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Nou espai 
gastronòmic
La fàbrica de l’Anís del Mono es convertirà 
en un gran centre gastronòmic el 2024



Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com

Que la platja de Badalona està retroce-
dint i cada cop té menys sorra no és una 
novetat. Episodis com el que s’ha viscut 
aquest estiu a la platja de la Barca Maria, 
amb una falta evident de sorra que im-
possibilitava que els banyistes pogues-
sin gaudir de la platja, posen de manifest 
un problema que anirà augmentant els 
pròxims anys.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha fet un estudi de la dinàmica 
litoral del sud metropolità i una proposta 
d’actuacions de millora i protecció del 
litoral metropolità nord que recolzen la 
tendència d’emìtjorament de l’estat de 
les platges metropolitanes. L’estudi con-

Les platges metropolitanes 
retrocediran més de 20 
metres en 30 anys

Un informe d’AMB proposa actuacions a 
la platja de la Mora i la de la Barca Maria
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Platja de la Barca Maria

clou que les platges de l’àrea metropo-
litana retrocediran més de 20 metres en 
30 anys. Tot i això, l’AMB és positiva i 
un pla estructural de resiliència que ser-
veixi per frenar la situació. Ha demanat 
al Govern espanyol un pla d’estabilitza-
ció del litoral metropolità i allarga la mà 
per coordinar-lo.

La proposta de l’AMB a Badalona
El pla de l’AMB per a millorar les cos-
tes metropolitanes del nord està basa-
da en els estudis previs per a l’esta-
bilització de les platges de Badalona, 
Sant Adrià i Montgat i intenta donar 
solucions a llarg termini. En el cas de 
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Platja de la Barca Maria després d’un temporalPlatja de Montgat           

Badalona, les mesures que es plante-
gen s’adapten a les particularitats, ne-
cessitats i condicions geogràfiques de 
cada platja.

Es construiran 
dos espigons a la 
platja de la Mora 
i es substituirà 
l’escullera de la 
Barca Maria

Les platges 
del litoral 
metropolità sud 
retrocedeixen 1 
metre de mitjana 
anual

A la platja de la Mora
Es construiran dos espigons. Un al nord, 
aprofitant estructures existents i fent 
créixer una part submergida, de tal ma-

nera que es configuraria un nou tram de 
45 m de longitud. I un altre al sud, amb 
95 metres de llarg. La sorra aportada, 
quantificada en 65.000 m3, hauria de ser 
gruixuda, d’una mida de gra d’1 mm. A 
més, cal una estructura submergida de 
retenció de sorres situada paral·lelament 
a la platja i amb 2 m de francbord.

A la platja de la Barca Maria
Es retirarà l’escullera actual al peu del 
talús del passeig i es substituirà per un 
tub de geotèxtil omplert de sorra. Aquest 
tipus d’acció ja s’ha fet en altres platges 
del litoral català, com a Gavà. Si la platja 

es troba en un estat precari i arriba un 
temporal, aquesta infraestructura garan-
teix que no hi haurà soscavaments i no 
es posarà en risc el passeig. A banda del 
geotub, caldria fer aportacions inicials de 
sorra d’1 mm de diàmetre i un total de 
58.500 m3.

Conclusions de l’estudi
Algunes de les conclusions de l’es-
tudi que s’ha fet per part de l’AMB a 
les platges metropolitanes són que es 
perden 160.000 m3 anuals de sorra 
al delta del Llobregat. El dic del riu 
Llobregat té un paper negatiu en la re-
generació de les platges del delta del 
Llobregat. Aquesta infraestructura, que 
té 8 metres de profunditat, actua com 
a “trampa” de sediments, que baixen 
fins a aquesta fondària i després s’hi 
queden atrapats. Així doncs, la conca 
sedimentària del riu Llobregat s’ha 
desconnectat del delta, fet que trenca 
la dinàmica natural d’aportació i trans-
port de sediments, que alhora són re-
generadors naturals de sorra a les plat-
ges. Les aportacions anuals de sorra 
del port de Barcelona en compliment 
de la Declaració d’impacte ambiental 
(DIA) són insuficients i la granulome-
tria no és l’adequada. Les platges del 
litoral metropolità sud retrocedeixen 1 
metre de mitjana anual.
Un altre dels problemes que identifi-
ca l’estudi són els temporals. Aquests 
han incrementat notablement des del 
2017, i són més prematurs, intensos, 
freqüents i llargs. Aquesta conjuntura fa 
augmentar l’erosió i la inundabilitat de 
les platges.

EL LITORAL METROPOLITÀ
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La fàbrica de l’Anís del Mono de Badalona 
es convertirà en un gran centre gastronòmic

L’empresa Osborne remodelarà la 
seva fàbrica de l’Anís del Mono 
de Badalona convertint-la en un 
gran centre gastronòmic. L’em-
presa propietària està amb ne-
gociacions amb l’Ajuntament per 
acabar de tancar un projecte que 
obriria la fàbrica al mar a través 
del passeig marítim a través de 
grans pantalles de vidre. “Fer de 
l’antiga fàbrica d’anissos i licors 
un espai per gaudir-ne més enllà 
de la part industrial i museística”, 
segons ha explicat Osborne al 
nostre mitjà.

Els detalls de la nova instal·la-
ció
Segons ha avançat La Vanguar-
dia, els principals canvis que es 
faran a l’edifici són la reconver-
sió dels murs de l’antiga fàbrica 
en grans pantalles de vidre, de 
manera que l’edifici modificarà Futura fàbrica de l’Anís del Mono de Badalona 

La previsió és que la remodelació estigui enllestida el 2024

totalment el seu aspecte original. 
L’entrada a l’interior de l’edifici es 
farà a través d’una d’aquestes pa-
rets de vidre. Hi haurà parets de 
vidre instal·lades a la façana que 
dona al mar i a la pista de bàsquet 
lateral. Una altra gran vidriera 
diàfana s’instal·larà al mur lateral 
que ara confronta amb la pista de 
bàsquet.
La ubicació privilegiada per-
metrà als visitants gaudir d’una 
esplèndida panoràmica del Pont 
del Petroli, un altre dels símbols 
més apreciats pels badalonins 
i que també està en procés de 
ser reformat. Encara que man-
tindrà la seva part museística en 
el qual es mostra el procés de 
producció, l’empresa Osborne ha 
demanat llicència municipal per 
instal·lar-hi un restaurant i un 
bar on es faran degustacions dels 
productes de l’empresa.

 Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.comDel 04/11 al 17/11/2022
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Els Bombers de la Generalitat 
van rebre la matinada del 30 
d’octubre, entre les 3 i les 4, 8 
avisos de foc de contenidor a 
Pl. de Gas, carrer Font i Escolà 
i voltants. Van cremar almenys 
12 contenidors i 7 vehicles, 4 
íntegrament i 3 amb afectació 
parcial. Un local també ha estat 
cremat i una façana d’un edifici. 
Diversos contenidors del mateix 
carrer han estat calcinats. El 

fum i la temperatura han afectat 
també un local comercial. Els 
episodis van començar a les 
22 hores amb un primer avís al 
carrer Alfons XII on un cotxe de 
gama alta, un BMW 645 CI, ha 
estat totalment cremat a la via 
pública. Entre les 3h i 4h, s’han 
rebut diversos avisos al carrer 
Font i Escolà en els quals han 
cremat quatre cotxes i tres han 
estat afectats per la temperatura. Incendis al carrer Font i Escolà

Nou episodi d’incendis 
provocats a Badalona: 12 
contenidors i 7 vehicles

La majoria d’agents de la Guàrdia Urbana 
de Badalona deixarà de fer hores extres

La majoria d’agents de la Guàrdia 
Urbana de Badalona han començat 
a deixar de fer hores extraordinàries. 
Com ja ho va anunciar el sindicat 
PSU de la Guàrdia Urbana de Badalo-
na, denuncien el no cobrament de les 
hores extres que es van fer durant els 
mesos de juliol i agost. La notícia va 
saltar quan el passat dimarts 1 de no-
vembre el carrer Francesc Layret no va 
ser pogut tallar per la falta d’efectius. 
Segons ha avançat l’ACN, l’Ajunta-
ment han assegurat que la setmana 
vinent s’efectuaran els pagaments de 
les hores extres fetes al setembre, a 
l’espera de la investigació de la Fisca-
lia sobre la legalitat dels cobraments 
de l’estiu de 2021. Durant aquest passat 
pont de Tot Sants, alguns dels agents ja va 
començar a no presentar-se per cobrir les 
hores extres. Des del sindicat s’assegura 
que en el moment que se’ls hi paguin les 
que els hi deuen, tornaran a complir les 
hores extres que se’ls hi atorguin.

Carrer Francesc Layret tallat per la Guàrdia Urbana

L’Ajuntament assegura que la setmana vinent s’efectuaran els pagaments de les hores 

Solucionar la falta d’agents
La falta d’agents durant els mesos de 
vacances no és un fet aïllat del govern 
d’Albiol. La Guàrdia Urbana de Bada-
lona té uns 240 agents en actiu i, en 
caldria un total de 305. Per intentar 
solucionar aquest problema, fa dues 
setmanes, un miler d’aspirants es van 
presentar a les proves de selecció de 
31 nous agents de la Guàrdia Urbana 
de Badalona. A més, fa tres setma-
nes també es van incorporar 10 nous 
efectius. Aquesta manca d’agents es fa 
notar durant el període vacacional, du-
rant els mesos de juliol i agost, quan la 
majoria d’agents agafen vacances. Són 
en aquests mesos quan el consisto-
ri fa treballar a uns agents que tenen 
vacances i es diu que se’ls retribuirà 
en forma d’hores extraordinàries treba-
llades. Aquest pagament no ha arribat, 
a l’estar bloquejat per la interventora 
municipal i aquest és el motiu de la 
indignació.
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La incògnita de les llums 
de Nadal a Badalona
Es declara deserta la licitació de l’enllumenat nadalenc
Badalona va declarar deserta la 
licitació de l’enllumenat nadalenc 
després que cap empresa se n’hagi 
volgut fer càrrec. Una empresa que 
entenia que era impossible complir 

Una part de l’edifici judicial 
de Badalona estrena noves 
instal·lacions

El Jutjat de Violència sobre la 
Dona núm.1 i el Jutjat d’Ins-
trucció número 5 han estrenat 
nous espais remodelats de la 
planta primera de l’edifici ju-
dicial de Badalona del carrer 
de Prim, 38-44. La previsió és 
que s’acabi de remodelar tot 
l’edifici el setembre de 2023 i 
tingui un cost de gairebé 3,5 
milions d’euros.
La seu principal dels jutjats 
de Badalona s’està remo-
delant des de novembre de 
2021, encara que les obres 
estaven previstes per co-
mençar el 2018. Segons el 
Sindicat de Treballadors de 

l’Administració de Justícia de 
Catalunya (STAJ), en aquell 
moment van tenir una reunió 
amb el Departament que as-
seguraven que les obres du-
rarien vint mesos que, de mo-
ment, es mantenen. Després 
que aquesta primera empresa 
es retirés en l’últim moment, 
l’actual ja és la tercera com-
panyia que accepta el projec-
te. En aquest edifici hi ha cinc 
jutjats d’instrucció, el Jutjat 
de Violència sobre la Dona 
núm. 1, el Jutjat de Guàrdia, 
el Deganat, la fiscalia, els 
metges forenses i els espais 
d’advocats i procuradors.Llums de Nadal de Badalona

Noves instal·lacions a l’edifici judicial de Badalona

Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 750

el contracte en les dates fixades pel 
consistori va impugnar el concurs. 
La notícia arriba a falta d’un més de 
l’encesa de les llums de Nadal i just 
una setmana després que s’anun-

ciés que, per primera vegada, tots 
els barris de la ciutat havien de te-
nir llums per Nadal.  Més enllà del 
concurs desert, el pressupost per a 
llums de Nadal a Badalona s’havia 
pràcticament triplicat per a aquest 
2022. Mentre l’any passat va ser de 
143.000 €, la previsió d’inversió per 
a aquest any és de 380.000 euros.

Una licitació ‘in extremis’
Ara, s’haurà de veure la reacció de 
l’Ajuntament que ja treballa per li-
citar ‘in extremis’ els seus llums de 
Nadal davant d’aquest concurs de-
sert.Els membres del Govern Mu-
nicipal segueixen afirmant que hi 
haurà llums al carrer, encara que no 
detallen com ho faran. Des del líder 
de l’oposició, Xavier García Albiol, 
s’ha denunciat una situació pre-
sumptament irregular que afectaria 
algun dels regidors de l’Ajuntament.



