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Bon Nadal!
Plaça Roja, al barri de Sant Roc / @msubirats
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El Nadal a Badalona té moltes cares. També la
de desenes d’infants que passaran aquestes
festes en cases d’acollida i en centres hospitalaris.
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L’altra cara del Nadal:
Els nens que no podran passar
les Festes a casa seva
El més habitual aquests dies és que els
nens i nenes de Badalona ja estiguin redactant la seva carta als Reis. Segur que
el llistat de joguines és infinit. Però enmig
de la fal·lera comercial de les Festes, sovint s’invisibilitza la realitat de menors que
passaran la Nit de Nadal i la de Reis lluny
de casa seva i, en molts casos, lluny de les
seves famílies. Els professionals que treballen amb nens que estan en cases d’acollida
o en Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) tenen clar que el Nadal aguditza
la sensació de solitud dels menors però la
seva màgia també els consola. Ens ho ha
explicat la Montserrat Juvanteny, presidenta
honorífica de la Fundació que porta el seu
cognom, i que ha dedicat tota la vida als
més petits. En el cas de Badalona, la Fundació Concepció Juvanteny gestiona el centre
La Dida, al parc de Can Solei on hi passen

de forma temporal nois i noies dels 0 als
18 anys que, majoritàriament, provenen de
famílies desestructurades o amb problemes
mentals. És un espai d’urgència, on se’ls fa
una primera acollida durant sis mesos o un
any per després derivar-los a una família
adoptiva, d’acollida o, en última instància,
al CRAE. “Els nens han d’estar amb una
família”, sentencia Juvanteny que busca
l’entorn familiar allà on sigui, encara que
s’hagi de creuar l’Atlàntic. Alguns d’aquests
nens tindran la sort que un parent se’n farà
càrrec, d’altres, estaran fins als divuit anys
en un dels centres que gestiona la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. “Per a ells, el Nadal és trist -explica
Montserrat Juvanteny-. Quan he preguntat
a una nena com viuria aquests dies, m’ha
dit que per a ella el Nadal és família i no la
té”. Per això, aquesta fundació fa anys que

intenta posar-hi remei i alguns dels tutors
del centre s’ofereixen voluntàriament per
endur-se durant les Festes algun dels residents. “És difícil que un nen pugui reproduir de gran un entorn familiar que no ha
viscut, per això crec que és important que
puguin veure com s’engalanen les taules
per Nadal o com es fa cagar el tió, encara
que siguin musulmans i no ho celebrin”.
Aquest any, però, segons explica Juvanteny,
la Generalitat està posant més pegues per
poder-ho fer. Ella insisteix “per a un nen, no
és el mateix estar amb un tutor que cobra
per estar amb ell, que saber que aquell tutor se l’enduu de forma voluntària per estar
amb la seva família.
La il·lusió del Nadal
La mateixa Montserrat Juvanteny se sorprèn del poder que té la màgia d’aquests-

LA FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY COL·LABORA MOLT ESTRETAMENT AMB BADALONA
La Fundació Concepció Juvanteny va
ser creada l’any 2000 i des d’aleshores
treballa en diverses poblacions catalanes, entre elles Badalona. Pel que fa a
adopcions i acolliments a tot Catalunya, durant l’any 2017 s’han proposat
des del Servei d’Acolliments de l’ICAA
un total de 45 infants, més 13 propostes pendents del 2016. Finalment s’han
pogut constituir un total de 26 nous
acolliments. La mitjana d’edat dels infants acollits al llarg aquest any 2017,
exceptuant els nadons acollits d’urgència i diagnòstic ha estat de 4 a 8 mesos;
sent la més gran un nen de 11 anys, i el
Façana de La Dida de la Fundació Juvanteny a Can Solei / Carles Tornero

més petit una nen de poc més d’un any.
La Fundació, però, també col·labora amb
l’Hospital Germans Trias i Pujol en casos de presumptes abusos sexuals, la
majoria dels quals es produeixen dins
de l’àmbit familiar. L’objectiu fonamental
de la psicoteràpia amb nens víctimes de
maltractament i/oabús sexual és la de
contribuir a la reparació del dany i el
patiment traumàtic dels mateixos, tornant al nen a la seva línia de desenvolupament, al mateix temps que s’intenta
prevenir que aquests es transformin en
nens o joves agressors o en adults amb
problemes.
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dies: “aquests nens tenen tanta empatia que
la soledat que pateixen la supleixen amb la
il·lusió de regals. Recordo el cas d’un nen
que li va preguntar al Pare Noel si la seva
mare li havia demanat alguna cosa per a
ell. El Pare Noel li va dir que sí i aquell nen
es va posar molt feliç en saber que la seva
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mare havia pensat en ell. I és que els nens
tenen una cosa molt bona i és que no deixen
de somniar”. La realitat, però, és crua i quan
els menors de centres com La Dida fan la
seva carta als Reis no demanen pas la darrera joguina que s’anuncia a televisió, sinó
“tenir una família”, diu Juvanteny.

Una vintena de nens
passaran el Nadal
a Can Ruti
Les acitivitats que organitza aquest centre per les
Festes deixen un bon record en els més petits
Els nens i nenes que passen el Nadal en un
centre hospitalari com és el Germans Trias
i Pujol viuen una realitat molt diferent. “Els
nens que estan ingressats tenen la família
al costat, els nostres no i saben que, per
estar bé, han de fer sols un esforç” explica
la Montserrat Juvanteny. Ho corrobora el
pediatre de Can Ruti, Francisco Almazán,
que assegura que la imatge del Nadal als
hospitals que es reflecteix en produccions
de ficció com “Polseres vermelles” o “Plan-

ta 4ª” és força fidel a la realitat que es viu en
aquestes dates. “Els nens viuen un ambient
molt maco al Centre i es desviuen amb les
desenes d’activitats que es fan. Sovint són
els pares a qui se’ls cau el món a sobre
quan saben que passaran aquests dies en
aquest entorn”. Ara bé, és difícil generalitzar
perquè a la planta de pediatria de l’Hospital
Germans Trias i Pujol hi ha realitats molt
diverses: des dels nens que passaran uns
pocs dies al centre fins a aquells malalts

Visita dels Reis d’Orient a Can Ruti al gener de 2018 / HGTP

crònics que porten molt de temps. “Els que
només hi passaran una curta estada viuen
un Nadal diferent i saben que després la vida
segueix -explica Almazán- Fins i tot aquells
pacients que han patit un càncer i després
es curen, recordaran l’estada a l’hospital
amb il·lusió”. També depèn molt de l’edat
del pacient. Segons el pediatre de l’Hospital
Germans Trias i Pujol, “els adolescents tendeixen a pensar més del compte però els més
petits són més immediats, és a dir, que si te-

nen febre, es quedaran al llit però si es troben
bé, estaran fent salts. Jo he vist nens que, encara que vagin coixos, corren quan veuen els
Reis d’Orient a l’hospital”. Justament per això
-explica el pediatre de Can Ruti- aquests nens
no deixen de demanar joguines a les seves
cartes a Ses Majestats i només els més grans
es plantegen altres desitjos com curar-se. En
tot aquest ambient nadalenc hi juguen un paper molt important els voluntaris, que també
estan amb els nens i els ajuden a pintar o a

ESPECIAL NADAL 2018

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT

5

6 REPORTATGE

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 638

ESPECIAL NADAL 2018

REPORTATGE

Carles Tornero / Montse López - redaccio@diaridebadalona.com

8 nens resideixen a una
Casa d’Infants on es
treballa amb la família

Nosaltres hem pogut entrar a aquesta casa,
un espai totalment acollidor on precisament
hem coincidit amb la mare d’un dels nens
que es troba en aquesta situació. Mentre el
seu fill és a classe, ella ha acompanyat a la
treballadora familiar a fer la compra i l’ha
ajudat a fer el dinar mentre espera que els
nens tornin de l’escola. Les 8 famílies que
es troben a la Casa d’Infants de Badalona
són enmig del procés ja que van entrar
entre els mesos de febrer i març, després
que acabés d’adequar-se el pis del barri de
Bufalà.

És un recurs de la DGAIA per a nens d’entre 3 i
17 anys que acabaran tornant ama casa

7

15 Cases d’Infants a Catalunya
Les Cases d’Infants es van crear l’any 2010
fruit del treball conjunt de diferents entitats
del Tercer Sector per tal de trobar una nova
manera d’atendre la infància en risc social
i, sobretot, de la implicació amb les seves
famílies. Actualment a Catalunya n’hi ha 15.
A més de Badalona, n’hi ha a Barcelona,
Terrassa, l’Hospitalet de Llobregat, Blanes, Lloret o Santa Coloma de Farners. En
aquestes cases s’hi treballen aspectes com
la temporalitat, les unitats reduïdes, la participació, la proximitat i el treball en xarxa.

Sala d’estar compartida de la Casa d’Infants de Badalona / Montse López

Aleix Vidal i André Gomes, el gener de 2018 a Can Ruti / HGTP

decorar l’arbre de Nadal de l’Hospital, mentre
els pares es prenen un descans.
Moltes activitats per Nadal a Can Ruti
Actualment, a l’Hospital Germans Trias i Pujol
hi ha una mitjana de 25 infants hospitalitzats,
del quals més de la meitat són lactants (fins
a 2 anys), però la xifra és molt variable. Per
exemple, ara hi ha molts nadons per un virus
estacional. Tots, però, gaudeixen de les activitats programades en aquest centre hospitalari.
Per exemple, aquest dimecres, Correus va
passar per les habitacions a buscar les car-

tes per a Ses Majestats. Si s’han portat bé, els
Reis d’Orient els portaran els regals el dia 5
de gener, abans de desfilar amb la cavalcada.
El dia 20 de desembre el Pare Noel els ha
fet una visita i els estudiants de la UAB l’han
acompanyat amb una cantada de nadales. Ara
bé, quan més s’emocionen els nens de Can
Ruti és amb les visites que faran a principis
de gener els jugadors del FC Barcelona, el
Joventut de Badalona i el CF Badalona. L’any
passat van ser els blaugranes Aleix Vidal i André Gomes els que van fer les delícies dels
més petits.

Mentre molts d’aquests nens no podran
passar el Nadal a casa amb les seves famílies, n’hi ha d’altres que sí podran fer-ho
tot i trobar-se enmig d’un pla d’intervenció
integral. Són els infants i adolescents de la
Casa d’Infants de Badalona. És un recurs
de la DGAIA -sota el paraigües del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat- que ofereix residència
temporal a nens d’entre 3 i 17 anys, les famílies dels quals no se’n poden fer càrrec.
Les causes per les quals no poden fer-ho
són diverses i no són només econòmiques. Habitualment es tracta de famílies
desestructurades que no poden oferir als
seus fills un entorn familiar adequat on els
infants puguin desenvolupar un projecte
educatiu que els beneficiï. Aquesta casa,

que es troba al barri de Bufalà des de fa tot
just un any, ofereix a aquests nens els serveis necessaris per tenir un entorn quotidià.
La Casa d’Infants de Badalona dona cabuda a 8 nens -els que ocupen aquest espai
des de principis d’any- en un pis on hi ha
cinc habitacions, dos lavabos adaptats, una
cuina i una sala d’estar amb una gran taula on comparteixen els àpats. Però no els
comparteixen només entre ells o amb els
educadors amb qui treballen el seu projecte
educatiu, sinó que les seves famílies també
participen del seu dia a dia. Són nens derivats per serveis socials que es troben a mig
camí entre aquells que assisteixen a centres
oberts i aquells que passen a estar sota la
tutela de la Generalitat. En aquest cas, la tutela la segueixen tenint els seus pares però

la “guarda” la té l’administració de manera
temporal. “La proposta d’intervenció integral és d’un any però hi ha casos en què pot
allargar-se fins a un any i mig” explica la
directora de la Casa d’Infants de Badalona,
Ruth Sales. Ella ja havia treballat en altres
cases d’aquest tipus -a Catalunya n’hi ha
15- i el gener de 2017 va obrir aquest servei
a Badalona, gestionat per la Fundació Acció
Social Infància (FASI). “Treballem en el territori d’on provenen els infants, de manera
que segueixen anant a la mateixa escola i
mantenen l’entorn que tenien perquè la finalitat és que acabin tornant a casa seva”, afegeix Sales. En la Casa d’Infants de Badalona
hi treballen 11 persones entre educadors,
treballadors familiars, psicòlegs, pedagogs

i la direcció. Fan torns i cobreixen les 24
hores del dia i els 7 dies de la setmana. Tot i
això, no tots els nens dormen i mengen tots
els dies a la Casa d’Infants. Cada família té
un pla de treball específic segons la seva
situació. D’aquesta manera, coincideix que
els 8 nens de Badalona podran passar el
Nadal a casa seva amb les seves famílies.
Els pares porten els nens a escola
Els educadors i treballadors familiars fan
una tasca pedagògica amb els nens i també
amb els seus pares. I és que formen part
del projecte al 100%. La mare o el pare de
l’infant pot anar a despertar cada matí el
nen, esmorzar amb ell, portar-lo a l’escola
i després dinar amb ell a la Casa d’Infants.

