atès el que disposa l’article 22.2 dels esta-
tuts, si es presentés o fos vàlida només una 
única candidatura, la Junta Electoral proce-
dirà directament a la proclamació dels seus 
components com a elegits per a la Junta 
Directiva, sense necessitat de realitzar l’acte 
de les votacions per a l’elecció de la Junta 
Directiva.
Els candidats elegits han de prendre pos-
sessió dins els 5 dies següents a la seva 
elecció.
L’Assemblea finalitzarà amb l’aprovació dels 
Comptes dels exercicis 2018-2019 i 2019-
2020 i aprovació pressupost exercici 2020-
2021.

David Grau / CJB

Foto: ACB Photo
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El Badalona arribarà a les dues finals que li 
resta a la temporada 2020 - 2021 a la cor-
da fluixa. Ja no hi ha cap marge d’error i 
s’ha de fer el sis de sis. Qualsevol possibi-
litat aliena a aquesta deixaria el conjunt de 
Manolo González sense opcions d’ascens 
i es mantindria a l’actual esglaó. Segona 
RFEF a partir de la propera temporada. 
Dissabte a les 19:00 hores, l’Hércules és el 
rival que visita l’Estadi. No només s’ha de 
guanyar - aquesta és la prioritat - sinó que 
a més a més s’haurà d’intentar tenir l’ave-
rage a favor. L’1 a 0 del partit al Rico Pérez 
és un marcador a l’abast de superar. El mi-
llor partit del Badalona en aquesta segona 
volta s’ha vist a l’Estadi, amb el públic a 
favor i un alè que sembla necessari perquè 
el Badalona pugui exhibir el seu potencial. 
Sha de recuperar  aquest sensació en les 
dues finals que els hi resta als escapulats 

CF BADALONA HÉRCULES CF

Guanyar la penúltima final...
i esperar 

LA PREVIA: 

Amb fins a tres partits menys, l’Hércules té 
encara molt marge i moltes opcions més 
que els badalonins. Per aquesta raó és 
clau guanyar. 
A partir de dilluns vinent, els de Manolo 
González sí que hauran d’esperar alguna 
victòria dels alacantins contra Llagostera 
o Lleida Esportiu, principals perseguidors 
a la taula, a cap i un punt de distància, res-
pectivament.

Amb la màxima desil·lusió i la moral per 
terra, els jugadors van tornar a Badalona 
però a partir d’aquesta mateixa setmana ja 
han de recuperar els ànims per a les dues 
finals que els hi resten. A La Nucía, el ca-
pità Ismael Moyano i l’entrenador Manolo 
González van valorar el matx i com s’afron-
ta el tram decisiu del curs.
“L’equip no va poder reaccionar amb l’1 a 
0 i ho va arrossegar força. Va ser una llosa 
força gran i no vam saber afrontar el par-
tit”, va valorar.
“Teníem moltes ganes, sabíem el que ens 
jugàvem però no ens va sortir res. No 
vam estar encertats ni vam trobar el què. 
Sabíem allò que ens jugàvem, érem cons-

cients del nostre objectiu però no vam 
poder”.
“Sabem que és molt difícil però hem 
d’oblidar el partit contra La Nucía i guanyar 
els dos partits”, va concloure.
Per la seva part, Manolo González va re-
conèixer la mala imatge al camp i les po-
ques opcions d’ascens.
“Vam fer un partit dolent. Sense fer gran 
cosa, ells van guanyar. Regales el gol, re-
gales el contraatac de la primera part, co-
mences el partit bé...quan no surts ficat en 
un partit que et jugues la vida...”.
“A partir d’ara s’ha de guanyar, competir en 
els dos partits que queden però amb po-
ques opcions”.

