
Ex
em

pl
ar

 g
ra

tu
ït

Nú
m

. 7
39

  -
 2

1/
04

 a
l 0

4/
05

/2
02

2

Sant Jordi 
torna als carrers 
Badalona recupera l’essència de la festa, 
passant pàgina a les restriccions

La Penya decepciona 
a Europa 
El Joventut perd a casa i queda 
eliminat al primer creuament 

Foto:  Eurocup
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Mercedes, abans de morir, va confessar 
al seu net com, durant l’esclat de la Gue-
rra Civil, la seva voluntat d’ajudar la va 
dur a salvar d’una mort segura els mon-

La Mercedes: 
la dama badalonina que va 
salvar els monjos de Tiana
Un llibre del reconegut cirurgià Pedro Clarós explica 
com la seva àvia va salvar els monjos de morir afusellats
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jos de la Cartoixa de Montalegre, mo-
nestir creat el 1415 a Tiana. ‘La dama de 
Panamà’ és un relat de com la família del 
doctor Clarós va implementar una audaç 
estratègia per ‘rescatar’ els monjos del 
monestir, amagar-los a Badalona i em-
barcar-los progressivament en vaixells 
cap a Gènova. Des d’aquella gesta, la 
família va assolir la tradició de celebrar 
cada any la Mercè amb els monjos de 
Tiana. Un cop acabada la Guerra Civil, la 
Cartoixa de Montalegre s’hi va posar una 
fotografia de la Mercedes per honorar-la, 
imatge que encara perdura en temps pre-
sents.

La llista de Schindler
Evitar l’afusellament dels monjos no va 
ser l’única ‘operació’ feta pels Clarós. El 
doctor Andrés Clarós, pare de l’autor de 
l’obra ‘La dama de Panamà’, va obtenir 
un passaport panameny a través del còn-

La Fundació 
Clarós fa cirurgia 
humanitària per 
tot el món

sol de Barcelona i es va dedicar a crear 
la seva pròpia llista de Schindler. Clarós 
pare recorria Catalunya i es dedicava a 
recollir amics i coneguts amenaçats pels 
milicians i els ajudava a fugir. Tenir un 
passaport estranger li va salvar la vida i 
el va ajudar a evitar múltiples detencions 
i execucions.

El ‘causant’ de l’Anís
La saga de doctors Clarós prové d’una 
família pertanyent a la burgesia badalo-
nina, dedicada al món de la producció 
de licor. L’avi del doctor Pedro Clarós, 
qui ara publica el llibre ‘La dama de Pa-
namà’ va ser el creador del Ron Clarós, 
beguda alcohòlica que va tenir un gran 
èxit a Colòmbia. Com a empresari, l’avi 
del doctor Pedro Clarós es va traslladar 
a Panamà quan es va obrir el canal, i allà 
hi va néixer el seu fill Andrés, pare d’en 
Pedro. L’avi havia treballat amb Vicente 

amb patologies maxil·lofacials. La Fun-
dació ha organitzat més de 115 expedi-
cions humanitàries a països subdesen-
volupats durant els darrers 20 anys. Han 
estat per tota Àfrica, a l’Índia i a l’Europa 
de l’Est, entre d’altres. Les expedicions 
se centren en operar pacients – sobretot 
menors – amb llavi leporí i malforma-
cions facials.

Bosch a Badalona i va ser qui li va enviar 
els monos des de Llatinoamèrica que van 
acabar sent el logotip de l’Anís del Mono. 
En aquella època era habitual que la bur-
gesia tingués animals exòtics a casa. 
Bosch va demanar a la família Clarós que 
li enviessin “1 o 2” micos, però la ‘co-
manda’ no es va entendre correctament 
a l’altra banda de l’Atlàntic. Es van pen-
sar que en volia 102. Tot aquest embolic 
va culminar amb 17 ‘monos’ arribant a 
la nostra ciutat i amb una promesa que 
l’arribarien 85 més. Al final, Bosc ha ce-
dir els animals al Zoo, però un d’ells va 
acabar convertint-se en la inspiració pel 
logotip de l’Anís.

Cirurgia solidària
Des de la Clínica Clarós, una de les més 
prestigioses del país, el doctor Pedro 
Clarós ha impulsat la Fundació Clarós, 
entitat que es dedica a operar pacients 

Pedro Clarós és un dels otorrinolarin-
gòlegs i cirurgians més prestigiosos 
d’Espanya. Ha ‘cuidat’ la veu dels artis-
tes més importants del Liceu, inclosa 
Montserrat Caballé, i és membre d’un 
reconegut ‘llinatge’ de metges catalans. 
Els orígens del doctor Clarós són a Ba-
dalona, ciutat que ha tingut un pes espe-
cífic molt rellevant en la història familiar. 
Amb la publicació del llibre ‘La dama de 
Panamà’, Clarós canvia el bisturí per la 
ploma i fa un homenatge a la seva àvia 
Mercedes, badalonina i heroïna anònima 
durant la Guerra Civil. El 1977, quan en 
Pedro es trobava treballant a Londres en 
un prestigiós hospital, el seu pare, el 
doctor Andrés Clarós, el va fer tornar a 
casa: l’àvia Mercedes agonitzava i calia 
acomiadar-la. En el llibre s’explica com 

La família Clarós 
va fer la seva 
pròpia Llista de 
Schindler

La Fundació 
Clarós fa 
expedicions 
humanitàries 
arreu del món

El llibre relata 
una història 
poc coneguda a 
Badalona

A la Cartoixa de Montalegre de Tiana encara recorden a la Mercedes

El llibre explica com la Mercedes va salvar vides a Badalona 

La Floristeria Morera ens explica el significat 
del color de les Roses de Sant Jordi
La rosa més tradicional i la que concentra el 90% de 
les vendes és la de color vermell. Aquest color re-
presenta la sang que brolla del drac que lluita contra 
Sant Jordi en la llegenda del cavaller. El vermell, però, 
també simbolitza l’amor romàntic. A més, aquesta ti-
pologia de rosa sol anar acompanyada d’una espiga 
de blat, la qual representa l’arribada del bon temps i la 
fecunditat. Per Sant Jordi també es pot regalar la rosa 
blanca. Aquesta s’associa a la innocència i la puresa, i 
a la voluntat d’iniciar una nova etapa. Si parlem de la 
rosa rosa, aquest color parla d’una absència de maldat 
i el seu regal implica una alabança a la simpatia i la 
sinceritat. L’amistat també té una rosa vinculada a ella. 
Es tracta de la rosa groga, color associat a la llum, l’ale-
gria i l’optimisme. A la Floristeria Morera de Badalona 
hi podreu trobar tota tipologia de roses per regalar per 
Sant Jordi.

Qui va ser realment Sant Jordi?
Els orígens de la festa es remunten al 23 d’abril de 

l’any 303 després de Crist. Aquell dia, un cavaller 
anomenat Jordi que dirigia un batalló sota les or-
dres de l’emperador romà Dioclecià va ser decapitat 
pels romans. El seu delicte? Negar-se a perseguir els 
cristians. El seu càstig va ser el martiri i la posterior 
execució. La història d’aquest cavaller cristià es va 
convertir ràpidament en una cega veneració al voltant 
de la qual van començar a néixer històriques fantàsti-
ques, una d’elles la llegenda de Sant Jordi.
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El xef badaloní Alfonso Leiva, segon cap de 
cuina de l’Hotel Condes de Barcelona, es va 
classificar per la final del concurs Cuiner de 
l’Any, esdeveniment celebrat a Espanya des del 
2004 i presidit per Martín Berasategui i Jordi 
Cruz. Alfonso Leiva va passar totes les rondes 
classificatòries celebrades arreu d’Espanya, 
guanyant-se un lloc a la final, duta a terme 
fa escassos dies a la Fira Alimentaria de Bar-
celona. El xef badaloní va quedar, finalment, 
situat entre els vuit millors del país. Leiva 
va preparar un menú deliciós, format per un 
entrant, un plat principal i un postre. L’entrant 

va ser un tàrtar de cigala amb caldo, cremós 
d’advocat picant, flor de tinta i perles de llet 
de tigre. El plat principal va ser un ‘pichón’ de 
pollastre a baixa temperatura, acompanyat per 
romesco de moniato, cristall de patata, terra de 
remolatxa i cebetes confitades amb all negre. 
Per acabar, Leiva va crear un postre de poma 
verda, llima-llimona, alfàbrega i pols gelat de 
cogombre gingebre. El guanyador del concurs 
va ser Cristóbal Muñoz, cap de cuina del res-
taurant Ambivium. L’esdeveniment ‘Cuiner de 
l’Any és el concurs més prestigiós d’Espanya. 
El primer vencedor va ser Jordi Cruz. 

El menú es componia d’un entrant, un primer i un postre   

Alfonso Leiva prepara un 
menú exquisit per optar a ser 
el millor cuiner d’Espanya

4 Núm. 739

¡CONSIGUE LAS CAJAS 
DE CARTÓN 
MÁS ECONÓMICAS!
Compra online cajas de cartón de gran 
calidad ideales para almacenaje de 
productos, transporte, mudanzas y envíos 
de e-commerce

933 839 493

Sant Roc Oest, un dels tres índex més baixos de Catalunya

Badalona concentra sis de les agrupacions 
censals més pobres de Catalunya

L’Idescat ha difós l’índexs socioeconòmic te-
rritorial (IST) català, que resumeix diverses 
característiques socioeconòmiques de la po-
blació resident en un territori i quantifica les 
diferències dins de Catalunya. Els resultats es 
proporcionen per agrupacions censals. Cada 
agrupació censal té entre 5.000 i 20.000 ha-
bitants i està avaulada per sis indicadors: po-

blació ocupada de 20 a 64 anys, treballadors 
de baixa qualificació, població de 20 anys o 
més amb estudis baixos, població jove sense 
estudis postobligatoris, estrangers de països 
de renda baixa o mitjana i renda mitjana per 
persona. L’IST divideix Catalunya en 853 agru-
pacions censals i Badalona és un dels muni-
cipis que concentra més agrupacions amb un 

Les dades evidencien molta desigualtat a Badalona

nivell socioeconòmic més baix, amb un total 
de sis. Només Hospitalet de Llobregat (7) su-
pera la nostra ciutat i Santa Coloma l’iguala 
(6). Aquestes sis agrupacions censals on la 
pobresa és més significativa són Sant Roc 
Oest (amb un IST de 52), Sant Roc Sud-Est, 
la Mora i el Remei (62.7), Sant Roc Est (62.7), 
La Pau (69.4), La Salut Centre (70.6) i Artigas 
(71.9). En aquest punt cal recordar que totes 
les qualificacions d’IST per sota de 90 es con-
sideren baixes. Badalona té més zones cen-
sals que compleixen aquesta condició, com 
per exemple la Salut Nord (75.7), Sant Joan 
de Llefià (81.7), La Salut Sud (80), Sant An-
toni de Llefià (83) i Sant Mori de Llefià (85.8). 

