
Ex
em

pl
ar

 g
ra

tu
ït

Nú
m

. 7
19

  -
 2

0/
05

 a
l 0

2/
06

/2
02

1

Cristòfol
Colom va 
preparar el 
seu viatge a 
Sant Jeroni
Un nou estudi conclou que Cristòfol Colom va 
consultar documents abans d’anar a Amèrica
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Fins ara, sempre s’havia parlat de la recep-
ció que havien fet els Reis Catòlics a Cris-
tòfol Colom, un cop va descobrir Amèrica, 
al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, 
però ara, i amb documents que ho avalen, 
la història dóna un nou tomb. Jaume Ay-
mar, historiador i responsable del mones-
tir, acaba de publicar un extens treball en 
un dels dos volums del «Qui fruit ne sap 
collir» (I i II) Homenatge a Lola Badia. Es 
tracta d’una miscel·lània de treballs que 
coincideixen amb els interessos de recerca 
de l’homenatjada: les literatures medievals 
i el seu rerefons clàssic; la medicina, l’al-

químia, l’astrologia i altres manifestacions 
de la ciència de l’edat mitjana, i la figura 
de Ramon Llull. En aquest llibre, Aymar 
detalla que Colom va documentar-se al 
monestir badaloní just abans d’arrencar 
l’expedició cap a Amèrica. Els 25 volums 
lul·lians van desaparèixer de Sant Jeroni, 
perquè els va adquirir Juan de Herrera, 
arquitecte de l’Escorial. Aymar explica que 
el monestir badaloní ja disposava, al segle 
XIV, d’un arxiu important, amb documents 
on es detallava el finançament del primer 
viatge. En aquest arxiu, Colom hauria es-
tudiat aquests manuscrits lul·lians i els 

Cristòfol Colom va consultar 
uns manuscrits a Sant Jeroni 
abans del seu viatge cap a Amèrica
Cristòfol Colom va consultar 25 manuscrits lul·lians 
que hi havien al monestir badaloní, que serien 
claus per la descoberta del continent

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

documents de la cosmologia de Ptole-
meu, claus per planificar l’expedició que 
va descobrir Amèrica. Aymar ha explicat 
el Diari de Badalona que tots aquests 
detalls estan inclosos en aquest estudi 
publicat ara sota el nom “Ramon Llull i la 
descoberta d’Amèrica”. Tot plegat posa en 
evidència la importància del monestir de 
Sant Jeroni de la Murtra en la preparació 
que va encapçalar Colom al nou continent 
l’any 1492. Aymar recorda que “s’ha de fer 
una història basada en el mètode històric 
crític, en el text, context i metatetx, no po-
dem caure en la llegenda rosa ni negra. 



3REPORTATGE

Entrada al Claustre del Monestir de Sant Jeroni Llibre on es recull l’estudi de Aymar sobre Colom

El responsable del monestir de la Vall 
de Betlem considera que aquesta nova 
descoberta històrica ha de fer valer 
aquest indret de Badalona en els llibres 
d’història. Fins ara, sabíem que els Reis 
Catòlics van rebre Colom, a Sant Jeroni, 
després del seu viatge, però ara tenim 
noves dades sobre aquesta preparació 
de l’expedició de Colom a Badalona.

600 anys després, Sant Jeroni es-
pera remodelacions importants
El temps passa també al monestir, as-
senyala al Diari de Badalona, Javier 
Bustamante, coordinador d’activitats del 
monestir. Bustamante és una de les 13 
persones que viu actualment en aquest 
indret i ens rep enmig d’una visita es-
colar. “El mes d’abril i maig és l’època 

de l’any amb més visites de joves al 
monestir”. Després de l’època dura de la 
pandèmia, Sant Jeroni ha anat recupe-
rant la seva activitat. Els voluntaris, base 
del manteniment de l’espai, han tornat a 
fer les tasques habituals i també seguim 
allotjant a les persones que volen tenir 
una estada d’uns dies amb nosaltres. 
Bustamante explica que segueixen les 
visites concertades i de mica en mica 
aniran reprenent les activitats. Pel que 
fa a les remodelacions pendents, expli-
quen des del monestir que calen obres 
urgents a diverses cobertes, sobretot per 
aturar algunes goteres que tenen. Fa un 
temps van demanar unes subvencions 
per part de la Unió Europea, però reco-
neixen que no han tingut notícies. Els 
responsables del monestir, a través de 

Del 20/05 al 02/06/2021 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

l’Associació dels Amics de Sant Jeroni, 
segueixen treballant per tal de reparar 
les parts més urgents que necessiten 
fer-hi treballs. D’altra banda, Bustaman-
te ha explicat al Diari de Badalona que 
les cadenes que eviten el pas de vehi-
cles de motor des de la passada tardor, 
tant la banda de Badalona com Santa 
Coloma, tenen els seus pros i contra. 
D’una banda, la zona ha guanyat en tran-
quil·litat, però d’altra, fa més inaccessi-
ble accedir al monestir, sobretot pel fet 
que han de fer viatges per obrir i tancar 
el cadenat a les persones que demanen 
arribar en cotxe al monestir. De moment, 
Sant Jeroni de la Murtra segueix com 
fa 600 anys, i amb un silenci que et fa 
oblidar, un cop ets a dins, que et trobes 
a Badalona.

En aquest vídeo trobaras 
l’entrevista a Jaume 
Aymar explicant la 
relació de Colom amb 
Sant Jeroni

En aquest vídeo podras 
veure l’entrevista a Javier 
Bustamente explicant les 
remodelacions que neces-
sita el monestir
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Al QR trobaràs 
les imatges de 
l’estat actual del 
Camí de Can Mas. 
Tot i que ja s’ha 
recuperat per l’ús 
públic, es troba en 
un estat que no 
és l’òptim per una 

zona forestal com 
aquesta.

Al QR trobaràs 
les imatges 
de la creu de 
Montigalà, un 
dels símbols 
més populars de 
la ciutat de Ba-
dalona. La falta 
de manteniment 
i les pintades 

provoquen un 
deteriorament de 
la figura.

Reobre el Camí de Can Mas 
però amb irregularitats per part de la propietat

Creu de Montigalà: 
El deteriorament d’un 
dels símbols de la ciutat

Al llarg del camí s’observen cartells on s’adverteix sobre treballs forestals

Restes de la tala d’arbres a la finca 

La creu està plena de pintades i té parts deteriorades

Ha estat necessari expedientar i advertir la 
propietat perquè es recuperés l’accés públic 
al Camí de Can Mas del barri de Canyet. 
Però els conflictes amb els propietaris 
d’aquesta finca no han finalizat encara, ja 

que els dos quilòmetres de camí mostren 
nombrosos arbres talats i restes tant de 
troncs. Per aquest motiu l’Ajuntament de 
Badalona ha demanat a la Generalitat de 
Catalunya que revisi la llicència de gestió 

forestal que es va atorgar a la propietat de 
la finca, ja que el Departament de Medi Am-
bient municipal ha detectat irregularitats en 
el desenvolupat de diverses accions que no 
corresponen a la llicència de la qual dis-
posava. Entre aquestes accions destaquen 
la tala d’arbres fora de l’àmbit d’actuació 
permès, la realització d’obres d’ampliació i 
la consolidació de la tanca perimetral de la 
finca, que cap forma part dels treballs in-
closos. És precisament per aquests treballs 
que la propietat va decidir barrar el pas als 
vianants el passat mes de desembre, però 
finalment, després d’aprovar l’obertura del 
camí en ple municipal, el 6 de maig es va 
concedir un termini de 5 dies perquè la via 
tornés a ser de domini públic. El govern de 
la ciutat està a l’espera que es documenti si 
les accions que s’ha dut a terme a la finca 
(volum d’arbres tallats, eliminació de sota-
bosc, canvi d’ús forestal a pastura, movi-
ments de terres, gestió de la fusta i residus 

La creu de Montigalà és una de les figures 
més populars de Badalona. Qui més qui 
menys ha passejat pels seus voltants, l’ha 
vorejat mentre feia esport o ha pujat fins al 
punt més alt per veure les vistes de la ciu-
tat. Es tracta d’una creu centenària (1913), 
la construcció de la qual la va sol·licitar 
Ramon Maria de Segarra, un aristocràtic 
barceloní resident a Pomar, a prop de la 
riera de Canyet. El motiu de la construcció 
va ser, tal com està escrit ala creu, en “re-
membrança de l’Edicte de Milán donat per 
Constantí a favor de la Santa Iglesia”. Una 
de les possibles hipòtesis de per què es va 
escollir aquest lloc és, segons el cronista 
Josep Barriga, perquè l’any 1776 s’hi van 
trobar criptes amb restes humanes de l’èpo-
ca iberoromana. Un fet que va motivar a 
Segarra, ja que era tradició plantar una creu 
un territori on antigament es va celebrar 
culte pagà. Més enllà de la història i del seu 
significat religiós, s’ha convertit en un punt 

forestals...) estan en consonància amb la 
normativa reguladora i plans de protecció 
del medi natural i la biodiversitat d’aquest 
espai.

de referència ubicat en una zona amb molta 
afluència de gent. També per les pintades 
i pel seu desgast és evident que necessita 
actuacions per millorar el seu estat.