Habitació de dos dels menors de la Casa d’Infants de Badalona / Montse López
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La Mostra de Pessebres de Badalona celebra els
vint anys mantenint viva la tradició
El Refugi exposa diorames que recullen racons emblemàtics com Ca l’Andal
Inexplicablement, molts badalonins encara
es perden cada any la mostra de diorames
que s’exposa al Refugi, la sala d’exposicions que hi ha sota la Plaça de la Vila. I
això que enguany celebren vint anys des
que es va recuperar aquesta tradició. Ara
bé, quan els visitants descobreixen la qualitat dels pessebristes de l’associació badalonina és difícil que se’ls oblidi el següent
Nadal. Amb un detall mil·limètric, alguns
dels racons més emblemàtics de la nostra
ciutat, com el Pont del Petroli o Sant Jeroni de la Murtra, han servit d’escenari per
a Sant Josep, la Verge Maria i el Nen Jesús. “No crec que ens quedin gaires llocs
per fer”, reconeix Lluís Garcia, president de
l’Associació Amics del Pessebre de Badalona. Aquest any, es poden veure racons com
la masia de Ca l’Andal, la Plaça de l’Oli, o
el carrer Pujol. El que preocupa a l’entitat
és la falta de relleu generacional, és a dir,
de joves que s’animin a seguir la tradició.
“Només tenim dues persones menors de 30

Diorames d’El Refugi./ Manel Subirats

anys”, reconeix Garcia. Veient el resultat, es
podria pensar que es necessiten no poques
habilitats per obtenir un diorama tan perfec-

te, però el president d’Amics del Pessebre
manté que “només calen moltes ganes i
sentit crític”.
Pocs canvis en 20 anys
Part de la màgia d’aquestes diorames és
que mantenen l’esperit original de quan es
feien fa més de 50 anys. En Lluís Garcia explica que als anys seixanta el material que
feien servir els pessebristes era guix, però
pesava massa. Ara fan servir porexpan, que
és menys mal·leable però més còmode de
transportar. També la tecnologia LED ha
arribat als diorames en els darrers anys. La
resta es manté inalterable. De fet, el canvi
més significatiu és l’espai on s’exposen els
diorames. En Lluís Garcia recorda l’època
en què s’ensenyaven al Refugi quan només
era un magatzem de la brigada municipal i
no s’havia remodelat com a sala d’exposicions. “Encara recordo aquell diorama on

va aparèixer un ratolí movent-se tranquil·lament entre les figures”, explica rient el president dels pessebristes. Un dels moments
en què Amics del Pessbre va brillar més va
ser en motiu de l’elecció de Badalona com
a Capital de la Cultura Catalana el 2010.
Aleshores, tots els diorames giraven a l’entorn de Badalona i, en especial, en Lluís
Garcia recorda el seu, que va ser la Rambla.
De Sovint els diorames es llencen després
d’exposar-los però el que molts badalonins
no saben és que si s’adrecen al Refugi el
dia 6 de gener, quan acaba la mostra, poden quedar-se gratuïtament algunes de les
estructures que fan servir els pessebristes.
Per altra banda, Amics del Pessebre de
Badalona enguany també col·labora amb
la Biennal del Pessebre Català que es fa a
Vilanova i la Geltrú i hi ha dos diorames exposats al Museu del Pessebre de Catalunya
a Montblanc.

Diorames d’El Refugi./ Manel Subirats
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Un Nadal de cinema a Badalona
quarts de dotze perquè els badalonins després poguessin assistir a la Missa del Gall,
segons relaten les cròniques de l’època on
també es descriu que el públic era “selectíssim”. Segons Casals, en aquella època,
“els dibuixos animats eren tota una novetat
que va impressionar el públic de Badalona”.
Aleshores, el cinema Nou va contrarestar
amb “Vive como quieras” de Frank Capra.
Comença ja a detectar-se un interès dels
cinemes de Badalona per projectar pel·lícules familiars, pensades per al gran públic,
amb un valors morals que feien les delícies
del règim franquista. El clàssic nadalenc de
“¡Qué bello es vivir!” es va veure el Nadal de
1951 al Principal.

A partir de l’1 de gener
els trajectes que tinguin origen
i destí metropolità es podran
fer amb títols d’una zona

Cicles especials de Nadal als 60
Els cicles de pel·lícules pensats exclusivament per a Nadal i per al públic més infantil
arriben a finals dels anys 50 i principis dels
60. Casals ha identificat una política dels cinemes durant aquesta etapa al voltant de les
emergents estrelles juvenils, com ara Jo-

Cinemes Victòria, a l’actual bingo de Via Augusta / Arxiu del Museu de Badalona

Financiació

0%

CALEFACCIÓ TOTAL
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INTERESSOS
fins a 3 anys

AQUEST NADAL REGALAT CONFORT
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TEU OBSEQUI NADALENC
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S’implanta
la tarifa plana de
transport públic
a la Metròpolis
Barcelona

Blancaneus es va estrenar a Badalona una Nit de Nadal i als anys seixanta es van
dedicar cicles sencers durant aquestes dates a estrelles com Marisol o Joselito
Aquests dies, no és estrany anar als cinemes de Badalona -els únics que queden,
els del Màgic- i veure que es programen
pel·lícules nadalenques o infantils. I, tot
i que cada any és menys habitual, a la televisió segur que s’acaba projectant “¡Qué
bello es vivir!”. Però des de quan existeix
aquesta tradició? Ens ho ha respost Núria
Casals, l’autora del llibre “La gran il·lusió.
El cinema a Badalona 1898-1975”, que és
el mateix nom de l’exposició que es pot
veure al Museu de Badalona fins al 17 de
febrer. Casals s’ha llegit totes les cartelleres
de quasi vuitanta anys de cinema a Badalona, quan hi havia una desena de sales
distribuïdes per diversos barris. Casals explica que fins als anys 40, pràcticament cap
cinema feia cicles especials per a aquestes
dates però la Nit de Nadal del 1941 s’estrena, amb anys de retard, “Blancaneus i
els Set Nans” al cinema Victòria. Un acte
tan important que hi va assistir fins i tot
l’alcalde d’aleshores, Salvador Serentill. El
més curiós és que es va programar fins tres
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La implantació del sistema tarifari integrat del transport públic de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
va dividir, l’any 2000, els 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB) en dues zones tarifàries.
El sistema, basat en zones, suposava
fins ara un handicap econòmic per a
aquestes poblacions, ja que la diferència de preu del bitllet era notable d’una
zona a una altra. La reivindicació històrica dels municipis metropolitans
que formen part de la segona corona
d’equiparar les tarifes a les dels altres
que constitueixen la metròpolis barcelonina ha donat fruit i a partir de l’1
de gener del 2019 serà una realitat. A
petició de l’AMB, el consell d’administració de l’ATM ha aprovat l’aplicació
d’una tarifa plana per als desplaçaments entre els diferents municipis de
l’àrea metropolitana de Barcelona al

marge de la zona tarifària a la qual pertanyin. La mesura permetrà desplaçar-se
amb títols a preus d’una zona en els trajectes que tinguin com a origen i destí
un municipi de la metròpolis Barcelona i
no suposarà cap canvi de zona tarifària.
“El transport de dins l’àrea metropolitana té caràcter urbà i, per tant, una tarifa
plana és del tot lògica. D’altra banda,
l’expansió dels títols d’una corona a
la totalitat de l’AMB afavoreix l’ús del
transport públic per la important rebaixa de tarifes que tindran aquests
18 municipis”, assenyala Joan Maria
Bigas, director de mobilitat i transport
de l’AMB. També recorda que l’actuació entra dins les polítiques d’aire net
que estan adoptant totes les administracions i que l’AMB ha liderat conjuntament amb iniciatives com la implantació de les zones de baixes emissions
i la retirada de vehicles dièsel. “El sis-

tema tarifari és matricial: cada municipi té una relació determinada amb un
altre. Ara l’únic que fem és canviar un
atribut. Per exemple, amb la tarifa plana, la relació de Sant Cugat amb Barcelona canvia, però la de Sant Cugat amb
Terrassa, no”, afegeix.
Reduccions dels preus dels títols
Badia del Vallès, Barberà del Vallès,
Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del
Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat,
Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de
la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant
Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts,
Santa Coloma de Cervelló i Torrelles són
els 18 municipis metropolitans de la segona corona tarifària els habitants dels
quals, a partir de l’1 de gener, podran
viatjar per tota la Metròpolis Barcelona
amb el títol d’una zona. El benefici serà

bidireccional, en relació als municipis
de la primera corona tarifària. L’homogeneïtzació de la tarifa a la metròpolis
entrarà en vigor pels següents títols:
T-10, T-10 per a treballadors a l’aeroport, T-50/30, T-70/30, T-Mes, T-Mes
per a persones en atur, T-Trimestre,
T-Jove, títols integrats bonificats per a
famílies monoparentals i nombroses,
T-Dia, T-Aire, T-Esdeveniments i bitllets senzills.
Estalvis directes del 50%
Amb l’aplicació de la tarifa plana es
preveuen estalvis directes del preu
del bitllet de fins al 50%, fet que repercutirà directament en la butxaca
del ciutadà. Per exemple, una persona que comprava la T-10 de dues
zones setmanalment i que ara passarà
a comprar-ne una d’una zona tindrà
un estalvi de 9,90 euros per targeta,
de 39,60 euros al mes i de 475,20
euros l’any -en el supòsit que adquireixi quatre targetes al mes i d’acord
amb els preus dels títols integrats
del 2018-. “Financerament, calia fer
viable l’operació. Per això, l’AMB ha
contribuït amb l’import equivalent al
que serà la recaptació del tribut metropolità en aquests divuit municipis:
17 milions d’euros”, explica Bigas.
Aquest tribut finança les actuacions
necessàries per aconseguir un territori més ordenat i vertebrat en matèria
d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a la seva connectivitat,
mobilitat i funcionalitat. A partir de
l’1 de gener, anar de Badalona fins a
qualsevol dels 18 municipis metropolitans de la segona corona tarifària
tindrà una reducció fins a un 50%.
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selito, Marisol i Rocío Dúrcal. Així doncs,
al 1958 el Victòria projecta durant el Nadal
“El ruieñor de las cumbres” de Joselito,
que també seria l’estrella del desembre del
1959 amb “Escucha mi canción”. Al 1961
li va tocar el torn a Marisol amb “Ha llegado un ángel” i al 1962 a Rocío Dúrcal, que
s’estrenava a la gran pantalla amb “Canción
de juventud”. Al 1963, Marisol repeteix a
Badalona amb “Marisol rumbo a Río”, que
seguia l’estela de l’exitosa “Tú a Boston y
yo a California” on la trama també gira al
voltant de dues germanes bessones i que ja
havia projectat el Nadal de 1963 el cinema
Nou.”Ja aleshores, es veu clarament que els

Carles Tornero
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cinemes de Badalona projecten pel·lícules
pensades per al públic infantil que estava
de vacances i la majoria s’estrenen durant
la setmana de Reis”, explica Casals.
A partir dels anys setanta, els cinemes aposten per estratègies diferents
L’estudi de la Núria Casals acaba el 1975,
quan mor el dictador Francisco Franco i,
pocs anys després, la censura desapareix.
“Tot i així -relata la historiadora- la censura
al cinema ha existit dels seus inicis, sobretot per qüestions morals”. A més, durant
anys, les pel·lícules arribaven a Badalona
fins a 5 anys més tard de l’estrena als Estats

El cinema Picarol, l’última sala que va resistir al Centre/ Arxiu del Museu de Badalona

El cine Nou, quan estava al Carrer Francesc Layret / Arxiu del Museu de Badalona

Units. En primer lloc, a causa dels conflictes
bèl·lics durant la Segona Guerra Mundial,
i, després, a causa de l’estricta moral franquista que va impedir que molts badalonins
poguessin veure pel·lícules de cert contingut eròtic, com “El Tango en París”. En tot
cas, a principis dels setanta, amb Franco
encara viu, cada cinema apostava per una
pel·lícula diferent, encara que ja s’hagués
estrenat anteriorment. El Nadal de 1971, per
exemple, a la cartellera del Nou es podia
veure “Testigo de cargo”, pel·lícula de 1957
dirigida per Billy Wilder. El 1974, el Picarol
optava per “Sabrina”, una comèdia romàntica de 1954 també dirigida per Billy Wilder, i
el Principal arriscava menys amb el clàssic
de “Los Diez Mandamientos”, del’any 1956

dirigida per Cecil B. De Mille. A partir dels
anys vuitanta i noranta, el cinema nordamericà imposa les seves estratègies comercials
i no veurem gaires diferències entre les sales multicinemes de qualsevol població de
Catalunya. Diferent eren aquells anys 50 i 60
quan Victòria, Picarol i Nou estrenaven les
grans pel·lícules i després passaven per la
resta de sales com el Verbena, el Cervantes,
el Marquina, l’Artigas, La Salud o el Cinema
Badalona. De fet, als anys setanta, algunes
sales es van especialitzar, com és el cas del
Principal que va projectar pel·lícules de cert
contingut eròtic, o el Nou, que tenia l’exclusiva de les pel·lícules de la FOX i de Walt
Disney. Tot ha canviat. També abans, amb
una sola entrada, es veien dos films.
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Marta Carreras: “Per molt dolorosa
que pugui ser la veritat, mentir sempre és pitjor”
La guanyadora del Premi de Narrativa escriu un conte de Nadal per als nostres lectors
Els que coneixem la Marta Carreras sabem
que és incansable i que, si ha guanyat el
27è Premi Literari Ciutat de Badalona de
Narrativa, és perquè ha treballat molt dur.
Ho saben bé els companys de Badalona Comunicació on hi va treballar durant 12 anys.
El seu llibre “Tot el que no t’he dit” (Vienna
Edicions) recull setze contes que tenen com
a denominador comú allò que tots amaguem a la nostra vida quotidiana, un tema
que condiciona molt el nostre dia a dia i en
canvi mai ocupa pàgines a la premsa. Així

que és bo i necessari obrir aquest parèntesi per parlar de literatura i de les relacions
personals.
Què suposa per a una badalonina que
viu i ha treballat a la ciutat, guanyar el
premi Ciutat de Badalona?
És un orgull. A la il·lusió de guanyar el premi
i poder veure el llibre publicat, s’hi suma un
component emocional molt fort. Mai m’hagués imaginat que tindria a casa una Venus
de Badalona. La satisfacció és immensa.

