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Eternes 
La ciutat homenatja Sole Vendrell i Sagrario 
Agüero, activistes que deixen empremta a 

Badalona i que van morir per COVID
Foto: Fernando Alcalá
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Heu notat com molts productes i serveis s’han 
encarit de forma exponencial en els últims me-
sos? La inflació està disparada i l’IPC s’ha situat 
en una taxa del 4%, la més alta des del 2008. La 
llum i els carburants marquen màxims anuals i les 
matèries primeres també s’han encarit a causa del 
desproveïment i l’augment massiu de la demanda. 
Només una dada: omplir un dipòsit de 55 litres de 
benzina ens costa una mitjana de 18 euros més 
que fa un any. 

Les causes 
La inflació dels preus deu el seu origen –entre 
molts altres factors geopolítics– a tres elements 
confluents en el temps. En primer lloc, la reacti-

vació simultània de la demanda a nivell mundial, 
després de la crisi sanitària de la pandèmia. En 
segon lloc, l’increment sense precedents dels 
costos del transport internacional marítim de 
contenidors. Tot va començar amb la crisi del 
coronavirus, que va paralitzar primer les fàbri-
ques de la Xina i després les de la resta del món. 
Després va haver-hi una recuperació del transport 
marítim que novament es va veure afectat per l’ac-
cident del portacontenidors Ever Given al canal 
de Suez. A més mantenim encara una demanda 
mundial més potent que l’oferta, agreujada per la 
nostra dependència sobredimensionada d’aprovi-
sionament amb la Xina. I com a tercer fenomen 
a tenir en compte hi ha els plans de recuperació El pressupost en material augmentarà un 60% / Manel Subirats Cal avançar la comanda de material / Manel Subirats

La crisi de les matèries 
primeres impacta sobre 
el Dimoni 
L’encariment massiu de la fusta i el 
desproveïment multiplicaran el cost de 
la mítica figura de les Festes de Maig

empresos a tots els països amb les economies 
més grans. Tots ells han generat una reactiva-
ció de l’activitat internacional de construcció i 
infraestructures, fet que comporta un increment 
de demanda de materials bàsics molt per sobre 
de la capacitat normal d’abastament del mercat.

Canviar d’estratègia
Ens hem citat amb Ramon de los Heros, di-
buixant i artista plàstic badaloní per analitzar 
com està afectant aquesta crisi de les matèries 
primeres a la construcció del Dimoni per les 
Festes de Maig de 2022. En Ramon ha dissen-
yat i construït els últims 17 Dimonis que han 
cremat a Badalona. “Encara no sé res del tema 
del pròxim Dimoni. En principi sembla que sí 
que el farem, però he de passar un nou pressu-
post perquè l’escenari ha canviat força”, ens ex-
plica. “Els materials han pujat de preu entre un 
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60 i un 70%. Si no apujo el pressupost aquest 
percentatge, tindré pèrdues”, assegura. L’artista 
plàstic no és l’únic que alerta de l’escandalosa 
pujada de preus. La mateixa Confederación 
Nacional de la Construcción ha declarat que en 
els últims mesos la fusta s’ha encarit un 125%, 
la pedra un 68% i el coure un 63%. “Durant 
els darrers anys el material solia augmentar de 
preu un 4 o 5%, però ara és diferent”, destaca 
en Ramon de los Heros. 

Reservar el material 
Un altre aspecte que cal tenir en compte és l’es-
tratègia pel que fa al calendari. Normalment, al 
febrer s’escull el Dimoni i entre març i abril es 
comença a fabricar per tenir-lo llest per la data 
establerta. “Pot ser que calgui canviar una mica 
de dinàmica. Avançar decisions pel que fa a les 
comandes de material. Les matèries primeres 

bàsiques que utilitzem són molt similars d’any 
a any, però ara hi ha un context d’escassetat”, 
alerta l’artista badaloní. En Ramon creu que 
no s’hauria de trigar massa en fer la comanda 
principal del material, perquè hi ha coses “que 
tarden més en arribar o que no estan arribant a 
temps”. Recordem que el Dimoni sol fer uns 
14 metres i pesar més de 3.000 quilos, i que 
requereix la feina d’un equip de treball de 8 
persones. 

Un 60% més car 
“Tot ha pujat de preu. La pintura, els cargols, 
la cola, la fusta... M’estic trobant amb casos de 
cargols que ja no s’estan fabricant. Em posaré 
en contacte amb l’Ajuntament per advertir de 
la situació”, ens relata el nostre protagonista. 
“Normalment, el material del Dimoni sol costar 
entre uns 13.000 i 15.000 euros. Com tot ha 

pujat un 60%, ja si han d’afegir més de 8.000 
euros extres. Per posar un exemple: només un 
pot de cola de 5 litres ja val 30 euros. I en so-
lem gastar uns 40. Només en cola ja et surten 
més de 1.000 euros”, sentència el creador. 

2 3

Així es crea el 
Dimoni de 
Badalona



Aquest any la demanda per accedir als 
diferents graus de formació professional 
(FP) s’ha disparat i ha desbordat les pre-
visions del Departament d’Educació, que 
ha hagut de moure fitxa i incrementar 
d’urgència les places. Aquest increment 
de places també s’ha notat en alguns 
centres de Badalona, segons ha pogut 
confirmar aquest Diari. No a tots els cen-
tres ha estat igual aquest increment. Per 
exemple, al Col·legi Badalonès no han 
tingut sobre demanda. De fet, ens que-
den algunes (molt poques) places per al 
cicle formatiu de grau mitjà de gestió ad-
ministrativa i per al grau superior d’ad-

ministració i finances, especialitat assegu-
rances, segons han explicat des del centre 
badaloní. En altres instituts, sobretot els 
públics, sí que han constatat un augment de 
places. Educació no ha precisat el nombre 
d’alumnes que, tot i aquesta ampliació, no 
podrien matricular-s’hi, però, segons els di-
ferents sindicats educatius, més de 10.000 
estudiants podrien quedar-ne fora perquè 
no hi ha prou places. Segons la UGT, a 
Barcelona poden faltar més de 2.500 places 
en els graus mitjans en l’àmbit català. Entre 
les titulacionsversos àmbits. hnbfghdsjh H 
GTFD JYDT JMYHG FDKJMUYD KMUYH-
Gyuisa gyu ewy fye yews agafyew Imatge de la presentació de la campanya. / Aj. Santa Coloma

ACTUALITAT4 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.comACTUALITAT4 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com

Des del 2017, diverses platges del litoral 
metropolità pateixen una clara regressió 
pel que fa a l’espai ocupat per la sorra. 
Montgat ha perdut 7.5 metres de mitjana 
a l’any, mentre que Badalona s’acosta als 
10. Aquesta és una de les conclusions pre-
sentades per l’informe ‘Un litoral al límit’, 
redactat pel Consell Assessor pel Desenvo-
lupament Sostenible de Catalunya (CADS). 
El document assegura que el 2035 el 9% de 
la costa catalana podria haver desaparegut i 
que només la meitat de les platges podran 
tenir serveis com xiringuitos a causa de la 
manca d’espai. 

Badalona, un cas clar
El litoral badaloní ha patit canvis significa-
tius en els darrers anys. A la desaparició de 
la platja de la Mora s’hi ha de sumar la pèr-

dua de sorra de la platja del Cristall o dels 
Pescadors. La manca de sediments proce-
dents de les rieres i la pujada del nivell del 
mar fan que la ciutat hagi ‘renunciat’ a prop 
de 30 metres de sorra en els darrers anys. 
Només entre 2002 i 2010, en tot el litoral 
català, però especialment a l’Àrea Metro-
politana, es van haver de reposar 775.000 
metres cúbics de sorra cada any per ‘re-
construir’ les platges. 

Massa població
L’informe ‘Un litoral al límit’ fa balanç de 
la situació de la costa a Catalunya, posant 
especialment el focus en Barcelona i els 
municipis del voltant com Badalona. La 
costa catalana representa el 7% del territori 
català, però hi viu el 43% de la població de 
Catalunya. La pressió urbanística ha trans-

Els temporals també eliminen platja

Badalona perd 10 metres de sorra a l’any 

Les platges de Badalona: amenaça de 
desaparició davant la pujada del nivell del mar 
El 2035, el 9% de la costa catalana podria haver desaparegut del mapa

format bona part del litoral, modificant el 
transcurs de rius i rambles per crear habi-
tatges, ports, carreteres i passejos. Això ha 
provocat el tall de l’arribada dels sediments 
que alimentaven de sorra les platges. Si a 
això li sumem l’increment dels temporals i 
les inundacions a causa de la crisi climàti-
ca, ens situem davant d’un escenari d’ame-
naça real. L’informe adverteix que només 
un 20% del litoral de Catalunya té suficient 
espai per retirar-se.

Repensar l’urbanisme i el turisme i 
crear impostos de conservació
En un futur no massa llunyà, les adminis-
tracions públiques hauran d’apostar per 
començar a comprar terrenys allunyats de 
la franja marítima on traslladar-hi equipa-
ments i habitatges. S’ha d’apostar, doncs, 
per un urbanisme adaptatiu com s’està fent 

ja a França i el Regne Unit, tot i l’elevat cost 
que això comporta. De la mateixa manera, 
els experts afirmen que cal repensar tots els 
plans urbanístics pensats per primera línia 
de mar, sobretot pel que fa a la construcció 
de vivenda nova. El cost d’adaptar quilòme-
tres i quilòmetres de façana marítima ame-
naçada serà molt elevat, i el mateix informe 
fa propostes per finançar totes aquestes 
inversions. Una d’elles seria destinar la 
recaptació de la taxa turística per crear un 
Conservatori del Litoral, òrgan de gestió de 
costes que restauri i naturalitzi la franja, i 
un pla d’actuacions urgents d’adaptació al 
canvi climàtic. També planteja gravar totes 
les activitats que facin un ús del litoral, re-
plantejar el model de turisme centrat en la 
cosa o crear impostos nous sobre el con-
junt de  segones residències existents en 
totes aquestes zones de platja.
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Hi ha persones amb carisma especial; amb 
una aura que deixa empremta i es recorda 
malgrat que passin els anys. Sole Vendrell 
i Sagrario Agüero han format part de l’acti-
visme social de la ciutat durant dècades i 
dècades. Malauradament, la Covid-19 les 
ha separat físicament de la ‘seva’ Badalo-
na, però el seu record de ben segur que es 
mantindrà ben viu. El passat 14 de novem-
bre, els jardins del parc de l’Escorxador van 
ser l’escenari d’un sentit homenatge dedi-
cat a aquestes dues badalonines il·lustres. 
Sota el títol ‘Ritmes i colors’, L’acte, emotiu 
i deliciós a nivell visual, es va basar en una 
trobada d’arts plàstiques i música. Sota la 
direcció artística de Carlos Garcia, reco-
negut muralista badaloní conegut com a 
Spogo, l’artista plàstic Lucas Milà va pintar 
dos murals amb els rostres de la Sole i la 
Sagrario, mentre els músics Xesco Arnal, 
Roger Giménez i Cristian Riaño hi posaven 
les notes musicals. Els murals resultants 
no seran efímers, sinó que passaran a ser 

Badalona ret homenatge a dues veïnes eternes: 
Sole Vendrell i Sagrario Agüero
L’activisme social de totes dues sempre serà recordat a la nostra ciutat 

L’exemple de la Sole i la Sagrario ens ha d’inspirar / Fernando Alcalá  

patrimoni col·lectiu dels barris on aquestes 
dones recentment desaparegudes van des-
envolupar un excel·lent activisme social. 