ACTUALITAT 5Rubén Hidalgo - redaccio@diaridebadalona.com

Al QR trobaràs el 
vídeo amb tota 
la informació 
sobre la possible 
obertura del 
bingo de Llefià. Es 
repassen els fets 
cronològicament i 
els veïns informen 

sobre l’actualitat 
del projecte.

Les obres del bingo de Llefià 
avancen en mig de contradiccions
Tot i els contactes amb l’Ajuntament i la Generalitat, els veïns no entenen la situació

Assemblea veïnal davant de la plaça de la Dona

El novembre de 2020 comencen els tràmits 
administratius per l’obertura d’un bingo al 
barri de Llefià, concretament al 364 del 
carrer Alfons XIII. La comunitat de veïns 
a la qual pertany el local rep la notificació 
de l’imprès de sol·licitud de la llicència. 
L’Administrador de la finca contacta amb 

la propietat per comunicar el malestar 
dels veïns envers aquesta situació. És en 
aquest moment, la falta d’entesa per amb-
dues parts provoca que els habitants de 
la zona es mobilitzin a través d’Associa-
cions de Veïns en contra de la presència 
del bingo. Actualment ja són més de 50 

entitats involucrades en la causa que or-
ganitzen assemblees veïnals per informar 
i actualitzar la situació. La plataforma 
“Stop cases apostes” neix per respondre a 
aquesta necessitat dels veïns, i sol·liciten 
reunir-se amb l’Ajuntament i amb la Gene-
ralitat. És amb aquest últim institució quan 
coneixen que l’empresa ha presentat els 
plànols per aquest projecte juntament amb 
un document de l’ajuntament que permet 
que el local es destini a un ús recreatiu. 
Jordi López, president de l’AV Sant Joan 
de Llefià recorda que aquest local sem-
pre ha estat d’ús comercial, per tant s’ha 
produït un canvi. En aquest moment, la 
Generalitat els hi confirma que per la seva 
part concedeixen llicència d’un any per la 
construcció d’aquest bingo. El que també 
destaca López és que el Govern de la ciutat 
també té incidència en els progressos del 
Bingo. “Aquesta decisió està supeditada 
a que l’Ajuntament concedeixi els permi-
sos d’obra i posteriorment el d’obertura.” 
L’Ajuntament ha confirmat als veïns que no 
han concedit llicència d’obres a l’empresa, 

però sí que hi ha un permís d’obres me-
nors per corregir algunes de les irregulari-
tats que la plataforma ha trobat al projecte, 
com per exemple, la manca d’alçada del 
local. La realitat és que les obres avancen 
mentre les institucions que decideixen el 
futur d’aquest local atribueixen responsa-
bilitat les unes a les altres.

Del 20/05 al 02/06/2021
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Empreses de Badalona i Sant Adrià col·laboren en aquest projecte d’economía circular
Les empreses de Badalona i Sant Adrià 
de Besòs que participen en el projecte Eix 
Besòs Circular van recuperar durant l’any 
2020 més de 55 tones de matèria orgànica 
i 2.640 kg d’envasos lleugers segons les 
dades subministrades per l’Agència de Re-
sidus de Catalunya i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.  L’Eix Besòs Circular és una 
iniciativa de foment de l’economia circu-
lar impulsat per l’Ajuntament de Badalona 
a través de l’empresa municipal Reacti-
vació Badalona SA i per l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs.   L’objectiu d’aquest 
projecte, on hi participen vuit empreses 
en la recollida de matèria orgànica i sis 
en recollida d’envasos lleugers, és in-
corporar el concepte d’economia circular 
als polígons d’activitat econòmica (PAEs) 
dels dos municipis buscant sinèrgies 
entre elles. L’intercanvi de recursos entre 
empreses (materials, energia i aigua) i el 
fet de compartir actius, mitjans logístics 
i experiència, millora l’eficiència en l’ús 
dels recursos i redueix les despeses aug-

L’Eix Besòs Circular recupera 55 tones de matèria 
orgànica i 2.640 kg d’envasos al 2020

mentant, a la vegada, els beneficis socials, 
ambientals i econòmics. Les industries 
que formen part del projecte Eix Besòs 
Circular també reben assessorament in-
dividual sobre la recuperació de residus 

Vista aèria de les zones industrial de Badalona i Sant Adrià

específics depenent del tipus d’activitat 
que realitzin.  La recuperació d’aquestes 
dues fraccions de brossa van anar a parar 
a l’Ecoparc 2 tancant així el cicle de la ma-
tèria orgànica generant compost i/o bio-

gàs, i facilitant el reciclatge dels envasos 
lleuger. La correcta separació d’aquestes 
dues fraccions per part de les empreses 
participants i la seva posterior gestió va 
permetre un estalvi d’emissions de 16,43 
tones de CO₂ , segons la calculadora GEH 
2019 de l’Oficina del Canvi Climàtic. 

El pròxim 29 de maig, la Sala Sarau 08911 
de Badalona acollirà la gala de lliurament 
dels VI Barcelona Beer Challenge, conside-
rat com un dels concursos internacionals 
de cerveses artesanes més prestigiosos 
del món.La gala de lliurament dels premis 
recupera enguany la seva versió en viu i 
amb convidats, mantenint, això sí, totes 
les mesures de seguretat recomanades pel 
Procicat. Alguns dels premis que s’otorga-
ran son: La Millor Cervesera de l’Any, El 
premi Cervesa Novell de l’Any, a la millor 
fàbrica de nova creació o el premi Molina 
for Brewers, que reconeix la innovació en 
el procés creatiu de l’elaboració cervesera.

La millor cervesa 
artesana de l’any 
rebrà el premi al 
Sarau 08911Després de 3 mesos d’obres estarà disponible al públic

Les previsions del Supermercat Condis es 
compleixen i després d’aproximadament 3 
mesos d’obres la gran superfície obrirá al 
públic el proper dijous 27 de maig. Anabel 
Ciprés, propietària de diversos Condis a 

Condis revitalitzarà el Mercat Pomar-
Morera el pròxim 27 de maig

Badalona, confirmaba al Diari de Badalona 
al febrer, mes en el que es va oficilalitzar 
l’adjudicació a Condis, que la cadena de su-
permercats obriria al mercat municipal de 
Pomar-Morera abans de l’estiu. Han estat 

necessaris aquest més de 60 dies per acon-
dicionar els 400m2 del local que disposen 
i en els quals ja es podra comprar, si res no 
passa, a finals de mes. Tal i com van afirmar 
des del Govern de Badalona, la cadena de 
Supermercats Condis arriba a Pomar-Mo-
rera per revitalizar l’activitat comercial de les 
instal·lacions. L’adjudicació no es tan sols 
del local mencionat sino que també dispo-
sen de 6 parades (convertides en 3 dobles)
dins del mercat les quals es destinaran a 
una xarcuteria, una fruiteria i una peixate-
ria. Juan Carlos de Miguel, president de la 
Federació de Mercats de Badalona, ha asse-
gurat a aquesta publicació que els mercats 
municipals de Badalona evolucionen a un 
model en el que parades i supermercat con-
viurien en un mateix espai. En aquest cas, 
des de la Federació de Mercats de Badalona 
es valora positivament aquesta decisió, ja 
que les grans superfícies funcionaran com 
a motor d’aquestes arees comercials i aju-
daran a augmentar el fluxe de persones que 
accedeixen a les instal·lacions.

L’establiment té una superfície de 400m2 

Imatge interior de la sala Sarau

Al QR trobaràs el 
vídeo il·lustratiu 
dels objectius 
del projecte Eix 
Besòs Circular en 
el que participen 
empreses de Ba-
dalona i de Sant Adrià del Besòs.
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EIT Urban Mobility els ha seleccionat

EIT Urban Mobility és una iniciativa de l’institut 
Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) de la Unió 
Europea que ha seleccionat dos projectes de mo-
bilitat sostenible que compten amb la participació 
de TUSGSAL en aquest 2021. Els projectes reben 
el reconeixement d’aquest organisme europeu que, 

TUSGSAL participa en dos 
projectes de mobilitat sostenible

en aquesta ocasió, destaca i distingeix l’experiència, 
el model i les bones pràctiques de mobilitat dels 
participants. L’empresa badalonina participa en els 
projectes Multidepart i E-Ultimate, que tenen a veure 
amb la demanda dels usuaris i l’impacte i els canvis 
que suposen els nous busos elèctrics.