Marta Carreras amb el llibre guanyador “Tot el que no t’he dit” / Angel Garrido

El teu és un recull de contes però tenen
alguna cosa en comú: la mentida. Creus
que ens mentim massa?
No sabria dir si és que ens mentim massa
o és que no ens atrevim a expressar allò
que sentim, a dir el que realment pensem. A
vegades obviem la veritat per no ferir l’altra
persona i això a curt termini ens pot estalviar
el patiment però, per molt dolorosa que pugui ser la veritat, a la llarga, mentir sempre
és pitjor. I en un sentit més ampli aquí també hi inclouria altres formes de mentir en el
nostre dia a dia: per exemple, a les xarxes
socials compartim una part d’allò que som o
que sentim; maquillem la realitat i projectem
la imatge de nosaltres mateixos que creiem
que més acceptació tindrà en els altres. A
Instagram o Facebook sembla que tothom
tingui una vida perfecta i feliç. Quan ets adult
t’ho mires d’una altra manera, però per a un
adolescent pot ser molt frustrant pensar que
la vida dels altres és perfecta i la teva no.
Dius que has aconseguit que alguns
amics tornin a una llibreria a comprar
llibres. Cada any es llegeix menys i es
miren més les xarxes socials. Hem de

ser pessimistes amb la literatura?
M’agradaria respondre que no i per una part
crec que no ho hem de ser. Avui dia es publica literatura de qualitat i la gent llegeix.
El que potser està canviant són les formes
de consum, amb els llibres digitals o la
compra per Internet. I això fa que deixem
de trepitjar les llibreries i es perdi la relació
entre el llibreter i el lector. El que em preocupa més, i aquí sí que sóc pessimista, és
que crec que no estem sabent transmetre la
importància de la literatura en els joves, que
són els lectors del demà. Per a la gent de la
meva generació, durant la infància i l’adolescència, la literatura era la porta d’entrada a d’altres móns, els llibres et permetien
imaginar, viure i somiar d’altres realitats
Sempre hi ha elements biogràfics en un
llibre. T’ha funcionat com a teràpia?
Una mica potser sí. Quan escrius, sobretot
al principi, dones voltes a temes que et toquen de prop o que t’han preocupat en algun moment de la teva vida. Escriure és una
manera d’enfrontar-t’hi, de prendre’n consciència. I un cop el conte està acabat, també
és una manera de distanciar-te’n.

ESPECIAL NADAL 2018

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT 15

16 NADAL’18
Diuen que la bona literatura, ho és perquè aconsegueix interpel·lar-nos. Quines fibres poden tocar aquests contes?
Els personatges del llibre han mentit i han
callat davant de qui més estimaven, com
hem fet tots alguna vegada a la vida. En el
llibre les històries les protagonitzen personatges de diversa condició, edat i sexe, i
cada lector es podrà sentir identificat amb
alguna de les situacions que es plantegen.
Perquè en el fons tots som fills d’algú, tots
hem rigut, hem plorat, hem patit, ens hem
enamorat i hem hagut de prendre decisions
al llarg de la nostra vida. Els contes parlen
de tot això.
Ara que ho volem tot ràpid i sense que
ens ocupi molt de temps, el conte pot
tornar a ser un gènere literari de moda?
En aquest sentit el conte té un avantatge respecte la novel·la i és que pots llegir un conte
sencer en un període de temps curt. I aquest
fet encaixa bastant amb el ritme frenètic de
la societat d’avui dia on ho volem consumir tot de la manera més ràpida possible.
També és cert que hi ha editorials que estan
apostant molt fort pel conte, i ara podem llegir contes d’autors que fins ara mai s’havien
traduït al català, com Lucia Berlin, Carson
McCullers, David Foster Wallace o James
Salter. També s’han editat grans antologies
com “Tots el contes”, de Víctor Català i de
Katherine Mansfield o “Contes portàtils” de
Pere Calders. I tot suma.

Carles Tornero

Series capaç de triar una frase del llibre
que resumeixi el seu esperit?
L’últim conte del recull, que es titula igual que
el llibre, crec que és el que ho resumeix millor.
Una frase que no sigui un ”spoiler” per als futurs lectors seria aquesta, extreta d’un diàleg
entre dos personatges: “Ha de deixar fluir els
seus sentiments. Expressi’s amb llibertat i ja
veurà com després se sentirà molt millor”.
Per què aquesta fotografia de portada?
És un fragment del quadre “Sea Watchers”,
d’Edward Hopper, un pintor que sempre
m’ha agradat molt, i l’edició del llibre per
part de Viena Edicions és magnífica. Ens
vam plantejar d’altres opcions, però havia
de ser aquesta: crec que aquest quadre reflecteix amb una imatge el que jo he intentat
reflectir amb paraules.
Diuen que el proper pas després del
conte és la novel·la. Ho sents així?
El motiu pel qual m’agrada escriure contes
és que puc plantejar moltes situacions diferents amb infinitat de personatges. En un
recull pots abordar molts temes i no necessites casar-te amb cap d’ells en concret. Però
alguns dels contes de “Tot el que no t’he dit”
podrien ser la llavor d’una novel·la, perquè el
que faig és començar i acabar la narració en
un punt concret, però la història té un abans i
un després, i la podria continuar. De moment
m’he sentit més còmode amb el conte, però
no descarto fer novel·la més endavant.

Núm. 638

EL CONTE DE NADAL DE LA MARTA CARRERAS:
“EL TORTELL DE REIS”
A banda del famós “Conte de Nadal” de
Charles Dickens, per a aquestes Festes
és molt habitual que s’expliquin contes
per explicar les tradicions als més petits.
A Badalona en sabem un munt gràcies al
conte “El fanalet d’en Tasi” que va escriure
l’exalcaldessa Dolors Sabater. En aquesta
ocasió, li hem demanat a la Marta Carreras que ens escrigui un microrelat sobre
el Nadal. I de nou, allò que amaguem és
el leit motiv.
“Quan va notar la fava a la boca va deixar
de mastegar de cop. Va mirar al seu
voltant: pares, germans, cunyats, tiets

i cosins parlaven i reien aliens a la seva
desgràcia. Si ara ho anunciava en veu alta
no només hauria de pagar el tortell, hauria
de suportar un cop més ser la riota de la
família. Mentre conduïa fins aquí s’havia
promès que no tornaria a ser el blanc de
totes les dianes i durant el dinar havia procurat no trencar cap copa ni tacar-se amb la
salsa. Se la va empassar i va somriure satisfet, ningú se n’havia adonat. Però la rialla
li va quedar glaçada quan la seva cunyada
es va treure la fava de la boca. S’havia empassat la figureta? Sí, i amb ella, l’oportunitat de ser coronat com el rei de la festa” .
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BONES FESTES!
Benvolgut lector, benvolguda lectora del Diari de Badalona.
Com ja saps, la ciutat ha viscut un dels nadals més emocionants dels últims anys. Hem celebrat uns dies en què la il·lusió i la
fantasia han estat les protagonistes i en els quals hem compartit en família instants irrepetibles. Tots els nostres barris han pogut
sentir aquest esperit nadalenc que tant es mereixen. El nostre objectiu ha estat fer de Badalona la ciutat que es mereix. Som una
gran ciutat, amb molt potencial, i ens hem de comportar com una de les més importants del país. Per això estem molt orgullosos d’haver aconseguit que la inauguració del Nadal, el passat 1 de desembre, fos tan exitós i multitudinari. Amb molta gent
durant tot el dia a la Fira Hola Nadal, i amb 15.000 persones al concert d’Europa FM. Comerciants, participants i veïnat, ja ens han
demanat tornar a repetir-ho l’any vinent. Les fotos del pont del petroli il·luminat, de l’arbre de la plaça de la Vila, o de les caixes
de regals instal·lades al barri, inunden les xarxes socials. L’Escape Room va ser tot un èxit d’afluència, i la Fàbrica de joguines que
obrirà el 2 de gener a l’Escorxador serà el millor aperitiu per a la Cavalcada de Reis.
Els nostres veïns i les nostres veïnes perceben que la ciutat està contenta i que torna a somriure pel Nadal com fa anys. Ens hem
de felicitar entre tots per haver assolit aquest èxit.
Però ara toca mirar cap endavant. Entrem en un any nou, amb nous reptes a l’horitzó. Espero i desitjo que aquest 2019 sigui per
a la ciutat un any inoblidable, meravellós, amb bons projectes però sobretot amb molts somriures. Ens mereixem un any així.
Estimem el 2019. Estimem Badalona.
Álex Pastor Alcalde de Badalona
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Aprovat inicialment el pressupost municipal
gràcies a ERC i Guanyem
El PP vota en contra dels comptes per l’any que ve
El govern de Badalona va superar dimarts
l’aprovació inicial del pressupost municipal
gràcies, justament, als vots dels partits que fins
al juny estaven al capdavant de l’Ajuntament de
la ciutat.
Els regidors de Guanyem Badalona i ERC van
votar a favor dels números després de saber
que el PP votaria en contra. Els deu regidors
populars eren suficients per bloquejar l’aprovació dels comptes si la resta de grups s’abstenia, com estava previst inicialment abans de
començar el ple. Tot i acabar-hi donant suport,
els membres de l’anterior govern van acusar el
PSC de seguir una “tàctica electoralista” i van
intentar fins a darrera hora que el punt es retirés per debatre més a fons el document.
Tretze vots a favor, PSC, Units per Avançar, ERC
i Guanyem i la regidora Conxita Botey, deu en
contra, PP i quatre abstencions, ICV-EUiA, C’s
i Pdcat. Aquest va ser el sorprenent resultat de
la votació del pressupost municipal pel 2019.
Durant alguns minuts del ple, el pressupost
municipal estava clarament tombat, un cop
el PP va anunciar el seu posicionament en

Imatge del ple municipal de desembre, celebrat aquest dimarts

contra. El líder popular, Xavier Garcia Albiol,
va dir obertament que era “incomptable” donar
suport a uns comptes que comptessin amb el
vist-i-plau dels partits independentistes.
Ho va dir després que la resta de grups anunciés una abstenció, a excepció de la regidora
no adscrita, però també d’ERC, que des de
bon començament ja oferia el seu suport.
“L’abstenció ens feia sentir còmodes, però ens
fa patir i no farem el que va fer el PSC amb
tacticisme polític i que tant va perjudicar la
ciutat”, els va dir el portaveu republicà, Oriol

Lladó. Després de les paraules d’Albiol, ERC,
ICV i Guanyem, antics socis de govern, van
reclamar al PSC deixar la votació sobre la
taula per poder negociar millor els comptes en
les pròximes setmanes i portar el pressupost
a votació al mes de gener. Davant la negativa
de Pastor, l’exalcaldessa, Dolors Sabater, va
reaccionar i va anunciar el suport de Guanyem.
Amb els vots de Guanyem el ‘sí’ als comptes
passava de vuit a tretze vots, superant els deu
‘no’ del PP i, per tant, aconseguint la majoria
simple necessària per aprovar inicialment el

pressupost del 2019. El regidor del PDeCAT,
el de Cs i els dos d’ICV-EUiA es van abstenir,
també a l’espera de poder incloure propostes
en la fase d’al·legacions.
Tot i donar-hi suport, els grups d’esquerres van
criticar la “tàctica electoralista” del PSC i li van
recordar que el pressupost que va presentar és
“calcat” a la proposta de pressupost de 2018
que van rebutjar i que els va servir d’excusa
per presentar la moció de censura. “Ara podran
reconèixer que van votar ‘no’ per electoralisme.
És un cinisme que encara ens sorprèn”, va etzibar el portaveu de Guanyem, José Téllez.
Malgrat tot, l’alcalde, Àlex Pastor, va agrair el
“seny” dels grups i va comprometre a parlar-hi
en les pròximes setmanes perquè “les seves
propostes puguin ser una realitat” en el moment de l’aprovació definitiva dels comptes.
La regidora d’Hisenda, Teresa González, va
destacar que els comptes que van aprovar inicialment suposen un augment de 15 MEUR en
inversions destinades a millores en polítiques
socials, seguretat, igualtat, espai públic o ensenyament a la ciutat.
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ELS AMICS DE LA GENT GRAN CELEBREN EL SEU DINAR
DE NADAL
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Els militants d’ERC aproven
negociar amb d’altres forces
Els republicans podrien unir-se a una candidatura unitària

Foto: Creatia

Més de 175.000 persones grans
a Catalunya viuen soles. Aquests
dies de Nadal, la soledat es veu
agreujada per la nostàlgia i la
tristor que suposa viure un Nadal
sense ningú. Davant d’aquesta
problemàtica, el passat diumenge va celebrar-se a Badalona una
nova edició del Dinar de Nadal
on hi van participar avis i avies
de la ciutat, en un àpat que va
celebrar-se enguany al barri de
Sant Crist. En total, 16 ciutats
de Catalunya han organitzat 19

dinars amb més de 600 persones
grans, les quals han compartit
l’àpat amb els voluntaris i voluntàries que els donen suport
durant tot l’any. Així mateix, centenars de voluntaris i voluntàries
han lliurat aquests dies un regal
de Nadal a les 1.600 persones
grans que acompanya l’entitat.
Tot plegat representa la possibilitat de compartir una estona de
caliu humà i alegria que permeti
les persones grans ser de nou
partícips de la festivitat del Nadal.