Sempre compromeses
La Sole i la Sagrario eren dues persones 
molt estimades pel teixit social i veïnal de 
Badalona. Les podies trobar en qualsevol 
acte reivindicatiu centrat en la defensa de la 
figura de la dona o en altres esdeveniments 
relacionats amb l’activisme social i cultural 
de casa nostra. Allà on calia reivindicar al-
guna cosa, la Sole i la Sagrario hi feien acte 
de presència. Sole Vendrell formava part del 
col·lectiu de Dones de la Morera. Era una 
dona amb un sentit de l’humor molt espe-
cial, divertida, progressista i molt trans-
gressora. La Sagrario Agüero era una de 
les grans referents dins del grup Dones en 
Moviment de la Salut. Una lluitadora nata 
de fortes conviccions. El seu exemple, de 
compromís etern amb la ciutat durant dèca-
des, ens ha de continuar inspirant.
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L’homenatge va comptar amb art i música / Fernando Alcalá
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La Federació de Dones de Badalona et convida 
a dipositar el masclisme a la brossa
6.000 adhesius situats als contenidors d’escombraries de la ciutat

Els adhesius que hi ha per tota la ciutat

El pròxim 25 de novembre se celebra a nive-
ll mundial el Dia internacional per a l’elimi-
nació de la violència envers les dones. Ja fa 
dies que la Federació de Dones de Badalona 
ha posat en marxa una campanya massiva 
per tota la ciutat amb l’objectiu de generar 
consciència. La idea és brillant i té molt 
d’impacte visual. Els 21 grups de dones que 
integren la Federació estan enganxant més 
de 6.000 adhesius a contenidors de brossa 
i papereres de tot Badalona, amb el lema 
‘Diposita aquí el teu masclisme’. “Estem 
vivint un empitjorament de les dades relati-

ves a la violència masclista. Les violacions 
van en augment i, en general, s’està donant 
un increment de totes les violències”, ens 
transmet Rocío Mateos, presidenta de la Fe-
deració de Dones de Badalona. El missatge 
que vol transmetre la campanya és clar: la 
violència és un element que, igual que la 
brossa, s’ha d’eliminar del nostre entorn. 
“Volíem fer una acció prèvia al 25N que 
pogués arribar a un públic massiu. Al final, 
tothom utilitza els contenidors de brossa. 
Les coses que hi llencem són elements que 
no volem més amb nosaltres. La idea és que 
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cada persona que utilitzi un contenidor vegi 
la imatge i retingui el concepte”, exposa 
Mateos. 

Sexualitat i afectivitat
Des de la Federació de Dones es mostren 
preocupades per com la violència “s’ha arri-
bat a normalitzar” i alerten de l’increment de 
“l’agressivitat” que s’està donant en la nos-
tra societat, sobretot en entorns molt joves. 
“Si el comportament del líder del grup és 
agressiu, la resta l’imita. També topem amb 
models de joves que es tanquen en ells ma-
teixos i que interaccionen amb màquines, 
accedint a informació que, per edat, no 
els tocaria. Tot plegat genera un concepte 
erroni de la sexualitat i l’afectivitat”, lamenta 
Rocío Mateos. 

Cada cop més joves
“Les agressions i la violència envers les 

dones s’està donant cada vegada més en 
grups d’edat molt joves. I això ens preocu-
pa. Creiem que l’accés massiu a la porno-
grafia i a tot tipus de plataformes digitals no 
ajuda gens”, alerta la presidenta de la Fede-
ració de Dones de Badalona. 

La Covid amaga la realitat
En darrer lloc, Rocío Mateos ens recorda 
com la pandèmia ha amagat molts casos 
d’agressions a dones. “La població general 
s’ha cregut que no hi ha hagut agressions 
perquè les denúncies van baixar, però les 
trucades al 016 van créixer de forma expo-
nencial. Moltes dones van ser agredides, 
tant física com psicològicament, però no 
van poder sortir a denunciar. En els últims 
20 anys han estat assassinades 1126 do-
nes. Cada any no podem posar el comp-
tador a zero”, alerten des de la Federació 
de Dones.

EL GOVERN ESPANYOL ATURA EL PROJECTE DE LES PANTALLES 
ACÚSTIQUES D’ADIF A BADALONA

El govern espanyol ha atu-
rat el projecte de pantalles 
acústiques d’Adif a la Ram-
bla, instal·lació rebutjada 
frontalment pel veïnat i que 
havia de servir per solucio-
nar les problemàtiques de 
soroll generades pels trens 
de rodalies. La ministra de 
Transport del govern es-
panyol, Raquel Sánchez, ha 
comunicat al Senat que el 
projecte s’ha suspès tem-
poralment, després d’una 
pregunta formulada per Es-
querra Republicana. Es buscaran alternatives a les tanques

ACTUALITAT
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D’una inversió de 146.7 euros per habitant a escalar fins als 250.8 euros

La partida d’inversions de la Generalitat ha de 
créixer l’any vinent dels 2.016 milions fins a 
3.951 milions, segons el projecte de pres-
supost presentat pel govern. Els comptes 
reserven diverses partides per Badalona. En 
primer lloc, 7 milions d’euros pel nou edifici 
de l’institut Ventura Gassol. Per altra banda, 
s’invertiran prop de 2 milions d’euros a la 
reforma de l’edifici judicial del carrer Prim i 5 
milions al projecte urbanístic de l’antic solar 
de la fàbrica l’Estrella. El nou CAP del Gorg 
rebrà una inversió de la Generalitat 1.7 mi-
lions. El Projecte de pressupost de la Gene-
ralitat també contempla partides per quiròfans 
(160.000 euros), pel servei de recerca i l’Insti-
tut Josep Carreras (430.000 euros), pel servei 
d’Oncologia (160.000 euros) i pel diagnòstic 
per la imatge (300.000 euros) a Can Ruti. De 
la mateixa manera, hi ha pressupostats 2.4 

La Generalitat augmentarà un 70% 
les inversions a Badalona d’aquí al 2025

milions per acabar el Bloc T de Sant Roc, un 
bloc de pisos socials, i també 2 milions per la 
construcció d’una àrea residencial estratègica 
a Sant Crist, entre d’altres actuacions.

De 32 a 55 milions
Segons les dades consultades, la previsió 
de la Generalitat de Catalunya és augmentar 
les inversions de forma significativa a Ba-
dalona en els pròxims anys. La ciutat pas-
saria d’una inversió de 146.7 euros per ha-
bitant el 2022 a escalar fins als 250.8 euros 
entre el 2022 i el 2025. Això suposaria un 
augment del 70% dels recursos destinats 
a Badalona. En termes absoluts, la partida 
d’inversions de la Generalitat per Badalona 
el 2022 ascendeix a 32.7 milions d’euros. 
La inversió absoluta entre el 2002 i el 2025 
s’alçaria fins als 55.9 milions. 32.7 milions d’inversió per Badalona el 2022
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La Covid-19 persistent afecta entre un 10 i un 
15% dels adults i un 5% dels infants que han 
estat infectats amb el virus del SARS-CoV2. A 
Catalunya hi podria haver unes 100.000 per-
sones amb aquesta patologia i la majoria no 
estan diagnosticades. La Covid-19 persistent 
integra un conjunt de fins a 200 símptomes 
diferents que perduren com a mínim fins a 3 
mesos després de la infecció. Gràcies a dos 
assajos clínics impulsats per Can Ruti i la Fun-
dació Lluita contra la Sida, els pacients de Co-
vid-19 persistent podrien tenir un tractament 
apropiat a partir de l’any que ve. Ara mateix, 
els afectats per aquesta malaltia no reben cap 

fàrmac que els curi definitivament. Els símpto-
mes més comuns són: dolor muscular i d’ar-
ticulacions, mal de cap intens, mareig, fatiga, 
febrícula i boira mental. Segons ha avançat a 
Catalunya Ràdio la Dra Lourdes Mateu, cap 
de la unitat de Covid persistent de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, Can Ruti espera l’auto-
rització per a dos assajos que podrien ajudar 
aquests malalts a partir del 2022. “Una de les 
causes de la Covid persistent és la desregula-
ció del sistema immune i la presència en sang 
de substàncies inflamatòries. Un dels tracta-
ments tractaria de netejar de la sang aquestes 
substàncies. L’altre tractament estaria destinat 

Can Ruti investiga un tractament 
per combatre la Covid-19 persistent 
A Catalunya hi hauria unes 100.000 persones amb la patologia

a modular els sistema immune, amb un també 
probable efecte antivíric”, ha explicat. 

Sense vida normal
Hi ha molts pacients amb Covid persistent que 
no poden fer vida normal. Aquest tractament 
es donaria a aquest perfil de pacient de ma-

nera experimental. Solen ser persones amb 
dificultat per sortir de casa i que acumulen 
un cansament desmesurat realitzant l’activitat 
quotidiana. Actualment, malgrat fer rehabi-
litació motora, respiratòria i cognitiva, hi ha 
pacients amb Covid persistent que segueixen 
tenint símptomes. 