Flota d’autobusos elèctrics de Tusgsal

Bolquen dos cotxes aquest dimecres

Fotonotícia

Un cotxe ha bolcat a l’Avin-
guda President Companys 
aquest dimecres després d’ha-
ver-se saltat un semàfor. Hi ha 
part del mobiliari urbà afectat 

Durant el mateix matí s’ha 
produit un altre accident al 
costat de la B-20, a prop del 

a la zona i també un negoci, 
al qual ha trencat els vidres 
del local. No hi ha ferits greus 
tot i l’espectacularitat de l’ac-
cident.

bar.ri de Mas Ram. El vehicle 
també ha quedat bolcat sobre 
l’asfalt

Cotxe bolcat a l’Avinguda President Companys

Cotxe bolcat a prop de Mas Ram

Del 20/05 al 02/06/2021
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Entre el 5 i el 10 de juliol se celebraran activitats gratuïtes digitals i presencials
Mobile World Capital Barcelona i el Depar-
tament de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública de la Generalitat de Catalunya 
han presentat aquest dilluns al Palau Reial 
de Pedralbes de Barcelona el contingut de 
la Mobile Week Catalunya 2021. Aquest és 
el tercer any d’existència i arriba a 18 terri-
toris catalans entre ells Badalona, que s’ha 
incorporat en aquesta nova edició. Durant 
una setmana diverses activitats es dedica-
ran a apropar la tecnologia a la ciutadania 
a través d’activitats gratuïtes que combinen 
el format presencial i digital i que es cele-
brarà, en el cas de Badalona, del 5 a l’10 
de juliol. La presentació ha comptat amb 
la intervenció del Conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, Jordi 
Puigneró, que ha volgut “fer un reconeixe-
ment especial als alcaldes i alcaldesses, als 
municipis i les comarques que han entès 
que la tecnologia, és un accelerador del 
progrés. Un aliat imprescindible en la mi-
llora de les seves viles i ciutats”. Puigneró 
també ha remarcat que “la tecnologia, avui, 

Badalona participa per primera vegada 
a la Mobile Week Catalunya

pot permetre millorar i molt, la governança 
de les ciutats, però també desenvolupar una 
nova economia digital que permeti crear 
oportunitats i arrelar-nos en el territori”. 
En representació de Badalona han partici-

Badalona será una de les 18 ciutats que hi participen

pat en la presentació d’aquesta edició de 
la Mobile Week Catalunya la regidora de 
l’Àrea de Projecció de Ciutat, Comunica-
ció i Turisme de l’Ajuntament de Badalona, 
Rosa del Amo, i el president i el secretari 

de l’Associació Restarting Badalona, Ferran 
Falcó i Oriol Fernández, respectivament. 
Pel que fa a les activitats més destacades 
de la Mobile Week Catalunya d’aquest 
estiu, cada territori ha volgut assenyalar 
quina serà la seva aposta forta per aquest 
any. Així, a Badalona es presentaran, entre 
altres activitats, un taller des d’on formaran 
els cirurgians del futur mitjançant la realitat 
augmentada; es debatrà sobre intel·ligència 
artificial en el desenvolupament de les ciu-
tats; sobre la utilització de la robòtica per a 
persones amb alta dependència i en l’àm-
bit de la salut o tindrà lloc una conferèn-
cia sobre com millorar la mobilitat amb la 
inclusió de la tecnologia integrant tots els 
serveis i proveïdors de transport públic. En 
aquesta edició de MWCatalunya hi ha tres 
temàtiques principals enfocades a cobrir les 
necessitats i inquietuds de la ciutadania: la 
protecció de la nostra privacitat i dades a 
Internet, les habilitats professionals digitals 
que està demanant el mercat i el paper que 
desenvolupa la tecnologia durant les crisis.

El 5 de juny començarà la temporada de 
bany a la costa de la ciutat i aquest serà el 
segon any que la Platja de la Marina per-
metrà l’accés al públic. El que no canviarà 
amb l’arribada de l’estiu és el tancament de 
la instal·lació a la nit, tal com s’ha fet du-
rant tot l’any. Aquest curs també hi haurà 
servei de vigilància i s’està treballant en la 
possible incorporació d’altres serveis per 
dinamitzar la platja. Els veïns del Barri de 
la Mora ja van poder gaudir de la platja 
l’any passat, tot i que es queixen de la gran 
afluència de gent que va haver-hi amb re-
lació a les reduïdes dimensions de l’espai.

Es vol dinamitzar 
la platja de la 
Marina per la 
temporada de banyL’establiment havia d’obrir durant aquest mes de maig 

Badalona no tindrà més places d’hotel 
aquest estiu. Tot i la previsió d’obrir, aquest 
mateix mes de maig, l’hotel Sallés Marina 
Badalona no s’inaugurarà fins a principis de 
l’any vinent, segons les darreres previsions 

L’Hotel Sallés Marina Badalona obrirà 
les portes a principis del 2022

de l’empresa. Els retards han estat un cons-
tant en aquest projecte, anunciat fa més de 
7 anys. L’any 2016, va quedar licitat el nou 
hotel, però diferents obstacles administra-
tius van anar retardant els passos previs. 

Un cop adjudicat a l’empresa balear Melià, 
aquesta també es veia afectada per una al-
tra trava burocràtica. Finalment, el 2018, el 
consell d’administració de Marina Badalona 
aprovava que Sallés Hotels fos l’empre-
sa adjudicatària d’aquest projecte. Un cop 
començada les obres, l’hotel del port havia 
d’estar llest a finals de 2020, però la pandè-
mia també ha afectat la situació d’aquesta 
construcció. Tot i que pràcticament l’hotel 
està acabat, l’empresa prefereix esperar al 
mes de gener o bé febrer del 2022, la data 
per obrir les portes de l’hotel Sallés Marina 
Badalona. En un principi, la previsió per 
aquest estiu encara no apunta a una recupe-
ració del turisme internacional a casa nostra 
ni tampoc de grans congressos. Això hauria 
fet esperar a Sallés aquesta obertura del nou 
hotel situat al recinte portuari. El nou hotel 
Sallés Marina Badalona, de 4 estrelles, té 
15 plantes i un total de 204 habitacions, 
algunes amb unes vistes espectaculars del 
litoral badaloní. També destaca la terrassa 
d’aquest establiment.

Vista exterior de l’Hotel Sallés des del Port de Badalona

La Platja de la Marina tancarà per les nits
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A Badalona hi ha tres punts de vacunació 
contra la Covid-19, però en els darrers 
dies hi ha hagut canvis de localització 
que afecten aquelles persones que en-
cara han de passar per aquest procés. 
El Centre d’Atenció Primària de Doctor 
Robert ha estat un dels centres de va-
cunació més actius de la ciutat, però ja 
no oferirà més, de moment, aquest ser-
vei sanitari. Per no reduir l’activitat de 
vacunació al municipi, s’ha condicionat 
el Centre Cívic de Can Cabanyes com a 
nou punt de subministrament de la vacu-
na. Can Cabanyes i el Centre Cultural El 
Carme estan gestionats per l’Institut Ca-
talà de la Salut i el tercer, El Centre So-
ciosanitari del Carme (Montigalà) depèn 
de Badalona Serveis Assistencials (BSA). 

A la ciutat ja hi ha 33.284 persones que 
han rebut les dues dosis de la vacuna, 
mentre que a 73.225 els hi han inoculat 
la primera dosi. Pel que fa al risc de re-
brot, els valors es mantenen estables en 
les últimes setmanes i s’aproximen a una 
consideració “moderada” del risc, que 
durant molts mesos ha estat alta. Una 
de les dades que ha viscut un descens 
considerable en l’últim mes és la quan-
titat de pacients ingressats a causa de la 
covid-19. Actualment hi ha prop d’una 
trentena de persones, mentre que en un 
període curt de temps hi havia el doble. 
Si ens fixem en els casos confirmats, la 
xifra supera lleugerament els 21.000 i les 
defuncions totals causades per la pandè-
mia són 447.Entrada del nou punt de vacunació a Can Cabanyes

Canvis en els punts de vacunació anticovid
El Centre Cívic de Can Cabanyes agafa el relleu del CAP de Doctor Robert 

Facilita la inclusió laboral per a persones amb discapacitat

La Fundació Badalona Capaç ha in-
augurat recentment la Cassoleta, una 
cafeteria ubicada al centre Cívic de 
Pomar. L’objectiu d’aquest projecte 
és promoure el desenvolupament 
de les competències i habilitats de 
l’equip de treball amb la intenció que 
puguin assolir autonomia i empode-

La Fundació Badalona Capaç inaugura 
“La Cassoleta”

rament en situacions reals i quotidia-
nes. A través de la Cassoleta, l’equip 
posarà en pràctica les seves aptituds, 
ampliaran la seva experiència i faci-
litarà noves possibilitats d’ocupació. 
També és un servei per a les perso-
nes usuàries del Casal Cívic, a les 
que s’ofereix un bon àpat amb com-

panyia i activitats diverses. El fet de 
gestionar aquesta cafeteria arriba 
amb un conveni de col·laboració 
amb la Generalitat de Catalunya. 
La Cassoleta té a la seva carta es-
morzars casolans i de forquilla, per 
començar el dia, i menús diaris a 
preus populars, tot amb productes 
de qualitat i proximitat. L’horari del 
menjador és d’13 h a 15 h. Les per-
sones que formen part de l’equip 
provenen en la seva majoria del 
Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) 
de Badalona Capaç. Una alternativa 
a la inclusió laboral d’aquelles per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
que, tot i que tenen aptituds labo-
rals i productives, tenen dificultats 
per incorporar-se a l’àmbit laboral. 
Badalona Capaç és una Fundació 
que vetlla per la qualitat de vida i 
la inserció de les persones amb 
discapacitat. 

L’espai ja porta una setmana en funcionament. / BDNCapaç

ACORD ENTRE BDN CAPAÇ I AUDAX RENOVABLES

Aquesta setmana Audax Reno-
vables i la Fundació Badalona 
Capaç han signat un conveni 
en les oficines d’Audax situa-
des a Badalona. Aquest acord 
comporta una col·laboració 
pel qual les dues entitats es 
comprometen a desenvolupar 
accions conjuntes per a po-
tenciar el desenvolupament 
personal, social i laboral de 

persones amb discapacitat. 
L’objectiu d’Audax  és poder 
oferir treball, ja sigui en les ofi-
cines de Badalona com en al-
tres empreses del grup  a per-
sones de la Fundació Capaç 
que es troben en situacions 
socialment vulnerables i que 
aquesta ocupació els aporti 
autonomia, realització perso-
nal i normalització social.