Urgència a Sant Roc
Sens dubte, la dada més preocupant de Ba-
dalona és a Sant Roc. L’agrupació censal de 
Sant Roc Oest (52) és una de les tres amb un 
índex socioeconòmic territorial més baix de 
tot Catalunya. Només el superen Salt (34.3) i 
el Fondo Alt de Santa Coloma (51.7). 

12 persones en situació irregular, algunes 
d’elles membres del col·lectiu desocupat 
de la nau del Progrés, el passat gener, 
treballaran a Badalona gràcies al progra-
ma d’ocupació ACOL de la Generalitat. El 
programa està dedicat a persones migra-
des en situació irregular i busca facilitar 
el fet que, mitjançant un contracte labo-
ral, aquestes persones puguin obtenir el 
permís de residència temporal. A més, 
si demostren un arrelament a la ciutat de 
més de tres anys, també podran optar al 
permís de treball. S’integraran dins de les 
brigades de Medi Ambient i Via Pública 
amb un contracte de 40 hores setmanals. 
L’Ajuntament, mitjançant els serveis so-
cials, els oferirà un servei d’acompanya-
ment per obtenir tota la documentació. 

12 persones residents 
en naus ocupades 
treballaran a Badalona

La contractació és mitjançant el 
programa ACOL

Les imatges de tots els 
plats del menú
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Open Arms converteix els seus Tweets 
en NFT per continuar salvant vides al mar 
Els NFT són peces d’art digital protagonistes d’un model de negoci en expansió 

Open Arms ha creat una col·lecció d’NFT

Els coloms dormen a l’illa central de cases

L’ONG badalonina Open Arms ha iniciat 
una campanya per la qual converteix 
les seves piulades Twitter en NFT amb 
l’objectiu de continuar salvant vides de 
migrants al mar. La campanya ha es-
tat ideada per l’agència de màrqueting 
MRM i Twitter hi ha donat suport. Open 
Arms vol recaptar fons i recursos per 
continuar fent missions d’ajuda huma-
nitària i contribuir a la missió principal 
de l’ONG: protegir i salvar les vides de 
persones vulnerables i en situacions 
d’emergència.

Com adquirir-los?
L’ONG ha convertit un total de 20 tweets 
en NFT i els ha posat en subhasta a la 
plataforma Open Sea, un dels marketpla-
ce líders del mercat dels NFT. El seu preu 
de sortida es correspon amb el nombre 
de likes que van rebre en el seu dia. Així, 
els cinc primers que rebin una licitació 
d’acord amb el preu de sortida seran 
acceptats al moment, com a part de la 

prevenda anunciada a través de la ràdio 
del remolcador Open Arms, mentre que 
els altres quinze estaran disponibles fins 
al dia 20 d’abril, quan seran acceptades 
les licitacions més altes que es rebin. 
Els preus oscil·len entre 0.2 Ethereum 
(uns 650 dòlars) i 7.5 Ethereum (23.000 
dòlars). 

Què és un NFT?
Un NFT és un Non Fungible Token o 
Tokens no fungible. Es tracta d’una peça 
d’art creada amb un certificat digital 
d’autenticitat mitjançant la tecnologia 
blockchain, la mateixa que s’utilitza en 
les criptomonedes, i que s’associa a un 
únic arxiu digital. Un bé no fungible és 
aquell que no es consumeix amb el seu 
ús, que no pot ser reemplaçat i que no 
és substituïble. Els NFT han creat un 
nou model de negoci: el criptoart. La 
venda de NFT va generar un volum de 
vendes de 17.000 milions de dòlars du-
rant el 2021.
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Un niu amb més de 100 coloms 
contamina una illa de la Morera 

L’illa central de cases dels carrers València, 
Prat de la Riba, Rubén Darío i Sant Vicenç, 
al barri de la Morera, s’ha convertit en la ‘llar’ 

d’un centenar de coloms. Les aus, segons 
ens traslladen els veïns de la zona, estan 
ocasionant molèsties des de fa mesos, em-

brutant els terrats de forma massiva amb els 
seus excrements i emetent sorolls realment 
molestos. Hi ha veïns de la zona que han ins-
tal·lat aparells d’infrasoroll a les seves llars 
per intentar que marxin, però els coloms 
continuen vivint al mateix lloc. El juny del 
2021, un dels veïns més afectats va presentar 
una queixa formal al departament de Salut de 
l’Ajuntament, però en aquesta zona de la Mo-
rera encara no s’ha fet cap actuació. És cert 
que, al febrer, després del canvi de govern, 
des del Consistori es va contactar amb els 
afectats, fent-los arribar algunes actuacions 
que s’estaven realitzant en altres barris per 
controlar els coloms. De moment, però, nin-
gú s’ha dirigit als veïns afectats d’aquesta illa 
de la Morera per notificar quan s’actuarà per 
eliminar aquest niu massiu d’aus. 

Un despertador
“Al matí no ens despertem amb el desper-
tador, sinó pel soroll que fan. Hi ha molta 
brutícia, insalubritat i males olors. A més, hi 
ha algun veí que es dedica a alimentar-los”, 
ens traslladen diferents afectats.

Salut va rebre una queixa formal el juny del 2021

La crema de contenidors i vehicles a 
Badalona va en descens. Així ho afirma 
un informe intern elaborat per l’intendent 
de la Guàrdia Urbana de Badalona. Du-
rant el primer trimestre de 2021 es van 
cremar 33 contenidors, pels 24 del pri-
mer trimestre del 2022: un descens del 
27.27%. Pel que fa als vehicles, s’ha 
passat de 26 (2021) a 14 (2022), un 
descens del 46.15%. Fent la mitjana de 
les dues dades obtenim que la crema de 
contenidors i vehicles ha baixat un 36%. 
Les xifres, però, continuen sent altes. 

La crema de 
contenidors i 
vehicles cau 
un 36% 

Milloren les dades

07/04 al 20/04/2022

Open Arms ha permès 
la sortida de 1.000 
refugiats d’Ucraïna

Gaudeix del reportatge 
fotogràfic
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Badalona inaugura un aparcament 
Bicibox per a 92 places de bicicleta

Els usuaris de Bicibox el podran utilitzar de forma gratuïta

L’AMB ha posat en marxa a Badalona un nou 
aparcament d’alta capacitat per a bicicletes, 
integrat al servei Bicibox. Aquest nou aparca-
ment està situat a la plaça Roca i Pi (plaça de 
l’Estació de Badalona), al costat de l’estació 
de Rodalies Renfe. Es tracta d’un recinte me-
tàl·lic modular amb capacitat per a 92 places 
i està ideat per donar servei, principalment, 
als usuaris de l’estació de tren, tot i que està 
disponible a qualsevol usuari del Bicibox de 
manera gratuïta. El recinte permet l’estacio-
nament de bicicletes a doble nivell, i compta 
amb espai per a bicicletes d’ample especial 
com les bicicletes de càrrega (cargo bikes), 
un punt d’autoreparació i manteniment i 
armariets amb endoll integrat per connec-
tar-hi la bateria de la bicicleta elèctrica amb 
seguretat. L’equipament també té càmeres 
de vigilància i il·luminació amb detectors de 
presència. L’accés al recinte és electrònic, 
amb control mitjançant la targeta d’usuari de 
Bicibox. En la presentació de Bicibox, l’alcal-
de Guijarro va anunciar que a partir del 2023 
es crearan a Badalona 30 noves estacions de 
bicicletes repartides per tota la ciutat. 

L’Ajuntament vol crear 30 noves estacions de bicis 

El Centre Comercial Màgic Badalona i la 
Fundació Badalona Capaç uneixen forces 
per regalar una rosa de Sant Jordi a 500 
badalonins i badalonines. Durant el 23 
d’abril hi haurà instal·lada a la plaça cen-
tral del centre comercial. Qualsevol usua-
ri que s’hi acosti i hi presenti dos tiquets 
d’establiments del Màgic i de qualsevol 
import serà obsequiat amb una rosa. 
Badalona Capaç, dedicada a la inclusió 
laboral de persones amb discapacitat, 
s’encarregarà d’empaquetar, preparar i 
repartir les flors durant tota la diada.  