LA UNITAT DE NEONATOLOGIA DE CAN RUTI VISIBILITZA 
LA PREMATURITAT

Per celebrar el Dia Mundial de l’Infant Prematur, l’hospital ha fet un concurs de 
disfresses entre els nadons ingressats a Can Ruti.La Covid-19 persistent afecta entre un 10 i un 15% dels adults
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Parlem de la crisi migratòria de Ceuta amb Neus Arnal, badalonina que treballa a Save the Children

“Han desaparegut centenars 
de nens, nenes i adolescents”

Save the Children denuncia les devolucions ‘en calent’ / Save the Children
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Què està passant a la frontera de Ceuta?
El context actual comença al maig, quan el 
Marroc obre la frontera amb Espanya des-
prés de l’acollida del dirigent saharaui Brahim 
Ghali. Aquella obertura va propiciar l’entrada 
de més de 10.000 persones al territori ceutí. 
En aquell moment es van produir devolucions 
en calent de menors cap al Marroc de forma 
il·legal. Unicef, Save the Children i altres or-
ganitzacions es van desplaçar sobre el terreny 
a Ceuta per constatar i denunciar la vulneració 
de drets a la infància que s’estava fent. En un 
primer recompte veiem que hi ha entre 700 i 
1300 nens que han entrat a Ceuta des del Ma-
rroc.

Què va fer Save the Children?
Vam respondre a la demanda d’ajuda per part 
de l’Àrea del Menor de Ceuta i vam començar a 
treballar per detectar perfils de menors vulne-
rables. La missió de Save the Children sobre 
el terreny va ser entrevistar aquests 700 joves 
de forma individual. Hem fet un total de 617 
entrevistes per conèixer la història personal 
de totes aquestes persones i detectar-ne les 
vulnerabilitzacions patides en origen, trànsit 
i destí.

És senzill tenir les xifres sota control?
Les xifres van variant. Cal tenir en compte que 
les condicions que es troben als centres d’aco-
llida de Ceuta no són les que esperen. La ma-
joria volen ser derivats a la Península. A més, 
a l’agost es va dur a terme el retorn de 55 nens 
i adolescents que contradiuen totalment els 
protocols nacionals i internacionals d’atenció 
i protecció a la infància. De fet, es va fer sense 

les garanties de retorn que sí que contempla 
l’actual reglament d’estrangeria. Degut a la no 
aplicació explícita del reglament, els retorns 
es van aturar gràcies a la pressió política i al 
terreny de les ONG i a la presentació de mesu-
res cautelars per part dels advocats defensors 
i l’habeas corpus per part dels joves en el mo-
ment de ser traslladats a frontera. Vam consta-
tar que tots aquests joves retornats no havien 
tingut dret a assistència lletrada ni els havien 
preguntat si volien tornar al país, entre d’al-
tres garanties que recull el reglament. Degut a 
aquesta situació d’incertesa i vulneracions de 
drets, vam veure com molts joves abandona-
ven els recursos d’acollida i romanen, encara 
fins a l’actualitat, en situació de carrer a Ceuta.

I ara com està la situació?
És molt complexa. Hem de tenir en compte que 
Ceuta té 21 quilòmetres quadrats. És com el 
barri de Sants de Barcelona. També que Ceu-
ta, en si mateixa, viu les conseqüències d’una 
gran diferencia de PIB per càpita. El fet que hi 
visquin joves en situació de carrer genera certs 
malestars que afecten també a la població lo-
cal Un cop es van paralitzar  els retorns sense 
garanties, alguns nens, i nenes i adolescents 
van retornar als centres d’acollida. Ara ha co-
mençat el procés que sí que recull el reglament 
d’estrangeria i que inclou el possible retorn al 
país d’origen en base a la determinació de l’in-
terès superior de menor. Es demanen una sèrie 
d’informes i es valora cada cas. És un procés 
llarg i complex, sobretot d’entendre per part 
dels nens, nenes i adolescents. Hem de posar 
sobre la taula que en un context fronterer com 
Ceuta, el risc de retorn a origen malgrat la no 

han patit treball infantil o han estat explotats 
laboralment. Hem detectat víctimes de tracta 
amb fins d’explotació sexual, de treball do-
mèstic, d’activitats il·lícites, de tràfic d’òrgans 
i també mendicitat. També supervivents de 
maltractament intrafamiliar i/o de gènere. Si-
gui quina sigui la vulnerabilitat viscuda, tots i 
totes  tenen molta por de ser retornats a casa. 
De fet, el 98% dels entrevistats ens ha mani-
festat que no vol tornar al Marroc. Actualment, 
hi ha centenars de nens, nenes i adolescents 
que no sabem on són. Sabem que alguns han 
arribat a la Península i pocs han retornat, però 
desconeixem on són molts d’altres. Es calcula 
que més d’un centenar romanen en situació de 
carrer a Ceuta, fet que els evoca a un alt risc 
tant victimològic com criminològic. Tot l’espai 
que el sistema no cobreix, és caldo de cultiu 
per persones que veuen en la vulnerabilitat 
d’aquests joves, una oportunitat. 

Quina responsabilitat té el Marroc?
El problema que veiem a Ceuta succeeix, en 
part, quan un país com el nostre externalitza el 
control migratori amb països que no respec-
ten els drets humans. No només el Marroc. 
Això passa amb molts països que limiten 
amb Europa. Sovint els migrants i la població 
local acaben sent els titelles que paguen les 
conseqüències dels interessos geopolítics. Els 
tractats de pesca en zones del Sàhara Occi-
dental, la tensió entre Algèria i el Marroc, el  
tancament fronterer entre Ceuta i Melilla o del 
gasoducte d’Algèria per on arriba gran part del 
gas que consumeix Espanya i que passa pel 
Marroc són exemples de problemàtiques que 
afecten als moviments migratoris.

Gaudeix de l’entrevista 
completa i del 
reportatge en vídeo

voluntat per part del menor és més alt degut 
a la proximitat geogràfica i a la manca de re-
cursos per als joves acollits que en dificulten 
l’arrelament. Hi ha comunitats autònomes que 
acullen en l’actualitat molts menys nens, nenes 
i adolescents tot i comptar amb més recursos. 
Ceuta ha estat i és avui encara més un cul de 
sac.

Què us deien a les entrevistes?
La majoria expressen una càrrega emocional 
molt forta per treballar i ajudar econòmicament 
a la família. Molts dels nens, nenes i adoles-
cents acollits a Ceuta des del maig són de po-
bles fronterers. L’economia del nucli familiar 
es basava en les relacions de comerç, moltes 
vegades informals, amb Ceuta, ja que els pa-
res solen exercir de portadors de mercaderies. 
Quan es tanca la frontera per la pandèmia, les 
economies familiars pateixen un cop dur i són 
els joves en edat escolar els que abandonen el 
país per ajudar econòmicament als pares. En 
aquest cas, no canvia molt del context espan-
yol on joves marxen perquè no els satisfà el 
sistema escolar i laboral que hi ha al nostre 
país. En el cas dels migrants, l’ambició és la 
mateixa, però el problema, en paraules seves, 
és que ells són de l’altra costat de la tanca. Tot 
i així, també hem detectat molts casos de joves 
que no només emigren per buscar un futur 
millor, sinó que són supervivents de greus 
vulneracions de drets. 

Els menors migrants solen ser abusats?
Molts són víctimes de la pobresa severa o 
extrema, forçats per aquesta situació a aban-
donar l’escola per ajudar la família. Molts 
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Es vol aprofitar l’impuls de les 3 Xemeneies 

En els pròxims 18 mesos s’han de construir les 
bases per a desenvolupar el polígon de Badalo-
na Sud del futur. Així ho assegura el nou regidor 
d’Impuls de Ciutat, Alex Montornès. En una in-
tervenció al Badalona Matí, Montornès ha afirmat 
que durant aquest mandat es posaran les bases 
per desenvolupar i millorar les prestacions del 
polígon, perquè sigui un pol d’atracció de noves 
empreses. Els projectes innovadors de les 3 Xe-
meneies han de generar les sinergies necessàries 
per convertir Badalona Sud en la llar de noves 
oportunitats de negoci. En primer lloc cal apro-

Desenvolupar el polígon 
de Badalona Sud: un projecte clau

var el PDU (Pla Director Urbanístic) de les 3 
Xemeneies. “Quan quedi aprovat, han de co-
mençar a passar coses sobre el terreny; tam-
bé al polígon de Badalona Sud”. Recordem 
que el PDU de les 3 Xemeneies té l’objectiu 
de prioritzar el sòl per a activitat econòmica 
del terreny de l’antiga fàbrica, garantir els 
equipaments i les zones verdes, incloure les 
infraestructures necessàries per assegurar la 
connectivitat del sector i conservar les xeme-
neies com a equipament emblemàtic per a 
usos socioculturals. 

Badalona Sud s’ha de veure com una oportunitat

FER COMPATIBLES EL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA I EL HUB DEL CONEIXEMENT

BADALONA SUD NECESSITA UN PLA DE XOC PER PODER 
ATREURE NOVES EMPRESES CAP A LA CIUTAT

Segons Alex Montornès, des del 
govern de Badalona en els pròxims 
18 mesos s’acabaran de “casar” els 
dos projectes que hi ha sobre la taula 
per fer a les 3 Xemeneies. “Poden 
ser compatibles”, assegura Montor-
nès. Els dos projectes són el Clúster 
Audiovisual de Catalunya, un pol 

Tirar endavant el Clúster Audiovisual 
de Catalunya i el Hub internacional 
de Coneixement per al Desenvolu-
pament Sostenible a les 3 Xemeneies 
ha de servir per reactivar també el 
polígon de Badalona Sud. D’entra-
da, el nou govern municipal vol fer 
un estudi amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona sobre els polígons in-
dustrials de Badalona i modificar el 

de creació audiovisual per cinema, 
publicitat i noves tecnologies en la 
creació de continguts, i  Hub interna-
cional de Coneixement per al Desen-
volupament Sostenible, un conglo-
merat d’empreses i agents estatals 
dedicats al desenvolupament soste-
nible, a la recerca i a l’ensenyament. 