Nou de cada deu restaurants haurà 
pujat els preus abans d’acabar l’any

El sector de la restauració pateix les con-
seqüències de la crisi energètica i l’aug-
ment del preu de l’energia i l’encariment 
de les matèries primeres els obliga a in-
crementar el preu final dels productes. 
Segons dades del Gremi de Restauració 
de Barcelona, nou de cada deu bars i 
restaurants haurà pujat els preus abans 
d’acabar l’any. El Gremi de l’Hosteleria del 
Barcelonès Nord no té dades exactes sobre 
l’augment de preus però assegura que la 
majoria de locals de Badalona han aug-
mentat el preu del menú almenys 1 euro. 
El restaurant badaloní La Badalonesa, per 
exemple, ha hagut d’apujar 1,5 el preu del 
menú des de principis d’any.

8 de cada 10 locals ja ha pujat preus
“Això no es pot aguantar, entre l’augment 
dels preus de la llum i l’aigua els restau-
rants van molt ofegats. És inhabitable 
aquest augment dels preus” explica el 
Gremi de l’Hosteleria del Barcelonès Nord, 
ubicat a Badalona. Una enquesta feta a res-

La majoria de locals han augmentat el preu del menú almenys 1€
taurants de la zona de Barcelona reconeix 
que gairebé 8 de cada 10 locals el preu de 
les consumicions s’ha hagut d’incremen-
tar des de l’inici de l’any a conseqüència 

Restaurant La Guingueta

Un persecució 
de pel·lícula amb 
un cotxe tirant 
paquets de droga 
durant la fugida

ACTUALITAT12

de l’encariment de l’energia i les matèries 
primeres. L’augment dels aliments també ha 
estat un factor important en aquesta situació 
d’encariment.
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DESACTIVAT L’AVÍS PREVENTIU PER PARTÍCULES EN 
SUSPENSIÓ DESPRÉS DE 14 DIES

CAN RUTI VA ATENDRE L’ANY PASSAT PROP DE 1.200 PACIENTS 
AMB SOSPITA D’ICTUS

10 ANYS DE TRAJECTÒRIA I RELLEVÀNCIA DE LA RECERCA 
INFERMERA

La sala d’actes de l’hospital de Can Ruti va 
acollir el 27 d’octubre la celebració de la 
‘Jornada de Recerca Infermera a l’Hospital 
Germans Trias, 10 anys de trajectòria’. La 
cita va servir per posar en valor tota l’acti-

Avui, 2 de novembre del 2022, l’AMB 
ha desactivat la fase d’avís preventiu per 
partícules en suspensió (PM10). La fase 
d’avís preventiu es va activar el 19 d’octu-
bre quan 10 estacions de municipis me-
tropoitians, entre elles Badalona, es tro-
baven per sobre de 50ug/m3 de mitjana 

La Unitat d’Ictus de l’Hospital Germans 
Trias de Badalona va atendre l’any passat un 
total de 1.153 pacients amb sospita d’ictus, 
els 63% dels quals van comportar activar 
el codi ictus. Aquesta dada confirma la 
tendència observada en els últims anys és 
un increment progressiu en el nombre de 

vitat realitzada en aquest temps en aquest 
àmbit de la salut i de la recerca i va reunir 
força assistents per conèixer de prop tot 
aquest llegat, sense el qual és impossible 
entendre l’hospital tal i com és actualment.

en una hora a causa d’una intrusió de pols 
sahariana. Aquest nou episodi ambiental 
torna a posar de manifest la necessitat de 
seguir avançant en les diferents mesures 
estructurals que està treballant l’AMB per 
tal de millorar la qualitat de l’aire i la qua-
litat de vida dels habitants.

pacients atesos amb sospita d’ictus i d’acti-
vacions de codis ictus. Aquesta recuperació 
d’activitat és un dels principals indicadors 
registrats per la unitat a la memòria de l’any 
2021, dels quals se’n fa difusió amb motiu 
de la celebració, com cada 29 d’octubre, del 
Dia Mundial de l’Ictus. 

Hospital Can Ruti

Una persecució des del barri de Sant 
Martí de Barcelona fins a Badalona 
va acabar amb un home i una menor 
d’edat detinguts, el dia 27 d’octubre 
a la tarda. Les dues persones van 
fugir en un Audi negre conduint de 
manera temerària al districte de Sant 
Martí de Barcelona, en direcció a 
Badalona, quan agents dels Mossos 
d’Esquadra li han requerit que s’atu-
rés. Durant la fugida, el vehicle ha 
atropellat una Mosso d’Esquadra que 
intentava aturar-los amb moto.
A l’alçada de l’Anís del Mono, al ca-
rrer Marina, els ocupants han anat 
tirant per la finestra paquets que 
contenien cocaïna per desfer-se de 
la droga. Alguns testimonis asse-
guren que vianants han aprofitat per 
endur-se varis dels paquets tirats a 
la via pública, però es desconeix la 
quantitat exacta. 
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dissabte 5 novembre
Monólogos solitarios 
al Teatre Zorrilla 
(22:30h)

Dissabte 12 de novembre
5 jornada de cultura Tradi-
cional i Popular Catalana 
al Museu de Badalona (9h)

Divendres 4 novembre
Teatre: M’haurieu de pa-
gar al Teatre Margarida 
Xirgu (20h)

Dissabte 12 de novembre
Concert : D-Covers 
al Sarau 08911 
(23:59h)

Divendres 4 novembre
Cinema: Mediterráneo 
al teatre del Círcol 
(19h i 23h)

Divendres 11 de novembre
Concert: “Tribut Depe-
che Mode” al Sarau 08911 
(23:30h)

Diumenge 13 de novembre
 Sardanes a tocar de mar 
per Badalona Sardanista al 
c/ Francesc Layret (12h)

Diumenge 13 de novembre
Cinema: Cançons per a 
infants i bestioles al Tea-
tre Margarida Xirgu (12h)

Diumenge 6 novembre
Espectacle: Maquinaigües 
de La Tresca i la Verdesca 
al Teatre Margarida Xirgu (19h)

Dilluns 7 novembre
Concert: Alterlatina 
de l’Escola de Música Mo-
derna de Badalona (20h)