Fotografía de la signatura de l’acord / BDNcapaç

Núm. 719
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La Generalitat destinarà 11,6 milions a les escoles 
Ventós Mir i Badalona Port
L’Ajuntament haurà d’avançar aquest import i la Generalitat li abonarà amb posterioritat

Imatge exterior de l’escola Badalona Port

La Generalitat ha aprovat aquesta setmana 
30.189.000 euros per destinar a la millora, 
ampliació o construcció de diversos centres 
educatius  de Catalunya. Per a fer-ho pos-
sible, se signaran convenis de col·laboració 
entre el Departament d’Educació i 9 ajun-
taments de diferents territoris. Uns conve-
nis que suposaran la coresponsabilització 
entre les administracions locals i el Depar-
tament per a la inversió econòmica en les 
obres dels centres. Del total de la quantitat 
aprobada, Badalona rebrà 11,6 milions que 
s’emplearan per la construcció de les es-
coles Ventós Mir i Badalona Port. El centre 

Ventós Mir és una escola històrica del mu-
nicipi de Badalona, inaugurada l’any 1926. 
La necessitat d’escolarització va provocar 
que al curs 2008-2009 el centre ampliés la 
seva capacitat  a una línia i mitja, fet que 
només va ser possible a través de moduls 
prefàbricats, ja que la zona no permet un 
altre tipus d’ampliació. Pel que fa Badalona 
Port, és una escola d’una línia nascuda el 
curs 2010-2011 en mòduls prefabricats. Es 
troba en una zona de gran creixement urba-
nístic i es preveu que en els propers anys 
sigui necessària l’ampliació a dues línies. El 
solar en el que es troba actualment no ad-

met cap tipus d’ampliació, ni amb mòduls 
ni per construcció. Just al costat del centre 
hi ha un solar, on hi havia una antiga fàbrica 

ja enderrocada, que és on es construirà la 
nova escola de 2 línies. Ambdues escoles 
rebran una inversió de 5.800.000 euros.

Ha incrementat la presència policial les estacions de tren de l’R1/ Mossos d’Esquadra

interiors dels trens, entre les estacions de 
Sant Adrià del Besòs i Malgrat de Mar i es 
complementa amb un increment dels efec-
tius de seguretat de RENFE en les estacions 
afectades. Amb aquestes accions es pretén 
lluitar contra la multireincidència, ja que la 
majoria dels fets delictius que es registren 
estan protagonitzats per persones amb di-
versos antecedents judicials i policials. En 
definitiva, els cossos policials involucrats 
volen augmentar la sensació de seguretat 
dels passatgers en aquest trajecte.

Els Mossos d’Esquadra i l’Àrea de Seguretat 
del Transport Metropolità han posat en mar-
xa un dispositiu policial conjunt encaminat 
a actuar sobre els lladres multireincidents 
que actuen a la línia R1. Aquest dispositiu, 
que es va iniciar el passat 26 d’abril, i que 
tindrà continuïtat les properes setmanes, ha 
permès la detenció de vuit persones pels 
delictes de robatoris violents i furts. Entre 
totes les persones detingudes acumulen 
66 antecedents i només un dels detinguts 
ja en té 20. El patrullatge es realitza en els 

Operatiu per augmentar la 
seguretat a l’R1 de Rodalies
El trajecte del tren passa per Badalona
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Els veïns propers a la Mobba creen una plataforma 
per demanar l’enderroc de l’edifici
“Parc de la Mobba” considera que és necessari per evitar malestar a la zona

L’enderroc de la Mobba està paralitzat per raons polítiques

Els veïns del centre han decidit crear la Pla-
taforma “Parc de la Mobba” per demanar al 
govern l’enderroc de l’edifici de manera im-
mediata. La plataforma s’ha creat com a res-
posta al malestar provocat al barri i pretén 
ser una eina veïnal per realitzar les accions 
necessàries de representació i interlocució 

amb les autoritats polítiques, altres entitats 
i associacions a la ciutat de Badalona per 
vetllar per la defensa de l’enderroc total de 
l’antiga fàbrica abandonada de la Mobba. A 
través d’una nota de premsa han expressat 
l’alt grau de degradació que té la zona i que 
necessita un canvi radical. “La zona afecta-

da consisteix en carrers estrets, foscos amb 
voreres petites i en mal estat i que no com-
pleixen amb el mínim que s’exigeix a una 
ciutat en el s.XXI. Les poques actuacions 
portades a terme pel consistori en aquest 
espai durant els últims vint anys no han 
impedit la generació d’un espai de desola-

ció que necessita una reforma profunda per 
tal de dignificar-lo.” També afirmen que El 
passat 12 de maig de 2021 van reunir-se 
amb els veïns afectats dels voltants de la 
Mobba i amb representants del govern 
municipal per parlar sobre el futur de la 
zona. En aquesta trobada L’Ajuntament va 
explicar la situació actual de l’enderroc de 
la fàbrica Mobba i la realitat, afirmen, és 
que l’edifici no va a terra per diferents raons 
polítiques. El solar industrial que ocupa 
l’antiga fàbrica Mobba va ser requalificat 
com a zona verda el 2014 per l’ajuntament 
per tal de facilitar una expropiació econò-
micament viable per les arques públiques. 
Entre les peticions de la plataforma, a part 
de l’enderroc i la conversió del terreny en 
un parc, demanen la conversió de l’àrea en 
zona de vianants amb la priorització de via-
nants i vehicles no motoritzats i l’eliminació 
de les places d’aparcament en superfície i la 
no construcció d’un pàrquing subterrani en 
aquest espai, ja que seria contradictori amb 
la petició que la zona sigui de preferència 
per als vianants.

Del 20/05 al 02/06/2021
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La mostra s’obrirà el proper dijous 3 de juny a les 19h 
El pròxim 13 de juny d’aquest any es 
commemora el centenari del naixe-
ment de Pere Rovira i Planas (Badalona 
1921-Badalona 1978), amb una exposi-
ció i la publicació d’un llibre.
Gran admirador de Balenciaga, Pedro 
Rovira es va formar a París i, en tornar 
el 1948, va fundar el seu propi taller 
d’alta costura a Barcelona, tot i que va 
continuar vivint a Badalona. Ben aviat es 
va convertir en el modista de capçalera 
d’algunes famílies de la burgesia catala-
na, i amb els anys també va tenir clientes 
a tot l’Estat espanyol, a diversos països 
d’Europa i fins i tot als Estats Units i a 
Mèxic. Després d’haver estat aclamat en 
l’àmbit internacional i de tenir el reco-
neixement de la crítica especialitzada, el 
1964, finalment, Rovira va ser admès a la 
Cooperativa de Alta Costura, que agru-
pava els modistes més elitistes del país. 
A partir del 1968 també va fer col·lec-
cions de prêt-à-porter, que permetien 
una major difusió de la seva moda, a 

El Museu acollirà una exposició sobre 
el modista badaloní Pedro Rovira 

Algunes de les creacions del modista badaloní Pedro Rovira

uns preus més assequibles. Després de 
la seva mort sobtada el 1978, la firma 
encara va funcionar un temps, però el 
1980 va haver de tancar. L’exposició 
mostrarà prop d’un centenar de vestits, 
així com alguns complements i dibuixos 
originals de Pedro Rovira, procedents, 
en bona part, de la Fundació Antoni de 
Montpalau, però també de les col·lec-
cions del mateix Museu, així com de 
diversos particulars que els han pres-
tat per a l’ocasió. El llibre, que es pre-
senta profusament il·lustrat, tant amb 
fotografies antigues com amb imatges 
dels seus models, recull la biografia del 
modista i es complementa amb textos 
de persones que el van conèixer o que 
han estat implicades en el projecte. Amb 
aquest projecte, el Museu de Badalona 
reivindica la figura de Pedro Rovira, un 
gran professional avui una mica oblidat 
que, per mèrits propis, mereix passar 
a la història de la moda i sumar-se als 
personatges il·lustres de la ciutat.

Com cada any, els Amics del Teatre Zorrilla 
lliuraran els seus premis teatrals, dins de la 
Nit de les Guineuetes. Enguany, tornarà a 
ser de manera presencial, en una gala, que 
tindrà lloc al teatre Zorrilla, el 30 de maig a 
les 19h. L’entitat cultura ha decidit aquest 
any donar la guineueta honorífica a l’actor 
badaloní Lluís Marco, per la seva carrera 
d’actor de teatre, cinema, televisió i doblat-
ge. També rebran guardons, entre d’altres, 
Ferran Cebrian, Joan Giralt, Albert Ibañez, 
Toni Saigi “Chupi”, l’escola Maregassa o el 
Círcol. Les persones interessades a assistir 
a la gala poden reservar gratuïtament entra-
des per poder anar-hi.