PGM (Pla General Metropolità) de 
Badalona Sud perquè realment sigui 
atractiu per a moltes empreses noves 
que han de venir. “Necessitem un pla 
de xoc per Badalona Sud. No podem 
presentar-lo a noves empreses amb 
forats a l’asfalt. En 18 mesos no po-
dem canviar una ciutat, però tenim 
projecte de ciutat a partir del 2023”, 
destaca Montornès. 

¡CONSIGUE LAS CAJAS DE 
CARTÓN MÁS ECONÓMICAS!

Compra online cajas de cartón de gran calidad 
ideales para almacenaje de productos, 
transporte, embalaje y envíos de e-commerce

933 839 493

El director general de TUSGSAL, 
Carles Fàbregas, va participar a l’ac-
te de graduació de la 5ª edició del 
Postgrau en Gestió de Cooperatives 
i Empreses d’Economia Social im-
partit pel TecnoCampus de Mataró. 
TUSGSAL, en qualitat d’empresa 
d’Economia Social, col·labora amb la 
Fundació TecnoCampus Mataró-Ma-
resme per intensificar les relacions 

entre el món universitari, la societat 
i el territori a través de programes 
d’Economia Social que impliquin 
la participació del professorat de 
l’ESCSET (Escola Superior de Cièn-
cies Socials i de l’Empresa del Tec-
noCampus). Fàbregas va realitzar 
una conferència per explicar l’èxit 
del model d’empresa TUSGSAL, els 
serveis que ofereix, els recursos i la TUSGSAL s’estudia als Postgraus del TecnoCampus  

TUSGSAL, un model empresarial 
de referència per les universitats 

projecció cap al futur amb la creació 
de Direxis. L’empresa treballa per 
mantenir-se com un dels principals 
operadors privats de referència a Ca-
talunya i, d’aquesta manera, exportar 
el seu model mercantil en coherència 
amb el compromís històric de seguir 
participant amb responsabilitat en el 
teixit social, sempre d’acord amb els 
seus principis.
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Així és l’Open Arms Uno, l’imponent nou 
vaixell de rescat d’Open Arms
Té 67 metres, pot acollir 300 rescatats i disposa de 26 llits hospitalaris

El vaixell ha estat cedit per Enrique Piñeyro

Open Arms, ONG amb seu a Badalona 
especialitzada en el rescat de migrants 
i refugiats al Mediterrani, està d’es-
trena. Des de principis de novembre 
disposa d’un nou vaixell de rescat: 
l’Open Arms Uno. Es tracta de l’em-
barcació més gran que mai ha tingut 
l’ONG i suposa un impuls enorme 
per continuar duent a terme la tas-
ca humanitària de rescatar migrants 
que naufraguen al mar. El vaixell té 
67 metres, pot acollir 300 persones 
rescatades i disposa de 26 llits hos-
pitalaris. Aquest nou vaixell respon 
a la necessitat de tenir una nau més 
potent i gran per “afrontar amb més 
seguretat les missions al mar davant 
les creixents dificultats a les quals ens 
enfrontem”. I de donar suport i, en el 
seu moment, substituir el remolcador 
Open Arms que va iniciar les activi-
tats de rescat el 2017. El vaixell Open 
Arms Uno ha estat cedit pel director 
de cinema i filantrop argentí Enrique 
Piñeyro, estret col·laborador de l’ONG 

a través de l’organització Solidaire.

Helicòpter i llanxes
L’Open Arms Uno té una infraestructura 
espectacular. Compta amb una coberta 
de 353 metres quadrats on hi pot aterrar 
un helicòpter en cas d’emergència i eva-
cuació. A més, l’embarcació durà a bord 
un total de quatre llanxes ràpides per fer 
els rescats. Es va construir el 2000 a 
Noruega i té un tonatge quatre vegades 
superior al de l’antic remolcador Open 
Arms. Cal recordar que el vell remolcador 
ha fet l’equivalent a dues voltes al món i 
ha rescatat més de 7.300 persones. Se-
gons Open Arms, el nou vaixell permetrà 
“arribar més ràpid a les zones de rescat, 
ajudarà a protegir la vida de més perso-
nes en dificultat i ser més eficaços en la 
defensa dels drets humans dels més vul-
nerables”.Segons cita l’ONG, l’Organit-
zació Internacional per a les Migracions 
(OIM) calcula que aquest any més de 
1.555 de persones han perdut la vida al 
Mediterrani intentant arribar a Europa.

Gaudeix del reportatge 
en vídeo
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El 3 de Desembre va ser declarat Dia 
Internacional de les Persones amb 
Discapacitat al 1992 per l’ONU, amb 
l’objectiu de promoure els drets i el 
benestar de les persones amb disca-
pacitat a tots els àmbits de la societat 
i el desenvolupament, així com cons-
cienciar sobre la seva situació en tots 
els aspectes de la vida política, social, 
econòmica i cultural.
És un dia per a reivindicar i fer visible 
que les persones amb discapacitat 
són ciutadans i ciutadanes de ple dret.
Aquest any la Fundació Badalona Ca-
paç ha fet un esforç per que aquesta 
visualització sigui molt real, per això, 
els pròxims dies es podran veure a 
la ciutat anuncis on les persones de 
Badalona Capaç reivindiquen en pri-
mera persona els seus drets.
Sota el lema: Jo penso i decideixo, 
reivindiquen el seu dret a viure amb 
qui, on i com desitgem, el seu dret a 
estimar i ser estimat, el dret a tenir un 

treball digne, expliquen a la societat que 
no només tenen drets, sinó que també 
tenen inquietuds, necessitats i desitjos, 
com qualsevol persona.
Sovint, les barreres que impedeixen o 
que els hi dificulten la vida no son més 
que prejudicis i estigmes. És a les nos-
tres mans construir una societat més in-
clusiva, compromesa i responsable. Una 
societat on tothom tingui cabuda, aporti 
i importi garantint la participació, i sense 
oblidar que les persones amb discapa-
citat intel·lectual tenen molt que aportar, 
perquè elles, no només necessiten una 
societat més inclusiva per tal de poder 
viure amb plenitud, des de la Badalona 
Capaç estan convençuts que la societat 
les necessita per tal de ser una societat 
millor.
Des de la Fundació Badalona Capaç 
vetllen la inclusió i la igualtat d’oportu-
nitats de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. Treballen des del reconeixe-
ment individual de la persona, garantint 

3 de desembre, Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat

els suports necessaris en el camí cap a 
la millora de la seva qualitat de vida, així 
com la de les seves respectives famílies, 
en la defensa dels seus drets i promoció 

de la ciutadania.
Aquest 3 de desembre, haurem de res-
pondre a aquesta pregunta: PERQUÈ 
CREIEM QUE ELLES NO PODEN?

Pagar l’enderroc de la seva llar: 
el drama dels veïns del Bosc d’en Vilaró
Unes 1.000 persones de la urbanització es podeu veure afectades 

Alguns veïns han rebut l’avís d’un pagament de més de 7.000 euros

Una quinzena de famílies residents al Bosc 
d’en Vilaró, urbanització que pertany a 
Badalona (20%) i a Montcada (80%) si-
tuada a la Serralada de Marina, han rebut 
notificacions judicials conforme han estat 
activats els expedients d’enderroc de les 
seves cases. A més, aquests enderrocs els 
haurien de pagar directament els veïns i veï-
nesafectats. De moment, les notificacions 
enviades han estat per part de l’ajuntament 
de Montcada en llars situades dins del seu 
terme municipal. Recordem que al Bosc 
d’en Vilaró hi viuen un total de 300 famílies 
que poden estar afectades amb la mateixa 
situació; prop de 1.000 persones que acu-
mulen dècades de vida en llars que, en el 
seu dia, es van edificar sobre zona forestal 
no edificable amb la connivència de les ad-
ministracions públiques. Des dels anys 60, 
la classe política va prometre la comunitat 
de veïns que la seva situació s’acabaria le-
galitzant. Des de l’aplicació, el 1976, del Pla 
General Metropolità, ningú ha mogut fitxa 
des de l’administració per solucionar un 
panorama que ara s’ha acabat de complicar. 

S’ha mirat cap a una altra banda, deixant 
que la urbanització continués creixent. El 
més greu, però, és que els enderrocaments 
de les cases hauran d’anar a càrrec dels 
propis afectats. Alguns veïns, per exemple, 
han rebut l’avís d’un pagament de més de 
7.000 euros en concepte de les despeses 
que pugui generar l’execució del desnona-
ment i l’enderroc.

Afectacions a Badalona?
Una de les qüestions que més indigna el 
veïnat del Bosc d’en Vilaró és com l’admi-
nistració els considera “il·legals”, però a la 
vegada els fa tributar. Veient la situació que 
s’està donant a Montcada, els veïns del tram 
d’urbanització badaloní temen que la pro-
blemàtica s’estengui a tot el Bosc d’en Vilaró. 
Cal recordar, a més, que els veïns de la ur-
banització ja paguen una quota anual de 180 
euros per fer front a les despeses de mante-
niment que els Ajuntaments no assumeixen, 
per considerar “il·legal” la zona residencial. 
En els pròxims dies, els afectats s’han de 
reunir amb la Generalitat per tractar el cas.
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La Colla Micaco està d’enhorabona! Novem-
bre del 2021 serà una data recordada pels 
Castellers de Badalona. La colla, després de 
dos anys sense actuar, ha pogut tornar a plaça 
encadenant dos caps de setmana seguits de 
diades. El passat 7 de novembre, la Colla 
Micaco va participar en la jornada castelle-
ra organitzada pels Laietans de Gramenet, 
acompanyats també a plaça pels Castellers 
de la Il·lusió i la Muixeranga de Barcelona. La 
diada es va celebrar a la Plaça del Rellotge de 
Santa Coloma i va servir per recuperar sensa-

Els Castellers de Badalona 
reapareixen a plaça després 
de dos anys d’inactivitat

Des de novembre del 2019, la colla no actuava

Després de dos anys, la colla recupera les cercaviles pels carrers de la ciutat 

La Colla de Geganters presenta 
nova imatge pels seus Capgrossos 

El proper dissabte 20 de novembre, a 
les 18.00h, la Plaça Font i Cussó aco-
llirà l’espectacle ‘Encartronats’, un acte 
organitzat per la Colla de Geganters de 
Badalona, amb el suport de l’Ajuntament 
de Badalona, on, per primer cop, els cap-
grossos de la ciutat seran els protagonis-
tes d’un acte creat al voltant d’aquestes 
figures. Amb aquesta fita la Colla de 
Geganters de Badalona clourà l’any del 
seu 35è aniversari. Durant la festa es 
presentarà la nova imatge i vestuari dels 
capgrossos de la ciutat de Badalona. El 
vestuari ha anat a càrrec de la figurinista 
Gemma Malé, que ja ha treballat en altres 
ocasions per altres elements festius de la 
ciutat. A més, s’aprofitarà per presentar 
el “Ball dels Capgrossos de Badalona” 
composat expressament pels badalonins 
Xavier Lozano i Lola Ybran. Un ball que té 
la intenció de sumar-se al paisatge sonor 
de la festa badalonina. 