El Servei de Cultura de l’Ajuntament 
de Badalona i Xitxarra – Grup d’Es-
tudis de la Festa organitzen dis-
sabte 12 de novembre la cinquena 
jornada de cultura tradicional i po-
pular catalana a la sala d’actes del 
Museu de Badalona. Començarà 
a les 9h i s’allargarà durant tot el 
matí, fins a les 14h, amb diverses 
ponències i una taula de reflexió i 
debat. L’edició d’enguany tractarà 
sobre les diferents maneres d’acos-
tar els nens al llegat cultural sense 
infantilitzar el seu contingut.
D’uns anys ençà, els agents edu-
catius de Badalona han començat 
a fer incidència en la divulgació 
de la festa i la cultura popular com 
agent vertebrador de la societat. En 
aquest marc, sorgeixen jornades 
com la del pròxim dia 12, on es 
vol promoure el debat i la reflexió 
sobre quin llegat és el que volem 

5a jornada de cultura 
tradicional i popular catalana
Serà el 12 de novembre al Museu de Badaona
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forjar incidint en la seva transcen-
dència, tant en el present com en 
el futur.
Per fer-ho, durant el matí es faran 
ponències sobre tres festes per a 
infants que es fan a tres poblacions 

ben diferents i una taula rodona 
amb agents educatius que treballen 
o han treballat per l’acostament de 
la cultura popular als infants des de 
l’escola, des de casa o des de l’as-
sociacionisme.

‘M’hauríeu de pagar’ de 
Jordi Prat i Coll arriba al 
teatre Margarida Xirgu

‘M’hauríeu de pagar’ de Jordi 
Prat i Coll arriba al teatre Mar-
garida Xirgu de Badalona el 
divendres 4 de novembre a les 
20h. Amb totes les entrades 
exhaurides, arriba a Badalona 
un tríptic escrit i dirigit per 
Prat i Coll on les paraules dels 
tres personatges són les pro-
tagonistes. L’obra de teatre són 
tres monòlegs separats sobre 
la soledat d’un dels creadors 

catalans més connectats amb 
la modernitat teatral europea. 
Els tres han tingut una reve-
lació i ens portaran cap a un 
tema molt concret: la soledat. 
També es parlarà d’art, in-
fantesa, records, sexe, des-
plaçaments, educació familiar, 
individualismes, fe, veritats, 
fragilitats… De tot allò, en de-
finitiva, que no entenem i que 
ens fa humans. 

Actors i directors de ‘M’hauríeu de pagar’
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Partit clau a Múrcia, dissabte (20:45h)

10 minuts bons per derrotar el Prometey 

La Penya ha guanyat en els quatre últims 
partits que ha disputat a Múrcia, no perd des 
del 2016. Aquesta temporada, el conjunt de 
Carles Duran no ha aconseguit la victòria 
lluny de l’Olímpic mentre que el Múrcia ja 
n’ha perdut dos a casa. La realitat és que la 
Penya en millor estat de forma i amb el duet 
Tomic-Ellenson com a referents ofensius. 
Aquests dos jugadors són els que poden 
arribar a fer més mal a l’equip murcià.

Claus del partit
El rebot ofensiu: Múrcia és el líder amb 
13’5 captures per partit. El joc interior: el 
Múrcia pateix amb els pívots rivalsl (Felicio 
22p 8r, Happ 19p, 11r i Rivero 26p), per 

tant, Tomic, Birgander i Ellenson tindran 
una alta participació. 1x1 del Múrcia: 
jugadors amb molt desequilibri, com Trice 
(17’5 punts de mitja) i Thad McFadden (15 
punts de mitja), el treball en defensa indi-
vidual serà molt important. El perímetre 
del Múrcia: l’equip de Sito Alonso llança 
una mitja de 30 triples per partit, amb un 
29’7% d’encert. Kyle Guy: l’anotador verd-
i-negre no està passant un bon moment pel 
que fa en el tir (3/9 en TC en els últims dos 
partits), també és cert que la falta de creació 
per a ell és un problema. La Penya neces-
sitarà el millor Guy per afrotar un partit que 
es preveu una anotació alta (82’2 Múrcia i 
83’3 Penya en punts ofensius).

 Tots els rival requereixen una in-
tensitat, des del primer minut fins 
al final. A la Penya li ha costat en-
trar al partit però quan ha posat els 
esforços necessaris, no ha tingut 
dificultat per emportar-se el partit. 
Kyle Guy ha emergit com a prota-
gonista del partit, amb cinc punts 
anotats sortint de blocs indirectes. 
El Prometey ha basat el seu joc 
en individualitats que s’han notat 
quan la Penya ha desconnectat, 
perdent pilotes i els bases casti-
gats per la rapidesa de Sydorov (7p 
primer quart). Amb l’entrada d’Ante 
Tomic al partit, l’equip de Carles 
Duran ha trobat millors situacions 
d’atac però el problema conti-
nuava al darrere: els exteriors del 
Prometey trobaven premi a cada 
atac. Al segon quart el Prometey ha 
mostrat més solidesa en defensa i 
decisions clares en atac. La Penya 

Foto: penya.com

ha perdut vuit pilotes en atac, que 
han suposat cistelles ràpides pel 
conjunt ucraïnès. El conjunt rival 
ha llançat onze triples en el quart - 
tres anotats - i tot i així ha guanyat 
el quart 17-22. Els verd-i-negres 
han mostrat un joc poc convincent, 
lluny de la millor versió però amb 
el partit controlat a la mitja part 
(40-40). 