El Màgic i 
Badalona Capaç et 
regalen la rosa de 
Sant Jordi

Es regalaran un total de 500 roses

SELECCIONAT EL GOT GUANYADOR PER LES FESTES DE MAIG 2022

GRAMOLA LAB: ESPECIALISTES CREANT DIMONIS DE XOCOLATA 

El micaco és el protagonista del got

Ous i pastissos del Dimoni 

La Comissió de Festes de Badalona ha 
seleccionat el got oficial per la festa major 
d’enguany. Mar Casas i Martí Casellas han 
estat els dissenyadors de la proposta guan-
yadora. El got està pensat després d’estu-
diar la festa com si es tractés de la biologia 
del micaquer, arbre d’on neix el micaco. A 
través de diferents imatges, el got repre-
senta el procés pel qual tots els badalonins 
i badalonines esperen durant tot l’any el 
moment en què arriba el maig per poder 
gaudir del fruit de l’arbre i celebrar la festa 
major. Cada dibuix del got representa dife-

S’acosten les Festes de Maig i a Badalona 
es comença a notar. Per segon any con-
secutiu, GraMola Lab ha creat diferents 
dissenys de Mones de Pasqua i pastissos 
que incorporen la figura del dimoni. Per 
crear els nous de xocolata amb la figura 
del Dimoni, primer cal pintar els motlles 
amb els motius i colors que es vulguin uti-
litzar. Tot seguit, s’omplen de mantega de 
cacau i s’hi afegeix la xocolata temperada. 
Cada ou està format per dues peces que, 
després de ser creades, s’han d’unir i tan-

rents elements, esdeveniments de i indrets 
on es desenvolupa la festivitat. Alguns són: 
la Plantada del Dimoni, la Nit del Mono, la 
Nit de Sant Anastasi, el correfoc, el ball de 
Diables, el Mono, el Dimoni, el ball de Bas-
tons, etc. El micaco final representa a totes 
les persones que prendran una beguda amb 
el got dissenyat. 

car. Abans de completar la unió, però, els 
ous s’omplen amb deliciosos ‘regals’ sor-
presa. GraMola Lab també ofereix la pos-
sibilitat de demanar diferents tipologies de 
pastissos, els quals estan presidits per una 
figura del Dimoni feta de xocolata. 

Núm. 739 10/03 al 23/03/2022

Gaudeix de més imatges 
del got 

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

Gaudeix del reportatge 
en vídeo
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Aquest mes, l’abril de 2022, fa exactament 
90 anys de la detenció d’Eulàlia Maynou 
i Benjamín Balsano, acusats de l’assas-
sinat d’Emily Lagger (1932). Lagger era 
vídua de Hans Joachim Lagger, industrial 
alemany que, segons la premsa de l’èpo-
ca, es va suïcidar després d’arruïnar-se 
durant la crisi de 1929. La seva dona va 
acabar malvivint en una pensió del ca-
rrer Tallers gràcies a una pensió mínima. 
Benjamín Balsano i Eulàlia Maynou van 
intentar guanyar-se la confiança d’Emily 
Lagger per intentar robar-li els pocs re-
cursos que el seu marit li havia deixat. 
Ella, molt afectada després de caure en 
depressió i en el consum de drogues, va 
acabar descobrint que la volien estafar. 
Llavors, segons la premsa, es va produir 
el crim. Emily Lagger va ser degollada i 
enterrada sota terra en un xalet de Llefià, 
situat a l’actual carrer Mare de Déu de 
Lorda, on a l’època hi havia l’urbanització 
de la Batllori. El xalet havia estat llogat 

Benjamín Balsano va ser condemnat a 22 anys

90 anys de la detenció 
dels assassins del ‘Crim del lloro’
La policia va detenir els autors del crim identificant un lloro de la víctima

Aquest mes d’abril s’han celebrat 20 anys 
de la posada de la primera pedra del Port 
de Badalona. La data d’aquesta efemèride va 
ser un 6 d’abril de 2002, quan a Badalona 
s’hi va organitzar una festa multitudinària 
per iniciar el projecte de port esportiu i 
pesquer. La finalització de les obres es va 
acabar el 2005. A l’època, la construcció 
del Port tenia un pressupost global de 74 
milions d’euros. Un miler de veïns i veïnes 

van assistir a l’acte, el qual va estar presidit 
per l’alcaldessa, Maite Arqué, el conseller 
en cap de la Generalitat, Artur Mas, i el 
d’Obres Públiques, Felip Puig. Les obres 
van començar a regenerar dos quilòmetres 
de front marítim badaloní i van iniciar la 
remodelació urbanística dels barris de la 
Móra i del Gorg. El moment més emotiu de 
l’acte es va produir quan els pescadors van 
fer sonar les sirenes de les barques salu-

Així era l’espai del Port abans de les obres / Museu de Badalona

20 anys de la primera pedra 
del Port de Badalona 
El 6 d’abril del 2002 es va celebrar una gran festa

dant l’inici de les obres.

Un llarg camí 
Badalona ha viscut una llarga seqüència de 
projectes de Port: el Pla Fradera, de 1936; el 
Port Vilalta, de 1969; el Pla de la Façana Ma-
rítima, de 1986; el Port Gutiérrez, de 1987; 
i, finalment, el Projecte Monturiol, de Manel 
de Solà Morales, que dibuixa el port actual 
i el sector de remodelació entre el Pavelló 
Olímpic i els terrenys de l’antiga fàbrica Cros. 

Impediments
En aquells anys, a Badalona es va donar una 
situació que podria haver endarrerit el procés 
de construcció del Port. L’Institut de Crèdit 
Oficial, propietari d’una part dels terrenys on 
s’havia de fer l’obra, havia posat a subhasta 
gairebé una tercera part de la seva propietat, 
ja que no estava d’acord amb l’oferta de com-
pra feta per Marina Badalona. No obstant, el 
concurs va ser declarat desert ja que, segons 
la mateixa alcaldessa Arqué, el Ministeri de 
Foment havia declarat improcedent el con-
curs davant les informacions rebudes.

prèviament per Benjamín Balsano, un es-
tafador nascut a Buenos Aires i fitxat per la 
policia.

Una transacció fatal 
A banda de matar-la, Balsano i Maynou van 
vendre algunes pertinences d’Emily Lagger 
al barri Xino de Barcelona, entre elles un 
lloro. Després que el propietari del xalet 
trobés el cos d’Emily Lagger en total des-
composició, el lloro va ser reconegut per un 
familiar de la víctima i, gràcies a aquest fil, 
les autoritats van acabar arribant als autors 
dels fets. Eulàlia Maynou va ser condem-
nada a sis anys de presó, però el 1936 va 
sortir en llibertat. A Balsano li va caure una 
pena de 22 anys, però segons algunes fonts 
va aconseguir escapar de la Model de Bar-
celona. Ho va fer el 1936, durant l’assalt 
anarquista de la Columna Durruti a la presó. 
Se sospita que Benjamín Balsano va marxar 
amb milicians anarquistes cap a Madrid i 
que va aconseguir fugir a l’Argentina.

Celebrem els 100 anys de la senyora 
Rosa Coscollano Montía, filla del fun-
dador del Col·legi Badalonès i figura 
clau en el creixement i la modernització 
de la institució durant la segona meitat 
del segle passat. La senyora Rosa, vídua 
de Manuel Dunjó Payà, que durant tants 
anys va dirigir el col·legi, va estar espe-
cialment vinculada al parvulari del ca-
rrer Guifré, que va fundar, va fer créixer 
i va liderar fins ben entrats els anys 90. 

Rosa Coscollano, 
filla del fundador 
del Badalonès, fa 
100 anys

La Rosa va néixer al Badalonès  

Núm. 739

El reportatge fotogràfic 
de l’assassinat i la 
detenció

Gaudeix del reportatge 
en vídeo
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El centenari del Velòdrom de Badalona
El velòdrom es va finançar amb accions populars a 5 pessetes

El velòdrom es va inagurar el 1922 / Maria Prat

Josep Prat era conegut a Badalona com ‘El rei d’arribar sol’ / Maria Prat

Ara fa 100 anys, un 17 d’abril de 1922, 
s’inaugurava un velòdrom a Badalona, 
l’únic que ha existit a la nostra ciutat. La 
seva construcció va ser fruit de l’entusias-
me d’un grup d’amics aficionats al ciclis-
me coneguts com “El Reial Rom Club”, 
encapçalats per en J. Torras, en Biosca, en 
Pau Negre, en Costa i en Ricard Codina. 
Tots ells es posaren d’acord amb en Joan 
Prat i Sebastià Duñó, president i tresorer 
de l’Sport Ciclista Badaloní, per unir es-
forços i anar tots a una per fer realitat el 
somni del velòdrom. En J. Torras, fuster de 
professió i propietari de la fusteria Torras 
del carrer President Companys amb Riera 
Matamoros, va proporcionar la fusta i la 
resta d’amics col·laboraren en l’aportació 
de la resta de materials constructius. Per 
finançar el projecte es van fer accions a 

Un article de: Maria Prat Prats, Montse-
rrat Núñez Prat i Josep Núñez Prat

un preu popular de 5 pessetes la partici-
pació. Es venien a particulars, fàbriques i 
comerços. La inversió s’anava amortitzant 
amb els beneficis de les carreres i la re-
captació dels sortejos. El velòdrom estava 
situat en els terrenys de la masia coneguda 
amb el nom del Cal General en el que avui 
són els carrers Martí Julià i Joan Peiró. La 
pista tenia 200 metres de corda, els virat-
ges de 80 metres de longitud eren de fusta 
i les rectes de 120 metres eren de ciment. 
La instal·lació tenia capacitat per a uns 
3000 ‘aficionats’ i comptava amb una tri-
buna, també de fusta. 

24h a l’americana
El petit velòdrom badaloní programava, 
habitualment, dues sessions mensuals 
en les que es disputaven les 24 hores a 
l’americana, carreres de velocitat indivi-
dual i per equips, curses eliminatòries i 
els 40 i 50 km darrera moto. Per la festa 

Tota la temàtica relacionada amb les criptomonedes i els tra-
ders s’ha popularitzat a les xarxes socials. Tots hem vist vídeos 
on ens prometen que ens farem rics treballant molt poc. Són 
tècniques de manipulació molt semblants a les que es viuen 
als casinos o a les cases d’apostes: un accés ràpid als diners 
i una sensació de plaer quan s’aconsegueixen. IM Mastery 
Academy, una entitat acusada d’estafa piramidal i investigada 
per la policia, va fer un esdeveniment a l’Olímpic de Badalona. 
Això ha tacat el nom de la ciutat. L’Ajuntament i el Joventut 
haurien de donar moltes explicacions, perquè no pot ser que 
s’utilitzin edificis municipals per fer aquesta tipologia d’es-
deveniments i per donar visibilitat a aquestes coses. Hem de 
tenir les alertes enceses i conscienciar la gent. 