Torna la cercavila
La tarda de dissabte vinent, però, co-
mençarà a les 17.30h, quan des de la 
Plaça de la Vila s’iniciarà una cercavila 
amb tots els capgrossos i nans partici-
pants de l’acte, excepte els amfitrions, 
fins la Plaça Font i Cussó. A les 18h 
està previst l’inici de l’espectacle a Font 
i Cussó. En acabat, s’iniciarà una cer-
cavila pels principals carrers dels ba-
rris de Dalt la Vila, Coll i Pujol, Raval, 
Progrés i Centre fins la Plaça de la Vila, 
on a les 20h està previst que hi hagi 
l’esclat final de festa. A l’acte hi seran 
presents diverses comparses de nans i 
capgrossos del país: els Nans de Man-
resa, els capgrossos de Vilafranca del 
Penedès, els capgrossos de Santa Co-
loma de Gramenet, els capgrossos de 
l’Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya i el Nan Cu-Cut de la Plaça 
Nova de Barcelona.

Badalona tindrà nous capgrossos

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 19 de novembre
‘El gran comediant’, 
Espectacle amb Joel Joan al Tea-
tre Zorrilla (20h)

Diumenge 21 de novembre
Fàbrica de l’Anís del Mono 
Visita guiada per les instal·lacions de 
l’antiga fàbrica (de 10h a 11:30h) 

Fins al 30 de novembre 
‘Que sonin les campanes’, 
Exposició a a l’edifici de l’Ajunta-
ment (Plaça de la Vila)

Dimecres 24 de novembre
‘Donde caben dos’, 
Projecció de cinema al Teatre Mar-
garida Xirgu (20h)

cions després d’un mes i mig on els assajos 
s’havien tornat a iniciar a Badalona. 

El ‘debut’ a casa
Després de reaparèixer a Santa Coloma, 
el passat diumenge 14 la Colla Micaco va 
estrenar temporada a casa, aixecant castells 
a plaça a Badalona. L’entitat va celebrar la 
XXIV diada de la colla, acompanyats dels 
seus padrins, els Castellers de Montcada i 
Reixac. La diada es va celebrar al carrer de 
Mar, cantonada amb la Rambla.
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Feliz (8), Ventura (6), Para (14), Willis (9), Tomic (18) 
-cinc inicial-, Busquets (4), Ribas (6), Brodziansky 
(7), Zagars (12), Birgander (6) i Maronka

90

JOVENTUT 

McIntyre (22), Paulí (/), Noua (6), Jelinek (8), Arteaga 
(6) -cinc inicial-, Olumuyiwa (2), Llovet (4), Hannah 
(6), Nakic (6), Diagné (4) i Morgan (9).

Quarta victòria coral a Europa 

80

MORABANC ANDORRA

Reviu la victòria de la 
Penya en aquest QR
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PRÈVIA LLIGA 11a Jornada Lliga ACB. Pazo dos Deportes. Diumenge 21 de novembre a les 12:30h

Breogán, un rebel castigat per la covid

JOVENTUT BADALONARÍO BREOGÁN

Foto:  EncestaRías

Propera jornada

 Río Breogán - Joventut
 UCAM Murcia  -  BAXI Manresa
 Lenovo Tenerife -  Gran Canaria
 Hereda SPB -  Barça
  Unicaja -  Urbas Fuenla
 Real Madrid -  Coosur R. Betis
 Bitci Baskonia  - Andorra  
 Valencia        -    Surne Bilbao  
    Monbus Obradoiro     -  Casademont 

 Joventut  84 - 78 Casademont
 Unicaja 89 - 78  Hereda SPB
 Gran Canaria 83 - 77 Bitci Baskonia
 Urbas Fuenla. 85 - 88 Real Madrid
  Surne Bilbao 80 - 76 Monbus Obra  
 Coosur R. Betis 72 - 81 Lenovo Tenerife
 Barça 79 - 87 Valencia  
 BAXI Manresa 86 - 75 Río Breogán 

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 9 1
 2  Barça 9 1
 3 Lenovo Tenerife 7 3
 4  Gran Canaria 7 3
 5  UCAM Murcia 6 4
 6  Joventut 6 4
 7  Valencia Basket 6 4
   8    BAXI Manresa 6 4
 9  Río Breogán 5 5
 10  Unicaja 4 6
 11  Baskonia          4                6
12    Casademont ZGZ 4 6
13    Morabanc And. 4 6
 14    Hereda SPB 3 7
 15    Monbus Obra           3            7
 16    Surne Bilbao         3            7
18  Urbas Fuenla 2 8
18  Coosur R. Betis 2 8

Classificació
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La Penya va sumar davant el Morabanc 
Andorra la quarta victòria en cinc partits 
disputat en la fase de grups de l’Eurocup 
(90-80). Un triomf molt treballat que reforça 
les bones sensacions dels verd-i-negres a 
Euopa. La gran notícia del partit va ser el 
retorn d’Arturs Zagars, amb una bona actua-
ció després de més de sis mesos de lesió i 
recuperació. El base letó va sumar 12 punts 
i 2 assistències en un partit molt seriós del 
Joventut. El conjunt de Carles Duran va 
estar molt endollat des del salt inicial (23-
20). Ante Tomic i Derek Willis van liderar 
els atacs verd-i-negres al quart inicial en 
una prova que s’havia de superar amb les 
absències de Bassas i Vives a la posició 
de base i una autèntica prova per a Andrés 
Feliz. Els 15 punts de diferència abans del 
descans (40-25) va ser sostre màxim de la 
Penya fins aleshores. Amb una nova exhi-
bició d’Ante Tomic i Joel Parra a pista, el 
Joventut va començar a enllestir la victòria 

abans de finalitzar el segon temps (53-36).
L’equip d’Ibon Navarro va escurçar diferèn-
cies a la represa però sense poder reduir el 
desavantatge per sota dels deu punts en cap 
moment (78-57). La doble tècnica a Jelinek 
va deixar amb una rotació menys a pista a 
l’equip tricolor. El Joventut va mantenir el 
bon joc coral i intensitat fins a la botzina 
final tot i reduir-se mínimament una di-
ferència que va arribar a ser de 21 punts. 
Molt bona imatge global d’una Penya tant 
en el joc interior com també exterior i que 
es posiciona a la part alta de la classificació. 

Zagars mostra bon nivell
Tomic va ser el màxim anotador badaloní 
amb 18 punts, 4 rebots, 7 assistències i 30 
de valoració, seguit pels 14 d’un excels Joel 
Parra i els 12 de Zagars. Minuts molt repar-
tits amb Andrés Feliz participant durant 29 
minuts a pista. El proper partit Eurocup serà 
el 8 de desembre davant el BC Lietkabelis 

lituà al Cido Arena de Panevzys (Lituània). 
Recordem que els vuit primers de cada lli-

gueta de grups es classifiquen per a la se-
gona fase continental de l’Eurocup.

El Joventut visita aquest diumenge la pista 
del club més rebel de la categoria. L’ascens 
del Río Breogán a la Lliga Endesa no ha 
pogut tenir un millor retorn al màxim nivell 
nacional. El conjunt de Lugo és l’equip re-
velació a la ACB i es posiciona a la zona 
còmoda de la classificació, tal com va fer 

el Surne Bilbao fa dues temporades, quan 
també tornava al màxim esglaó espanyol. 
Cinc victòries i cinc derrotes és el balanç 
de l’equip dirigit per Paco Olmos, amb tres 
triomfs en les primeres quatre jornades 
i superant a aspirants a la Copa del Rei i 
play-off com Lenovo Tenerife, UCAM Mur-

cia o Gran Canaria. Tots tres han estat su-
perats al Pazo dos Deportes de Lugo. Les 
altres dues victòries les van aconseguir 
davant el Coosur Real Betis- també a casa 
- i a Burgos. D’altra banda, les cinc de-
rrotes patides han estat molt ajustades. La 
més àmplia va ser diumenge a Manresa. 
El conjunt gallec va caure al Congost però 
també s’ha de puntualitzar que la covid els 
ha colpejat en la darrera setmana, amb dos 
jugadors confinats: el base Trae Bell-Ha-
ynes i l’aler-pivot Kevin Larsen. Dzana 
Musa és la gran referència ofensiva amb 
una mitjana de 15,5 punts  i 4,2 rebots per 
partit. Rasid Mahalbasic és el millor rebo-
tejar de l’equip amb 5,9 pilotes capturades 

per partit. El seu màxim assistent serà 
baixa a causa de la covid, Bell-Haynes. 

Bon grapat de baixes verd-i-negres
La Penya no es queda gaire enrere en el ca-
pítol de baixes i es mantenen les absències 
de Brandon Paul i Guillem Vives. Ferran 
Bassas està en l’última fase de la recupera-
ció i té opcions de jugar, però no es deci-
dirà fins a darrera hora. El matx pot tenir un 
valor importantíssimp per la classificació 
per la Copa. El triomf al Pazo augmentaria 
la diferència amb la 9a posició a dos triom-
fs. En els darrers 20 anys, el Joventut ha 
visitat cinc vegades Lugo i el balanç és de 
quatre victòries i una única derrota (2002).