L’actor Lluís 
Marco rebrà 
la guineueta 
honoríficaNo podran fer-se les catifes a Dalt la Vila, però si altres activitats

S’acosta Corpus, el 3 de juny serà Dijous de 
Corpus. A Badalona, el barri de Dalt la Vila 
celebra cada any aquesta festivitat amb un 
programa farcit d’actes, gràcies a l’Associa-
ció de Catifaires de Badalona. L’any passat la 
festa, com gairebé totes, va quedar suspesa 

Els Catifaires de Badalona comencen 
a preparar la festa de Corpus

per la pandèmia. Enguany, l’Associació de 
Catifaires de Badalona està acabant d’orga-
nitzar la programació d’aquest 2021. L’entitat, 
però, ja ha anunciat que no hi haurà les típi-
ques catifes de colors als carrers dels barris 
antics de Badalona. Els carrers i carrerons 

de Dalt la Vila no fa recomanable elabora 
les catifes per la gran quantitat de persones 
que s’hi aplegaven. Tot i aquesta suspensió, 
l’entitat ha preparat d’altres actes per celebrar 
Corpus. No faltarà l’Ou com balla, a partir del 
dijous 3 de juny, a la Rectoria de Santa Maria, 
amb les flors i fruites que acompanyaran l’ou. 
Els Catifaires també han programat el pregó 
o la Missa de Corpus, de cara a diumenge 6 
de juny, a Santa Maria.

Concurs per decorar les façanes de Dalt 
la Vila 
Com que enguany no serà possible fer les 
tradicionals catifes del corpus, l’associació 
de Corpus de Badalona proposa decorar les 
façanes del barri de Dalt la Vila. Del 3 a 6 
de juny proposen guarnir balcons, finestres 
i portals amb flors, treballs manuals, bande-
roles o el que us vingui més de gust. La idea 
es poder donar color al barri antic de la ciutat 
i que tothom pugui passejar-hi amb aquestes 
decoracions. Trobareu més informació a les 
xarxes socials dels Catifaires de Badalona.

Imatge d’arxiu de l’Ou com Balla a la Rectoria de Santa Maria

Imatge de l’actor badaloní Lluis Marco 

Pots veure algunes 
de les creacions del 
modista badaloní Pedro 
Rovira en aquest enllaç
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Darrer cap de setmana 
de la temporada als teatres municipals
S’han programat tres obres teatrals, on destaca “La cabra o qui és Sýlvia”

L’obra “La cabra o qui és Sýlvia” arriba aquest dissabte al Zorrilla 

De mica en mica, arriba l’estiu i amb ell el fi-
nal de temporada de moltes programacions 
habituals. Aquest mateix cap de setmana, 
els teatres municipals de Badalona posaran 
el punt i final als primers mesos de l’any. 
Ha estat una temporada complicada, però 
finalment, tots els espectacles s’han pogut 
fer, amb limitacions d’aforament i mesures 
de seguretat. Per aquest cap de setmana, els 
teatres municipals han programat tres pro-
postes, dues d’elles amb entrades exhau-
rides des de fa dies. Aquest divendres, 21 
de maig, arribarà al teatre Margarida Xirgu 
l’obra “Suite toc número 6” de la mà de les 
Impuxibles. En aquest espectacle, les ger-
manes Peya s’endinsen en l’assumpte del 
TOC (Trastorn Obsessiu-Compulsiu) i en 
l’experiència quotidiana de qui el pateix, un 
tema que coneixen de primera mà. Aquesta 
Suite investiga les seves implicacions so-
cials: el fet que l’experiència del trastorn 
és inseparable de la societat en què es viu; 
però també, la rellevància de les xarxes de 
suport i, sobretot, la importància de poder 
parlar-ne obertament.

Dissabte, una comèdia divertida amb un 
secret desconcertant
La cabra o qui és Sýlvia és una obra que 
Josep Maria Pou va adaptar del dramaturg 
nord-americà Edward Albee. La cabra és 
una comèdia desconcertant i experimental, 
però sobretot molt i molt divertida, tot i que 
amb una temàtica molt seriosa: la confusa 

naturalesa de l’amor, la necessària pèrdua 
de la innocència i les vivificants propietats 
del perill.La cabra o qui és Sýlvia ens pre-
senta en Martin, un personatge que ho ha 
aconseguit tot i que gaudeix d’una posició 
de respecte tant en l’àmbit professional com 
en el personal. Però aquest renom i el seu 
matrimoni perfecte es comencen a trencar 

peça a peça quan en Martin confessa a un 
vell amic periodista un secret que el tortura 
des de fa anys. L’obra arribarà dissabte, a 
les 20h, al Zorrilla. D’altra banda, aquest 
diumenge arribarà l’obra familiar Valentina 
Quàntica de la companyia d’Anna Roca amb 
els actors Anna Aumatell i Raúl Martínez. 
Serà a les 18h, al teatre Margarida Xirgu.

Pots veure un frag-
ment de l’obra “Suite 
Toc núm. 6, que arriba 
al teatre Margarida 
Xirgu aquest diven-
dres en aquest QR
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PRÈVIA LLIGA 37a Jornada Lliga ACB. Olímpic, dijous 20 de maig a les 18:30h

Després de sentenciar la classificació 
per al play-off de la Lliga Endesa per la 
porta gran, amb una extraordinària vic-
tòria al Buesa Arena davant el TD Sys-
tems Baskonia, el Joventut ja ha fixat el 
proper objectiu, abans de concloure la 
lliga regular. 
Ara, s’haurà de sentenciar i aferrar-se 
matemàticament a la setena posició.
Aquesta tarda a l’Olímpic, el Joven-
tut tindrà un nou rival molt exigent i 
que encara té opcions matemàtiques 
d’acompanyar al conjunt verd-i-negra 
en la fase final d’aquesta temporada 

i fer-ho com un dels rivals més incò-
modes que sempre ha fet la guitza a la 
Penya: el Morabanc Andorra. L’equip 
d’Ibon Navarro és vuitè a la classifica-
ció i depèn d’ell mateix per aconseguir 
aquesta fita. L’equip del Principat va 
superar la Penya en la darrera visita 
a l’Olímpic i el Joventut no guanya el 
conjunt tricolor des de fa quatre anys. 
Ho va aconseguir va quatre tempora-
des, l’any 2017. 
L’exjugador verd-i-negre Clevin Han-
nah és el principal perill ofensiu de 
l’Andorra, amb una mitjana de 12,9 

A sentenciar la setena posició

JOVENTUT BADALONA MORABANC ANDORRA

Foto:  M.A Chazo / FCBQ

Foto:  M.A Chazo / FCBQ

punts per partit. Dissabte van 
guanyar l’UCAM a Múrcia i el 
rival verd-i-negre d’aquesta 
jornada buscarà la victòria per 
arribar a la darrera jornada amb 
opcions de classificació per al 
play-off.

El Retabet, amb la salvació 
en joc
En la darrera jornada (diumen-
ge, 12:30h), el Joventut visitarà 
un Retabet Bilbao Basket amb 
els deures encara a fer. El con-
junt d’Àlex Mumbrú haurà de 
guanyar els seus dos partits 
si vol assolir la permanència 
a la Lliga Endesa. Si la Penya 
guanya aquest dijous el Mo-
rabanc Andorra, arribarà al 
Bilbao Arena amb l’objectiu de 
seguir preparant el play-off.

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
la previa
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  Jornada 38

 Retablet - Joventut   
 BAXI Manresa  -  TDS. Baskonia
 Morabanc Andorra -  Acunsa GBC
 Unicaja -  Real Madrid
  Coosur R. Betis  -   Herbalife GranCa      
  UCAM Murcia -  Casademont ZGZ 
 Hereda SPB   - Monbus Obra.  
 Lenovo Tenerife  -  Barça 
 Valencia Basket  - Urbas Fuenla.

 Joventut - Morabanc Andorra 

 Real Madrid  - Retabet Bilbao

 Acunsa GBC 75 - 81 Unicaja

 Monbus Obra  -  UCAM Murcia

 Casademont ZGZ - Lenovo Tenerife

 Herbalife Gran Canaria  -  Valencia Basket

 Barça  -  TD Systems Baskonia

 Urbas Fuenla  -  Coosur R. Betis

 Movistar Estu. - Hereda SPB

  Jornada 37

  Equip  G P

 1 Real Madrid 32 2
 2  Barça 30 4
 3 Lenovo Tenerife 26 8
 4  TD Systems Baskonia 23 11
 5  Valencia Basket 23 11
 6  San Pablo Burgos 20 14
 7  Joventut 19 15
   8 Unicaja 17 18
 9     Morabanc Andorra 16 18
 10 Herbalife GranCa 16 18
11  BAXI Manresa 16 19
12    Casademont Zaragoza 14 20
13    UCAM Murcia                           14 20
 14    Monbus Obradoiro 12 22
 15    Urbas Fuenlabrada            11           23
 16    Coosur Real Betis        11            23
 17  Retabet Bilbao 9 25
18   Movistar Estu          9         26
19  Acunsa GBC               7 28

Classificació

Demetrius Jackson anuncia 
la seva baixa i torna als Estats Units
Etapa verd-i-negra curta i agredolça 

Foto: David Grau

Curta i pràcticament inexistent. L’etapa de 
Demetrius Jackson al Club Joventut Bada-
lona ha arribat a la seva fi. 
El base d’Indiana ha anunciat al seu per-
fil d’Instragram que marxa de Badalona i 
torna als Estats Units. Durant els propers 
dies, DJ serà baixa al conjunt de Carles 
Duran. El passat 3 de març va patir una 
lesió muscular en la seva cama dreta i des 
de llavors no ha disputat cap partit amb 
la samarreta verd-i-negra. Dos enfronta-

ments en la Lliga Endesa, contra UCAM 
Murcia i FC Barcelona, el matx de quarts 
de final de la Copa del Rei davant el TD 
Systems Baskonia i una jornada d’Eurocup 
han estat els quatre únics enfrontaments 
del jugador de la Penya. 
Un jugador que arribava a finals del mes 
de gener per reforçar la posició de base 
del Joventut però que ha estat encara més 
damnificada amb la seva fortuïta lesió i 
pràcticament no ha pogut ni exercitar-se 

amb el grup. 
Amb la seva baixa, el Joventut encara té le-
sionats Arturs Zagars i Xabi López-Aróste-
gui. Les aportacions de Jackson durant els 
partits disputats denotaven una positiva 
adaptació progressió en el joc de l’equip 
però la seva lesió ha estat una ocasió 
desaprofitada per reforçar l’equip per als 
darrers mesos de la temporada. 
Per la seva part, Pep Busquets es rein-
corpora a la disciplina del primer equip, 
després de jugar cedit aquesta temporada 
al Bàsquet Girona. Reforç pel final de tem-
porada pel conjunt de Carles Duran.