Aquest dilluns, ERC a Badalona va
celebrar una Assemblea Local per
aprovar obrir negociacions amb
altres forces progressistes i d’esquerres de Badalona, de cara a les
eleccions municipals del mes de
maig del 2019. En un comunicat,
la formació republicana encara
aquesta opció, assegurant que la
suma de forces serà imprescindible per tal de desenvolupar un
projecte engrescador, progressista
i d’esquerres a la nostra ciutat.
Els republicans asseguren que la
suma serà “necessària per frenar
l’ascens de l’extrema dreta feixista representada pel PP de García
Albiol”. En el mateix comunicat,
ERC assegura que “no escatimarà
esforços, treballant amb generositat i defugint partidismes, per

Imatge d’arxiu de militants d’ERC a Badalona

assolir el millor acord possible
per al conjunt de la ciutadania”. Fa
setmanes, que diverses formacions
d’esquerres estan tenint converses
per anar plegades, amb una sola
candidatura, de cara a les eleccions
municipals. De moment, segons
algunes fonts, estaria a l’aire poder

encabir formacions com el Pdecat
en aquesta candidatura unitària.
Ara per ara, aquesta aglutinació
de partits d’esquerres estaria encapçalada per l’anterior alcaldessa,
Dolors Sabater, tot i que tot plegat
ho hauria d’aprovar les diferents
militàncies de cada partit.

Desarticulen una organització
que robava a persones grans amb abraçades
S’han fet diverses detencions a Badalona i municipis de l’àrea

Imatge de les detencions / Mossos d’Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una organització que aprofitava una abraçada o un gest afectuós per robar a persones grans a
Barcelona i l’entorn metropolità, el
conegut com a mètode de ‘Les Mimoses’. Quinze persones han estat
detingudes en total, de nacionalitat
romanesa i d’edats entre els 16 i
els 26 anys, algunes d’elles a Badalona. Els lladres seleccionaven
les víctimes que portaven joies o

rellotges de valor, els demanaven
informació sobre alguns adreça o
utilitzaven algun altre pretext per
començar una conversa. Quan s’havia generat un mínim de confiança
buscaven algun tipus de contacte
físic, una abraçada o una encaixada
de mans, i robaven l’objecte. Se’ls
acusa de divuit furts i robatoris violents. Els catorze adults han ingressat a presó i la menor en un centre
de reforma.
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El Diari de Badalona renova
totalment el seu web
Millorem l’aspecte de la nostra edició digital

Nova web del Diari de Badalona

El Diari de Badalona ha renovat el seu web
amb un disseny millorat, adaptat a tots els
dispositius i amb una estètica més atracti-

va i moderna. El nou portal millora la rapidesa de carrega i té per objectiu oferir als
nostres lectors un format molt àgil alhora

d’informar-se sobre la ciutat. Per aquest
motiu, la web és molt llegible i dinàmica,
facilitant d´aquesta manera l´experiència
de navegació. La portada ha estat redissenyada totalment amb una nova estructura més clara que concentra les seccions
més interessants pels nostres seguidors.
D´aquesta manera, amb només un clic
podràs accedir a l´hemeroteca, a la part
superior, però també a les seccions del
diari, com actualitat, esports, cultura, associacions o opinió. A més, també trobareu els titulars de darrera hora, sota el títol
“Trending Ara” al capdamunt del nostre
portal de notícies. El Diari de Badalona, a
més, vol apostar per la imatge i inclou un
apartat destacat per a vídeos de diferents
esdeveniments de la ciutat. Al renovat
web trobareu cada divendres l’edició de
paper, però també l’edició digital, amb les
notícies més destacades de la setmana a
Badalona. Amb aquesta renovació del web
el Diari fa un pas endavant per posar-se al
dia en el món digital.

Obre la
ludoteca
infantil de
Badacentre
Del 24 al 31 de desembre, excepte els dies
festius, l’associació de comerciants de Badacentre organitza, per primera vegada un
Espai Lúdic de Nadal al hall del Teatre Zorrilla, l’entrada que té al carrer del Mar. Els
pares podran deixar els seus nens i nenes,
de forma gratuïta, amb un tiquet de 5 euros
dels comerços adherits a Badacentre. La
ludoteca, que tindrà l’horari comercial de
les botigues, serà per nens i nenes de 2 a 8
anys. L’Espai Lúdic s’organitza per primera
vegada de la mà dels comerciants del Centre de Badalona.
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Un tram del col·lector de Llevant
traslladat uns metres terra endins
El Club Natació Badalona afectat per aquests treballs
Fa setmanes que part del litoral de Badalona
està tancat, amb tanques, i unes grans planxes
de ferro omplen part de la platja del Patí de
Vela. La solució provisional passa per moure
uns 3/5metres, cap a terra endins, la canonada del col·lector. La intervenció prèvia, abans
del trasllat, passa ara per instal·lar unes plaques en aquest punt, que un cop quedi traslladat el col·lector, seran tapades amb sorra
amb una mena d’escullera. Aquests treballs
provocaran, durant els propers tres mesos,
soroll i tremolors a tota la zona. El col·lector

de Llevant és una infraestructura del sanejament que recull totes les aigües residuals de
Montgat i Badalona i Sant Adrià de Besòs i
les condueix a la depuradora del Besòs. Les
obres van a càrrec de l’Ajuntament de Badalona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Fa
justament dos anys, un altre temporal va fer
malbé el tram del col·lector al seu pas pel barri de la Mora. Tot i l’actuació urgent, la zona
va quedar sense sorra. Per altra banda, a la
Mora queda pendent descontaminar el solar
situat davant de la platja.

Imatge de les obres a la platja del Patí de Vela / @msubirats

El Club Natació Badalona afectat per aquests
treballs
Una de les entitats més afectades és el Club
Natació Badalona que han traslladat les barques que tenien a la sorra uns metres. Des
del club s’han mostrat preocupats per la pèrdua de sorra del litoral badaloní. De fet, des
d’aquesta entitat tenen intenció d’iniciar conversa amb la resta d’entitats esportives nàu-

tiques per poder fer un front comú sobre la
pèrdua de sorra al litoral badaloní. En alguns
trams del litoral, cada any es perden uns dos
metres de sorra. Si segueix aquesta tendència, en pocs anys la platja de Badalona podria
quedar-se sense sorra. Des del Club Natació
ja han demanat una actuació i contundent per
evitar aquesta pèrdua de sorra a tota la platja
badalonina.

L’Ajuntament tornarà a
posar en marxa el programa
‘Estudiem de Nit’

Imatge Biblioteca Can Casacuberta

El Departament de Joventut de l’Ajuntament
de Badalona, tornarà a posar en marxa entre
el dia 7 de gener i el dia 31 de gener, l’Estudiem de Nit, un programa que amplia els
horaris de les biblioteques de la ciutat amb
l’objectiu de facilitar als joves el seu estudi
en horari nocturn en èpoques d’exàmens.
Coincidint amb les setmanes prèvies a les
avaluacions, el programa afavoreix que els
joves que actualment estan estudiant tin-

guin la possibilitat de fer-ho de nit a dues
de les biblioteques de la ciutat, que oferiran 4 hores diàries de servei. Tant les biblioteques de Can Casacuberta com Xavier
Soto, a Llefià, obriran de 20:30h i fins a les
24:30h, de dilluns a dijous. A més, durant
tot l’any, l’Ajuntament de Badalona posa a
disposició de tota la ciutadania una sala
d’estudi ubicada a la planta baixa de l’edifici
de El Carme.
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APAREIXEN DIVERSES PINTADES A NOU SEUS DEL PSC
I A LA DEL PP A BADALONA

Dimarts al matí van aparèixer diverses pintades amb simbologia
independentista a nou seus del
PSC i a la del PP a Badalona.
Així ho van explicar a través de
diversos tuits el secretari d’Or-

ganització del PSC, Salvador
Illa, i el president del PP, Pablo
Casado. Illa va anunciar que denunciaran davant dels Mossos
d’Esquadra aquestes pintades a
les seus socialistes de diversos
municipis Aquestes pintades
estaven signades per Arran, l’organització juvenil vinculada a la
CUP, i Endavant, un dels corrents
dels cupaires, en què hi ha lemes
com ‘21D: Tombem el règim’,
l’estelada, la falç i el martell, i un
símbol feminista.

DESMANTELLEN TRES GRUPS DE TRAFICANTS
I INTERVENEN 25 QUILOS DE COCAÏNA
La macrooperació policial de la
setmana passada contra el tràfic
de drogues a l’Àrea Metropolitana va permetre desmantellar
tres grups de traficants, amb un
total de 45 persones detingudes,
33 homes i 12 dones. Dotze han
ingressat a presó. Els arrestats venien cocaïna i marihuana des de
diferents punts de venda directa-
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ment als clients, a peu de carrer o
des del domicili dels detinguts, on
no permetien el consum. En l’operatiu de dilluns passat els agents
van intervenir 25 quilos de cocaïna, 5 de marihuana, 500 plantes i
també haixix i drogues de síntesi.
També van trobar quatre armes de
foc, munició i 96.174 euros en
metàl·lic.

Nova Lloreda comença els actes
del seu 50è aniversari
S’ha creat una comissió pels actes commemoratius
El barri de Nova Lloreda ha començat a celebrar el seu mig segle
d’història. Justament, aquest dijous, 20 de desembre, s’han iniciat
els actes d’aquests 50 anys. Al Passatge Riu Segre s’ha descobert una
placa davant la porteria del número
1-2. Aquest va ser el primer edifici
del barri, ara fa just 50 anys. Els
primers veïns i veïnes d’aquest bloc
de pisos, i que encara hi viuen, han
estat els encarregats de descobrir
la placa commemorativa. L’acte
també ha servit per presentar els
actes d’aniversari, que s’allargaran
durant els pròxims mesos. També
aquest dijous s’ha organitzat una
xerrada sobre el barri vist i viscut
pels seus primers residents. Diversos veïns de Nova Lloreda hi han
participat. D’altra banda, un grup
de veïns del barri fa temps que
treballa amb aquests actes. Per
aquesta preparació s’han organitzat

Imatge d’arxiu del barri

tres comissions o grups de treball:
Comissió d’Activitats Lúdico-festives; Comissió de Documentació i
Activitats Socio-Cultural i Comissió Pedagògica. La Comissió de
Documentació ha fet una campanya al barri, Biblioteca , escoles i
amb el grup promotor-constructor

SR, demanant fotos i documents
relacionats amb Nova Lloreda per
elaborar una exposició històrica
del barri amb la col·laboració del
Museu de Badalona. Durant els
pròxims mesos s’han preparat d’altres activitats commemoratives per
celebrar aquest aniversari.

30 ACTUALITAT

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

BREUS

L’HOSPITAL GERMANS TRIAS, PRESENT EN UNA MARATÓ
QUE BAT RÈCORDS

Núm. 638

La Biblioteca Lloreda torna a
obrir després d’algunes millores
S’ha invertit 15.000 euros en aquests treballs

Un any més, la Marató de TV3
ha batut rècords de donació. Enguany, en un programa dedicat a
la lluita contra el càncer, la xifra
aconseguida al final del programa ha ascendit a 10,7 milions
d’euros, la recaptació més elevada de les 27 edicions que porta
aquesta tradicional cita. Com
és habitual, l’Hospital Germans
Trias de Badalona va estar repre-

sentat al programa maratonià. En
aquesta edició, va ser la neurocirurgiana Roser Garcia Armengol,
que conjuntament amb el seu pacient Boris Pallarés, van donar a
conèixer un emotiu cas en el qual
l’esport i les ganes de superar-se
en són els protagonistes. D’altra
banda, escoles, entitats i col·lectius de Badalona van fer actes per
recaptar fons per la Marató.