Moyano: “Sabem que és 
molt difícil però hem de 
guanyar els dos partits”

Foto: CF Badalona

Foto: CF Badalona

El Badalona va ensopegar a la darrera final 
de la temporada lluny de Badalona. El con-
junt escapulat havia de sumar, com a mínim, 
un punt per mantenir intensa la possibilitat 
d’ascens a la futura Primera RFEF però la 
derrota al camp de La Núcia només allunya 
els escapulats d’aquest somni. Un punt de 
nou possibles és un balanç molt pobra per 
al conjunt de Manolo González. 
L’equip badaloní va començar bé el matx al 
Camilo Cano, amb personalitat i presència 
en els primers 10 minuts. Tot i això, en el 
minut 18, els locals es van avançar amb el 
primer i definitiu gol amb una centrada des-
prés d’una indecisió defensiva entre Valentín 
i Goyo i la posterior rematada de Fer Pina.
A la segona part, Roger va gaudir d’un xut 
llunyà que va marxar llepant el travessar, i 
Robert Simón i Chema Moreno van tenir 
dues ocasions bones per empatar. El marca-

LA NUCÍA  -  BADALONA

1 0

L’ascens es trontolla a La Nucía

dor, però, no es va moure més en un partit 
decisiu i que s’havia de superar fos com fos.
Derrota escapulada que obliga els badalo-
nins a guanyar els dos enfrontaments que 

resten com a locals per intentar aconse-
guir l’objectiu de les dues primeres places. 
La temporada fa pujada i el Badalona ja no 
depèn d’ell mateix.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Cornellà 36             32             27
 2. Badalona 32 21  19
 3. Llagostera 32 21 21
 4. Lleida Esportiu 31 25  24
 5. Hércules 30 18 16
 6. La Nucía 30             18           24
 7. Atlético Levante                   27            18 25

 La Nucía  1 -  Badalona 0 
 Atlético Levante  0 -  Cornellà  1
 Hércules -  Lleida Esp.  (ajornat) 
                                 Descansa: Llagostera

Resultats Darrera Jornada

Propera Jornada 

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

Foto: CF Badalona

Jornada 6 de 8. Estadi Municipal de Badalona. Dissabte 8 -19h
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Les pregoneres recuperen el ritme de 
competició amb una exhibició a Pozuelo (1-3)
Molt bona imatge i olfacte de les ‘gavines’ a Madrid

Foto: CES

Dues setmanes sense competició 
és massa temps per a un Seagull 
ja matemàticament equip de Reto 
Iberdrola. Tot i mantenir-se a la cate-
goria, les pregoneres volien exhibir 
el seu olfacte golejador i celebrar la 
permanència amb un dolç regust a 
la boca en el seu retorn a la compe-
tició. Ni quatre minuts van trigar les 
badalonines a foradar la porteria del 
Pozuelo. Una jugada ben trenada en-
tre Pilar, Ainhoa i Irina va inaugurar 
el marcador. Un a zero i la fam del 
conjunt d’Ana Junyent que en volia 
més. Durant el primer tram de par-
tit, les de Badalona van mantenir les 
seves accions ofensives amb molt 
perill i les arribades a porteria es van 
succeir sense treva. Gordo va gaudir 
del 0 a 2 però la defensa ‘verda’ va 
blocar el xut de la capitana blava. 
Sense pràcticament poder sortir del 
seu camp, el Pozuelo no va intimidar 
gens ni mica la porteria defensada 

per Aída. Semblava que el Seagull 
tingués més necessitat i més feina 
encara a fer aquesta temporada que 
no pas el seu rival. Amb intensitat, 
pressió en la sortida de la pilota i 
caràcter, les ‘gavines’ van buscar el 
segon gol però el matiner 0-1 no 
es va augmentar.  Un contratemps 
arbitral va aturar el partit durant 15 
minuts, a 20 minuts del descans, i 
aquesta aturada fa afavorir un Po-
zuelo que va equilibrar el ritme. Les 
locals van gaudir d’un únic xut entre 
els tres pals i Irina d’una acció de 
perill més al darrer minut del primer 
temps. A la represa, les ‘gavines’ van 
recuperar el mateix ritme de partit 
que al primer temps i van sentenciar  
amb gols d’Ainhoa Marín, molt ‘mu-
rri’, i de Pilar Garrote, amb un xut a 
l’àrea petita. Al tram final, el Pozuelo 
va fer el gol de l’honor. Victòria de 
les ‘gavines’ abans del pregó de les 
Festes de Maig.
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Jordi Magro, coordinador: “El primer equip 
genera interès i creixement al futbol base”
El responsable de les ‘minigavines’ analitza el situació en les categories inferiors

Foto: CES

grup d’equips que seguiran lluitant per inten-
tar assolir els objectius. El Juvenil intentarà 
pujar  i l’Infantil A la permanència. 