Amb dues jornades encara per disputar-se - i 
alguns partits ajornats pendents de jornades 
anteriors - el Joventut té moltes possibilitats 
de disputar un derbi a quarts de final del 
play-off de la Lliga Endesa 2020 - 2021 da-
vant el FC Barcelona. 
Aquest mateix dijous, es podria confirmar 
el duel contra el conjunt blaugrana. Si el 
Joventut supera el Morabanc Andorra i el 
Barça guanya el TD SYstemas Baskonia en la 
penúltima jornada de la lliga regular, es con-
firmaria l’enfrontament entre ambdós equips 
catalans, amb el factor pista a favor per a 
l’equip de Saras Jasikevicius. Les dates dels 
partits encara s’han de confirmar durant la nit 
de diumenge i el matí de dilluns.

Previsible 
derbi a 1/4
de final  

Del 20/05 al 02/06/2021
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El Club Esportiu Mas Ram segueix amb 
molta atenció els moviments que pugui fer 
el Joventut amb la venda de l’espai en què 
actualment atresora l’activitat esportiva de 
l’entitat badalonina. La Penya vol vendre els 
terrenys de la Zona Deportiva Mas Ram S.A 
i aquesta operació podria sentenciar l’enti-
tat badalonina.
Un centre geriàtric és, segons el portal 
Palco23, una de les possibilitats amb més 
opcions d’acord però també hi és l’opció 
esportiva, i que podria mantenir amb vida el 
CE Mas Ram i l’actual situació laboral de les 
12 persones que treballen a la instal·lació.
Per entendre aquesta relació tensa, hem de 
viatjar l’any 2003, quan Mas Ram i Joventut 
van signar un acord perquè la instal·lació 
fos un local social de la Penya. Alhora, el 
CE Mas Ram signa un contracte de lloguer 
de 10 anys a la Zona Deportiva Mas Ram i 
arran d’una ampliació de capital i la venda 
de les accions del Mas Ram a la Penya van 
començar a trontollar les relacions entre 

El retorn dels aficionats a l’Olímpic 
podria avançar-se abans d’arrencar la 
temporada 2021-2022. Una bona notí-
cia alhora que sorprenent i inesperada. 
Tot i que s’està treballant perquè els 
aficionats puguin tornar a la graderia 
durant aquest mes de maig, les possibi-
litats són més aviat mínimes. La situa-
ció sanitària no avança gradualment per 
igual a totes les comunitats autònomes i 
això és un hàndicap que ho endarrereix 
tot força. Els primers rumors ubicaven 
la tornada de l’alè dels seguidors verd-
i-negres al cap de setmana del 8-9 de 
maig perquè fos la primera jornada amb 
públic, és a dir, fa dos cap de setmana. 
El Consejo Superior de Deportes (CSD) 
ha donat llum verda perquè el públic 
pugui tornar a dos pavellons ACB, La 
Fonteta (Valencia Basket) i el Fontes 
do Sar (Monbus Obradoiro), dues de 
les comunitats amb un índex de rebrot i 
percentatge de contagi baix. 
L’Estat d’Alarma va finalitzar el pas-

ambdues entitats. “Jo li vaig comunicar a 
Villacampa (president d’aleshores) que la 
Zona Deportiva no es podria vendre fins 
l’any 2030, perquè hi havia un contracte que 
així ho deia. Però ell no ho sabia. En aquell 
moment es va trencar del tot la relació entre 
dues entitats amigues, amb bona relació, i 
fins i tot ens van portar a judici”, exposa el 
president del CE Mas Ram, Josep Valls.
“La Penya no troba cap empresa esportiva 
i l’únic que tindria opcions és un geriàtric. 
En aquell moment salten totes les alar-
mes, no només legals i jurídiques, sinó 
que aquesta instal·lació es troba en uns 
terrenys que només pot tenir una finalitat 
esportiva”. Per aquesta raó, el Joventut vol 
intentar fer aquest canvi perquè legalment 
també es pugui construir una finalitat no 
esportiva.
Valls argumenta que “la Junta actual diu 
que (ell) va en contra la Penya” i li farà 
“molt mal”. El president del CE Mas Ram 
assegura que Morales li va comunicar que 

sat 8 de maig però encara s’ha 
de conèixer la data fixada per-
què també ho pugui fer a l’Olím-
pic, el protocol a seguir i aforament. 
Aquesta temporada, el Joventut ha 
pogut gaudir de dos partits d’Europa 
amb públic i al conjunt de Carles Du-
ran només li resta un matx de la fase 
regular de la Lliga Endesa per disputar 
a l’Olímpic: Morabanc Andorra (dijous, 
20 de maig, 18:30h). Els duels del Jo-
ventut com a local durant el ‘play-off’ 
és l’única possibilitat mínima perquè 
els aficionats puguin tornar a gaudir del 
seu equip aquest curs. 
Encara no hi ha cap data en concret 
però la possibilitat de dilatar-se la lluita 
al play-off durant més enllà del 15 de 
juny (un mes de marge) podria obrir 
aquesta possibilitat. Catalunya hauria 
de tenir una incidència a 14 dies infe-
rior a 50 i estar en fase 1 per poder tenir 
l’autorització de reobertura dels seus 
pavellons ACB. 

Foto:: Mas Ram

Foto: D.G

El CE Mas Ram seguirà lluitant perquè 
l’actual instal·lació segueixi sent esportiva

El retorn dels aficionats 
durant el ‘play-off’, una incògnita

El Joventut vol vendre l’espai i tenir una injecció econòmica superior al milió d’euros 

Llum verda per part del Govern espanyol en algunes comunitats

“intentarien canviar l’actual sistema dels te-
rrenys perquè hi pogués anar un geriàtric, 
sense cap oposició”.
Fa 10 anys, van arribar a un acord amb el 
Joventut perquè es trenqués el contracte 
dels 25 anys - que s’allargava fins 2030 

- per poder vendre. “Nosaltres tenim un 
contracte amb la Penya i, a més a més, vam 
signar un acord per retirar la demanda del 
Joventut, tornar al contracte dels 10 anys 
i aconseguir una clàusula perquè fos una 
zona esportiva, no un geriàtric”.

Escaneja el QR 
i mira la noticia 
del Mas Ram
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Si diem que avui parlarem de Guiller-
mo Martínez Bejar (Sevilla, 1965), molt 
possiblement no sabríeu esbrinar qui 
és el protagonista d’aquesta setmana. 
Però sí a pronunciem el sobrenom ‘El 
Sevilla’, potser ja comenceu a filar fils. 
Des de fa 15 temporades, aquest ve-
terà andalús de 55 anys és l’enca-
rregat del material al CF Badalona. 
La feina que atresora és una responsabilitat 
imprescindible a qualsevol vestidor esportiu 
alhora que també força invisible. A l’ombra 
dels grans protagonistes a la gespa. “Jo vaig 

començar a col·laborar oficialment amb el 
Badalona perquè van operar el meu ante-
cessor Paco Esquinas, en pau descansi, i 
en aquell moment em van fer la proposta”. 
La seva tasca comporta molta atenció cons-
tant i estar sempre a disposició dels jugadors 
i staff tècnic escapulat. “Jo haig d’estar a dis-
posició dels jugadors i preparar tot el que és 
necessari per poder entrenar, tan pel que fa a 
roba com també pel que fa a material. Haig 
d’estar pendent de qualsevol detall”, expressa. 
Durant la setmana d’entrenaments, ell és 
la primera persona que obre la porta del 

El Sevilla a la dreta / CFB

Sevilla, el guardià 
del vestidor 
escapulat

Foto:  CFB

AT. LLEVANTCF BADALONA

Aconseguir una cloenda amb bon regust

CF Badalona - Atlético Levante / Diumenge 12h / Estadi Municipal de BadalonaLA PREVIA: 

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Cornellà 42 36 29
 2. Hércules   38 24 23
 3. Llagostera 34 22 19
 3. Lleida Esportiu 34 26 24
 4. Badalona 33 22 21
 6. La Nucía 30 19 27
 7. At.Levante 27 18 28

 At. Levante 0 -  Lleida  1
 Hércules 1 -  Cornellà 2 
 La Nucía  0   -  Llagostera 1
                                 Descansa: Badalona