La passada pels vestidors ha 
canviat a la Penya 
Lluny del joc espès a la primera 
part, l’entrada de Pau Ribas ha 
servit per donar fluidesa en atac 
i l’equip ha donat passes enda-
vant en actitud. El Prometey s’ha 
col·lapsat en atac i no ha trobat 
forat davant la gran defensa verd-
i-negre fent uns números impos-
sibles per a competir a Eurocup: 
3/18 en tirs de camp i cinc pèr-

Un tercer quart brillant permet a la Penya sumar la tercera victòria a l’Eurocup

Jugaran per seguir amb la bona dinàmica a la lliga
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  Equip  G P

 1 Barça 4 0
 2  Tenerife 4 0
 3 Madrid 3 1
 4  Breogán 3 1
 5  Gran Canaria 3 1
 6  Baskonia 3 1
 7  Granada 2 2
   8    Unicaja 2 2
 9  Joventut 2 2
 10  UCAM Murcia 2 2
 11  València Basket      2 2
12    Bilbao  Basket  2 2
13    Obradoiro 1 3
 14    Girona 1 3
 15    Carplus Fuenlabrada          1            3
 16     Real Betis 1            3
17     Baxi Manresa 0 4
18  Basket Zaragoza 0 4

Classificació

      Real Madrid    96    -  79 Joventut

 Zaragoza  83 - 97 Baskonia   

   Valencia Basket 75  -  75 Ucam Murcia   

 Breogán 53 - 71 Gran Canaria   

   Bàsquet Girona   59 - 73 Unicaja   

 Fuenlabrada  83 - 77 Betis   

 Lenovo Tenerife 86 - 67 Obradoiro  

  BAXI Manresa 78 - 101  Barça 

 Coviran Granada 99   -   84  Surne Bilbao  

Resultats  darrera jornada

dues. Parcial de 25-8 pels verd-i-
negres que han encarrilat el partit. 
Amb res a perdre, el Prometey ha 
atacat ràpid per escurçar distàn-
cies, a partir del triple. L’encert ha 
arribat juntament amb la baixada 
de la Penya. Un parcial de 4-15 
a favor del rival ha posat el ner-
viosisme a l’Olímpic (69-63). Un 
alley-hoop anotat per Stephens 
ha posat i un bàsquet d’Agada han 
situat a només tres punts els visi-
tants 75-72. A falta d’un minut, Pep 
Busquets ha anotat un triple clau 
que ha situat +6 pels locals. Dos 
tirs lliures d’Agada han tornat al +4 
a falta de 50 segons. Ellenson ha 
anotat un tirs lliure que ha senten-
ciat el partit. Pau Ribas ha rematat 
el partit amb dos tirs lliures més. 
Resultat final de 82-77. Victòria 
treballada de la Penya que torna a 
deixar sensacions agredolces.

Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com
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Derrota dura del Menarini 
Joventut contra el Bilbao BSR

El Menarini Joventut afrontava aquest 
dissabte un altre repte majúscul. Mesu-
rava les seves forces davant el Bidaideak 
Bilbao BSR.  Els verd-i-negres van entrar 
bé al partit, però el gran talent i, especial-
ment, l’alt encert del rival, va fer que aga-
fessin la primera renda del partit a l’acabar 
el primer quart (10-21).  El segon quart va 
ser similar a l’anterior. Una Penya valenta 
però que la falta d’encert i les facilitats en 
defensa eren cops durs. El Bilbao va apro-
fitar els errors del Joventut i amb cistelles 

Les verd-i-negres van agafar una gran distància a la mitja part per controlar el partit (44-70)

La Penya passa per sobre 
el Picken Claret i suma la segona seguida

Foto: penya.com

La segona victòria seguida per l’equip 
de Jordi Vizcaíno. Després de guan-
yar el dissabte a l’Alcobendas - partit 
complicat que es va decidir al final per 
57-54 -, la Penya buscava la tercera de 
la temporada al camp del Claret. L’inici 
de partit va ser el desitjat, amb un gran 
ritme ofensiu i cedint molt poc. Tous-
saint i Johnson van ser les referents 
ofensives de l’equip a la primera meitat, 
que va acabar amb una avantatge per les 
badalonines (24-40). Amb el partit ja 
controlat, les verd-i-negres només van 

ràpides va col·locar el 24-42 al descans. A 
la represa va arribar el càstig més dur: els 
només 4 punts anotats al tercer quart van 
ser la sentència ja que el Bilbao en va fer 
20. Amb el partit ja sentenciat, la Penya va 
fer un gran esforç a l’últim quart i va acon-
seguir guanyar-lo per un punt de diferèn-
cia. El marcador final va ser de 46-80 pels 
de Bilbao. El següent partit del Menarini 
Joventut serà el pròxim 12 de novembre, 
a les 18:30 davant Fundación Aliados Va-
lladolid.

haver de evitar errors i desconnexions. 
El tercer quart va ser més ajustat, però al 
derrer període, la Penya va mostrar una 
sòlida defensa cedint només 5 punts. 
Tercera victòria de la temporada davant 
el Picken Claret per 44-70. El següent 
partit de la Penya Challenge serà el diu-
menge a les 12:30h a l’Olímpic contra 
el Real Canoe. Marina Aviñoa va acabar 
sent la protagonista de la Penya. 15 
punts i 6 assitències en 24 minuts van 
portar a la jove jugadora a ser la més 
valorada amb 21 crèdits. 

Del 04/11 al 17/11/2022
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Ante Tomic al rescat

L’inici va començar espès, encallat 
en atac. Cap dels dos equips van 
trobar una via oberta ofensiva. La 
llauna del partit la va obrir Henry 
Ellenson, sent el jugador refe-
rencial dels locals amb set punts 
seguits. Els visitants, enfonsats a 
la lliga i amb necessitats, van tri-
gar tres minuts a anotar la primera 
cistella, entrant a poc a poc al rit-
me de partit. La Penya va mostrar 
un joc més col·lectiu, enfocant-lo 
en les dues torres interiors (To-
mic 2’18cm i Birgander 2’10cm) 
mentre que el Zaragoza tot eren 
accions individuals aïllades de 
Jessup o Mekowulu. La igualtat es 
va mantenir fins al final del primer 
quart, en què el desencert dels dos 
conjunts ha portat el 18-18 final. 
“El segon període és el que ens 
farà agafar una gran distància”, 
comentaven aficionats penyeros. 
Però no va ser així. El Zaragoza 
en va  tenir prou amb dos siste-
mes bàsics per aguantar viu: bloc 

Foto: penya.com

El croat - 22 punts, 5 rebots i 28 valoració - ha tornat a ser diferencial en un partit 
en què l’arbitratge ha estat protagonista i el Zaragoza ha fallat en els moments claus

i continuació, i els talls de costat 
contrari. En canvi, els verds-i-
negres continuaven amb el joc 
coral, deixant bones sensacions, 
però sense encert en els llança-
ments (15/35 en tirs de camp). 
Carles Duran va fer entrar al seu 
“killer”, Kyle Guy. La idea era cla-
ra, un anotador per desencallar el 
partit. La contraresta del tècnic del 
Zaragoza va ser posar jugadors 
intensos com Ferrari sobre el ju-
gador verd-i-negre per tal d’atu-
rar-lo i que no pogués ni generar 
ni llençar. Guy va estar desquiciat, 
per la tolerància dels àrbitres i per 
la falta de sistemes per a ell. El re-
sultat al descans, empat a 36. 