EL BANC DE SANG ACTIVA LA CAMPANYA DE L’AMIC
INVISIBLE

La Biblioteca Lloreda (avinguda
de Catalunya, 56-62) ha tornat
a obrir de nou al públic, tal com
estava previst, després que hagin
finalitzat les obres de millora en
aquest equipament. Les obres de
rehabilitació de la Biblioteca de
Lloreda, que van començar el passat 16 de novembre, han tingut un
pressupost de 15.317 euros. Els
treballs han consistit en la renovació de tota la il·luminació dels
espais; eliminant els antics fluorescents i renovant-los amb llums
de leds que tenen un manteniment
més baix, una vida més llarga, són
més eficients i no emeten raigs ultraviolats i infrarojos, que poden
ser nocius per a la salut. Així mateix s’han arreglat i condicionat les
portes d’accés, sortida i d’emergència; i s’han arreglat tots els
desperfectes a les parets i s’han
pintat els espais per als adults i

Interior de la Biblioteca de Lloreda

per als més petits. A la sala infantil s’han combinat diversos colors
per a aconseguir un efecte més
càlid i divertit. La Biblioteca Lloreda es va inaugurar el 4 de juny de
1994 fruit de l’ampliació i trasllat
a un nou local de l’antiga Biblioteca de Can Cabanyes que estava
situada a la masia del mateix nom.
La Biblioteca està situada en el
barri de Nova Lloreda, que forma

part del Districte 2 juntament amb
els barris de Sant Crist, Can Cabanyes i Sistrells. Ocupa els baixos d’un dels característics blocs
de pisos del barri de Nova Lloreda
que dibuixen una orografia força
particular amb els seus maons de
color vermell. El local, de 590 m²,
en una única planta, compta amb
3 sales ben diferenciades: infantil,
adults i audiovisual.

Reconeixement públic per
l’alcalde Josep Vergés Vallmajor
El Banc de Sang i Teixits ha iniciat
la campanya de Nadal amb l’objectiu d’aconseguir les màximes
donacions possibles durant les
dues darreres setmanes de desembre i la primera de gener, època
en què les donacions baixen un
25% pel canvi d’hàbits de la ciutadania en les festes. Per això, es
fa una crida perquè ens apropem
als hospitals i a les campanyes de
organitzades arreu de Catalunya.

Els dies de pont del mes de desembre, el fred i les festes són elements adversos a la donació i el
canvi d’hàbits fa que les reserves
de sang vagin baixant. Cal tenir en
compte que la sang caduca i que
cal transfondre amb un període de
temps determinat. A Badalona, el
Bang de Sang i Teixits de l’Hospital Germans Trias i Pujol realitzarà
una campanya especial de captació de Nadal.

Aquest dimarts el ple municipal
de l’Ajuntament de Badalona va
aprovar una moció presentada pels
grups municipals del PSC, Units
per Avançar-Pdecat, Ciutadans i
Partit Popular, a favor d’un reconeixement públic de Josep Vergés.
Abans de votar-la el seu besnét,
Juan Pablo Torrents-Faura Vergés,
va intervenir durant el torn de paraula per recolzar aquesta moció.
L’aprovació comporta traslladar a
la comissió nomenclàtor el nom

de Josep Vergés i Vallmajor perquè estudiï la possibilitat de donar
nom a un espai públic de la ciutat
de Badalona i d’organitzar un acte
commemoratiu de reconeixement i
de difusió de la seva personalitat.
L’abril de l’any 2009 el seu besnét
va presentar una instància a l’Ajuntament de Badalona demanant que
es dediqués una plaça, un carrer
o un edifici públic a la memòria
d’aquest alcalde. Josep Vergés va
ser un home que, tal i com narren

les cròniques dels diaris de l’època, com Sol Ixent o l’Eco de Badalona, el descriuen com un alcalde
que va complir sempre, de dia i de
nit, i sobretot va estar durant el seu
mandat al costat de les persones
més necessitades: prova d’això va
ser quan va constituir una caixa
d’estalvis per la vellesa o la cura i
el bon tracte que va tenir amb els
damnificats del naufragi del febrer
de 1911 on varen morir 11 mariners badalonins.
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La Cavalcada de Reis s’inspirarà en la sorpresa
d’abans d’obrir els regals
Estrenarà una nova comparsa ambientada en la tradició dels fanalets
Badalona s’omple d’activitats i colors
durant aquestes dates. A la plaça de la
Vila ja llueixen l’arbre i el tradicional
pessebre i els llums de colors i les grans
caixes de regal visitables es reparteixen
als eixos comercials de la ciutat.
Tot plegat, per a molts nens i nenes, serà
l’entreteniment per amenitzar l’espera
dels tres personatges més esperats del
Nadal: Ses Majestat els Reis d’Orient.
Recollida de cartes
La Cavalcada de Reis 2019 arribarà a Badalona la tarda del dissabte 5 de gener.
Abans, no obstant, els més petits podran
lliurar les seves cartes als patges reials
els dies 2 i 3 de gener, de 17 a 20.30
hores, a la plaça de la Vila.
Arribada dels Reis
Un any més, a les 16.30 hores, els Reis
Mags arribaran a la ciutat per mar a bord
del vaixell Ciutat de Badalona. Un cop
arribin a la costa, amarraran al pont del

Petroli i els Reis i els patges recorreran
la passarel·la de 250 metres fins a arribar
a les escales del pont, on l’alcalde lliu-

rarà a Ses Majestats el pa, la sal i la clau
perquè puguin entrar a totes les cases de
la ciutat.

La sorpresa dels regals
Enguany la Cavalcada de Reis vol potenciar el món de la sorpresa, aquell
moment de nervis i il·lusió que es té
abans d’obrir un regal i on tothom s’ha
de deixar sorprendre. A més, entre les
novetats, la comitiva serà encapçalada
per una comparsa nova, la comparsa
dels fanalets, que recordarà la tradició,
a la Nit dels Reis quan els nens i nenes sortien al carrer a fer senyals de
llum amb fanalets, espelmes i torxes
per assenyalar el camí de casa seva als
Reis Mags. La Cavalcada començarà
a les 18h a l’avinguda de Pius XII i
continuarà per Marquès de Sant Mori
(18.15h), Juan Valera (18.45h), Alfons
XIII (19h), Francesc Macià (19.15h),
Creu (19.30h), Francesc Layret
(19.45h), Prim (20h) i final del carrer
d’en Prim. Ses Majestats els Reis aniran acompanyats de les carrosses dolces que faran caure una gran pluja de
caramels.

L’Escorxador serà
la fàbrica de joguines
dels Reis d’Orient

Una de les novetats més destacades
d’aquest Nadal és la Fàbrica de Joguines,
el magatzem reial on una tropa de turnemis
treballaran per tenir a punt les joguines de
tots els nens i nenes de Badalona.
Concretament serà a la Nau 3 del Centre
Cultural l’Escorxador que es convertirà en
l’espai més màgic durant els dies 2, 3 i 4
de gener de 17.30 a 20.30h. Però abans
d’endinsar-se en els espais de la central

de recollida de cartes i gestió dels desitjos,
de l’empaquetadora i el magatzem reial, els
turnemis conviden a gaudir d’un extraordinari mapping que es projectarà a la façana
de la mateixa nau.
Els turnemis són uns personatges badalonins, ajudants dels Reis d’Orient, que per
primer cop ens obriran aquesta fàbrica tan
ben amagada amb un somriure i amb molta
màgia.
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L’obra es podrà veure els dies 23, 29 i 30 de desembre

Torna la Sopa
de Pedres
a la plaça
de la Vila

El passat diumenge 16 de desembre es va
estrenar una nova temporada de l’obra més
esperada del Nadal a Badalona, Els Pastorets, a càrrec de la Dramàtica del Círcol, en
el qual van exhaurir totes les entrades. Però
no patiu si no heu pogut gaudir encara de
l’espectacle, el Círcol acollirà noves funcions els dies 23, 29 i 30 de desembre a
les 18 hores.
Enguany, els Pastorets de Josep Maria
Folch i Torres commemoren el 99è aniversari de la representació d’un clàssic de la
cultura catalana en època de Nadal, inclòs
dintre de la Coordinadora de Pastorets de
Catalunya. L’argument narra l’anunciament
de l’arribada de Jesús, fill de Déu engendrat per Maria i cuidat també per Josep.
Els Pastorets corren a adorar l’Infant Diví.
Entre ells Lluquet i Rovelló que es topen
amb el dimoni que vol evitar a tota costa
l’adveniment de Jesús i on viuran tota una
sèrie de peripècies. En la representació del
Círcol, on s’involucra tota l’entitat, inclouen
els clàssics ‘coplets’ que repassen en clau

Nadal és sinònim a Badalona de la Sopa
de Pedres. Un altre clàssic d’aquestes dates a la ciutat que ens acompanyarà aquest
dissabte 22 de desembre a la plaça de la
Vila, de la mà de la secció del Soca-Rel del
Círcol.
Es tracta d’una festa reconeguda i recollida al llibre Catalunya bull de Judit Pujadó,
que compta amb un ampli programa d’actes
renovat que obra de bat a bat les portes del
Nadal i inclou, a banda de la degustació
de la sopa calenta cuinada amb verdures,
llegums, arròs i altres condiments, les
rondalles i les cançons populars nadalenques cantades per Joan Giralt. La festa començarà a les 11 del matí amb la recollida
de verdures, que serà amenitzada amb un
taller de plecs amb Joan Sallas, cantades de
la coral del Círcol i de la Fundació Ateneu
Sant Roc. Com a novetat d’enguany, la festa
comptarà amb l’actuació del grup d’animació infantil La Tresca i la Verdesca, que recitaran el conte de la Sopa de Pedres a les
18h, que donarà pas a la degustació.

Els Pastorets d’El Círcol
commemoren 99 anys

humorística els fets més destacats de l’any
que deixem enrere. Lluquet i Rovelló estan
a punt amb la resta de pastors, Satanàs,

Llucífer i les fúries ja tenen escalfades les
calderes del Pere Botero i l’Àngel Miquel ja
ho mira tot des de dalt.
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La Rotllana convida
al seu Casal de Nadal
Amb sortides, activitats esportives i de natura
Patinatge en gel, sortida al parc d’atraccions, workshop, activitats esportives i jocs
nocturns són algunes de les propostes del
Casal de Nadal que ha preparat l’associació
La Rotllana per als joves i adolescents de la
ciutat per als dies 22, 27, 28 i 29 de desembre per acomiadar l’any. En primer lloc, el
dissabte 22 de desembre a les 9 del matí,
tots els inscrits es desplaçaran al skating
per gaudir de patinatge en gel i finalitzaran el dia amb workshop. El dijous 27 de
desembre es realitzarà una sortida al parc
d’atraccions del Tibidabo de Barcelona durant tot el dia, de 12 a 17h. El divendres, dia
28, la jornada se celebrarà al parc de Can
Solei on es realitzaran activitats esportives
i relacionades amb la natura. A la tarda, el
centre educatiu Josep Carner acollirà un
workshop, sopar i jocs nocturns. Finalment
el dissabte 29 de desembre es conclourà el
Casal de Nadal amb un esmorzar a les 9 del
matí i tot seguit un workshop amb comiat.
Les inscripcions s’han de realitzar a l’entitat
i tenen un preu de 30 euros.
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Gospel Sentits
i Pompes
Fúnebres omplen
el Principal

Prop de 450 persones van assistir al concert
de Nadal que va oferir el grup badaloní Gospel
Sentits i que va comptar amb la col·laboració
de Pompes Fúnebres-Serveis Funeraris. L’acte musical, que va tenir lloc al Teatre Principal
el passat dissabte 15 de desembre, va comptar amb un repertori molt variat i animat, el
qual van poder gaudir tots els assistents. Ana
Maria Gassió, gerent de PFB-Serveis Funeraris, en destaca la importància de mantenir
vincles amb entitats locals tan arrelades a la
població com és el cas del grup musical. A la
vegada, explica que ‘”ens sentim satisfets de
poder col·laborar en activitats d’aquest tipus
que tenen tan bona acollida per tothom”.
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L’Orfeó Badaloní interpretarà
el Cant de la Sibil·la en la Nit de Nadal
Primer al Monestir de Sant Jeroni i després a l’església de Sant Josep
intervenir la Inquisició. L’any 1692 el cant va
tornar a ser autoritzat a Mallorca atenent la
pressió local, reflex de la popularitat que havia adquirit. Actualment algunes esglésies
l’han recobrat i una de les primeres va ser
Santa Maria del Mar, a Barcelona. Sol ser
cantat per un infant o per un contratenor.
Ara, el pròxim dilluns 24 de desembre es podrà tornar a escoltar a càrrec de l’Orfeó Badaloní. Hi haurà dues ocasions per escoltar-la:
una a les 21 hores, al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, amb la soprano Glória Lo-

Foto: Orfeó Badaloní

Per iniciativa de la Parròquia de Sant Josep
i amb la col·laboració d’Amics de la Música,
el 24 de desembre de 2015 es va interpretar
per primera vegada a Badalona el Cant de la

Sibil·la.
A finals del segle XVI aquest salm va ser
prohibit, encara que a València i Mallorca
van continuar interpretant-ho fins que hi va

Taller de fanalets
per rebre als Reis Mags
d’Orient durant la Cavalcada
Els Reis Mags d’Orient aniran acompanyats
per una nova carrossa, la comparsa dels
fanalets durant tot el recorregut de la seva
Cavalcada per Badalona. Per aquest motiu,
i com cada any, són moltes les entitats que
durant aquest mes realitzen tallers de fanalets per als més infants per ajudar a guiar
a Ses Majestats a trobar les seves cases i
poder-ne deixar les joguines.
Els pròxims tallers es realitzaran els dies 3 i
4 de gener, de 10 a 13h a l’escola Lola Anglada, on els monitors ajudaran als infants
de 3 a 12 anys. Hi col·laboren l’Associació
de Veïns del Centre i les AMPA Artur Mar-

torell i Lola Anglada. L’activitat té un preu
de 3 euros i es necessita inscripció prèvia
al web www.elmicaquer.com. Tanmateix, el
divendres 4 de gener, de 10 a 13h, el Centre
Cívic Dalt la Vila obrirà les seves portes a
la mainada a crear el seu fanalet de manera
gratuïta i de la mà de l’entitat veïnal de Dalt
la Vila. Per últim, l’Associació de Veïns del
Centre també convida al seu taller de fanalets de 10 a 13h del dissabte 5 de gener. En
aquesta l’ínia, l’associació de veïns crida a
tots els nens i nenes a baixar el carrer del
Carme amb el seu fanalet encès per cantar
nadales i cridar als Reis Mags.