Que ja no sigui obligatori utilitzar la mascareta en espais inte-
riors suposa tornar a una nova realitat que tots vam conèixer 
en el passat. Es torna a produir un canvi en la comunicació 
verbal i no verbal, perquè fa molt temps que estem acostu-
mats a comunicar-nos amb mascareta. Ens hem d’adaptar no-
vament. La nova normativa pot causar ansietat a determinats 
col·lectius. Sobretot a aquells que no se sentin protegits i en 
pacients amb una patologia de base ansiosa. Jo recomanaria 
fer un acostament gradual. Hi ha molta gent vacunada, el risc 
és menor i, al final, tot plegat és un procés que la totalitat de la 
població ha de passar per continuar cap a la normalitat.  

“El nom de Badalona ha quedat 
tacat amb l’esdeveniment de les 
criptomonedes”

“No utilitzar mascareta pot generar 
ansietat en pacients amb una 
patologia de base”

* Els vídeos han de ser en format horitzontal i d’una durada màxima de 2min.

Ignacio Segura
Stop cases d’apostes a Llefià

Antonio López
Psicòleg

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

S’han de declarar els bizums a Hisenda a la declaració 
de la renda?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

L’ús de Bizum com a mètode de paga-
ment ha crescut de forma exponencial 
en els darrers anys. Ara és època de fer 
la declaració de la renda i ens pregun-
tem si cal declarar o no els bizums fets. 
En funció de la quantitat i dels paga-
ments realitzats, caldrà fer-ho o no. El 
primer que cal saber és que els paga-
ments amb Bizum són objecte de con-
trol fiscal per part d’Hisenda. El límit 

de diners que es pot enviar per Bizum 
sense que s’hagi d’incloure en la de-
claració de la renda és de 10.000 eu-
ros. Bizum té un límit de transferència 
per operació de 500 euros i uns límits 
per dia i per mes de 1.200 i de 5.000, 
respectivament. Per tant, sempre que 
les transferències fetes per Bizum no 
siguin per cobrar un servei professio-
nal, no caldrà declarar-les. 

@diaridebadalona a Twitter i Instagram

redaccio@diaridebadalona.com

Envia la teva opinió en vídeo 
sobre l’actualitat de Badalona a:

21/04 al 04/05/2022

major d’agost del 1924 el velòdrom aco-
llí una fita molt important, el campionat 
d’Espanya de ciclisme en pista, Copa Sa 
Majestat el Rei, Gràcies a l’esforç i dedi-
cació incansable d’aquests pioners del 
ciclisme, Badalona figura en lletres d’or en 
la història del ciclisme en pista, no només 
a nivell català sinó també a nivell estatal i 
internacional, ja que el petit velòdrom de 
Badalona adquirí un cert renom en el pa-
norama ciclista europeu amb les curses de 
caràcter internacional que s’hi celebraven. 
Es van fer famoses les vetllades ciclistes 
amb les curses de 24 hores a l’americana 
en què equips de dos corredors es relle-
vaven cada mitja hora fins completar 24 
hores, en aquestes ocasions, la companyia 

de tramvies organitzava un servei especial 
durant les nits del dissabte per al públic 
que venia de Barcelona i rodalies. 

El rei d’arribar sol 
En Josep Prat es va proclamar campió de 
Badalona durant 7 anys consecutius en la 
modalitat de velocitat i darrera moto. Els 
aficionats el coneixien com “El rei d’arribar 
sol”. Malauradament, el 1928 el velòdrom 
badaloní va desaparèixer, dos anys abans 
l’Sport Ciclista Badaloní, entitat fundada el 
1916, també havia tancat portes. Es creu 
que els problemes de viabilitat econòmica 
i el fet de no comptar amb un club ciclista 
a la ciutat, van fer que la instal·lació espor-
tiva no tingués continuïtat.

Per llegir 
l’article 
complet 
escaneja el 
codi QR
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Entrevista a Oriol Rodríguez, l’home del temps badaloní de Betevé

“A casa nostra hi ha més tornados 
dels que ens pensem”

L’Oriol és doctor en Física

Doctor en Física i meteoròleg de profes-
sió, Oriol Rodríguez (1991) ha treballat 
per diversos mitjans de comunicació ex-
plicant-nos quin temps ens espera. Ara, 
aquest badaloní curiós i apassionat amb 
els fenòmens que cauen del cel, viu una 
nova aventura com a home del temps a 
Betevé. Coneixem la seva història.

Per què t’agrada la meteorologia?
Des que era petit, quan tronava fort, sempre 
estava molt atent. Recordo fer callar tothom 
a l’hora de sopar per escoltar la previsió del 
temps. Aquesta passió em va dur a cursar el 
Grau de Física, a fer el màster en Meteorologia 
i a completar el doctorat en Física.

Quan penses a treballar als mitjans?
Quan començo la carrera ja vaig entrar en con-
tacte amb alguns mitjans de comunicació. El 
2008 col·laboro en un magazín d’estiu de Com 
Ràdio i després passo a fer de meteoròleg per 
la Ràdio Nacional d’Andorra. També he estat 
anys treballant a RAC1 i 8TV. El Diari Ara i 
aquesta darrera etapa iniciada al gener a Bete-
vé són les altres experiències que he tingut. A 
banda dels mitjans, també he treballat al Ser-
vei Meteorològic de Catalunya.

Com ha de ser una bona previsió?
No és fàcil. D’una banda, s’ha de fer d’una 
manera prou concisa perquè la gent no des-
connecti. Però al mateix temps necessites 

temps per explicar en detall quin temps farà. 
Tot canvia en funció del mitjà de comunicació. 
Si el mitjà és més local, et permet arribar a més 
detalls. En definitiva, la informació ha de ser 
concisa i fàcil d’entendre. A vegades el voca-
bulari que utilitzem pot semblar complex, però 
l’Antoni Castejón, el primer home del temps de 
TV3, va fer molt bona feina recuperant el voca-
bulari meteorològic català d’Eduard Fontserè. 
Gràcies a ell, paraules com ‘calamarssa’ ja no 
ens sonen estranyes. De cara al futur, crec que 
hem d’anar cap a una predicció no tan deter-
minista, és a dir, saber si demà plourà o no, i 
fer prediccions més basades en la probabilitat: 
el percentatge d’opcions que les coses passin.

Ets molt actiu a xarxes socials...
Sí! Crec que en general en el món de la ‘meteo’ 
s’ha creat una comunitat bonica, respectuosa 
i amb molta interacció. El temps és un tema 
que ens toca a tots, però que no genera tantes 
passions com l’esport o la política. Tots tenim 
present el temps, però des d’un punt de vista 
més neutral. A més, crec que TV3 va fer una 
gran feina fa molts anys cridant a la participa-
ció ciutadana per enviar fotografies i vídeos. 
Això, a banda de crear comunitat, ens ha aju-
dat molt als meteoròlegs a difondre notícies i 
inclús a investigar diferents fenòmens.

Hi ha tornados a casa nostra?
Sí. I més dels que ens pensem. Tots tenim 
al cap imatges de tornados espectaculars a 

Llegeix l’entrevista 
completa

Oklahoma o Texas, però aquí també n’hi ha. 
A Catalunya, en els últims 20 anys, en tenim 
una mitjana de 5 o 6 per ant, a banda de les 
mànegues marines. Per saber la intensitat que 
tenen s’analitzen les destrosses causades i la 
intensitat del vent. D’aquí en surt l’Escala Fu-
jita, amb nivells del 0 al 5. Els grans tornados 
dels Estats Units són EF5, amb vents de més 
de 350 km/h. A Catalunya, el tornado més in-
tens dels darrers 20 anys ha estat un EF3, amb 
vents de 220 a 260 km/h. A Badalona també 
n’hem tingut de forts. El juny de 1954 n’hi va 
haver dos que van tocar terra, però sens dubte 
el més greu que es recorda va ser el 15 de juny 
de 1892. Va ser un EF2. Es va originar per la 
central tèrmica del Besòs i va impactar a tota 
la zona de fàbriques on ara hi ha només l’Anís 
del Mono. Les va destrossar i va puja pel ca-
rrer de Mar fins a la Plaça de la Vila i President 
Companys, direcció a les Guixeres i a Tiana. 
Hi va haver 3 morts i una vintena de ferits.

“El tornado més 
greu a Badalona 
va ser el 1892. 
Va destrossar les 
fàbriques del litoral”

Com evoluciona el temps a Badalona?
Bé, les dades de l’Observatori Municipal 
apunten a un augment progressiu de la tem-
peratura mitjana. Entre el 1971 i el 2000 era 
de 16.3 graus i ara és de 16.9: ha augmentat 
sis dècimes. Les projeccions indiquen que el 
2050 tindrem una temperatura 1.5 graus més 
alta que en el període 1971-2000. Pel que fa a 
les precipitacions, sembla que hi haurà més 
episodis de sequera, i que la pluja es con-
centrarà amb més intensitat, però en menys 
dies. De tota manera, cal posar les coses en 
context i no atribuir-ho tot al canvi climàtic. 
Hi ha fenòmens meteorològics actuals que ja 
succeïen en el passat llunyà. El canvi climàtic 
és una realitat, però cal tenir precaució per no 
crear falses alarmes.

Com et prepares cada previsió del 
temps?
Sempre segueixo un mateix procés. Primer, 
cal analitzar el temps en el passat més imme-
diat. Després, consultes si els models meteo-
rològics estan veient correctament la situació 
actual i, per acabar, cal analitzar els mapes de 
cara a futur: on situem anticiclons i depres-
sions, cap a on s’acosten les pertorbacions, 
els nivells d’humitat, les temperatures, etc. 
També consultem les dades de les estacions 
meteorològiques, els radars i els satèl·lits i in-
clús les xarxes socials. La gent se sorprendria 
de la quantitat d’eines obertes a tothom que es 
poden consultar.