18/11 al 01/12/2021JOVENTUT
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Nova xifra d’espectadors: 4.000 aficionats al pavelló
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La saturació de la infermeria verd-i-negra ja 
no és notícia al conjunt de Carles Duran. El 
base Guillem Vives ha estat el darrer jugador 
que ha patit una lesió i no té cap data concreta 
de retorn (15 dies, aproximadament). El juga-
dor del planter va patir un trencament mus-
cular al vast medial del quàdriceps esquerre 
durant el passat dissabte al partit davant el 
Casademont Zaragoza i ja no va jugar dimarts 
contra el Morabanc Andorra a Eurocup ni 
tampoc ho farà diumenge a la pista del Breo-
gán. “La baixa del Guillem és un desastre. És 
un jugador molt important per a l’equip i es-
tava sent un dels nostres referents, però això 
també ha de ser una oportunitat per altres 
jugadors. Esperem que l’Andrés Feliz doni 
un pas endavant, i que l’Arturs Zagars, que 
encara no està en perfectes condicions, pugui 
sumar”, va assegurar dilluns Carles Duran. 
Ferran Bassas és l’altre referent a la posició 
de base i encara no està recuperat. Des del 
passat 30 d’agost no ha jugat cap partit - es 
va lesionar durant la pretemporada - i, amb Foto: David Grau

Guillem Vives se suma a les lesions 
de Ferran Bassas i Brandon Paul
Trencament muscular al vast medial del quàdriceps i sense data de retorn

Foto: Manel Expósito

El nou ambient a l’Olímpic 
ja és una altra història

Els 3.858 aficionats que dissab-
te van recolzar el primer equip 
verd-i-negre a l’Olímpic davant el 
Casademont Zaragoza va suposar 
una nova xifra rècord aquest curs 
al pavelló. Un recolzament i un alè 
que fins a la jornada 10 de la Lliga 
Endesa encara no s’havia viscut a 
l’Olímpic. Un autèntic infern coral 
al Palau d’Esports de Badalona que 
no va deixar de recolzar el Joven-

la Finestra FIBA durant els propers dies, no 
tornaria a jugar - i debutar a la lliga Endesa - 
fins a la primera setmana de desembre. Amb 
aquestes lesions a la posició de base, Arturs 
Zagars hauria de tenir més protagonisme en 
les properes dues setmanes, tot i no estar en-
cara cent per cent recuperat dels seus proble-
mes de pubalgia. Pau Ribas i Pep Busquets 
hauran d’oferir els seus serveis i reforçar 
aquesta posició malmesa en aquest tram ini-
cial de temporada. L’aturada de la competició 
a partir del proper dilluns 22 de novembre és 
la millor notícia per a l’staff verd-i-negre, que 
tindrà una setmana sense partits i es podria 
aprofitar per recuperar jugadors lesionats. 
Brandon Paul és l’altre jugador lesionat en la 
primera plantilla després de patir una luxació 
a l’espatlla a Belgrad i també hi ha la previsió 
de recuperació després de la Finestra FIBA. 
Aquesta temporada, mig equip del Joventut 
ha patit alguna lesió durant els primers dos 
mesos de competició: Bassas, Vives, Zagars, 
Paul, Birgander, Tomic.

Núm. 729

tut. L’actuació de l’speaker Oriol 
Bernà, la presència i interacció de 
la mascota ‘D-Moni 94’ o la kiss 
cam als temps morts són algunes 
de les promocions d’ambient del 
club perquè l’afició formi part de 
l’espectacle i no tot es redueixi a 
un partit en què els protagonistes 
són només els jugadors. Jornada 
rere jornada, la presència de se-
guidors a l’Olímpic s’incrementa 

però encara estem molt lluny de 
les estadístiques de fa dos anys. 
Abans de la pandèmia, als partits 
de la Penya hi havia una mitjana 
aproximada de 5.000 aficionats 
que s’apropaven al pavelló durant 
la temporada 2019 - 2020. El 7 de 
març de l’any 2020, 4.200 perso-
nes van gaudir del partit enfront 
l’Unicaja. Els jugadors han de 
mantenir el ritme i l’afició, també.

JOVENTUT Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Al QR hi 
trobaràs 
l’ambient 
que es va 
poder viure
al Palau 
Olimpic 



C.F. BADALONA 27C.F. BADALONA Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com26

Foto: CFB

El Badalona segueix escalant metres al 
difícil repte de la muntanya de la Segona 
RFEF. Els escapulats alcen el cap i miren 
cap amunt però no volen sentenciar encara 
les aspiracions al cim. Perquè encara no 
el volen fixar. Després de dues victòries 
seguides - l’assolida al Sagnier al darrer 
minut de partit - el conjunt de Javi Moreno 
ha trobat la fórmula per capgirar la situació 
i començar a oxigenar-se a la classificació.
La feina que està superant l’equip en les 
dues darreres setmanes és el treball que 
s’hauria d’haver fet al primer mes i mig 
de competició. Però això ja forma part del 
passat i s’ha d’aprofitar aquest ritme de 
competició per incrementar la dinàmica. 
La SD Formentera és l’equip que visita 

Onwu i Víctor Algisí. N’Diaye va veure la 
cinquena groga a El Prat i no podrà jugar 
diumenge. El partit es jugarà a les 12:00h, 

SD FORMENTERACF BADALONA

Picar a la porta de l’ambició

12a Jornada. Municipal de Badalona. Diumenge 21 de novembre a les 12hLA PREVIA: 

diumenge l’Estadi i serà la primera gran 
oportunitat per sortir del descens. En les 
9 jornades superades, el Badalona sem-
pre ha dormit en les posicions vermelles 
de la classificació. La notícia més positiva 
després del 6 puts de 6 possibles és la 
diferència de només 5 punts del Badalona 
amb la quarta posició.Tot i trobar-se enca-
ra en descens, els badalonins tenen moltes 
opcions d’escalar fins a la zona còmoda de 
la taula si sumen els tres punts i enllaça-
rien la tercera victòria seguida.

Quatre jugadors apercebuts
Per aquest enfrontament, el Badalona tin-
drà fins a quatre jugadors apercebuts de 
sanció: Roger Marcè, Pablo Santana Manu 

tal com es produeix cada vegada que el 
Badalona competeix a casa contra un con-
junt procedent de les Illes Balears. 

Foto: CF Badalona

El CF Badalona va sumar una gran i molt 
valuosa victòria al Sagnier davant l’AE Prat 
(0-1) amb un gol al temps afegit de Xavi 
Molina. Amb aquests importantíssims 
punts dels escapulats, l’equip de Javi Mo-
reno encadenar dos triomfs consecutius 
i segueix apropant-se a les posicions de 
permanència. El partit al Baix Llobregat 
va tenir una primera part amb més domi-
ni escapulat i una segona en què el prat 
va guanyar terreny. Però el Badalona, que 
ha sumat 10 dels 15 darrers punts des de 
l’arribada de Javi Moreno, va competir tot 
el matx en una de les visites més compli-
cades del grup. Roger Marcé va estar a 
punt de sorprendre amb dues passades 
de la mort que no van trobar rematador, 
i Craviotto va treure una mà miraculosa 
abans del descans. A la represa, Padilla 
va fer un pal per al conjunt potablava, i 
quan semblava que el Prat podia generar 

PRAT - BADALONA

0 1

Beneït temps afegit

més ocasions, al minut 94 Larrosa va pi-
car magistralment una falta lateral que Xavi 
Molina es va encarregar de rematar de cap 
al fons de la xarxa. Tres punts d’or per a un 
Badalona sense sostre. Com a anècdota, 
el Prat va sumar un punt al darrer sospir 
amb un gol a l’afegit la temporada passada 
i que va frustrar gran part de les opcions 
badalonines.

Gaudeix amb el 
resum de la victòria 
del Badalona al 
camp del Prat (0-1)

Classificació

  Equip PTS GF GC
 1. Cerdanyola  20 19 15
 2. Teruel 20 15 13
 3. Andratz  19 15 10
 4. Ibiza IP  17 15 10
 5. Espanyol B 17 15 12
 6. Numancia 17 13 10
 7. Formentera  17 12 9
 8. Peña Deportiva 16 15 12
 9. Terrassa 16             13           12
 10. Tarazona  13             10           10
 11. Lleida Esportiu 13 11 15
 12. Ebro 12 11 12
 13. Huesca B 12 9 12
 14. Europa 12 15 19
 15. Badalona 12 9 13
 16. Brea 12              11            16
 17. Prat 11 11 12
 17. Ejea 7 10 17

 Prat  0 - Badalona  1
 Peña Deportiva 1 -  Teruel  0
 Formentera 0 -  Espanyol B  1
 Ejea 0 -   Tarazona 0
 Brea  0    -  Andratx 1
 Terrassa 0 -   Ebro 1
 Numancia 1  -  Europa 2
 Cerdanyola 2  -  Lleida Esportiu 1 
 Huesca B 1  -  Ibiza IP 1 

Resultats Jornada 5Propera Jornada 

 Badalona - Formentera 
 Europa  -  Prat  
 Ibiza IP -  Brea 
 Teruel -  Ejea 
 Andratx -  Numancia 
 Espanyol B  -  Cerdanyola 
 Tarazona  -  Huesca B 
 Lleida Esportiu  -  Terrassa 
 Ebro  -  Peña Deportiva 

La massa social del Badalona, 
a la cua de la classificació: 330 socis
Equips amb menys trajectòria a l’antiga Segona Divisió B superen els escapulats

Foto: CF Badalona

Badalona és la ciutat del basquetbol. 
Aquesta és una premisa indiscutible. El fut-
bol, però, també hauria de ser un referent 
en la tercera ciutat de Catalunya. Malaura-
dament, aquesta realitat no correspon amb 
la d’una localitat amb 220.000 habitants. 
Any rere any, el Badalona no aca-
ba d’arrelar a la ciutat. El primer equip 
ha gaudit de grans temporades no fa 
gaires anys enrere i la seva massa so-
cial s’ha mantingut força congelada. 
Amb 331 socis, l’entitat escapulada es posi-
ciona a la cua de la classificació del grup 3 
de Segona RFEF pel que fa a massa social. 
Ciutats amb menys població tenen més su-
port que el Badalona. Hi ha municipis amb 
una oferta esportiva i d’entreteniment reduïda 
que reforça el vincle amb l’equip del poble. 
Entre els equips que es troben per sota 
del escapulats únicament trobem el Cer-
danyola, amb 300 seguidors fidels. Tot 
i això, el conjunt de Toni Carillo ha cres-
cut un 100% en socis, passant de 150 
a 300. I aquesta xifra segueix pujant: 
ascens de categoria, projecte ambiciós, 

posicions capdaventeres...tot plegat suma. 
Europa i Terrassa són els altres que aquest 
curs han fet el salt de categoria (es mantenen a 
4a divisió però els rivals són superiors).  