Foto: Martí Albesa

rente i al violoncel Paola Rios, mentre que a
les 23h, serà a l’església de Sant Josep, amb
la soprano Maria Guirado, la violoncel·lista
Paolia Rios i a l’orgue José Rios. L’entrada a
les dues interpretacions és gratuïta.
El Cant de la Sibil·la és un drama litúrgic i
cant gregorià de gran difusió a l’edat mitjana.
Considerat com un ritu pagà, aquesta peça
de teatre religiós que pronostica l’arribada
del Messies i la fi del món es va declarar Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat
l’any 2010 per la UNESCO.
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Convocat el concurs per dibuixar
el disseny del Dimoni de 2019
Es podran presentar les obres fins el 15 de febrer

Foto: Norma Vidal

El consistori badaloní convoca la 21a
edició del concurs Crema’l tu!, Premi de
Disseny del Dimoni de Badalona de les

Festes de Maig amb la voluntat de donar als veïns i les veïnes l’oportunitat de
dissenyar un dels símbols culturals de la

ciutat: el Dimoni. Els participants podran
presentar la seva obra abans del divendres 15 de febrer, i el disseny guanyador
prendrà forma i es construirà amb una
estructura de fusta d’entre 12 i 14 metres
amb l’objectiu que la figura del Dimoni
quedi plantada a la platja dels Pescadors
uns dies abans de la Cremada, a la vista
de tothom.
Com cada any les bases del concurs fa
especial esment en afirmar que el disseny del dimoni ha de tenir un contingut
al·legòric, crític o irònic evocador d’aspectes de la realitat actual o històric,
tret distintiu del Dimoni de les Festes
de Badalona. Com així també, les obres
aspirants han de ser originals i inèdites,
cal tenir en compte que el Dimoni s’ha de
concebre com un monument en flames,
per la qual cosa és preferible el disseny
sigui estilitzat. Per presentar les obres és
necessari dirigir-se a l’edifici El Viver. La
Cremada del Dimoni, declarada d’interès
turístic per la Generalitat de Catalunya, és

una activitat cultural que se celebra des
de l’any 1940. La tradició es remunta a
l’any 1785, coneguda gràcies a les descripcions que fa el Barío de Maldà en el
seu Calaix de sastre, on escriu “sent los
mariners y pescadors gent de tabola i tunanteria, calren foch a un figurón...”.
Destacar que la Cremada és l’acte central
de les Festes de Maig, que són el conjunt
de d’activitats culturals que se celebren al
voltant del dia de Sant Anastasi, patró de
Badalona, l’11 de maig.
La nissaga de dissenyadors i constructors del Dimoni, des de l’any 1940 és llarga: Francesc de Paula Giró, Jaume Ribó,
Domènec Giró, Miquel Xirgu, Emili Bultó
i Tero Guzman, han contribuït a donar la
representació, però des de l’any 1999, el
disseny es tria a través del concurs Crema’l Tu!
El seu constructor, des de 2006, és Ramón de los Heros, dibuixant i artista
plàstic badaloní, especialista en construcció d’escenografies.
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Dagoll Dagom obrirà la nova temporada
dels teatres municipals de Badalona
Yolanda Ramos, Los Mambo Jambo i Mayte Martín també passaran per la ciutat
Badalona Cultura, ja té a punt la nova
temporada per als tres teatres municipals:
Zorrilla, Principal i Blas Infante. La programació s’estendrà des del mes de gener fins
al maig amb una oferta d’alta qualitat amb
figures destacades de les arts escèniques i
oberta a tot tipus de públic.
Gener-Febrer
El dissabte 26 de gener, a les 21 hores, Dagoll Dagom inaugurà la nova temporada al
Teatre Zorrilla amb Maremar, el més poètic
dels seus musicals. Una metàfora sobre la
vida explicada amb un viatge a través del
mar, amb músiques i lletres inesperades en
les cançons de Lluis Llach. Continuarà la
companyia badalonina Industrial Teatrera
amb Nàufrags, el diumenge 27 de febrer, a
les 18h, al Zorrilla.
Al mes de febrer arribarà al Teatre Principal, l’actriu Yolanda Ramos amb els mags
Gerard Borrell i Pere Rafart, que barrejaran
màgia i humor, el 9 de febrer a les 21h, en el
marc del 19è Festival Internacional de Mà-

Foto: Teatre Barcelona

gia Memorial Li-Chang. També, destacar
les gales internacionals del festival que se
celebraran els dies 22, 23 i 24 al Teatre Zorrilla. A part de la màgia, La Porteña Tango
hi serà al Zorrilla el dissabte 16 de febrer a
les 21h.
Març-Abril-Maig
El mes de març estarà destacat amb La im-

portància de ser Frank, versió pop del clàssic d’Oscar Wilde, que es podrà veure el 8
de març al Zorrilla. A més, el 22 de març iniciarà el festival Blues & Ritmes, que arribarà
als 30 anys amb Eric Bibb, Kim Lenz, Los
Mambo Jambo, Danny & The Champions
of the World!, entre altres artistes musicals.
A l’abril, els dies 4 i 5, el Teatre Principal
obrirà el teló per presentar A.K.A., un dels

millors espectacles dels darrers anys sobre la complexitat de l’adolescència. El 28
d’abril serà el torn de la companyia Zum
Zum amb La gallina dels ous d’or al Teatre
Blas Infante.
Finalment, el maig estarà marcat per l’obra
‘Pel davant... i pel darrere’, la cantant Mayte
Martín, l’actriu Agnès Mateus i Titzina Titzina.

Benvolguts badalonins, us informem
que a partir d’aquest
Nadal, Ferreteria
Prim comença una
important col·laboració amb els Reis
Mags d’Orient.
Una gran bústia oficial per a infants i per
a adults estarà instal·lada en la botiga del
C/Prim, 113 i en la que tots podrem dipositar els nostres desitjos.

FERRETERIA PRIM
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LA PRÈVIA 13a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 23 de desembre a les 12.30h

Una victòria, el millor regal de Nadal

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

Entrenador: Txus Vidorreta

NICO LAPROVITTOLA

LÓPEZ-AROSTEGUI

IBEROSTAR TENERIFE

RODRIGO SAN MIGUEL

SHAWN DAWSON

TIM ABROMAITIS

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

La visita de l’Iberostar Tenerife tancarà
l’any a l’Olímpic, aquest diumenge a les
12.30h. Els de Txus Vidorreta, cinquens
a la classificació (7-5), estan fent un molt
bon inici de curs i en la darrera jornada
van ser capaços de tombar un peix gros
com el Kirolbet Baskonia (70-63). Són
el segon equip que menys punts encaixa
(75,2 punts per partit) i en atac presenten
uns percentatges espectaculars, fregant
el 60% en tirs de dos i el 40% en triples.
L’Iberostar és el que més triples ha anotat

SUPERMANAGER

LUCCA STAIGER

JAVIER BEIRÁN

COLTON IVERSON

a la lliga, 151, i el que més n’ha llançat, un
total de 387.
L’escorta Thadd McFadden, entre els millors canoners de la lliga (14,7 punts per
partit), i l’aler Javier Beirán (11,9 punts i
16,5 de valoració) són dos de les principals amenaces exteriors dels canaris. Per
sort, però, McFadden no serà a l’Olímpic
per una lesió que es va fer a la Champions
League contra el Telekom Bonn, que el
mantindrà de baixa entre quatre i sis setmanes. Per suplir la seva absència, de tota

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari

Jornada 12
1º miencargao1819
bcntcsgr (Mataró)
221,40
2º LeBron
belito32 (Badalona) 218,40
3º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 217,20
.....................................................................................................................
126ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (BDN) 113,80

El guanyador de la temporada
rebrà una pilota firmada pels
jugadors de la Penya!
LLIGA

Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona)
1.955,60
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 1.863,40
3º iconoclasta
wafa (Barcelona)
1.841,60
.....................................................................................................................
47ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (BDN) 1.631,80

1- Ennis, Laprovittola, Llull.
2- Dakota, Jaime Fernández,
Beirán, Eriksson.
3- Shermadini, Tomic, Tavares,
Thompson.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Ventura està fet d’una altra pasta
El món de l’esport professional cada vegada
és físicament més exigent. Això és una evidència. Però també ho és que hi ha jugadors
que estan fets d’una altra pasta. Un d’ells és
Albert Ventura. El capità de la Penya (que
acaba contracte el pròxim 30 de juny) es va
lesionar fa 10 dies contra l’Unicaja. I teòricament havia d’estar tres setmanes de baixa.
Però Ventura ha treballat molt dur, ha invertit

en el seu cos per poder tornar abans i poder
ajudar a la Penya. Si hagués d’apostar ara un
euro diria que diumenge contra el Tenerife
estarà a la banqueta. La capacitat d’aguantar
el dolor és molt personal però hi ha jugadors
que amb petites molèsties s’autodescarten i
d’altres, amb lesió, volen jugar. Aquest plus
en un club com la Penya val molt. I per això
és un exemple i s’ha de renovar ja.

manera, els canaris s’han reforçat recuperant el base-escorta Devin White, que pot
debutar a Badalona. El pivot Colton Iverson (2m13) és un altre dels noms propis
del conjunt de Tenerife (10,3 punts i 6,1
rebots), juntament amb l’aler pivot Tim
Abromaitis, l’atlètic Sebas Saiz o els bases Rodrigo San Miguel i l’exverd-i-negre
Ferran Bassas.
La Penya afronta el matx amb el repte de
recuperar el nivell que va exhibir contra
l’Unicaja per sumar una victòria que li
permetria atrapar l’Iberostar a la classificació. Per aconseguir-ho, serà vital que
Nico Laprovittola, desactivat a Las Pal-

mas, torni als seus números habituals. El
canell de Dakota Mathias, que contra el
Gran Canària va reaparèixer i va començar
a recuperar sensacions, també serà clau.
Ventura ha avançat terminis en la seva
recuperació i podria ser a la banqueta. I
el dubte és la participació de Birgander,
absent diumenge passat a Las Palmas per
problemes al genoll.
En la història de l’ACB l’Iberostar ha visitat
l’Olímpic en 15 ocasions i només hi ha pogut guanyar dos cops. Compte, però, perquè aquests dos triomfs han estat en les
dues últimes temporades: 73-78 el curs
2016/2017 i 73-76 l’any passat.
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El físic del Gran Canària s’imposa
a una Penya condicionada per les baixes
Els canaris van agafar 17 rebots ofensius i van desactivar Laprovittola
HERBALIFE
GRAN CANARIA

83

DIVINA JOVENTUT

Resultats darrera jornada
Iberostar Tenerife- Kirolbet Baskonia

70-63

San Pablo Burgos- València Basket

77-87

Morabanc Andorra - Delteco GBC

76-87

Monbus Obradoiro - Movistar Est.

91-81

BAXI Manresa - Tecnyconta Saragossa.

94-73

UCAM Múrcia - Montakit Fuenla

75-65

C. Candelas Breogán - R. Madrid

84-71

Unicaja - Barça Lassa

78-73

Herbalife G. Canaria - Divina Joventut

83-68

68

Balvin (16), Rabaseda (5), Strawberry (14),
Radicevic (1), Kim Tillie (5) ‑cinc inicial‑, Albert Oliver (12), Eriksson (13), Eulis Báez (8),
Pasecniks (2) i Oriol Paulí (7).

Dawson (4), López-Arostegui (4), Laprovittola
(4), Todorovic (14), Harangody (11) ‑cinc inicial‑,
Dimitrijevic (7), Morgan (11), Nogués (-) i Dakota
Mathias (13).