Resultats Darrera Jornada

Propera Jornada 

 Badalona - At. Levante
 Lleida  -  La Nucía 
 Llagostera -  Hércules
                              Descansa: Cornellà

Ja no hi ha opcions matemàtiques d’aconse-
guir el somni de la Primera RFEF. El Badalo-
na no podrà assolir l’ascens de categoria, ja 
que les ínfimes possibilitats d’aconseguir-ho 
es van evaporar durant la jornada de descans 
del conjunt escapulat.
D’aquesta manera, l’equip de Manolo Gonzá-
lez disputarà la darrera jornada de la tempo-
rada davant l’Atlètic Levante sense cap objec-
tiu esportiu en joc però, si més no, tancar la 
temporada 2020 - 2021 amb un bon regust 
a la boca amb els aficionats escapulats pre-
sents a l’Estadi Municipal de Badalona.
Tot i que els badalonins van enlluernar du-
rant un força tram de la primera fase i van 
tenir a tocar l’ascens en la darrera jornada 
davant el FC Barcelona B, el tram decisiu 
de la temporada ha estat força decebedora i 
els badalonins no han estat a l’altura en les 
darreres quatre finals disputades. Les més 
decisives. El rival d’aquest darrer partit dels 
escapulats tampoc té cap objectiu a l’abast i 
arriba amb els deures més que superats per 
al filial granota.

vestidor escapulat i el darrer individu que 
marxa. Arriba poc abans de les vuit del 
matí i marxa a la tarda. “Quan juguem a 
domicili, vaig amb dues equipacions dels 
jugadors de camp i amb quatre o cinc per 
als porters. Són molt condicionant que 
s’han de tenir en compte”, afegeix. Durant 
aquesta dècada i mitja, sempre ha estat 
al peu del canó del primer equip badaloní. 
“Què és el més difícil de ser el responsa-
ble del material? Que no pugui venir (riu). 
El més important és ser una persona amb 
molta empenta. Jo gaudeixo molt perquè 
a més a més tinc l’ajuda del meu amic Mi-
guel Duaso i és divertit”. Durant un dia 
normal, aproximadament fa entre 10 i 12 
rentadores, i pot superar la cinquantena 
setmanal, ja que també les del Juvenil A. 
Cada temporada és diferent a l’ante-
rior però ‘El Sevilla’ descriu positivament 
la plantilla actual badalonina. “El grup de 
jugadors d’aquesta temporada és sensacio-

nal. Molt bona relació i excel·lents persones.  
L’Avinguda Navarra, Pomar, Montigalà i l’Es-
tadi han estat els quatre escenaris a on ha tre-
ballat com a local. “L’Estadi és una meravella 
i ‘Avinguda Navarra era una altra època”. Una 
feina a l’ombra dels jugadors però essencial 
al vestidor escapulat.

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
“El Sevilla”

Del 20/05 al 02/06/2021
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‘Deja vu’ a Valladolid; 
el Seagull torna a desaprofitar un 0-2 (2-2)
El CD Parquesol iguala el partit a les ‘gavines’ en un minut

Foto: CES

De Gijón a Valladolid. El Seagull va 
tornar a viure un guió de partit a la 
capital del riu Pisuerga semblant al 
de fa un mes a la Ciutat Esportiva de 
Mareo contra l’Sporting. Les ‘gavi-
nes’ guanyaven per 0 gols a 2 da-
vant el Parquesol i el conjunt local 
va tornar a igualar el matx al tram 
final, evitant que l’equip d’Ana Jun-
yent mantingués el ple de victòries 
en aquest segon tram de la tempo-
rada. 
Nuria Garrote va gaudir de la pri-
mera aproximació badalonina però 
el seu xut va marxar molt a prop 
del travesser de la porteria. Les ac-
cions de perill de les blaves es va 
incrementar durant el primer temps 
i Midori va aprofitar un refús de les 
locals per avançar el Seagull abans 
d’arribar a la mitja hora de partit. La 
capitana Alba Gordo va augmentar 
la diferència a favor del Seagull 
amb un cop de cap, tot just abans 

de marxar ambdós conjunts a ves-
tidors.
A la represa, les ‘gavines’, i amb dos 
gols de diferència, el Parquesol va 
buscar el seu primer gol i en només 
un minut va igualar el matx. Primer 
Alícia Rey al minut 71 i uns segons 
després Clàudia Merino amb l’empat 
a dos. Al tram final, Irina va gaudir 
d’un xut al travesser per poder recu-
perar l’avantatge badaloní i Adriana 
Manau va evitar la remuntada lo-
cal, traient una pilota pràcticament 
sobre la línia de gol. Empat a dos 
amb el xiulet final i les ‘gavines’ que 
segueixen liderant la classificació.
Amb aquest punt, el Seagull segueix 
sumant punts en tots els partits dis-
putats en la segona fase (14 de 18 
possibles) i aquest dissabte a les 
16:30h, les ‘gavines’ recuperen el 
partit ajornat a Lugo davant el PM 
Friol i diumenge 30 tancaran la tem-
porada a l’Estadi, contra l’Sporting.

La Llefià certifica la salvació 
i el Young Talent debuta a l’Estadi amb victòria
L’equip de Ricardo Parra va disputar el seu primer partit al temple escapulat

Foto: YTFA

qui dissabte va obrir les portes del 
Municipal de Badalona Sud als Ba-
dalona Dracs, va gaudir d’un nou 
escenari per jugar el seu matx da-
vant L’Esquerra de l’Eixample: l’Es-
tadi. L’equip de Ricardo Parra debu-
tava al temple escapulat i ho va fer 
amb una victòria per la mínima (2-
1). Tres punts d’or per allunayar-se 
de la part baixa de la classificació al 
grup 13 de Tercera Catalana. 
El partit del seu filial, a 3cat11, al 
Poble Sec es va ajornar i el Pomar 
va caure davant el CP Sarrià B (6-1) 
i haurà de seguir lluitant per evitar 
el descens i retorn a Quarta Cata-
lana. 
Al grup 4, el Pere Gol va golejar 
el Tiana a domicili (0-3) i pràcti-
cament té la permanència a la bu-
txaca. 

La Unificació Llefià va confirmar la 
seva permanència a Primera Cata-
lana després de superar el Sabadell 
Nord al seu Municipal. Leo Cobas i 
Óscar van ser els autors dels gols 
vermells, en un partit molt treballat 
per part del conjunt de Jordi Souto. 
El conjunt de Llefià seguirà una 
temporada més a la màxima cate-
goria autonòmica i encara aspira 
a disputar la promoció d’ascens a 
Tercera Divisió. Tot i això, no d’epen 
d’ell mateix i haurà d’espegar una 
ensopegada de la Guineueta i Sant 
Cugat. Els vermells són quarts a la 
taula amb 23 punts i amb el partit 
del Parets encara pendent. Aquest 
diumenge visiten el camp del Rubí 
i dimecres vinent recuperaran el 
matx pendent al Vallès Oriental. 
Per la seva banda, el Young Talent, 

FUTBOL COMARCAL

Escaneja el QR i 
mira el vídeo del 
Seagull
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El Sant Josep deixa enrere 
les seves opcions de retorn a Lliga EBA
Aquest diumenge, conclou la temporada amb el derbi davant el Círcol 

Foto: M.E

capgirar el marcador en cap mo-
ment. Aquest diumenge a La Pla-
na conclourà la temporada amb 
el derbi davant el Círcol, qui va 
descansar. 
Per la seva banda, a Segona Fe-
menina, el sènior del Sant Josep 
va tornar a disputar un derbi 
igualat davant la Minguella, amb 
victòria local a favor de l’equip 
de Casagemes (52-41). A Sego-
na masculina, El sènior B de la 
Minguella va caure a la pista del 
Montgat B (78-69).
D’altra banda, fins a cinc conjunts 
badalonins de basquetbol forma-
tiu han aconseguit classificar-se 
per a les fases finals dels Cam-
pionats de Catalunya. El Joven-
tut masculí en categoria Infantil, 
Cadet i Júnior, l’infantil masculí 
del Sant Josep i el Cadet femení 
del Joventut. Enhorabona a tots i 
molta sort!

Les opcions de classificació per 
part del CB Sant Josep per a la 
Fase Final del ‘Campeonato de 
España de Primera División’ es 
van esvair aquest cap de setmana 
anterior al centre parroquial da-
vant la UE Mataró (61-63). 
El conjunt de Carles Espona ha-
via de guanyar el filial mataroní i 
esperar una ensopegada de la UE 
Montgat per aspirar a la segona 
posició. La derrota del conjunt 
maresmenc sí es va confirmar 
però el triomf groc-i-lila. 
El matx a la pista del Sant Josep 
va començar igualat, amb les de-
fenses imposant la seva autoritat 
a cada cistella (15-15). Al segon 
quart, el Mataró va aconseguir el 
seu màxim avantatge (19-26) i els 
d’Espona ja no va poder tornar a 
liderar més el marcador (40-46). 
Sempre va ser l’ombra dels ma-
taronins però no es va arribar a 

El Maristes Ademar ha anunciat la baixa de 
Lluís Garcia-Ubero al capdavant del primer 
equip badaloní, després de vuit temporades 
com a entrenador del sènior A i artífex d’un 
cicle daurat de títols i ascensos al primer 
equip de La Plana. 
Deixarà de ser l’entrenador del Sènior A, 
després d’una trajectòria de matrícula d’ho-
nor, “pràcticament inigualable”, ha pun-
tualitzat el club en el seu comunicat. Gar-
cia-Ubero ha aconseguit ascendir l’equip 
des de Tercera Catalana a Lliga EBA en 
només cinc temporades, amb un campionat 
a Copa Catalunya fa dos cursos. 