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

21, 22 i 23 d’abril
Fira del Llibre
Plaça Pompeu Fabra 

Divendres 22 d’abril 
Màgia entre llibres
Biblioteca de Llefià (18h)

Dissabte 23 d’abril
Fira de Sant Jordi 
Pl. de la Vila i C.Francesc Layret

Dimecres 27 d’abril
‘Mediterráneo’
Teatre Margarida Xirgu (20h) 

Divendres 22 d’abril 
Jocs Florals Escolars
Biblioteca de Sant Roc (9h)

Dijous 28 d’abril
Badalona viu l’òpera: Tosca
Teatre El Círcol (19h)

Aquest Sant Jordi també ens 
arriba amb una altra gran notícia. 
L’artista gràfic badaloní Isaac Sán-
chez, un dels primers influencers i 
youtubers de referència a Espanya 
sota el pseudònim de Loulogio, 
presenta la seva darrera obra. 
‘Baños Pleamar’ és un espectacu-
lar còmic sobre els mítics banys 
situats al carrer Eduard Maristany, 
on ara hi ha l’Estupendu. Els Ba-

ños Pleamar van ser propietat 
dels pares d’Isaac Sánchez i ell hi 
va passar tota la seva infantesa i 
adolescència. L’obra, que ja es pot 
reservar en línia, es presentarà ofi-
cialment al Saló del Còmic de Bar-
celona. Es tracta d’un còmic d’una 
qualitat excepcional, creat per un 
dels personatges que més impacte 
mediàtic ha tingut a les xarxes so-
cials en els darrers 10 anys. 

‘Baños Pleamar’, 
el còmic de Loulogio 
sobre Badalona 

Una mostra del còmic

Consulta algunes de 
les planes del còmic

Consulta la progra-
mació i els autors que 
vindran a signar 

Els dies 21, 22 i 23 d’abril Badalona celebra 
la XLII Fira del Llibre a la plaça de Pom-
peu Fabra. Durant els tres dies trobareu les 
típiques parades per a la venda de llibres 
amb la col·laboració dels llibreters de Ba-
dalona. Els dies 21 i 22 d’abril hi haurà una 
carpa destinada a les signatures dels autors 
proposades pels llibreters. Un total de 67 
autors i autores seran presents a Badalona 
per signar les seves obres. Pel que fa a la 
Fira de Sant Jordi, s’ubicarà a la plaça de la 
Vila i al carrer Francesc Layret el 23 d’abril 
(de 9 a 21h), amb una mostra d’entitats i 
activitats dirigides a tots els públics. Cal 
destacar que el 22 i el 23 d’abril, Sant Roc, 
Llefià i Bufalà també preparen activitats 
vinculades a la diada de Sant Jordi.  

Abacus, amb els autors locals
A Badalona, les dues botigues Abacus 
tindran força activitat. Per una banda, a 
l’Abacus del Centre Comercial Màgic hi 
signaran una gran majoria d’autors locals, 
com Toni Benages, Joana Hermoso, David 

Parades de llibres i roses de Sant Jordi 

Badalona recupera l’essència 
de Sant Jordi amb la Fira del Llibre
El Centre i diferents barris organitzen una àmplia agenda 

Cané o Viktor Lamb. La parada s’ubicarà 
davant de la botiga els dies previs a Sant 
Jordi, del 19 al 22 d’abril, mentre que el 
dia de Sant Jordi es traslladarà a la plan-
ta zero del Centre Comercial, i hi signaran 
autors com Sandra Perales, Jordi Balaguer 
i Antonio Trasmonte. Un any més, Abacus 

també tindrà una parada a la plaça Pompeu 
Fabra, un espai compartit amb altres llibre-
ries de la ciutat. Entre els autors i autores 
que signaran entre els dies 21 i 22 d’abril, 
se’n destaquen Iu Forn, Sílvia Soler, Mercè 
Canals, Oriol Mitjà, Núria Bendicho o Eva 
Santana. 

L’escola badalonina de dansa L’Atelier des 
Artistes representarà Espanya en el cam-
pionat mundial de dansa ‘Dance World 
Cup’, que se celebrarà a Donosti del 24 
de juny al 2 de juliol. L’escola, situada a 
l’Avingua Marquès de Sant Mori 151, 
competirà en Dansa espanyola i Flamenc 
amb les coreografies ‘A fuego’ i ‘Repompa 
de Querencia’. La representació badaloni-
na també ballarà Dansa Folklore Nacional 
i competirà en tres solos: els d’Itziar Mar-
tínez, Paula Rosillo i Sara Arenas. Totes 
les coreografies han estat preparades per 
Lorena Carbante. A la ‘Dance World Cup’ 
hi participen més de 60 països diferents.

Ballarines 
badalonines 
representen Espanya 
al Mundial de dansa

Representació badalonina al Mundial 

21/04 al 04/05/2022
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Foto:  Eurocup

Quina impotència! Quina tristor! I quina de-
cepció! El Joventut va quedar eliminat de l’Eu-
rocup aquest dimarts a l’Olímpic, als vuitens 
de final de la competició europea i amb més 
de 6.600 persones a la graderia del pavelló. 
Un partit en què la Penya va tenir a tocar, però 
no va tenir gens d’encert als minuts finals i 
decisius. El partit a l’Olímpic va començar 
amb la Penya dominant el marcador des del 
salt inicial amb un bon encert, intensitat i so-
lidesa defensiva (14-8). Arran del temps mort 
de l’extècnic verd-i-negre Jaka Lakovic, l’Ulm 
va reaccionar i el primer quart es va anivellar, 
amb un parcial visitant de 3-10 (17-18). La 
resposta de la Penya no va trigar a arribar i 
l’inici del segon quart va ser fulgurant, amb 
Andrés Feliz i Brandon Paul al capdavant (24-
18). Els intercanvis de cistelles i les defenses 
van ser els protagonistes al Palau d’Esports 
abans del descans, amb la Penya més encer-
tada en atac i Joel Parra situant una màxima 
de set punts (33-26). Amb un 2-6 final, el 
marcador va arribar encara més ajustat al fi-
nal del segon període (35-32). Amb l’Olímpic 
fent un pas endavant a la represa, l’alè del 

Eliminats! Decepció i tristor de la Penya 
als vuitens de final de l’Eurocup
La pressió juga una mala passada al conjunt verd-i-negre

21/04 al 04/05/2022

LA LLUITA PER LA TERCERA I LA QUARTA POSICIÓ 
ES REVALORITZA AL TRAM DECISIU DE LA TEMPORADA

Volíem viure un tram final de lliga regular 
anivellat? Doncs tindrem un tram final de 
lligar regular anivellat. Amb la victòria de 
dissabte a l’Olímpic, el Joventut va man-
tenir el pols amb Tenerife, Manresa, Va-
lencia Basket i, fins i tot, Real Madrid per 
ser cap de sèrie de cara als play-offs de la 
Lliga Endesa 2022. Aquesta emoció en les 
darreres cinc jornades de competició es 
podria començar a trencar a partir d’aquest 
cap de setmana, però que el Joventut hau-
ria d’aprofitar. Amb empat a 19 victòries 
i 10 derrotes (a excepció del Madrid que 
té un balanç 20-9), la Penya buscarà re-
cuperar aquest mateix dissabte la tercera 

o quarta posició si supera l’Unicaja a 
l’Olímpic (20:45h). El Manresa té la difícil 
visita al Buesa Arena per enfrontar-se al 
Baskonia i el Tenerife la complicada pista 
del Palau. Enfrontament més plàcid per a 
Valencia Basket davant el Fuenlabrada i el 
Madrid a Sevilla, versus el Betis. Tenerife - 
Manresa i Madrid - Joventut son els duels 
directes que resten entre aquest grup de 
cinc conjunts. Matemàticament, la Penya 
podria ser equip de play-off aquest mateix 
dissabte i, com a mínim, tindria assegura-
da la sisena posició. Entre aquests rivals 
directes, el Joventut té l’average a favor 
contra Manresa i Valencia. 

PRÈVIA LLIGA 30a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic de Badalona, dissabte 23 a les 20:45h

Després de la patacada de dimarts als 
vuitens de final de l’Eurocup, el Joventut 
buscarà tornar a començar de zero aquest 
dissabte a l’Olímpic (20:45h), amb la cerca 
de la segona victòria consecutiva al temple 
badaloní en la Lliga Endesa. Psicològica-
ment, la derrota contra l’Ulm va ser un co 
duríssim, però la temporada segueix i els 
verd-i-negres reben dissabte la visita de 
l’Unicaja, un rival en dinàmica ascendent 
en les darreres setmanes. Fa dues jorna-
des, l’equip d’Ibon Navarro va sorprendre i 
superar el FC Barcelona al Palau Blaugra-
na (63-73) i acumula cinc victòries i dues 
derrotes en les darreres set jornades. La 
gran reacció de l’Unicaja al darrers me-
sos de competició permet els andalusos 
somiar amb el play-off i la lluita pel títol. 