El Divina Joventut no va poder trencar l’estadística negativa a la pista de l’Herbalife Gran
Canària, on no guanya des del 2009, i va encaixar la sisena derrota a la lliga (83-68). Els
badalonins ho van intentar, però aquest cop
no van trobar el lideratge de Laprovittola (0 de
valoració) i Dawson (només 4 punts), desactivats pels canaris.
La bona notícia va ser el retorn de Dakota
Mathias (13 punts). Ni la seva reparició ni el
bon partit de Todorovic (14 punts, 5 rebots i
16 de valoració), però, no van ser suficients
en un partit condicionat per les absències. La
Penya va trobar a faltar la grapa de Ventura,
però sobretot va acusar molt la baixa d’última
hora de Birgander, absent pels seus proble-

mes al genoll. Sense el suec el joc interior
va quedar orfe i la pintura va ser dels canaris,
que van capturar 17 rebots ofensius. “Ens
han matat amb el rebot i també físicament.
L’equip ha intentat donar la cara, però haurem
d’aprendre perquè estem dèbils. Ens han tret
de la pista”, va explicar Carles Duran, que no
va estalviar critiques a l’arbitratge, certament
permissiu quan els canaris van apujar el nivell
físic, sobretot al segon temps. Tot i aquests
condicionants, la Penya va aguantar durant el
primer temps (38-37), però en la represa va
anar sempre a remolc, arribant a perdre de 15
(68-53). Aleshores va aparèixer el canell de
Mathias, amb tres triples seguits (72-66), però
la remuntada no va ser possible.

Classificació

Marko Todorovic, el millor al partit de Las
Palmas. / Penya.com

Propera jornada
Montakit Fuenla
Delteco GBC
C. Candelas Breogán
Divina Joventut
Movistar Estudiantes
Real Madrid
Monbus Obradoiro
Tecnyconta Saragossa
Unicaja

-

San Pablo Burgos
Barça Lassa
Morabanc Andorra
Iberostar Tenerife
València Basket
UCAM Múrcia
BAXI Manresa		
Herbalife G. Canaria
Kirolbet Baskonia

		 Equip

G

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

10
9
9
9
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3

2
3
3
3
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9

Barça Lassa
KIrolbet Baskonia
Real Madrid
Unicaja
Iberostar Tenerife
BAXI Manresa
València Basket
Tecnyconta Saragossa
Divina Joventut
UCAM Múrcia
Morabanc Andorra
Monbus Obradoiro
Montakit Fuenla
Herbalife G. Canaria
San Pablo Burgos
Movistar Estudiantes
C. Candelas Breogán
Delteco GBC
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Junta d’accionistes per aprovar els
comptes i el pressupost de l’exercici 18/19
Diumenge a l’Olímpic (10h), abans del matx amb l’Iberostar
Aquest diumenge no només serà dia
de partit a l’Olímpic. A les 10 del matí,
abans del matx contra l’Iberostar Tene-

Mercat Municipal de Torner,
paradas 225-226-227 - Tel. 93 387 03 94

rife, està convocada la Junta General Ordinària d’Accionistes del Joventut SAD, on,
entre d’altres punts, s’hauran d’aprovar els

Pendents de l’evolució de Birgander
El suec va tornar de la finestra FIBA amb molèsties al genoll i no va jugar a Las Palmas
Les lesions estan sent un maldecap per a
la Penya. Després dels dos mesos d’absència del nord-americà Dakota Mathias i la
baixa d’unes tres setmanes del capità Albert
Ventura, amb una microruptura al bíceps
femoral de la cama esquerra, els problemes
al genoll de Simon Birgander han suposat
l’últim contratemps. El suec, que a la pretemporada ja va estar lesionat, va tornar de
la finestra FIBA amb molèsties i diumenge
passat no va poder jugar l’Herbalife Gran
Canària. Va viatjar amb l’expedició a Las
Palmas, però finalment no va poder vestir-se de curt i fins i tot va haver d’ajudar-se
de crosses per caminar. Durant aquesta setmana se li han fet proves, se li va extreure
el líquid que se li havia generat i el pivot
ha seguit un tractament de recuperació per
intentar estar a punt el més aviat possible.
No està totalment descartat per poder jugar
contra l’Iberostar Tenerife aquest diumenge,
malgrat que tot depèn de la seva evolució.
Amb el vinculat Terrence Bieshaar també
lesionat, els problemes físics de Birgander
han obligat Marko Todorovic a forçar la
màquina, i això que també ve arrossegant
problemes físics des del començament de
curs. Diumenge passat, contra l’Herbalife,
el montenegrí va haver de jugar 34 minuts, quan la seva mitjana aquesta temporada és de 21. Va completar un molt bon
partit (16 de valoració), però no va poder
impedir que els canaris, amb més efec-

Imatge de l’última junta, on es va aprovar l’ampliació de capital. / D. Grau - CJB

Birgander, a l’Olímpic. / D. Grau - CJB

tius, dominessin la pintura. Si finalment
Birgander no pot jugar aquest diumenge,
tot l’equip haurà de fer un pas endavant
per intentar suplir de nou la seva absèn-
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cia. A més, com ja va passar a Las Palmas,
en algunes fases del matx Carles Duran
haurà de jugar amb dos quatres, amb la
parella Luke Harangody i Conor Morgan.

Aquesta setmana s’ha especulat amb la
possibilitat de fitxar un reforç temporal per
al joc interior, si l’evolució del pivot suec
no fos positiva.

Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50

Us desitja bones festes!

comptes anuals així com el pressupost de l’exercici 2018/2019. Tindrà
lloc a la sala de premsa del pavelló
i com és habitual, també hi haurà
l’informe del president del Consell
d’Administració, Juanan Morales, a
més del tradicional torn de precs i
preguntes. Aquesta junta d’accionistes serà la primera amb Scranton Enterprises ja oficialment com
a nou màxim accionista, després
d’haver-se tancat tot el procés d’ampliació de capital que es va engegar
al setembre. L’entrada d’Scranton
ha suposat una injecció econòmica
de 3,6 milions d’euros, que han de
garantir la viabilitat de l’entitat després d’anys d’angúnies.
Si el diumenge, en primera convocatòria, no hi hagués el quòrum
suficient, cosa força improbable, la
segona convocatòria per a la junta
d’accionistes seria l’endemà, dilluns 24, a la mateixa hora (10h).

El cadet B,
campió a
Móra de
Rubiols (Terol)
El Cadet B de la Penya es va proclamar campió del “X Torneo Baloncesto Comarca Gúdar
Javalambre”, que es va disputar del 13 al 15
de desembre a Móra de Rubiols (Terol).
Els verd-i-negres no van donar opció
als seus rivals, derrotant l’UCAM Múrcia
(108-62), el Canoe (65-52) i el València
Basket (69-62), per plantar-se en la final
contra el Mataró. El matx decisiu pel títol
va ser molt igualat i els verd-i-negres van
necessitar una pròrroga per poder tombar
els maresmencs (74-68). L’MVP del torneig va ser Gerard Prat, amb 33 de valoració en la final.
L’MVP del torneig va ser Gerard Prat, que
va fer una gran final amb 33 dígits de valoració.

Els campions. / CJB
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El júnior de la Penya viatja a València per intentar
guanyar-se el bitllet per a la Final a 8 de l’Eurolliga
El Torneig de l’Hospitalet serà la següent cita per als verd-i-negres
vigent campió. Enguany la competició, que
compleix 40 anys, ha deixat de formar part
dels tornejos classificatoris de l’Eurolliga,
però malgrat aquest fet manté un cartell de
luxe. En el grup A hi haurà el Barça Lassa,
el Gran Canària, el Partizan de Belgrad i
l’Alba de Berlín, mentre que la Penya estarà
en el grup B junt amb l’Stellazzurra Roma,
actual subcampió de l’Adidas Next Generation Tournament, l’NBA Academy Africa, un
combinat dels millors jugadors africans, i
el conjunt amfitrió, el Torrons Vicens CB
L’Hospitalet.
El Joventut debutarà al torneig de l’Hospitalet el dia 4 (12h) contra l’NBA Academy
Africa i aquell mateix dia, a partir de les 6 de

la tarda, se les veurà amb l’Stellazurra. L’endemà, dia 5, el rival serà l’Hospitalet (14h).
Els dos primers de cada grup es classificaran per a les semifinals, que es jugaran el
diumenge 6 de gener al matí. A la tarda, a
partir de les sis, tindrà lloc el concurs de
triples, i a 2/4 de vuit del vespre, la final.
L’any passat la Penya es va endur el títol a
l’Hospitalet en derrotar el Barça en la gran
final (77-74), amb Joel Parra en el cinc
ideal i Dani Miret com a millor entrenador.
El júnior verd-i-negre, ara sota la batuta de
Marc Calderón, afronta el doble repte de
València i l’Hospitalet després d’haver sumat
13 victòries i una sola derrota en la fase prèvia del Campionat de Catalunya Preferent.

El júnior 2018/2019. / cblhospitalet.cat

L’Alqueria del Basket a València serà l’escenari del 28 al 30 de desembre del primer
torneig classificatori de l’Adidas Next Generation Tournament, que organitza l’Eurolliga. En joc, assolir el bitllet per a la Final a
8 del torneig, que com la Final Four tindrà
lloc a Vitòria.
El júnior de la Penya, que l’any passat va ser
un dels vuit millors a la fase final de Belgrad, serà un dels participants al torneig valencià. Els verd-i-negres estan enquadrats
en el grup B, juntament amb l’Asvel Villeur-

banne, el Movistar Estudiantes i la Virtus de
Bolonya. En l’altre grup, l’A, hi ha el Barça
Lassa, el Porsche Ludwigsburg, l’USK Future Stars Prague i el València Basket. La
Penya debutarà contra el Villuerbanne el dia
28 i l’endemà s’enfrontarà a la Virtus de Bolonya i a l’Estudiantes. Els primers de grup
jugaran la final i només el campió aconseguirà el bitllet per a Vitòria.
Després d’aquesta cita a València, el júnior
verd-i-negre també disputarà el Torneig de
l’Hospitalet, del 4 al 6 de gener, on és el

L’any passat la Penya va regnar a l’Hospitalet. / Paco Largo
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Urgències per acabar l’any

ONTINYENT CF

POSICIÓ 14è
8 Partits a casa G 2 E 3 P 3
Gols a fora Marcats 7 Rebuts 8
Entrenador Ramon Maria Calderé.

POSICIÓ 15è
8 Partits fora G 2 E 3 P 3
Gols a fora Marcats 7 Rebuts 7
Entrenador Vicente Parras.

Dissabte a la tarda el Badalona jugarà, a l’Estadi, l’últim partit del 2018 amb la necessitat
de guanyar per tal de no caure en la zona perillosa de la classificació. El rival serà l’Ontinyent, un equip que, precisament, es troba
molt a prop dels últims llocs des de fa algunes
jornades. Els valencians fa cinc setmanes que
no aconsegueixen la victòria, una menys que
el Badalona, i estan un lloc per sota dels escapulats, amb un punt menys. Fora de casa, han
guanyat el Sabadell (0-2) i l’Espanyol B (0-1).
De fet, el triomf a la ciutat esportiva de Sant

Adrià és l’últim que han aconseguit. Aquell
va ser també el primer partit a la banqueta de
Vicente Parras, que substituïa Miguel Ángel
Mullor, el tècnic que va iniciar la temporada.
La victòria és, en tot cas, més necessària que
mai per al Badalona de Ramon Calderé que,
en cas d’un altre mal resultat, veuria perillar
inevitablement la seva continuïtat. Tres punts
en les últimes sis jornades són massa poc per
sostenir el projecte del tècnic de Vilarodona,
que dissabte no podrà comptar ni amb Carlos Albarrán, que va veure la cinquena groga

AT. BALEARS - BADALONA

Classificació

1

0

At. Balears: Carl, Kike López, Biel Guasp, Vallori, Rubén González, Rovirola, Canario (Hugo
Díaz, 65’), Marcos de la Espada (Adri Hernández, 80’), Nuha (Alberto Villapalos, 55’), Fullana i Shashoua..
Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Estellés, Moyano, Escudero (Escudero, 46’); Robert
Simón (Giva, 60’), Marc Carbó, Nana (Moha,
75’); Natalio i Chacopino.
Gol: 1-0, Rubén González (8’).
Àrbitre: Pedro Muñoz Piedra (Comitè madrileny). TG: Albarrán, Canario, Estellés, Marcos
de la Espada, Morales, Biel Guasp i Giva. TV:
Chacopino (dues grogues, la segona en el 51).

a Son Malferit, ni amb Alejandro Chacopino,
que va ser expulsat, ni amb Santi Magallán,
encara lesionat. Iván Agudo i Giva podrien
tenir la seva oportunitat.
El partit serà també una festa solidària en
favor dels més desfavorits, ja que, una temporada més, el Badalona s’afegeix a la campanya municipal ‘Cap nen sense joguina’. Per
això, l’entrada a l’Estadi tindrà un preu únic
de 5 euros o bé l’entrega d’una joguina nova i
no bèl·lica. Tots els passis i invitacions seran
anul·lats.
Resultats 17a Jornada

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

33
32
31
31
27
26
25

27
28
26
16
21
19
22

16
18
20
10
15
15
23

Lleida
Vila-real B
At. Balears
Hércules
Barcelona B
Cornellà
Sabadell

José Miguel Morales compleix 42 anys en plena forma,
com a titular indiscutible i capità del Badalona

Foto: Eloy Molina.