És complicat fixar fites aquest curs? 
Ja hem patit ajornaments i hem patit baixes 
i altes inesperades. Contratemps que tots els 
equips estem patint.  

Ja esteu confeccionant el curs 21-22? 
Sí, durant aquest mes ja hem començat a fer 
reunions i fer balanç dels punts a millorar, 
mantenir i fer un pas endavant.  T

També sou a Montgat, això és bo? 
És un benefici. Tenim més hores de camp i 
les instal·lacions d’allà són molt bones. N’hi 
ha jugadores que són del Maresme i és un 
benefici. És molt fructífera la relació amb el 
Montgat.

Pot seguir creixent la base? 
A nivell d’equips és difícil. Podem augmentar 
amb un Benjamí, però és una categoria molt 

complicada i molt nova. N’hi ha jugadores 
que no volen competir i també tenim la 
possibilitat de tornar a fer una escola, tal com 
vam tenir fa dos anys.  

El primer equip fa el pregó.
Qualsevol promoció mediàtica del club ens 
beneficia. Som un club gran però també hi 
ha desconeixement sobre qui som. Arran de 
les darreres temporades del primer equip 
tenim més visibilitat i això genera interès en 
la base.

L’Amateur B també pot ascendir. 
És complicat perquè aquesta temporada és a 
una volta. Tenim rivals directes al calendari, 
partits entre aspirants...tant de bo.

Quin és el creixement del club? 
Relativament hi ha hagut un creixement més 
fluix de la nostra previsió però la represa de 
les lligues ens ajuda a tenir més nenes i 
interès. Hem incorporat 10 noies en les da-
rreres setmanes i tenim 150 noies.

daloní. Coneixem la seva realitat i creixement 
amb el seu coordinador, Jordi Magro.

Després de dos mesos de competició, ja 
poden tenir conclusions? 
Seguim en la línia del curs passat. N’hi ha un 

Amb més de 175 noies (futbol base més Ama-
teurs), el Seagull és el club de futbol femení 
més gran de tot Catalunya. Les bones sensa-
cions i fites del primer equip afavoreix e futbol 
base de les ‘gavines’ i cada temporada genera 
més interès i nenes que s’inscriuen al club ba-

FUTBOL COMARCAL
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Toni Parra, una retirada 
agredolça però necessària
El defensa de la Llefià, amb 17 temporades al club, decideix penjar les botes

Foto: arxiu

d’Infantil porto al club” i he viscut 
tres ascensos, assegura emocionat. 
La retirada de Parra al primer equip 
té una relació molt estreta amb 
l’actual situació de pandèmia que 
estem vivint. “Tinc una filla petita i 
tampoc puc arriscar-me laboralment 
perquè sinó aquesta situació de 
pandèmia tampoc ajudaria. No ha 
estat una decisió fàcil però crec que 
és una decisió encertada. M’hauria 
agradat tenir una retirada a la ges-
pa però no ha pogut ser”, afegeix. 
“Parra és un jugador amb re-
llevància dins el camp i al ves-
tidor. És una trajectòria pràcti-
cament excel·lent”, el defineix 
l’entrenador de l’equip, Jordi Souto. 
Parra seguirà vinculat amb el club 
en la seva faceta de míster al futbol 
base.