Un joc molt pobre dels dos 
equips que deixava un Olím-
pic amb més dubtes que con-
viccions.
La passada pels vestidors va ser 
necessària pel conjunt de Duran 
que va aconseguir agafar una 

petita renda (48-42). Tot era in-
dicatiu que la Penya trencaria el 

Parra i Busquets convocats 
amb Espanya

Foto:  FEB

Els jugadors de la Penya a la llis-
ta de Sergio Scariolo pels partits 
preparatoris. 
Els exteriors verd-i-negres Joel Parra 
i Pep Busquets  han estat convocats 
amb la selecció espanyola absolu-
ta per jugar els partits de la segona 
fase de classificació per a la FIBA 
Basketball World Cup. Dilluns que 
ve 7 de novembre la Selecció viatjarà 
a Bolonya, on començarà a preparar 
el partit que li enfrontarà a Itàlia en 
Pesaro a les 21.00 hores del diven-
dres 11. El dissabte 12, l’equip es 
desplaçarà a Huelva. En el Palau dels 
Esports Carolina Marín de la capital 
de Huelva es mesurarà amb Països 
Baixos el dilluns 14 (20.30 hores). 
Joel Parra assistirà a la cita sent una 
peça clau en els esquem de Carles 
Duran, amb unes estadístiques de 8’3 
punts, 3’8 rebots i 11’3 crèdit de va-
loració de mitja. L’altre verd-i-negre, 

Pep Busquets, amb cada cop més 
rotació i minutatge, destaca pel seu 
encert des del triple aquesta tempo-
rada, en què està en un 60%. 

Els altres membres que seran 
presents a la concentració de la 
selecció espanyola 
Francis Alonso (Surne Bilbao Bas-
ket), Jonathan Barreiro (Unicaja), 
Ferran Bassas (Gran Canaria), Darío 
Brizuela (Unicaja), Pep Busquets 
(Joventut), Alberto Díaz (Unicaja Ba-
loncesto), Jaime Fernández (Lenovo 
Tenerife), Rubén Guerrero (Monbus 
Obradoiro), Juan Núñez (Ratiopharm 
Ulm), Joel Parra (Joventut), Sebas 
Saiz (Alvark Tokyo), Miquel Salvó 
(Gran Canaria), Yankuba Sima (Uma-
na Reyer Venezia), Edgar Vicedo 
(Monbus Obradoiro), Eric Vila (Bàs-
quet Girona), Santi Yusta (Casade-
mont Zaragoza)

Foto: CF Badalona

Ja són quatre jornades sense trobar la 
victòria. La lliga “Divisió d’Honor” és 
molt complicada, i el CF Badalona ho 
està notant. El conjunt de Parcerisas 
visitava el camp del Constància, rival 
directe del Badalona amb només un 
punt per sobre a la classificació. L’inici 
de partit va començar similar pels dos 
equips, sense sortir en excés a l’atac i 
minimitzant els errors. El partit va ser 
més poscional i tàctic que no pas di-
recte i es va notar en tot el transcurs 
del partit. Cap dels dos equips van tenir 
grans oportunitats de gol i van saber 
defensar-se dels atacs rival. A la sego-
na part, el conjunt local va animar-se 
i crear ocasions però el Badalona va 
saber com defensar-se. Amb empat a 0, 
els últims minuts van ser d’armistici i 
cap dels dos equips va voler precipi-
tar-se per por a perdre. El pròxim partit 
del Badalona, serà el dissabe contra el 
Nàstic de Tarragona, un altre rival di-
recte del conjunt  escapulat,

Quarta jornada sense victòria
El juvenil del Badalona empata al camp del Constància 
(0-0) i es manté fora de les posicions de descens

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Zaragoza  20 18 7

 2. Barça 19 19 9

 3. Espanyol 17 16 8

 4. Damm  15 17 11

 5. San Francsico 15 9 5

 6. Cornellà 14 14 4

 7. Huesca  13 13 8

 8. Mallorca 12 13 8

 9. Sabadell 11 14 11

 10. Constància 8 7 13

 11. Nàstic Tarragona 8 6 13

 12. Badalona 7 11 13

 13. Fundació Grama 5 7 17

 14. Girona 5 6 14

 15. Ebro 4 5 17

 16. Europa  1 7 21

Resultats 

 Constància  0 - 0  Badalona  
 Zaragoza  2 -  1  Huesca  
 Barça  3 -  1  Girona  
 Nàstic Tarragona  1 -  4  Damm 
 Cornellà  1   -  0   Ebro  
 Espanyol    2 -   0  Grama 
 Zaragoza  1  -  1 Damm
 Mallorca 2  -    2  Sabadell 

C.F. BADALONA 19Ferran Pursals - redaccio@diaridebadalona.com

partit, però llavors va apareixer 
un factor inesperat i sorpresa: 

els àrbitres. La desqualificació 
a Guy (tècnica + antiesportiva) 
i la tècnica a Carles Duran van 
ser decisions que van condicio-
nar a la Penya, per la remuntada 
del rival i per la desconnexió. 
El Casademont Zaragoza, amb 
sensacions que estava més que 
mai dins i podia treure la pri-
mera victòria de la temporada, 
va explotar el joc individual i, 
gràcies a l’encert de Jessup, 
Ferrari i Mekowulu van posar el 
seu equip per davant l’electrònic 
(58-63). L’Olímpic, amb la por al 
cos, va créixer i animar l’equip 
quan més ho necessitava. L’efec-
te va ser l’esperat. La Penya va 
sobreviure a un final d’infart i 
el Zaragoza va perdonar la vida 
als badalonins. Jessup va errar 
un tir lliure decisiu en el 72-74, 
seguidament Feliz va igualar el 
matx i un altre cop, Jessup, va 
fallar el tir guanyador. Partit a la 
pròrroga.