Amb 13 victòries i 16 derrotes, tenen la 
vuitena plaça a tres victòries de distància. 
Darío Brizuela es la gran referència ofensi-
va del conjunt andalús i acumula una mit-
jana de 13,7 punts per partit. Micheal Eric 
(5,5), Dejan Kravic (5,1) i Tim Abromaitis 
(4,5) són els líders de l’equip amb millor 
estadística en el rebot. Tot i així, Eric serà 
baixa per lesió per aquest partit i hi haurà 
dues possibles absències més: Abromaitis 
i Carlos Suárez. Ambdós jugadors es van 
perdre el partit de la jornada anterior da-
vant el Tenerife i seran dubte fins a darrera 
hora. Per part verd-i-negre, Ferran Bassas 
serà la gran notícia de la darrera setmana. 
El base badaloní va viatjar dissabte passat 
a Burgos, tot i que no va arribar a disputar 
cap minut i ja el vam veure al duel davant 

Aixecar-se i començar a oblidar el malson a Europa

JOVENTUT BADALONA UNICAJA
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el Fuenlabrada i a l’Eurocup davant l’Ulm. 
Jornada decisiva per aprofitar el factor 
Olímpic i mantenir-se entre les quatre pri-

meres posicions abans de disputar dues 
jornades consecutives a domicili: Real 
Madrid i UCAM Murcia. 

  Equip  G P

 1 Barça 22 7
 2  Real Madrid 20 9
 3 Lenovo Tenerife 19 10
 4  BAXI Manresa 19 10
 5  Joventut 19 10
 6  Valencia Basket 19 10
 7  BitcI Baskonia 16 13
   8    Gran Canaria 16 13
 9  UCAM Murcia 15 14
 10  Rio Breogan 14 15
 11  Unicaja        13               16
12    Surne Bilbao 13 16
13    Urbas Fuenlabrada 10 19
 14    Monbu Obradoiro 10 19
 15    Casademont ZGZ          10            19
 16     Coosur R. Betis 9            20
17    Hereda SPB 9 20
18  Morabanc And.  8 21

Classificació

Núm. 739

 Joventut  92 - 75 Fuenlabrada
 BAXI Manresa 103 - 93 UCAM Murcia 
 Bitci Baskonia 71 - 78 Valencia Basket 
 Unicaja 64 - 97 Lenovo Tenerife
  Hereda SPB 77 - 82  Obradoiro
  Real Madrid 90 - 95 Río Breogán
 Gran Canaria88 - 86 Surne B. Basket 
 Morabanc And. 76 - 93 Coosur R.  Betis
 Casademont ZGZ 76 - 71 Barça

Resultats  darrera jornada

Propera jornada

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

pavelló es va traduir en l’escletxa verd-i-ne-
gra més important del partit, amb 8 punts 
d’avantatge badaloní (44-36). Un enorme 
inici del Joventut que va tenir la seva respos-
ta visitant, amb un 2-11 que obligava el Jo-
ventut a reaccionar (46-47). 8-4 verd-i-negre 
en què finalitza el tercer quart (54-51) amb 
el partit absolutament obert. Un intercanvi de 
dos triples - horrible 7/34 en tir exterior - va 
ser el guió en la represa del darrer quart, amb 
el Joventut manant sempre al marcador (59-
56). El conjunt de Carles Duran va fer un pas 
endavant en intensitat, però amb bonus amb 
5:40 encara de partit (61-60). 

Sense reacció
Amb tres minuts només de duel, el desen-
cert va començar a agafar protagonisme a 
ambdues cistelles, però el factor Olímpic 
despertant quan més ho necessitava l’equip 
(63-62). El pitjor dels parcials va arribar amb 
el Joventut absolutament fos i desencertat, un 
2-14 que enfonsava qualsevol reacció verd-i-
negra i es traduïa en la gran sorpresa i decep-
ció de vuitens de final.

Crònica Joventut 
Eurocup 
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Or per als joves del Mini Ethan i Biel 
Santamaria al Campionat d’Espanya 
de seleccions; el Cadet, quart

Vladimir Brodziansky es perd
el tram decisiu de la temporada 

Les seleccions catalanes Mini, 
Infantil i Cadet van tancar el 
Campionat d’Espanya, organitzat 
a San Fernando i Huelva, amb 
11 integrants del planter verd-i-
negre convocats amb Catalunya. 
Ethan i Biel Santamaria van ser 
els jugadors minis verd-i-negres 
convocats amb Catalunya, Elyjah 
Rebetez, Sergi Juher, Saba Khu-
tashvili, Pau Bermejo, Nil Poza i 
Bernat Ros amb el combinat infan-

til, i els cadets Miquel Llompart, 
Dwayne Aristode i Eduard Coll 
també van defensar la samarreta 
quadribarrada a Andalusia. Els 
més petits van aconseguir el gran 
premi: la medalla d’or. Catalunya 
es va imposar a Andalusia en la 
final (79-96) en un gran partit del 
futur català. El Cadet va arribar 
a semifinals i va caure davant la 
Comunitat Valenciana en la llui-
ta per la tercera posició (71-79). 

Els infantils van superar Canàries 
(58-59) en la lluita per la cinquena 
posició. 

Final A Quatre Júnior
D’altra banda, el Júnior verd-i-ne-
gre disputarà a partir de dissabte 
la Final A Quatre del Campionat de 
Catalunya i buscarà el primer títol 
de la temporada. El Manresa serà 
el rival a semifinals (11h) d’un tor-
neig amb seu a Banyoles.

El mateix dia que Carles Duran 
tornava a tenir a la seva disposi-
ció els 12 jugadors de la primera 
plantilla verd-i-negra, després 
del retorn de Ferran Bassas, el 
Joventut revivia i patia un nou 
maleït contratemps en forma de 

Foto:  D.Grau /CJB

lesió. Al partit de dissabte contra 
l’Urbas Fuenlabrada, cinc minuts 
abans del temps de descans, Vla-
dirmir Brodziansky patia una lesió 
al turmell que l’obligava a marxar 
a vestidors. Sense pràcticament 
poder caminar, l’aler pivot eslovac 

marxava a vestidors i no el vam 
tornar a veure a pista. La primera 
greu lesió de Brodziansky aquesta 
temporada i sens econèixer encara 
el seu abast i temps allunyat de la 
pista. El jugador verd-i-negre va 
marxar amb crosses de l’Olímpic 
després del partit i amb una bota 
ortopèdica al peu dret. A la roda 
de premsa posterior al partit, Car-
les Duran va assegurar que l’equip 
havia perdut el Vladi “en un tram 
decisiu de la temporada. Descartat 
per dimarts? No soc metge, però 
ha anat a l’hospital i la situació 
és dolenta”.El Joventut va infor-
mar aquest dilluns que encara es 
desconeix l’abast de la lesió de 
Brodziansky i el jugador encara té 
pendent de noves proves a l’hos-
pital. De moment, va ser baixa per 
al partit de dimarts d’Eurocup i 
també per al d’aquest dissabte de 
Lliga Endesa.

Lesió al turmell, però no es coneix el seu abast

La roda de premsa d’aquest 
dimarts de Carles Duran, pos-
terior a l’eliminació del conjunt 
verd-i-negre de l’Eurocup, va 
ser la més difícil a superar de la 
temporada,. “Ha estat partit te-
rrible per a nosaltres. Ho sento 
pels aficionats. Un cop duríssim 
per a l’equip, per al club i per a 
la nostra gent, sobre tot per a la 
nostra gent. Poca valoració puc 
fer. Estem eliminats. Havíem fet 
una temporada extraordinària i 
l’hem cagat. No hem fet els deu-
res. Podríem parlar de moltes 
coses, però no serveix de res. 
És una nit dura”. 

Carles Duran: “L’eliminació 
a l’Eurocup és un cop 
duríssim...L’hem cagat”

Foto:  CJB 

La pressió de favorit
“No crec que hàgim perdut per 
la pressió. No crec que la nos-
tra posició de favorit ens hagi 
perjudicat mentalment. El grup 
estava preparat i en molts mo-
ments hem estat jugant bé”.

Missatge a l’afició
“A la gent només li puc dir ho 
sento. Soc dels primers que sem-
pre he demanat a la gent que ens 
ajudi i ens doni suport, però s’ha 
fallat. Entenc tots els adjectius 
que pugui tenir la gent i només 
es pot dir que ho sentim i que no 
ha estat la nit del Joventut”.

Núm. 739
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Dues FINALS (en majúscules) son els partits 
que li resten al CF Badalona a l’Estadi Mu-
nicipal aquesta temporada per mantenir-se 
a Segona RFEF i evitar el descens a Terce-
ra RFEF. Ara mateix, un desenllaç molt real, 
així com ho és la permanència. El conjunt de 
Javi Moreno rep l’Andratx aquest diumen-
ge a Badalona (12:00 hores), rival directe 
per la salvació amb els escapulats com a 
previsibles favorits. Tot i que també hi ha-
via aquesta previsió al partit de la primera 
volta, però els balears van sorprendre i van 
superar els badalonins davant un equip es-
capulat sense cap mena d’olfacte golejador. 

L’Andratx i un malson de segona volta
L’Andratx i un malson de segona volta Tot i ser 

rants a l’ascens. El partit entre Terrassa i Cer-
danyola és l’altre duel directe entre conjunts 
de la zona mitjana - baixa de la taula. Recor-
dem que la tretzena posició s’haurà d’evitar, ja 
que també és perillosa, amb la disputa de la 

ANDRATXCF BADALONA

La salvació i el futur del club, en joc
31a Jornada. Diumenge 24 d’abril a les 12h. LA PRÈVIA: 

un dels equips revelació durant bona part del 
primer tram de la temporada, l’Andratx no ha 
aconseguit mantenir-se en posicions de per-
manència pràcticament des de l’inici de la se-
gona volta. El conjunt de Mallorca només ha 
guanyat dos enfrontaments en aquest segon 
equador del curs i es troba per sota del Ba-
dalona a la classificació amb 34 punts. Brea i 
Numancia son les darreres dues derrotes con-
secutives de l’Andratx a la lliga, que va trencar 
amb un triomf important contra el Prat (1-0). 
Més enllà de la golejada davant l’Ejea (4-
0), l’Andratx només ha aconseguit mar-
car dos gol als altres darrers sis partits. 
Vital guanyar el partit diumenge abans del 
desplaçament a Eivissa la propera jornada, 
camp complicadíssim contra un dels aspi-

fase de permanència entre els quatre pitjors 
conjunts en aquesta plaça dels cinc grups 
de la categoria. Després de la derrota al Nou 
Sardenya, el Badalona té la permanència a 4 
punts de distància.