Penjar les botes mai és una deci-
sió fàcil. I molt menys fer-ho en 
una temporada molt especial i, 
segurament, contra allò que et tu 
voldries fer. Però és un pas neces-
sari i s’ha de fer. Toni Parra (Bada-
lona, 1989) ha hagut de fer aquest 
pas endavant en la temporada més 
il·lusionant de l’equip del seu barri 
i del seu cor: la Unificació Llefià. 
17 temporades a la ‘Llefi’ és una dada 
més que vàlida que demostra allò que 
representa el conjunt vermell per a 
Toni Parra. Malauradament, aquesta 
no és una temporada gens senzilla o 
normal i amb 31 anys ha hagut de 
prendre aquesta difícil decisió i fer 
un pas al costat. “Llefià és la meva 
casa i el meu club. Tots els meus 
records a curt i llarg termini tenen 
qualsevol vincle amb la Llefi. Des 

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
la notícia
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Ramon Pla, director esportiu Minguella: “Si hem de 
crèixer, ha de ser en escola i minibàsquet”
El nou responsable esportiu valora la temporada de la covid

Foto: M. Expósito

Des del passat 6 de març, Ramon Pla és el 
nou director esportiu de la Minguella. Tot i 
la situació epidemiològica que estem vivint, 
el club de Casagemes ha aconseguit man-
tenir la seva ferma estructura esportiva, amb 
17 conjunts masculins i 13 femenins.
“És una temporada que no la tornarem a 
viure en les nostres vides mai més. Primer 
per la qüestió de la salut i després per la 
possibilitat de fer esport i poder competir. 
Des del primer dia hem hagut de confec-
cionar el calendari d’entrenaments, cerca 
de pistes a l’aire lliure...tots necessitàvem 
jugar després de 8 mesos entrenant però 
sense poder jugar durant el cap de setma-
na”, exposa Pla.
Malgrat aquesta situació, els nois i noies de 
l’entitat blava han estat fidels i no hi ha hagut 
gens de por: “Tots els conjunts sempre han 
volgut jugar i la resposta ha sigut positiva”
Els 30 clubs que formen el club i la manca 
d’espai dificulta encara més el creixement 
de la Minguella, tot i que aquesta no és 
ara mateix una prioritat. “Poder tenir més 
equips és una qüestió d’instal·lacions i a 

Badalona és difícil. Créixer més en equips 
no té gaire sentit perquè ja tenim totes les 
categories. Si hem de créixer ha de ser en 
escola i minibàsquet”.
Aquesta temporada, no hi haurà ascensos 
ni descensos a Catalunya. “Amb les lligues 
que ha confeccionat la federació, totes les 
competicions finalitzen el 20 de juny. D’altra 
banda, no tindrem temps per poder fer pro-
ves per arribar a més gent. No sé si hi haurà 
gaires canvis”, afegeix.
“Nosaltres som amateurs i les primeres 
plantilles no tenen un cost addicional en 
la nostra entitat. Si un equip no pot jugar 
30 partits, fer un ascens a 10 partits és una 
loteria. Trobo bé que no hi hagi ascensos ni 
descensos”, valora.
Tot i això, és una temporada positiva “per-
què jugadors del Júnior puguin fer el salt 
a sènior, sense cap mena de pressió”. “Els 
jugadors que han patit més la pandèmia són 
els Júniors, perquè ja deixen de competir 
en categories de formació. Per això aquests 
darrers mesos ens ajuden a poder ubi-
car-los al primer equip”, conclou.
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Disputats derbis badalonins amb victòries per a 
Cultural, Círcol C masculí i Minguella femení
A partir d’aquest cap de setmana torna la lliga per a Sant Josep i Círcol

Foto: M.E

Sense competició a Copa Catalunya 
- Campeonato de España Primera Di-
visión, la Primera Catalana masculina 
va ser la màxima categoria autonòmi-
ca amb partits durant aquest cap de 
setmana. Però no amb resultats po-
sitius. Minguella i Círcol B van caure 
amb una derrota ajustada de l’equip 
de Xavi Grau contra el Laietà en un 
matx disputat fins al darrer minut (65-
67) i mateix desenllaç per al segon 
equip del Círcol davant el Ramón Llull 
(58-54). A partir de Segona, derbis 
badalonins disputats. A Llefià entre 
el primer equip de la UB i la Cultural 
(60-68) i a Tercera entre el el Círcol C i 
el Badalonès B (70-59) . A més a més, 
a Segona, el Natzaret va bombardejar 
el cèrcol del Nou Esplugues (48-75), 
la Minguella B va guanyar el Mont-
gat (55-47) i triomf per a l’Ademar B 