Massa diferència amb el Badalona
L’Europa és el club del grup 3 que més 
bona campanya de socis ha fet. Preus in-
feriors al de la temporada anterior i una 
afició escapulada molt fidel: 846 so-
cis i gairebé el doble que l’any passat. 
El Terrassa no es queda gens enrere i acumula 
620 seguidors. El conjunt egarenc no ha jugat 
aquest curs a l’Olímpic però això no ha estat 
un hàndicap per no créixer en massa social. 
El Numancia és el conjunt més his-
tòric que competeix en la mateixa lli-
ga que els escapulats. L’entitat de Soria 
es posiciona al capdavant del grup 3 
de Segona RFEF, amb 2.750 seguidors. 
Tarazona, amb 740, Teruel, amb 650, i An-
dratx, amb 400, també són tres conjunts 
nouvinguts que superen el Badalona en 
aquesta classificació i que segueixen incre-
mentant la seva impressió de nous carnets. 

Finalment, tanquem aquest article amb un 
dels pobles més petits de la lliga. Gens ma-
lament la fidelitat que té el Brea, un poble de 
1.500 habitants. 500 socis i un creixement 
del 50% són les xifres en una població sense 
cap capital de província a menys de 70 qui-

lòmetres de distància. Durant les darreres 
setmanes, el Badalona ha facilitat 900 abona-
ments per incrementar la seva massa social 
i convidar les famílies del futbol base esca-
pulat, la Fundació Futbol Badalona, a que 
recolzin el primer equip de la ciutat. 

Núm. 729 18/11 al 01/12/2021
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FUTBOL COMARCAL

La quarta derrota seguida de les ‘gavines’ 
es produeix contra el Barça ‘B’ (0-3)
El conjunt de Juli Garcia és penúltim a la classificació amb només 4 punts

Foto: Flash BDN

El Seagull va patir la quarta derrota se-
guida a l’Estadi davant el FC Barcelona B 
(0-3). El conjunt dirigit per Juli Garcia va 
caure contra el filial blaugrana - rival a qui 
ja es va enfrontar durant la pretemporada 
-. Després de la bona imatge a Saragos-
sa enfront el Zaragoza CFF en la jornada 
anterior, recuperant l’olfacte golejador, les 
‘gavines’ no van poder mantenir el mateix 
encert de cara a porteria contra un rival a 
qui li agrada tenir la pilota i la possessió 
durant tot el partit. El Seagull va iniciar el 
matx amb molt bona imatge i valentia. Tot 
i això, després de superar la mitja hora de 
joc, i a conseqüència d’un refús, el Barça 
B es va avançar amb una diana de la capi-
tana María Molina. Arran del primer gol, el 
filial blaugrana va intentar seguir generant 
perill però sense pràcticament concretar 
ocasions. A la represa, el marcador es va 
mantenir i només un gol en pròpia porta 
va sentenciar l’enfrontament al minut 70 de 
partit. Ja al temps afegit, Marta Llopis va 
tancar el partit amb un golàs per l’escaire 

des de la frontal. Xiulet final i nova derrota 
d’un Seagull que no aconsegueix aixecar el 
cap. Aquest cap de setmana, les ‘gavines’ 
visiten l’Osasuna, camp molt complicat.

El filial enllaça la segona seguida
Per la seva banda, el segon equip de les 
‘gavines’ va sumar el segon triomf seguit 
a Primera Catalana després de superar la 
UE Figueres a Vilatenim (2-5). Tres punts 
que confirmen el gran inici de lliga del 
conjunt de Jesús Delgado i que denoten 
les evidents intencions de voler mante-
nir-se aquest curs a prop de les primeres 
posicions. La reestructuració de la futura 
Segona Divisió podria beneficiar el segon 
classificat amb una plaça d’ascens a Pre-
ferent Femenina. Ara mateix, l’Amateur B 
blau és quart amb 17 punts - més un partit 
menys -, i a una distància de 8 punts del 
Santa Susanna, segon classificat. Les pe-
titones del Benjamí van guanyar el seu pri-
mer partit de lliga davant la PBB La Roca 
a Montigalà.

El Lloreda comença a fugir del descens; punt injust 
de la Llefià i empat al derbi Pomar - Young Talent
7 punts de 9 possibles acumula l’equip vermell a Segona Catalana

Foto: CFLloreda

Per tercera jornada consecutiva, el Llore-
da ha aconseguit esgarrapar punts. De fet, 
el conjunt de Fran Cadenas ha sumat els 
7 punts d’aquest curs en les tres darreres 
jornades i fuig de les posicions de des-
cens. El darrer triomf, amb una golejada a 
casa enfront la Sabadellenca (5-2). Bona 
feina dels vermells en la seva primera 
temporada a Segona després del retorn. 
Per la seva banda, la Unificació Llefià de 
Jordi Souto va merèixer molt més que un 
únic punt contra el FC L’Escala (2-2). El 
conjunt de Llefià va igualar un 0-2 a la 
represa però va generar moltíssimes més 
ocasions que el conjunt gironí. Montejo 
va escurçar diferències i, a tres minuts del 
final, Porta va igualar l’enfrontament. Una 
segona part increïble dels vermells però 
no es va poder culminar la merescuda re-
muntada. Aquest diumenge, la Llefià visita 
el camp del Bescanó, líder del grup 1 de 

Primera Catalana. A Tercera Catalana, el 
partit de la jornada es va viure a Pomar, 
amb el derbi badaloní entre els locals i el 
Young Talent. Cap dels dos conjunts van 
aconseguir endur-se el gran premi dels 
tres punts. Joel va avançar els de Ricardo 
Parra al primer temps, però els de Pomar 
van capgirar el marcador a la represa amb 
dianes de Javi i Ivan. Fontanals va anive-
llar el derbi al darrer minut. 

El Pere Gol creix a Tercera
Les dues victòries balonines aquesta jor-
nada a Tercera Catalana les van sumar el 
Pere Gol a casa davant el Piferrer (3-2) i 
el Young Talent B a Badalona Sud contra 
el Santa Eulàlia (3-2). El segon filial groc 
va caure a Canyelles (4-0), el Lloreda B va 
guanyar a la Vall d’Hebron contra la Peña 
Manigua (1-3) i el Pere Gol B va caure a 
La Salut davant el Parc B (1-2).

Joventut ‘B’ i Círcol agafen embranzida i escalen 
posicions; la Minguella comparteix el liderat
Maristes tomba el Martorell a La Plana i el Badalonès cau a Saragossa

defensa, sobretot durant els tres primers 
quarts. Fins a cinc jugadors van superar 
els 10 punts. Excels Conrad Martínez amb 
22 punts, 5 assistències i 27 de valoració. 
Amb aquest segon triomf seguit, el Joven-
tut B escurça un punt amb el segon classi-
ficació, l’Igualada. Maluradament, el ple de 
victòries badalonines el vam tenir a tocar 
però el Badalonès de Xavi Riera va caure 
a la pista de l’Alfindén aragonès (72-55). 
El parcial 22-13  del segon quart i el 23-
12 del tercer període van ser dos hàndi-
caps que els ‘dimonis’ van arrossegar als 
10 minuts finals i no van poder recuperar 
el lideratge al marcador (55-33). Anotació 
molt diversa per als badalonins, amb Sam-
ppa Maki com a màxim anotador, amb 11 
punts.  El Llucmajor balear visitarà aquest 
dissabte La Plana per enfrontar-se al Bada-
lonès (16:00h), el Maristes Ademar es des-
plaçarà a Esparreguera (18:15h) i el Joven-
tut B es desplaçarà a la pista de L’Hospitalet 
(20:00h), líder invicte a la classificació. 

El Círcol s’apropa a la zona còmoda 
Situació molt semblant a la de lliga EBA 
trobem a Copa Catalunya, amb una victòria 
i una derrota. El Bàsquet Círcol de Lluís 
Corominas va liderar el marcador i el partit 
durant els quatre quarts enfront el Castellar 
(76-60) i suposa un triomf amb alegria do-
ble, ja que van superar un rival ara mateix 

directe a la classificació. Els de La Plana 
s’apropen a la zona alta de la classificació 
en una lliga molt igualada. Encara més di-
fícil era el partit del Sant Josep de Marcel 
Roca a la pista del Santa Coloma, segon 
classificat (73-72). Guanyar al Juan del 
Moral no és una gesta gens fàcil d’acon-
seguir però l’equip groc-i-lila ho va tenir 
molt a prop. El 22-13 del primer quart va 
ser un hàndicap que va penalitzar molt els 
badalonins però un tir lliure d’Arnau Manu-
bens va tombar el Sant Josep i va evitar un 
temps extra. El Sant Gervasi visitarà Ciutat 
Meridiana aquest dissabte per enfrontar-se 
al Sant Josep (19:30h) i el Círcol viatjarà 
a Sabadell diumenge al vespre (20:00h). A 
Primera Catalana, immensa victòria de la 
Minguella a l’Estruch davant el Prat B (71-
81) per compartir lideratge del grup 1 con-
juntament amb  Matadepera i Sant Nicolau. 
El Círcol B va caure a La Plana davant el 
Collblanc en un enfrontament igualat (57-
61). La lluita per la primera posició a Se-
gona Catalana té pràcticament cent per cent 
accent badaloní. La Llefià lidera el grup 1 
després de superar el Vilassar de Dalt (62-
56) i el segueix el Sant Andreu Natzaret, 
després de superar l’ABB a Bufalà (74-83). 
Els de Països Catalans són segons, no han 
perdut cap partit i han disputat una jornada 
menys. El partit de la Cultural a la pista del 
Boet Mataró es disputarà el 9 de gener. 

rebots. Pol Vidal va obtenir 14 en valoració 
gràcies als seus 10 rebots i 9 punts, seguit 
per Quim Franch amb 9 rebots. Fonamen-
tals també els 10 punts de Adrià Rivas. Res 
a veure els 50 punts de l’Ademar amb els 
100 que va sumar el Joventut B de César 
Saura (4/3) a l’Olímpic enfront l’Almozara 
aragonès (100-78). Enorme feina ofensiva 
dels joves verd-i-negres i també sòlida 