Foto: Flash BDN

El Badalona va patir al Nou Sardenya la 
derrota més dolorosa del curs, tot i que la 
nefasta temporada dels escapulats és tot un 
conjunt. Els badalonins van perdre contra 
l’Europa i tenen un peu a la Tercera RFEF 
(2-1), cinquena categoria. 
El primer temps a la Vila de Gràcia es va 
disputar sense cap ocasió durant el primer 
quart d’hora. Pol Ballesteros, però, va tren-
car aquesta dinàmica i va avançar el Bada-
lona després d’aprofitar una pilota a l’espai 
i superar Sergio amb una jugada personal. 
Duel disputat amb nombroses ocasions i 
aproximacions del ‘Bada’. Carri i Toni Larro-
sa van poder augmentar la diferència abans 
del descans. Bon primera meitat escapulada 
a Gràcia amb un ritme i domini de menys a 
més per part del conjunt de Javi Moreno. 
A la represa,  el Badalona va mantenir el seu 
olfacte golejador i Sasha va poder augmen-
tar la diferència en dues ocasions molt cla-

CE EUROPA - BADALONA

2 1

Via Crucis del Badalona al Nou Sardenya

res que no van finalitzar entre els tres pals. 
Però amb l’olfacte no hi ha prou al futbol 
i en la primera clara entre els tres pals de 
l’Europa, Albert Martí va empatar el duel. Si 
aquest ja era un marcador agra, dos minuts 
després va empitjorar amb un nou gol de 
David Jiménez des del punt de penal. Cap 
ocasió més al darrer tram de partit i el Ba-
dalona que té la salvació a 5 punts.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Espanyol B  56 48 37
 2. Numancia 53 38 21
 3. Peña Deportiva  47 40 30
 4. Teruel  47 35 35
 5. Formentera 46 34 25
 6. Ibiza IP 44 42 31
 7. Ebro  42 32 25
 8. Lleida Esportiu 40 32 37
 9. Prat 40 30 31
 10. Cerdanyola 39 40 38
 11. Brea 38 29 32
 12. Terrassa 38 41 39
 13. Tarazona 38 31 30
 14. Badalona  35 25 31
 15. Andratx 34  29  32   
 16. Huesca B 34 32 36
 17. Europa 31 26 45
 18. Ejea 19 22 51

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

Propera Jornada 

 Europa  2 - 1 Badalona  
 Cerdanyola 2 -  3 Formentera  
 Lleida Esportiu 1 -  1 Peña Deportiva  
 Espanyol B 2 -  1 Terrassa 
 Ebro  1   -  0 Ejea 
 Andratx  1 -    0  Prat 
 Ibiza IP  1  -  2 Numancia   
 Teruel 2 -  3  Huesca B  
 Tarazona  1 -  2  Brea 

Resultats Jornada 30

Crònica CF 
Badalona
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FUTBOL COMARCAL

El Juvenil B de les ‘minigavines’, 
a 180 minuts de l’ascens a Primera Divisió 
El conjunt de Dani Maldonado ha de guanyar les dues darreres finals de la temporada

Foto: CE Seagull

taula i quan vam començar a jugar contra 
els equips que també aspiren a l’ascens, 
les noies van demostrar un bon nivell. Ara 
mateix som tres conjunts els que aspirem 
a l’ascens (Guineueta, Seagull i Europa)“ , 
exposa el tècnic de l’equip, Daniel Maldo-
nado. Amb 46 punts, el Juvenil B del Sea-
gull és segon a la classificació, a només 
un punt de distància de la Guineueta, però 
un partit menys disputat que les de Nou 
Barris.  “La motivació de les jugadores és 
molt gran, Ja no només als partits, sinó 
també a cada entrenament. Això ens fa 
creure encara més en les nostres possi-
bilitats, transmet Maldonado al Diari de 
Badalona. 

Joventut, talent i projecció de futur
El talent de les jugadores i el seu creixe-
ment al club els hi ha obert la possibilitat 
de fer el salt al Juvenil A i fins i tot debutar 
amb el filial a Primera Catalana. “Durant 
tota la temporada hem ajudat el Juvenil A. 
Elles estan a Primera i l’objectiu de les ju-

gadores del Juvenil B és poder fer el salt a 
aquesta categoria el curs vinent”, afegeix.  
Carla Cruz i Adriana son les dues jugado-
res que han debutat amb l’Amateur B, tot 
i que d’altres integrants han entrenat en 
dinàmica d’Amateur B o fins i tot amb el 
primer equip. “Encara ens queden dos par-
tits. La Fundació Grama no ens ho posarà 
gens fàcil i en la darrera jornada visitem 
l’Europa i ens la juguem. Amb la victòria 
pugem i amb l’empat tenim l’average a fa-
vor. Ho tenim a prop i la il·lusió és gran”. 
Tenir dos conjunts juvenils a Primera Di-
visió és una fita que pocs conjunts a tot 
Catalunya ho defensen.  “Gaudir de dos 
equips a Primera ens obre les portes com 
a entitat en la captació de jugadores i la 
base ho veurà com una motivació. Veuran 
que les seves companyes en edat juvenil 
estan treballant bé”. Del Juvenil B del Sea-
gull, cap jugadora finalitza etapa juvenil la 
propera temporada i és un bloc consolidat 
al club. Alba Tomás i Carla Cruz son les 
dues jugadores amb més anys a l’entitat. 

El Lloreda B somia amb l’ascens 
a Tercera Catalana en el seu primer any de vida
El filial vermell està format per joves del planter badaloní  

Foto: CF Lloreda

En la primera temporada de vida del Lloreda 
B les sensacions del planter vermell estan 
sent força notables. Aquest curs, el club 
de ‘la franja’ va decidir inscriure un segon 
conjunt amateur per continuar prioritzant la 
formació dels joves de la casa que finalitzen 
etapa juvenil i volien continuar jugant a fut-
bol al barri. El Lloreda B competeix al grup 
15 de Quarta Catalana i és cinquè a la taula, 
a 5 punts de distància de la primera posició. 
“L’objectiu a principi de temporada no era 
estar en aquesta situació sinó mantenir 
els nois del Juvenil A al club. A excepció 
de dos o tres jugadors que son de segon 
any, la resta son de primer any, amb una 
mitjana d’edat de 20 anys”, exposa Sergio 
Yera, entrenador del filial del Lloreda i que 
la temporada anterior els dirigia al Juvenil 
A. “Tot i estar en edat amateur, és un equip 
molt jove i els nois han de mantenir aquesta 
responsabilitat i compromís amb el club. 

La situació actual de l’equip ajuda i això els 
motiva a seguir lluitant i mantenir un bon 
nivell”, afegeix. “Lluitarem fins a final de 
temporada per aquest ascens a Tercera Ca-
talana. Estem en una lliga molt anivellada, 
però sabem que és complicat. Ara bé, no 
deixarem de lluitar fins al final i aquest cap 
de setmana visitem el camp del líder, el Can 
Clota“. S’assoleixi o no l’ascens, el tècnic 
vermell creu que tenir un filial “ ha estat una 
bona decisió”, ja que no és fàcil fer el salt al 
primer equip”. 

La Llefià, a sentenciar la salvació
D’altra banda, diumenge torna la compe-
tició després de la setmana de descans. 
La Llefià buscarà la salvació matemàtica a 
Primera Catalana al seu Municipal contra el 
Palamós (12h). A la mateixa hora, però a 
La Salut, es disputarà el derbi badaloní de 
Tercera entre el Pere Gol i el Young Talent. 

El Juvenil B del CE Seagull té a tocar l’as-
cens a Primera Divisió Juvenil. Un objec-
tiu i un context històric a la base de les 
‘gavines’. El club blau mai ha tingut dos 
conjunts juvenils en aquesta categoria i 
que suposaria un salt esportiu molt no-

table a l’entitat. “L’objectiu a principi de 
temporada era l’ascens. La qualitat de les 
jugadores era prou bo, però després s’ha-
via de demostrar aquest talent a la gespa 
i confeccionar un bon bloc. Des de l’inici 
vam golejar els rivals de la zona baixa de la 
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Xavi Grau: “Hem quedat primers de grup, però 
el Pla de Competició no premia aquesta regularitat”
El sènior A de la Minguella va ser campió de grup en la primera fase de la temporada

Confecció de la plantilla 2021 - 2022
“A principi de temporada vam mantenir el 
bloc del curs anterior, només vam efectuar 
dues incorporacions. Quan vaig fitxar per 
la Minguella, fa tres anys, l’objectiu era 
justament aquest: tornar el club a Copa 
Catalunya. Com a estructura esportiva, 
la Minguella es mereix aquest ascens de 
categoria.

Campions de grup, però sense premi
“Aquesta temporada, el sistema del Pla de 
Competició canvia molt i no es premia la 
regularitat. Nosaltres hem finalitzat la pri-
mera fase en primera posició i et jugues 
l’ascens en la segona fase. En un grup de 
quatre equips, a dues voltes únicament el 
millor de cada grup aconsegueix aquest 
premi de Copa Catalunya i tots els equips 
comencem de zero. Més enllà de la pre-
paració dels conjunts, també hi ha altres 
factors externs com la covid o qualsevol 
lesió que es pugui produir. No es premia 
la regularitat de tota la temporada. Tenim 

aquesta mentalitat i anirem a totes”.

El millor segon podria ascendir
“Si fas números i no hi ha cap reestructu-
ració de competicions, algun segon hauria 
de pujar. Crec que hauran més de quatre 
places d’ascens. Ara bé, hem de quedar 
primers per assegurar l’ascens”

Anàlisi de la lliga regular
“Hem anat de menys a més, a la primera 
volta vam tenir quatre derrotes i a la segona 
només hem perdut un partit. Això mostra 
una millora en l’equip, que ens anem co-
neixent més i ens adaptem a la nova dinà-
mica. Encara tenim potencial i intentarem 
arribar en les millors condicions a la fase.