Del 04/11 al 17/11/2022
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Gran victòria del Seagull
El triomf a Saragossa (0-1) deixa les gavines segones en solitàries i en gran dinàmica

Foto: Seagull

    Foto: CF LLefià

El Lloreda continua en mala dinàmica i 
no aconsegueix sortir de l’última posició. 
El passat cap de setmana, l’equip bada-
loní visitava el Sant Genís (un rival situat 
a la part de dalt). El Lloreda necessitava 
aquesta victòria per agafar aire. L’inici 
de partit va ser el desitjat, pressionant 
als defenses rivals i creant ocasions de 
perill. A la mitja hora de joc, el bon tre-
ball va donar fuit. El jugador del Lloreda, 
Guillem, va obrir el marcador avançant 
als badalonins. La reacció del Sant Genís 
va ser immediata i van posar l’empat al 
marcador al cap de dos minuts mitjançant 
Adrián. A la segona part, els locals van 
atacar molt més que el Lloreda, que va 
tenir ocasions puntuals. A falta de cinc 
minuts per acabar el partit, tot semblava 
indicar que acabaria amb empata 1, però 
el destí va ser curel pel Lloreda. El juga-
dor del Sant Genís, Marc, va marcar un 
doblet en tan sols 3 minuts (86’ i 89’) per 
posar el 3-1 i sentenciar el partit. Derrota 
dura i un pèl inujsta del Lloreda contra un 
rival de qualitat.

El Llefià aconsegueix una gran 
victòria i es col·loca a les posi-
cions s’ascens
Els badalonins tornen a guanyar a 
Primera Catalana i somien amb uns 
possibles playoff d’ascens. I és que la 
gran temporada que estan fent, seria 
un gran recompensa. Aquest cap dde 
setmana van derrotar al Martinenc - el 
desè classificat -, per 2 gols a 0. Un 
gran partit del conjunt local que va 
dominar des de l’inici i no va deixar 
cap mena de resistència al conjunt 
barceloní. Al minut 19’ un xut potent 
del jove jugador Marcos va vaçar al 
Llefià, que va arribar amb l’avantatge 
d’1-0 al descans. A la segona part, la 
sentència per arribar gràcies a Cristian 
Poyatos, que va posar el 2-0 definitu 
després d’una gran jugada col·lectiva. 
Amb aquesta victòria el Llefià es situa 
cinquè a la lliga amb 8 punts, visitant 
aquest cap de setmana l’Atlètic Lleida, 
el primer classificat i clar candidat a 
pujar de categoria. 
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C.E. SEAGULL

Sis caps de setmana 
que no acaben amb victòria

El Llefià aconsegueix una victòria treballada 
contra el Martinenc (2-0)

Foto: Badalona Futur

Era el partit perfecte per trencar la mala dinà-
mica. El Badalona Futur visitava el camp de 
l’Ebro, l’últim classificat amb només quatre 
punts. El partit va començar sense domina-
dor clar i amb molta disputa al mig camp, 
amb els dos equips molt intensos en defen-
sa. En el 14’, Mateo (Badalona) va sorpren-
dre a tots amb un xut amb cama esquerra 
des de la vora de l’àrea després d’un rebot 
que va inaugurar el marcador i va donar un 
avantatge mínim pels escapulats. L’Ebro va 
remar a contracorrent i va buscar donar la 
volta al gol en contra inicial. Durant la pri-
mera part, el conjunt local va buscar crear 
perill per bandes i centres laterals però el 
conjunt d’Oriol Alsina  es va mantenir ferm 
en defensa. En una de les últimes jugades 
abans del descans, va aconseguir empatar 
l’Ebrp, després d’un servei de Loscos i una 
pilota pentinada al mig camp, Javi Sánchez 
va ser el més llest de la classe i va guanyar 
l’esquena a la defensa per a fer gol amb un tir 
creuat després d’una volea. Tots dos equips 
van marxar camí de vestuaris amb empat en 

el marcador. La segona part va ser un conti-
nu voler i no poder per part del quadre local. 
L’Ebro va buscar sense pietat la porteria d’un 
Becerra, que va realitzar un partit excel·lent 
i les intervencions del qual van donar al seu 
equip l’oportunitat de puntuar. Amb el pas 

Amb l’empat, el Badalona Futur suma dos punts dels divuit possibles Al Lloreda se li escapen els punts als darrers minuts (3-1) contra el Sant Genís

dels minuts i amb més cor que cap, l’Ebro es 
va llançar a l’atac però l’equip badaloní es va 
saber resistir. Sis jornades sense conèixer la 
victòria. Sis jornades que es tradueixen en 
dos empats i quatre derrotes. Sis jornades 
que sumen dos punts dels divuit possibles. 

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Teruel  21 12 6
 2. Peña Deportiva 16 14 7
 3. Manresa 18 13 8
 4. Espanyol B  15 10 5
 5. Formentera 15 9 7
 6. València B 14 10 6
 7. Prat  13 7 8
 8. Terrassa 12 10 11
 9. Ibiza 12 12 11
 10. Hércules 13 9 9
 11. Saguntino 11 6 7
 12. Prat 9 5 7
 13. Badalona Futur  9 7 9
 14. Deportivo Aragón 9 6 16
 15. Mallorca B 8 4 8

 16. Olot  6 8 15
 17. Alzira 7 11 15
 18. Ebro 5 5 5

Resultats

 Saguntino   2 - 1 Espanyol  
 Lleida 0 - 1 Olot  
 Formentera 2 - 1  Hercules
 Peña Deportiva  2 - 1 Ibiza 
 Manresa  4   - 3  Alzira  
 València B  0 - 0 Mallorca B 
 Ebro  1  - 1 Badalona Futur
  Teurel   0  - 0  Prat
 Terrassa  1 - 0  Deportivo Aragón 

Un partit més complicat del que s’esperava.  
La diferèncai a la classificació - Seagull en 
segona posició mentre que el conjunt de Sa-
ragossa ocupa el quinzè lloc - feia preveure un 
partit, a priori, molt desigual, sobretot per la 
diferència tècnica a la zona de creació i d’atac.
El Seagull visitava el Saragossa, equip que 
només porta tres punts a la lliga i està situat 
en penúltima posició. La diferència total de 
les dues dinàmiques dels equips, feia preveu-
re que les gavines es tornarien a emportar un 
altre partit per la via ràpida. Però no va ser 
així. L’equip local va mostrar una gran resis-
tència defensiva que va portar de corcoll en 
certs moments l’atac del Seagull. L’efectivitat 
també va ser un punt a destacar - en negatiu 
per a les gavines- ja que són diferents par-
tits els que les grans ocasions no acaben de 
sentenciar. 
Amb aquesta victòria de mèrit, les gavines es 
col·loquen segones en solitari (18 punts) a 
només 3 respecte les líderes, el Huesca, que 
encara no coneix la derrota ni l’empat i deixa a 
dos punts enrere el Sant Gabriel, l’únic equip 
que ha pogut derrotar el Seagulll.
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POLIESPORTIU