Lluís Garcia deixa 
enrere 8 anys 
al capdavant de 
Maristes AdemarEl proper 6 de juny i amb un total de set seus

Després de dos exitoses edicions, el Circuit 
3x3 FCBQ organitzat per la Federació Ca-
talana de Basquetbol (FCBQ) torna de nou 
amb una 4a edició amb noves dates i seus i  

El pavelló de La Plana serà el 
punt de partida del Circuit 3x3

una nova categoria.
El proper 6 de juny, el pavelló de La Plana 
serà el punt de partida, seguit per Sant Feliu 
de Guíxols (26 de juny), Igualada (3 de ju-

liol), Balaguer (11 de juliol), Torelló (17 de 
juliol) i Tarragona (24 de juliol), amb una 
Gran Final prevista pel 31 de juliol a Barce-
lona. En aquesta quarta edició, la ciutat de 
Sant Feliu de Guíxols s’estrena com a nova 
seu juntament amb Balaguer, 
Una altra de les novetats del 4t Circuit 3x3 
FCBQ, serà la creació d’una nova catego-
ria, la UNIFICADA. En aquesta, els equips 
estaran formats per esportistes amb dis-
capacitat intel·lectual i acompanyants; i la 
composició dels equips serà de 3DI/2Ac ó 
de 4DI/1Ac. 
El Circuit 3x3 FCBQ és un nou projecte 
impulsat fa quatre temporades per la FCBQ 
amb l’objectiu de potenciar, promocionar i 
consolidar el 3x3. 
La primera edició, el Circuit va comptar 
amb 10 ciutats-seu i una Gran Final, reunint 
un total de 895 equips i amb la participació 
final de 3580 jugadors i jugadores; mentre 
que a la segona el circuit va fer parada a 
14 ciutats amb 1.100 equips i 4.600 par-
ticipants.

Imatge del calendari del Circuit 3x3

Foto: M.E

Escaneja el QR i 
mira el vídeo del 
Circuit 3x3
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Badalona acollirà el 28 i 29 d’agost les fi-
nals femenines i masculines del Campionat 
de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan 
Volei Tour, a la platja del Pont del Petroli 
i del Coco. El circuit comptarà amb un to-
tal de nou proves, repartides per diverses 
poblacions de la costa catalana, durant els 
mesos de maig, juny, juliol i agost.   L’Ajun-
tament de Badalona i la Federació Catalana 
de Voleibol seguiran els protocols que mar-
quin les autoritats competents i vetllaran 
per un compliment estricte de totes les me-
sures de prevenció i protecció per a garantir 
una competició segura tant als esportistes 
com als organitzadors.  

Badalona, i més concretament el CTT Ba-
dalona, acollirà el Campionat d’Espanya de 
tennis taula per a persones sordes durant 
els dies 19 i 20 de juny, amb el club bada-
loní com a entitat amfitriona.
Durant la jornada de divendres 18 de juny se 
celebrarà l’acte de presentació i el campio-
nat nacional estarà dividit en les categories 
individuals masculina i femenina i dobles 
masculina. A més a més, hi hauran partits 
amistosos d’exhibició de caràcter inclusiu.

La final catalana 
de vòlei platja, 
al Pont del 
Petroli

Badalona acollirà 
el Cto. d’Espanya 
de tennis taula 
per a sords

Ho farà de forma conjunta amb el palista Saül Craviotto

Superen els Black Demons al Municipal de Badalona Sud

Els rumors que confirmaven que Mireia 
Belmonte seria l’abanderada als Jocs 
Olímpics de Tòquio 2020, juntament amb 
el piragüista Saúl Craviotto s’han confir-
mat. El COE ha fet oficial que la nedadora 
badalonina serà l’encarregada de portar la 

Onze títols de lliga i cinquè de forma conse-
cutiva. La llegenda dels LIDERTEL Badalona 
Dracs no té fi i el conjunt d’Óscar Calatayud 
segueix fent història.  Amb pràcticament 600 
aficionats a la graderia del Municipal de Ba-
dalona Sud, l’equip badaloní es va imposar 
al LG OLED Las Rozas Black Demons (21-
31).
El conjunt que entrena Óscar Calatayud es 
va imposar a LG OLED Las Rozas Black De-
mons en la Spanish Bowl celebrada aquest 
dissabte a Badalona (21-31) i va sumar la 
seva cinquena lliga consecutiva per per-
llongar el seu regnat en les competicions 
nacionals. 
Els badalonins ja compten amb 11 lligues 
en les seves vitrines, per davant de les 6 de 
l’Hospitalet Pioners i les 4 de València Fire-
bats, que els segueixen en el quadre d’honor 
de la competició. Tots dos equips van prota-
gonitzar una final espectacular, marcada per 
l’emoció i la igualtat, fins al darrer temps, la 
final va estar molt igualada i l’MVP del matx 
va ser el jugador dels Dracs Marc Piña. Molt 

Mireia Belmonte serà 
l’abanderada als Jocs de Tòquio

Campions! El LIDERTEL Badalona 
Dracs guanyen la seva onzena lliga

bandera d’Espanya i liderar a la delegació 
nacional a la Cerimònia d’Inauguració dels 
Jocs Olímpics de Tòquio 2020 (ajornats a 
aquest estiu a causa de la covid).
Les quatre medalles olímpiques que 
llueixen en el palmarès de cada un d’ells, 

bon ambient a la ciutat i orgull badaloní amb 
el seu equip de futbol americà, qui continua 

-dos ors, una plata i un bronze en el cas 
del palista i un or, dues plates i un bronze 
en el cas de Belmonte-, els seus impe-
cables carreres esportives i la projecció 
internacional de dues persones els valors 
encarnen el millor de l’esport i de l’olim-
pisme converteixen la Mireia i el Saül en 
els millors ambaixadors de la Marca Es-
panya, segons el comunicat del COE.
D’aquesta manera, i per primera vegada en 
la història, l’Equip Olímpic Espanyol estarà 
liderat per dos esportistes: un home i una 
dona. 

No viatjarà a l’Europeu
Aquesta setmana, la de Badalona havia de 
disputar a Budapest el Campionat d’Euro-
pa de natació en què es podrien aconse-
guir dues mínimes olímpiques més per als 
Jocs Olímpics. la de La Salut ja té assegu-
rada la seva participació als 800 i 1.500 
lliure però, per motius físics, no lluitarà 
per dues mínimes més, als 200 papallona 
i els 400 estils.

fent història i portant el nom i la ciutat de 
Badalona al cel esportiu. Enhorabona, Dracs!

Foto: COE

Foto: Manel Expósito

Foto: Volei Català

Foto: FEDS

Escaneja el QR i 
mira el vídeo dels 
abanderats

Escaneja el QR i 
mira el vídeo dels 
campions
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 Àries (21/3 al 20/4)
Mart a Cranc et fa posar la vista enrere i et sents una 
mica nostàlgic. Cerques algun vell amic per la xarxa. 
Assumptes de parella demanen una solució i caldrà en-
frontar-ho.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
L’aspecte de Mart a Cranc amb Neptú propicia accions 
mogudes per la intuïció. Fes cas al teu instint en as-
sumptes materials, com inversions o nous projectes 
professionals.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Amb el Sol transitant per Casa IX augmenta el moviment i 
els viatges de plaer. Si hi havia problemes amb la família 
política, es recupera el diàleg per arreglar les coses.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
El terreny laboral et demana més implicació, però també 
t’ofereix més èxits i alguna compensació econòmica. Una 
persona del teu interès es mostra una mica bel·ligerant.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol per Casa II inclina a haver d’ocupar-se de fer nú-
meros i posar l’economia al dia. També és bon període 
per millorar la dieta i perdre algun quilo si ho neces-
sites.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
La teva salut demana que hi posis atenció. Sobretot que 
milloris els horaris de son i t’organitzis l’alimentació. El 
Sol per la Casa XI, activa el sector de l’amistat.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb el trànsit de Plutó retrògrad, mires el passat amb 
deteniment per comprendre el present. Una exparella 
et busca, però tu ja has passat pàgina i tens altres ob-
jectius.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Més activitats compartides amb els fills. Dies de bones 
lectures i profundes reflexions. Estàs més inquiet mental-
ment, amb força curiositat i et planteges tornar a estudiar.

  Bessons (21/5 al 21/6)
FELICITATS, el Sol entra al teu signe i comença el pe-
ríode anual en què renoves energies. Augmenten els 
contactes i les comunicacions. Pots viure alguna cu-
riosa sincronia.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
La quadratura Mercuri/Neptú inclina a no veure clar 
quin és el camí que has de seguir en el sector pro-
fessional. Dies de trobades romàntiques i creativitat 
literària.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El Sol per casa VII activa els assumptes de parella que 
estiguin pendents de conversa. Entren noves persones a 
la teva vida que poden portar interessants sorpreses.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Possibles tensions a casa amb els teus, potser hi ha co-
ses a aclarir. Augmenta l’activitat física, posa ordre al teu 
voltant i veuràs com tot comença a fluir millor.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Del 20/05 al 02/06/2021
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