contra l’Alella (70-58). Aquest darrer, 
a Tercera.
A Segona Catalana femenina, el derbi 
entre Sant Josep i Minguella al centre 
parroquial es va desenvolupar anive-
llat. Amb el conjunt de Carlos Esteve 
sempre al capdavant al marcador però 
enfront un equip groc-i-lila sempre a 
l’ombra de les de Casagemes (52-60). 
La Minguella lidera el seu subgrup 
amb un balanç de 4-1 i el Sant Josep 
encara no ha vist recompensa als seus 
bons partits i és cuer amb un 0-5. 
Per la seva banda, al subgrup 4B, la 
Llefià va patir la seva primera desfeta 
del curs a la pista del Roser (55-33) 
i el Círcol va descansar. A Tercera, 
victòries d’un intractable Joventut B 
contra el C. Catòlic (49-56) i de la Lle-
fià B contra el Mas de Sant Lleï CBVV 
(61-65).

POLIESPORTIU

Positiva estrena de l’Absolut Femení

L’equip Absolut Femení del Club 
Rem Badalona va participar per 
primera vegada en la seva història 
al Campionat d’Espanya de batels, 
com a campiones autonòmiques 
de Catalunya, i que es va organitzar 
a la localitat gallega
de Meira (Moaña).
Aquesta, però, no és la primera tri-
pulació que ho ha fet, ja que l’any 

Històrica participació del Rem 
Badalona a l’estatal 

2018, també a Meira, les juvenils 
femenines van competir amb els 
equips del nord.
Tot i que ni el temps ni els resultats 
van acompanyar, tancant el cap de 
setmana amb dues desenes posi-
cions, el club va mostrar el seu or-
gull d’haver pogut gaudir d’aquesta 
experiència, que esperen poder 
viure cada vegada més equips del 

club, i més tripulacions catalanes. 
L’equip està format per: Anna Sal-
vador (timonera), Laura Martinez, 
Rita Pereira, Laia Martorell, Helena 
Guasch, Núria Benitez, Rut Torre-
glosa, María Perez, Nerea Martinez 
i Natalia Suanez .  L’entrenadora 
d’aquest jove però experimentat 
equip és la Yerendy Alaman amb el 
suport de l’Alex Navarrete.

El Lidertel Badalona Dracs s’ha 
classificat per a la final de la 
Sèrie A de la LNFA i lluitarà pel 
seu onze títol de futbol americà 
contra el LG OLED Black De-
mons. El conjunt d’Óscar Cala-
tayud va superar l’Osos Rivas en 
semifinals a Montigalà (21-0).
L’equip badaloní va aturar els 
peus al millor atac de la compe-

tició i en dues setmanes pugnarà 
per un nou títol nacional. Els 
Dracs són els actuals campions 
dels darrers quatre campionats 
i vol arrodonir el seu palmarès 
amb un cinquè anell. La final 
de la Spanish Bowl es disputarà 
dissabte 15 de maig, a les 19:00 
hores, a l’Estadi Municipal de Ba-
dalona.

Els Dracs jugaran la 
final de la LNFA 
a l’Estadi

Foto: Dracs

Foto: REM Badalona
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El ‘Ciutat de Badalona’ torna al Mas Ram 
amb la seva XXVI edició del torneig
El campionat de tennis recupera la seva normalitat dos anys després

Foto: Mas Ram

finalitzat fa un parell de setmanes i va ser 
el punt de partida del retorn del públic a un 
esdeveniment amb una magnitud conside-
rable.
“Estem a l’expectativa de la nova normalitat 
i la Federació també ofereix informació a 
tots els clubs de Catalunya”, afegeix Valls.
Fa dos anys, el Club Esportiu Mas Ram 
va celebrar la 25ª edició amb una festa per 