Convocatòries dels joves del planter
Durant tota la temporada hem tingut l’ajut 
del sènior B i ens han ajudat moltíssim, 
fins i tot jugadors del sots21. La Minguella 
B també està lluitant per l’ascens i tampoc 
volem perjudicar-los esportivament”.

de la Minguella a Copa. Després de fina-
litzar la lliga regular en primera posició, 
l’equip de Xavi Grau arrenca aquest cap de 
setmana la fase final amb la disputa de la 
lligueta del play-off. Només el campió de 
cada grup assolirà l’ascens i la Minguella 
ho intentarà contra Grup Barna, Palamós, 
Sama Vilanova com a rivals.

La temporada 2015 - 2016 va ser el darrer 
curs de la Minguella a Copa Catalunya., 
és a dir, vuit anys sense trepitjar-la. Massa 
temps sense gaudir de la màxima catego-
ria autonòmica per a un dels clubs refe-
rents de basquetbol a Badalona i una de 
les grans pedreres de la ciutat. El sènior A 
blau vol que aquest any sigui el del retorn 

Foto: AE  Minguella
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Iago Gázquez, del Dojo Urban, or 
al Campionat Nacional Kyokushin KWFE

David, Iago, Ana i sensei Sergi / Foto: Dojo Urban

El talent i futur esportiu badaloní segueix 
consolidant les joves promeses de la nostra 
ciutat i dels esportistes que representen les 
entitats badalonines. Iago Gázquez, del Dojo 
Urban, va destacar el passat 9 d’abril al Po-
liesportiu Los Cantos, Alcorcón (Madrid). 
La capital va ser la seu del 41è. Campionat 
Nacional Kyokushin KWFE (Kyokushin World 
Federation Espanya) amb la participació de 
més de 400 competidors provinents de 52 
clubs nacionals i països convidats com Arà-
bia Saudí, Costa Rica, Noruega, Brasil, Portu-
gal, Holanda i França. El cadert Iago Gazquez 
va liderar l’expedició del club badaloní amb 
els seus coachs Ana Gonzalez i David Rodrí-
guez i el sensei Sergi López com a director 
del club. En Iago es va proclamar campió de 
la categoria pes pesat en la seva última fita 
de preparació per a la Copa del Món, que es 
celebrarà a València el proper 4 de juny. En-
horabona, Iago i molta sort al Mundial!

Primera posició per al cadet badaloní amb 400 participants

Les ‘Tintoreres’ van finalitzar la tempora-
da 2021 - 2022 amb una més que treba-
llada segona posició a la Tercera Divisió 
Catalana de rugbi. El sènior femení del 
Rugby Badalona va culminar un enor-
me any proclamant-se subcampió de 
Catalunya. L’equip badaloní, format per 
jugadores del Rugby Badalona, el R. 
Mataró i el Sabadell RC, va perdre a la 
final contra el Catalunya Central (39-8), 
conjunt invicte durant tota la temporada. 
Enhorabona per aquest gran any, noies!

Les ‘Tintoreres’,
subcampiones 
de 3ª Catalana

Foto: RugbyBadalona
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 Àries (21/3 al 20/4)
L’economia demana la teva intervenció. Cal ajustar 
pressupostos i no estirar més el braç que la màniga. 
Et reafirmes de manera directa i podries precipi-
tar-te.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Tens ganes de trobar-te amb antics amics i els bus-
ques. Amb la parella podeu planejar un viatge. T’in-
teresses per l’exercici físic per apaivagar l’ansietat
.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
En aquests dies podrien preocupar-te els assumptes 
fiscals o algun tema bancari. Es pot donar una especial 
connexió amb algú, envoltada de seducció i misteri.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
S’obre un període d’oportunitats en l’amor. El més 
important serà mostrar-te com ets i no acceptar mi-
ques. Si hi havia dificultats, millor connexió amb els 
fills.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Felicitats! El Sol entra al teu signe. Temps de con-
nectar amb el que ets. Els aprenentatges del darrer 
any han de servir per depurar objectius i establir 
límits.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
S’activa el sector professional. Vols obtenir més au-
tonomia en el teu lloc de treball i si ja has tocat sos-
tre, cerques la manera d’establir-te pel teu compte.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
El Sol a Casa VII il·lumina el terreny relacional. Fas 
contactes útils per pujar professionalment. T’agrada-
ria avançar en una relació, però tens una mica de por.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El Sol transita pel sector domèstic i s’inicia un 
temps per estar més a casa o adequar-la a les te-
ves necessitats. L’economia encara gaudeix de certa 
protecció.

  Bessons (21/5 al 21/6)
És hora de dissenyar els teus anhels amb més pre-
cisió, però també és important no perdre la fe. Creu 
més en tu mateix i no esperis agradar a tothom. Per-
severa.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Hi ha diverses persones del teu interès amb les que 
vols tornar a quedar per decidir-te. Si vens d’una etapa 
apàtica, cerques activitats que t’aportin més alegria.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El sector laboral posa de relleu alguns problemes a 
resoldre. No permetis que decideixin per tu. Fes-te 
valer. Et sents més enèrgic i augmentes l’exercici físic.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Vols descobrir coses noves perquè ja no et confor-
mes amb el de sempre i si no estàs bé amb el que 
t’envolta, podries pensar a anar a viure a un altre 
indret.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku
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Rècord de participants i èxit absolut del 
primer torneig de Beach Tennis 2022

i Gerard Torres van ser els guanyadors dels 
dobles masculins , amb Àlex Moya i Marc 
Filella com a finalistes i les participants 
ucraïneses Olena Kyrpot i Kateryna Yego-
reychenco en categoria de dobles femeni-

na, amb Tania González i Alicia Roca com 
a finalistes. Sergi Ventura va ser el campió 
individual i Àlex Moya el finalista i Carla 
Retamal la campiona individual i Bruna 
Correa la finalista.

El primer torneig de la temporada al Ba-
dalona Beach Tennis va superar qualsevol 
previsió per part del club badaloní. Amb 
182 participants i 15 pistes a la platja del 
Pont del Petroli, la jornada de tennis platja 
va ser tot un èxit absolut a la ciutat. El bon 
temps després d’un mes de març horrible 
amb pluja i fred va ser la cirereta al primer 
torneig de la temporada de tennis platja a 
Badalona. Tot i que divendres 8 a la tarda va 
començar el muntatge al Passeig Marítim, 
no va ser fins dissabte 9 quan va començar 
el torneig, amb 60 persones participants 
en tres categories: individual masculina, 
individual femenina i doble mixtes. L’al-
calde de Badalona, Rubén Guijarro, es va 
apropar durant el matí de dissabte i es va 
sorprendre de la gran participació i orga-
nització del torneig. Diumenge 10 va ser la 
jornada important del cap de setmana, amb 
122 participants: 29 parelles femenines i 
32 parelles a la categoria masculina. Un 
rècord de la federació al primer torneig de 
l’any. L’absència de vent va ser un altre fac-
tor que va ajudar a gaudir del gran nivell de 
tennis platja que hi ha a ciutat. Àlex Albors 

Foto: Beach Tennis BDN 

El Sosmatic Badalona, a la final 
regional de la Fase d’Ascens 
Va superar l’Alzira a semifinals i jugarà la final contra l’Eivissa

182 amants del tennis platja omplen la platja del Pont del Petroli

Foto: CTT Badalona

El primer equip del CTT Badalona segueix 
superant objectius en una temporada que 
pot ser històrica a l’entitat. El Sosmatic 
Badalona va superar l’Alzira al partit de 
tornada de les semifinals de la Fase Re-
gional del Play-off d’Ascens a Superdi-
visió. L’equip badaloní va protagonitzar 
una immensa i perfecta victòria per 6-0 
contra el rival de la Comunitat Valenciana. 
Els badalonins van caure per la mínima 
al partit d’anada (4-3), però a Badalona 
van mostrar i exhibir el seu gran estat de 
forma. Amb aquest triomf, el Sosmatic 
Badalona buscarà a partir d’aquest cap de 
setmana la classificació (ja a la butxaca) 
per a la Fase Final de la Divisió d’Honor 
com a campió regional. El Sant Jordi Ei-
vissa serà el rival a la final.

Notable actuació al Cto. de Catalunya
D’altra banda, el club va finalitzar en terce-
ra posició el Campionat de Catalunya de 
Joves i Mariona Bachs i Núria Macià han 
pujat al podi en categoria Sots21.

El primer equip del Badalona Futsal Iris 
viurà un tram final de temporada força 
tranquil, sense patiments i l’objectiu de 
l’any pràcticament a la butxaca. El con-
junt de Carles Ventura podria confirmar 
la permanència matemàtica a Primera 
Catalana aquest mateix cap de setmana 
davant el CSC Futsal. Amb 36 punts, la 
Iris defensa una còmoda cinquena posi-
ció, amb un marge de 14 punts amb el 
descens. La tercera posició és l’esglaó 
més ambiciós a l’abast, a 6 punts de 
distància. 

El sènior A de la 
Iris té la salvació 
a 1ª Catalana 
a tocar

Foto: Iris

Els Badalona Dracs volen fer història 
aquest dissabte 23 d’abril, Diada de 
Sant Jordi, amb el primer partit europeu 
dels badalonins a l’Estadi Municipal de 
Badalona. El conjunt d’Óscar Calatayud 
rebrà la visita del Flash Paris-La Cour-
nueve francès en la Round 1 de la CEFL, 
la Copa d’Europa de futbol americà. El 
partit començarà a les 18:00h i l’en-
trada serà de 10 euros. L’any 2020 va 
ser la darrera participació dels Dracs a 
Europa, però la pandèmia va suspendre 
aquella edició. 

Estrena europea 
dels Dracs a 
l’Estadi

Foto: Dracs
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