Mostra de Karate 
al Poliesportiu de Pomar

Foto: Club Natació Badalona

El cap de setmana, al Polies-
portiu de Pomar, es va celebrar 
el Seishin Karate Day - dia 
internacional del Karate -, or-
ganitzat pel Seishin Kyokushin 
Organization. Diferents clubs 
van assistir a la jornada d’ex-
hibició, que tenia com a objec-
tiu que tant nens com adults 
poguessin veure i aprendre 
les diferents dinàmiques que 
es duen a terme durant els en-
trenaments d’aquest esport. La 
principal modalitat que es va 
ensenyar - més popularitzada a 
dia d’avui - va ser el Kyokus-
hinkai.

El passat divendres i cap de 
setmana, el port de Badalona 
va viure la competició de vela 
Golden Cup. L’edició d’en-
guany va tenir dues proves, la 
primera dissabte que consistia 
a navegar 60 milles nàutiques 
i el diumenge, la segona prova 

Badalona ha acollit la 
Golden Cup de vela

Foto: Port Badalona

Foto:  bdncom

de 15 milles. El badaloní Pere 
Crespo va quedar campió en 
la categoria solitari mentre 
que el navegant de Llavaneres, 
Lluís Blanchar va emportar-se 
el trofeu de la Golden Cup. 
Més de 20 velers van inscriu-
re’s a les proves.

Diferents clubs de Catalunya van agrupar-se 
per visibilitzar diferents dojos

Lhjvufdohsyu vhgyreo giuorg heyi ogryeo hguiro 
ehyu gohreuyiao greiarhua

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha obert 
diligències contra l’exalcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, pel pagament d’ho-
res extres a la Guàrdia Urbana en període 
de vacances. Ho va fer malgrat que existia 
un informe desfavorable de la intervenció 
municipal que aconsellava no fer el tràmit. 
El motiu és que els agents no poden cobrar 
extres si es troben de vacances i, per tant, el 
pagament és il·legal. L’actual regidor del PP 
de Badalona podria enfrontar-se a possibles 
acusacions de prevaricació i malversació de 
cabals públics.

Aquest estiu els agents han tornat a 
fer hores extres durant les vacances
Aquest estiu, s’ha tornat a repetir la situació 
d’haver d’activar agents del cos en període 
de vacances, però ara s’analitza de quina 
manera es poden pagar els imports corres-
ponents. A dia d’avui, la interventora muni-
cipal ha bloquejat el pagament d’aquestes 
hores, ja que el procediment s’ha detectat Foto: Arxiu

Va donar l’ordre amb un informe desfavorable de la intervenció municipal

com a il·legal. La decisió final la tindrà el 
servei de resolució de discrepàncies de la 
Generalitat. En el cas que s’acabi deter-
minant que el procediment de pagament 
d’aquestes hores sigui il·legal, l’Ajuntament 
de Badalona haurà de compensar als treba-
lladors d’una altra manera, com ara donant 
més dies de festa.

Una falta d’agents
La falta d’agents durant els mesos de vacan-
ces no és un fet aïllat del govern d’Albiol. 
La Guàrdia Urbana de Badalona té uns 240 
agents en actiu i, segons ha explicat l’ACN, 
en caldria un total de 305. Aquesta man-
ca d’agents es nota sobretot en els mesos 
d’estiu quan gran part de la plantilla agafa 
vacances. Davant d’aquesta necessitat, el 
consistori va fer treballar, aquest passat 
estiu també, a uns agents que teòricament 
tenen vacances i es va dir que se’ls retri-
buiria amb el pagament en forma d’hores 
extraordinàries treballades. La interventora 
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La categoria de Primera Mascu-
lina tindrà dos derbis badalonins de 
nivell. Dissabte a les 21h de la nit, 
el Casagemes-Albert Esteva rebrà el 
Minguella B - Círcol B, en què l’equip 
local buscarà seguir amb la gran dinà-
mica. El diumenge a les 17:45h a Paï-
sos Catalans es disputarà el Natzaret 
- Llefià. En canvi, el Bufalà buscarà 
la segona victòria de la temporada, el 
dissabte a les 19:15h contra Centre 
Catòlic Hospitalet. Respecte Prime-
ra Femenina, els equips badalonins 
disputaran partits molt complicats: la 
Minguella buscarà refer-se de la de-
rrota al camp del Sant Gervasi (4-1) 
i el Llefià sumar la segona seguida 
contra el Geieg B  (2-2). A la categoria 
reina a Badalona, Copa Catalunya 
tindrà uns partits d’alt nivell: la Min-
guella rebrà el Montgat el dissabte a 
les 19:15, un partit amb dinàmiques 
oposades, en què els de Casagemes 

arriben a la cita després d’assaltar 
Masnou.  Els Maristes Ademar torna-
ran a necessitar l’ambient de La Plana 
per aconseguir la victòria contra el 
Collblanc, el diumenge a les 17:45h. 
A l’latre grup de Copa, el grup 3, el 
Círcol Catòlic es desplaçarà al camp 
del líder, el Cerdanyola que encara 
no coneix la derrota, el dissabte a les  
18:00h. Per últim, el Badalonès voldrà 
trencar la mala ratxa de resultats dis-
sabte a les 19:30h a La Plana contra 
el Sant Boi. A la Segona Femenina 
, el Círcol Catòlic visitarà el principal 
equip a l’ascens, el Bàsquet Neus, 
diumenge a les 18:00h. Un altre derbi 
que tindrem a la ciutat serà el que es 
jugarà el diumenge a les 16:00h al Po-
liesportiu de Bufalà, en què el Sant Jo-
sep i la Penya seran les protagonistes. 
Per últim, el Sant Andreu de Natzaret 
rebrà a Països Catalans l’EPSA a les 
19:30h.

Jornada de derbis a 1era cat Masc: 
Minguella B - Círcol B i Sant Andreu - Llefià 
El Llefià - Geieg B i el Sant Gervasi - Minguella, els plats forts de 1era Cat Femenina
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