Maristes Ademar i Joventut B van oxige-
nar-se aquest cap de setmana a la Con-
ferència C-B de lliga EBA. El conjunt dirigit 
per Javi Espinosa no va destacar gaire en 
anotació davant el Martorell (50-42) però 
va sumar una victòria molt necessària per 
deixar enrere les darreres posicions de la 
taula (3/4). Marc Canillas va liderar les 
estadístiques a La Plana amb 12 punts i 3 

Foto: Manel Expósito

Foto: UB Llefià

L’inici de temporada del sènior A femení 
de la UB Llefià a Segona Catalana se-
gueix sent perfecte. En les sis jornades 
disputades, el conjunt de Sergi Arias ho 
ha guanyat tot i l’equip blau - i - taron-
ja lidera el grup 2 de Segona Catalana. 
Aquest diumenge van superar la Min-
guella al derbi badaloní disputat al pave-
lló de Casagemes (46-58) i es mantenen 
invictes a la classificació. Círcol i Sant 
Josep són els altres dos conjunts bada-
lonins al mateix grup. Les de La Plana 
van caure a Badalona davant el Bàsquet 
Canyelles (45-49) i les groc-i-liles ho 
van fer a Ciutat Meridiana enfront el 

La Llefià reforça 
el seu lideratge contra 
la Minguella a Casagemes

Bàsquet Neus (55-78). A Primera Cata-
lana, el Sant Andreu Natzaret va caure 
a la pista del Cassà, segon classificat, 
però es manté a la zona tranquil·la del 
grup 1 (81-51). El Femení Osona visitarà 
aquest cap de setmana Països Catalans. 
A Tercera Catalana (grup 2), l’AB Bufalà 
va guanyar a Les Corts (63-66) i la UB 
Llefià B va caure a Sant Andreu (59-52). 
Notícies encara més positives hi ha al 
grup 1, amb el triomf de la Minguella 
B davant el Parets (55-42) i el lideratge 
intractable del Joventut B- Amb un partit 
menys, el segon sènior verd-i-negre és 
líder a la classificació.
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Torna a veure el 
partit del Seagull 
contra el Barça B

Núm. 729



Redacció - redaccio@diaridebadalona.com ENTRETENIMENT 31Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comPOLIESPORTIU30

 Àries (21/3 al 20/4)
La tensió entre Mart i Urà et pot fer reaccionar de la 
pitjor manera. Comptar fins a deu i practicar exercicis 
de relaxació, t’ajudaran a no ficar-te en algun embolic.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Temes pendents de la família tornen a sorgir per tan-
car-los. Surts de compres per posar la casa al dia. Si 
hi havia un conflicte amb la parella, es mostrarà més 
conciliadora.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
El Sol per Casa III pot portar noves idees o una ma-
nera diferent de veure les coses que t’ajudarà. Millora 
la relació amb els germans. Més converses i trobades 
amistoses.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Comença un període de reflexió i cautela. Sospeses 
moltes coses que formen part de la teva vida. T’enfoques 
en la gestió de l’economia.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Vols sortir-te amb la teva al sector laboral. Segueix amb 
el pla traçat i aviat veuràs resultats. Si tens parella, de-
manaràs més llibertat perquè et sents un pèl ofegat.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol entra al teu sector afectiu i l’amor es pot fer pre-
sent. Augmenta el teu magnetisme i et sents més a gust 
amb tu mateix. Compres un regal per sorprendre a algú.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Poses punt final a un conflicte que et feia perdre la 
son. L’esforç dels darrers mesos va donant fruits. Pel 
que fa a l’economia, et recuperes una mica. L’amor se-
gueix en pausa.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El bon aspecte de Venus amb Urà, facilita que vegis 
el futur amb una mica més d’optimisme, sobretot pel 
que fa a l’economia. L’amor es pot trobar entre les 
amistats.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Darrerament pots haver viscut un xoc d’interessos amb 
una persona que aprecies i t’ha produït malestar. Passa pà-
gina perquè venen nous escenaris més satisfactoris per tu.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Compte amb la família política doncs es pot produir algun 
malentès. Mesura les paraules i no tindràs més problemes. 
Possible retrobament satisfactori amb algú del passat.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Felicitats! El Sol entra al teu signe i deixes enrere un 
any que potser ha estat massa tranquil. Segueixes una 
mica encaparrat i poc comunicatiu. Canvis interes-
sants.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Moment d’expansió al sector professional. Compte amb 
una persona que es fa passar per amiga. Observa-la 
amb més detall i recorda que la confiança no es regala, 
es guanya.

Previsions astrològiques per Roser Bona
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Sudoku

Victòria per partida doble del Rugby 
Badalona: triomfs dels nois i les noies
L’Amateur masculí encara no havia guanyat aquest curs

Foto: RugbyBadalona

rival directe i apropar-se a la tercera plaça. 

Gran triomf a domicili
Per la seva part, les noies visitaven el Mu-
nicipal de Les Fonts (Terrassa) per enfron-
tar-se al Carboners i també van assolir la 
primera alegria del curs (5-27). Tot i haver 
disputat només dues jornades, les sensa-
cions de les badalonines són molt positives 
després d’aquest partit, amb un joc molt 
complet en totes les fases del joc. Aquest 
cap de setmana hi haurà jornada de des-
cans i el proper partit serà diumenge 28 al 
Paco Àguila davant el Químic. Les noies 
del Rugby Badalona competeixen a Tercera 
Catalana i formen equip amb el Mataró i el 
Sabadell sota la denominació de ‘Les Tin-
toreres’. Aquesta formació de clubs mixtos 
és habitual al rugby català en categories sè-
niors i formació per poder definir les planti-
lles i inscriure equips a la competició. Molta 
sort als taurons de Badalona!

El projecte del sènior masculí del Sosma-
tic Badalona segueix sumant bons resul-
tats i victòries que es tradueixen en una 
sòlida segona posició a Divisió d’Honor, 
el segon esglaó del tennis taula nacional. 
L’equip format per Brugada, Lloret i Na-
varro es van imposar a l’Hortitec Alzira 
per un marcador final de 4-2 i suposa la 
defensa de la segona posició a la clas-
sificació. Per la seva part, Bueno, Bachs 
i Macià posen líder al CTT Badalona en 
categoria femenina amb tres victòries de 
tres possibles. Gran debut i inici de cam-
pionat de les noies a Primera Nacional. 
Felicitats, CTT!

El CTT Badalona 
ja és segon a 
Divisió d’Honor

Foto: CTT Badalona

El CN Bétulo ja tenia prevista la 
notificació d’enderroc de la instal·lació
No començaria abans del 2024, en el pitjor escenari

Foto: CN Bétulo

La Generalitat de Catalunya va notificar al 
Club Nàutic Bétulo, en aplicació de la Llei 
de Costes, una resolució comminant a en-
derrocar les seves instal·lacions a la platja 
dels Pescadors de forma imminent. L’espai, 
afectat per la Llei de Costes, ha d’anar a te-
rra segons l’ordenament legal actual, tot i 
que aquesta novetat no ha sorprès l’entitat i 
la seva Junta Directiva. Ja hi havia previs-

ta aquesta notificació però no hi havia cap 
data en concret de quan es podia produir.
“Davant aquest enrenou que s’ha generat 
per una cosa que no és tan greu intentarem 
fer una roda de premsa. És molt probable 
i estem parlant amb la Federació Catalana 
per exposar els fets”, exposa el president 
del club Josep Antón Violán al Diari de 
Badalona. “En el pitjor dels casos el club 

podria desaparèixer en tres anys” però des 
de l’entitat no es plantegem aquest imagi-
nari d’escenari. En un comunicat publicar 
durant els darrers dies, el CN Bétulo exposa 
que “el departament jurídic del club ja tre-
balla conjuntament amb el de l’Ajuntament 
de Badalona per tal de resoldre la situació 
de la manera més satisfactòria possible”. La 
resolució assenyala que el club ha de “pre-
sentar un projecte tècnic d’obres d’enderroc 
i un programa de restauració i reposició del 
terreny al seu estat anterior”. 

Reunió d’urgència amb l’alcalde
En el mateix escrit, la Generalitat, en apli-
cació de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas, denega al CN Bétulo la sol·licitud 
de pròrroga de la concessió d’ocupació del 
domini públic maritimoterrestre a la platja 
dels Pescadors i declara l’extinció de venci-
ment de la concessió atorgada des de l’any 
1942. L’alcalde, Rubén Guijarro, s’ha reunit 
d’urgència amb el president del club i el 
gerent de la Federació Catalana de Vela per 
sol·licitar mesures cautelars i permetre les 
activitats esportives de l’entitat. 

de superar el CR Alella amb un contundent 
55-6. El conjunt badaloní competeix al grup 
1 de la Fase Prèvia de la DHC Masculina i 
en les cinc primeres jornades acumula cinc 
quatre derrotes i una única victòria, la que 
va assolir aquest cap de setmana. Aquest 
diumenge, els nois es desplacen a Mataró 
per buscar el segon triomf seguit contra un 

El Club Rugby Badalona va viure un cap 
de setmana rodó. Per primera vegada 
aquesta temporada, els sèniors masculins 
i femenins van aconseguir la victòria en un 
mateix cap de setmana. Una gran alegria 
que valora el premi durant el tram inicial 
de la temporada. Els nois van aconseguir 
la victòria a les pistes Paco Àguila després 

La badalonina Júlia Enrique va acon-
seguir el passat 6 de novembre procla-
mar-se subcampiona d’Europa de patinat-
ge artístic. Enrique va participar a la Copa 
d’Europa Juvenil que es va celebrar del 
31 d’octubre al 6 de novembre a Paredes 
(Portugal). La seva actuació no va poder 
tenir una millor classificació: medalla de 
plata continental. La Júlia és del barri de la 
Morera i patina al Club de patinatge artís-
tic de Caldes d’Estrac. Aquesta temporada 
ha aconseguit la 2ª posició al Campionat 
de Barcelona, la 6ª plaça al Campionat de 
Catalunya i 6ª al Campionat d’Espanya i 
aquesta segona posició europea.

Júlia Enrique, 
plata a l’europeu 
de patinatge 
artístic

Foto: Júlia Enrique

Si no coneixes el CN 
Bétulo, mira aquest 
reportatge del diari 
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