Les instal·lacions del Club Esportiu Mas 
Ram acolliran a partir del proper dilluns 10 
de maig el XXVI Torneig de Tennis ‘Ciutat de 
Badalona’. Una edició sense precedents pel 
que fa a content però amb més il·lusió que 
mai. Sense que aquesta darrera afirmació 
sigui un tòpic. 
Durant pràcticament els darrers 14 mesos, 
els joves amants del tennis no han pogut 
participar en cap torneig local i Badalona 
serà un dels punts de partida de la represa 
esportiva de les competicions.
“El torneig d’aquesta edició el tornem a fer 
després d’un any i mig sense pràcticament 
competició i els joves estaven neguitosos i 
amb ganes de tornar a jugar. Respectàrem 
tots els protocols i tenim tota la normativa 
llesta des de fa diverses setmanes”, assegu-
ra el president del Club Esportiu Mas Ram, 
Josep Valls.
“Fa un mes que la Federació Catalana de 
Tennis ens va donar la llum verda per po-
der organitzar el torneig i ho tenim tot molt 
bé controlat”, afegeix respecte a una edició 
amb un grau organitzatiu diferent de les an-

teriors.
Les inscripcions per participar-hi es van 
tancar la setmana anterior i la participació 
aproximada serà d’uns 100 joves, els quals 
comencen a oferir un nivell superior i amb 
aspiracions de professional, per poder par-
ticipar en les prèvies de competicions ATP. 
De fet, a Catalunya, el Ciutat de Badalona 
agafa el relleu al Torneig Conde de Godó, 

commemorar una xifra d’edicions rodona i 
el club ja es prepara per poder seguir con-
solidant un torneig històric i que en qua-
tre anys ja arribarà a la trentena. L’edició 
d’aquest any s’organitzarà després de sus-
pendre la de la primavera anterior.
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C/ Prim 163, Badalona 
info@intenergias.com - intenergias.com

REPARACIÓN 
mantenimiento 

y montaje 
de aire 

acondicionado

93 222 04 33

 Àries (21/3 al 20/4)
Ves amb compte amb els malentesos amb la família. 
Deixa les coses ben clares perquè no hi hagi futurs 
conflictes. No ho deixis passar més i reclama uns 
diners que et deuen.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Més autonomia personal. Et sents preparat per posar lí-
mits a una persona abusiva del teu entorn habitual. Un 
amic passa per una etapa difícil i cerca la teva comprensió.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
El teu sex-appeal sembla que pot portar persones 
interessades en tu. Fins i tot pots despertar algu-
na obsessió. Moment de passar comptes i d’anar al 
banc a fer gestions.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
S’obren vies de solució a alguns problemes que et 
fan perdre la son, però no confiïs massa en el que no 
depèn de tu. Fas bé posant límits a una persona del 
teu sector laboral.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Si normalment ets prudent, amb Mart per Casa III, 
podries mostrar-te més espontani o veure’t parlant 
de més. Retrobament amb un germà o germana. Més 
desplaçaments i presses.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Sorpreses al sector professional que et portaran a pren-
dre decisions importants. Respira fondo i medita abans 
de fer un pas endavant. Tot i la pressió no saltis al buit.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
 El Sol amb Urà a Casa VII inclina a viure situacions 
inesperades. També hi ha la possibilitat d’enamo-
rar-se. Si tens parella, la relació entra en una etapa 
de més obertura.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Vigila amb les presses, podries tenir un oblit impor-
tant o patir una caiguda perquè vas una mica ata-
balat. A la feina pots viure alguna tensió, fruit de la 
competitivitat.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Possible ajut econòmic per part d’un familiar. Vols 
alliberar-te d’algunes cadenes i no saps per on co-
mençar. Fer meditació pot ajudar-te a trobar el camí 
a la llibertat.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Una persona de la infància, que fa molts anys que no 
has vist, et contacta per la xarxa per recuperar el contac-
te. En els trajectes o curts viatges, pots conèixer l’amor.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
La feina t’està donant maldecaps i això afecta l’es-
tabilitat econòmica, però ja es veu la llum al final 
del túnel. Compte amb les compres, sigues prudent 
i estalvia.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
No siguis dur amb els fills, recorda la teva joventut i 
posa’t al seu lloc. Una persona t’atrau i sembla inte-
ressada en tu, però la seva actitud et confon. Dóna-li 
més temps.

Previsions astrològiques per Roser Bona
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