		Equip

8. Olot

23

15

13

9. Espanyol B

22

22

18

10. Alcoià

21

16

20

11. At. Llevant
12. Ebro
13. Conquense
14. Badalona
15. Ontinynent
16. Ejea
17. València B
18. Peralada
19. Teruel
20. Castelló

20
20
19
19
18
18
16
16
15
13

18
13
18
14
14
12
21
16
11
13

18
15
22
18
19
17
24
20
23
18
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La història interminable

LA PRÈVIA 18a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Dissabte, 22 de desembre. 17 hores

CF BADALONA
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At. Balears 1
Vila-real B 1
Peralada 2
Barcelona B 2
Ebro 2
Espanyol B 0
Conquense 1
Olot 1
Sabadell 0
Ontinyent 2

-

Badalona 0
At. Llevant 0
Castelló 1
Lleida 1
Teruel 1
Cornellà 0
Hércules 1
Ejea 0
Alcoià 1
València B 2

Propera Jornada
Badalona
At. Llevant
Lleida
Olot
Ejea
Alcoià
Cornellà
Castelló
València B
Hércules

-

Ontinyent
Espanyol B
At. Balears
Teruel
Sabadell
Peralada
Ebro
Conquense
Vila-real B
Barcelona B

El racó de’n Saisó
Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

Alerta
El Badalona ha sumat només tres punts
dels últims divuit en joc. Cal activar les
alarmes perquè el grup tercer de segona B
és molt igualat i la zona calenta, ara mateix,
queda molt a prop. Dissabte es presenta un
partit clau, contra un rival directe. Guanyar
l’Ontinyent a l’Estadi és, gairebé, una obligació per no acabar l’any en el descens.
L’equip necessita tranquil·litat i suport per
part de tothom. Cal oblidar-se dels àrbitres
i controlar l’ansietat. No hauríem de tenir
problemes per salvar la categoria amb solvència, però en el futbol no hi ha lògica i,
per això, cal fugir al més aviat d’allà baix.
Això si, cal resoldre la manca de gol: per
mi, el problema més important. El mercat d’hivern hauria d’aportar solucions en
aquest sentit. Sigui com sigui, dissabte
tots a l’estadi, per damunt de tot està l’equip
i el club. Hi ha temps, però cal reaccionar.

Trofeu Joan Saisó
Al màxim golejador del
CF Badalona en la lliga
• Amb 3 gols Natalio, Albarrán i
Chacopino.
• Amb 2 gols Robert Simón.
• Amb 1 gol Iván Agudo, Santi Magallán i Aly.

Cada 26 de desembre, un any més. I què?
José Miguel Morales no envelleix. Dimarts en farà 42, però ningú ho diria. De
fet, fa molts anys que ningú diria l’edat
que té. “Em trobo bé, amb molta il·lusió,
com sempre. L’edat no està en el DNI: si
cuides el teu cos, et respon. I això és el
que intento”, explica a aquest diari una
setmana abans de bufar les espelmes. El
porter del Badalona, titular per quarta temporada consecutiva, no abandona la filosofia que l’ha fet arribar a ser una llegenda
del futbol català i juga cada partit amb la
màxima il·lusió, perquè pot ser l’últim. “La
il·lusió i les ganes de seguir fent el que
més m’agrada és el més important. El dia
que no pensi així, ho deixaré. És la millor
recepta. I és que cada dia pot ser l’últim”,
assegura.
Ja són 115 partits sota els pals de la porteria escapulada, i això que cada temporada ha hagut de competir amb porters
més joves que ell. Enguany, per exemple,
el Badalona ha incorporat José Perales,
que el curs passat va ser escollit el millor

Foto: Eloy Molina

del grup cinquè de tercera divisió i que al
principi d’aquesta temporada va prendre la
titularitat a Morales durant alguns partits.
“És molt bon porter, però quan va arribar, aquest estiu, no tenia por de perdre
la titularitat. Potser sí que m’ha fet treure
el millor de mí. Treballo cada dia perquè
l’entrenador contunuï confiant en mi, però
sóc conscient que la situació pot canviar
en qualsevol moment”, comenta el ‘Moro’.
El capità és conscient de la delicada situació de l’equip que, després de sis partits
sense guanyar, es troba a un pas de la zona
de descens. La seva veu es fa escoltar com
mai en un moment com aquest: “En totes
les temporades sempre hi ha alts i baixos.
Ara mateix, el nostre joc no és tan dolent
com reflecteixen els resultats, però, finalment, el que val són els resultats. En tot
cas, hem demostrat que podem jugar bé
i aconseguir bons resultats. Per això estem confiats que capgirarem la situació i
seguirem donant guerra. Conscients, això
sí, que la categoria cada cop és més complicada”.
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Les ‘gavines’ celebren els 25 anys del seu primer vol

Unificació Llefià - Young Talent: capítol I

Ricardo Carneado va fundar el club l’any 1993
tot i que l’entitat no va començar a competir fins la temporada 1997-1998

Derbi badaloní sense antecedents i amb dinàmiques oposades (diumenge, 12h)

“Ni jo ni ningú hagués pensat que el Seagull tindria el recorregut que ha tingut”,
admet Ricardo Carneado, fundador del
club badaloní que més embranzida ha agafat en el darrer lustre, quan li fem recordar
l’evolució del fill que va gestar a principis de la dècada dels 90. Aquest immens
creixement estructural i esportiu de l’entitat
coincideix amb el seu vint-i-cinquè aniversari i un somni de ciutat encara a realitzar:
arribar a Primera Divisió.
Però aquest plantejament que ara és un
objectiu, fa una dècada hauria semblat
una bogeria. L’actual temporada de les
‘gavines’ és la més engrescadora de les
22 que han superat – el club es va fundar el 18 de novembre de 1993 però no va
començar a competir fins al curs 97/98 -,
amb 10 equips i 150 jugadores. Per tenir
una referència d’aquest creixement en volum de jugadores, equips i talent, el curs
2004 – 2005 amb prou feines tenien 3 representants federats (amateur A, amateur
B i un aleví-infantil a la base). La 10-11
va augmentar la quantitat a 5 equips i la
vigent campanya és la que més ‘gavines’
en tenen, multiplicant per dos aquesta xifra. Tot i que el passat 2 de desembre es va
celebrar la presentació de club a l’Estadi,
durant la temporada s’organitzaran diverses activitats d’aniversari.
El primer gran pas endavant a l’entitat per
donar aquesta paritat que manca a bona
part del futbol nacional es va produir el gener de 2016, quan Carneado va fer un pas

Unificació Llefià i Young Talent
es disputen aquest diumenge al
Municipal del ‘gegant’ vermell
de la categoria el tro badaloní de
Segona Catalana. Des de fa dues
temporades, Badalona s’havia
quedat orfe de derbi però l’ascens
de l’equip de Ricardo Parra ha
recuperat aquesta essència. Tot i
això, l’etiqueta de favorit la manté el conjunt de Jordi Souto, qui
defensa la sisena posició amb 23
punts. Per la seva part, l’entitat de
Sant Roc es troba en descens directe a únicament dos punts de la
salvació i lluitarà per tancar l’any
fora de les posicions perilloses.
El tècnic local valora d’aquesta

al costat a la presidència i Pilar Ruiz agafà
el relleu, amb una Junta Directiva formada
exclusivament per dones, i amb l’expresident present a l’Adjunt de la Presidència.
“Durant els darrers anys hem crescut com
a club i hem hagut de buscar molta més
ajuda. Els primers anys únicament estava
Ricardo amb el seu fill i un ajudant. Jo vaig

5 equips formaven
el club l’any 2011.
En l’actualitat, ja en
són 10 blocs federats
Foto: M. Expósito

arribar l’any 2004 per tancar la meva etapa
com a jugadora i des de llavors el Seagull
ha crescut en tots els àmbits: coordinació,
administració, secretaria...”, rememora
Ruiz.D’altra banda, i durant tres anys, el
Seagull va apostar per una fusió amb el CF
Badalona, la qual no va tenir la reciprocitat esperada. “El període 2011- 2014 vam
estar fusionats amb el Badalona però l’impacte va ser mínim per nosaltres, no ens va
aportar gaire. Avui en dia, el Seagull serà
femení tota la vida. Clubs masculins n’hi ha
molts, femenins, molt pocs. La relació amb
el Badalona és molt bona però els acords
econòmics i de quotes ens perjudicava perquè no ens atrapava noies”, recorden.

Per què CE Seagull i no CE Gavina?
Molta història, molta descripció però
encara no hem resolt la qüestió base:
d’on prové el nom del club? Ricardo
Carneado ens resolt aquest enigma:
“vaig veure que molts escuts de la ciutat
portaven una gavina però la possibilitat
de fundar el club amb la nomenclatura
de ‘CE Gavina’ no acabà de convèncer
i quan una tarda vaig anar a recollir el
meu a l’escola li va preguntar a una
amiga anglesa que com es deia gavina en angles i em va dir ‘seagull’. Amb
aquesta decisió volia cridar l’atenció de
la gent i generar curiositat”, ens revela
Carneado.

Foto: Xavi Garcia

A un pas de la dissolució
Però, ni molts menys, els inicis blaus han
tingut flors i violes, com pot ocórrer en
l’actualitat. Deu anys després de la seva
fundació, el Seagull va viure un estiu d’incertesa i amb un futur molt negre, fins al
punt de la desaparició”.
“Una temporada, al mes de setembre, no
teníem equip. Únicament hi havia 2 jugadores. Què fem? Pleguem? Però afortunadament vam trobar jugadores per competir”, recorda Carneado.
2011, ascens a Segona...2019 a Primera?
Durant les 22 temporades de competició,
el Seagull ha celebrat tres ascensos de
categoria i un únic descens. L’any de la
seva estrena, el 1997, van fer història amb
la primera gran fita. L’equip va pujar a Primera Territorial guanyant tots els partits
menys un. Poc després, van baixar i des
de llavors tot han estat alegries i lligues.
La darrera gran celebració es va produir el
curs 2010 - 2011, amb l’ascens a l’actual
Segona Divisió. Vuit temporades després,
les ‘gavines’ encara la volen fer més grossa.
“L’objectiu principal és pujar a Primera Divisió. A partir d’aquesta idea, també volem
consolidar el futbol base a les màximes categories formatives. Ara mateix, l’ Infantil A
és l’únic equip que juga a Primera. Si això
s’aconsegueix, l’estatus de l’entitat serà encara major. Fa tres anys seguits que som el
tercer club de Catalunya. Ara estem lluitant
per desmarcar-nos una mica de la resta de
clubs i assolir l’ascens a Primera, per acabar de fer veure que hi ha un tall”. I tant de
bo així sigui i els llibres de la història de
l’esport badaloní així ho reflecteixin.

manera la temporada: “Sabia
que aquest seria un any difícil
però no tant com s’està veient.
N’hi ha dos-tres equips en un
altre nivell. Els detalls i les dinàmiques t’ubiquen a la taula“,
valora.
Quan al partit de diumenge, creu
que la ‘Llefi’ es troba un punt per
sobre per raons d’història: “Som
la referència de la ciutat a Segona. Acumulem més temporades
que el YT i tenim aquesta etiqueta de favorits perquè juguem
a casa És important sumar la
victòria al derbi per tancar l’any
amb 6 de 6, però no serà fàcil

per aquesta rivalitat entre equips
veïns. Ells necessiten els punts
i veurem un matx igualat“, justifica.
El seu homòleg groc, Ricardo
Parra, debuta com a entrenador
amateur en la banqueta d’un club
on va arribar a jugar de petit:
“Fa il·lusió jugar al teu barri
contra un equip que sempre es
troba a dalt a la taula i lluita molt
els partits. El meu pare és de la
Llefià i tinc jugadors amb passat vermell“. Aquest punt extra
de motivació és un ingredient
per gaudir encara més d’un duel
inèdit i sense precedents.

Foto: M. E
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El Círcol i la Minguella es despengen
El Joventut Femení suma un altre triomf a Primera Catalana

Foto: Tortosa

L’any 2018 ja ha finalitzat quan a
basquetbol es refereix. El primer
tram de la temporada ha arribat al
seu primer ‘break’ amb un ampli
ventall de resultats, dinàmiques i
sensacions.
El CB Coalci Sant Josep (6/6)
començarà 2019 amb molta feina a fer. Lluís Pintor n’és el nou
entrenador i va debutar a l’España Industrial amb derrota davant
el JAC Sants (84-64). El nou any
s’encetarà el 12 de gener amb la
visita del segon classificat, el CB
Mollet, al centre parroquial.
A Copa Catalunya, Fruits Secs
Corbera Badalonès (8/3) i Maristes Ademar (6/5) han tancat l’any

amb molt bones sensacions i es
posicionen a la part capdavantera
del grup 2 de Copa. Els de Xavi
Riera van vèncer el Castellar a domicili (71-74) i els de Lluís García van guanyar amb més marge
el Cantaires Tortosa (73-81).
En una lliga molt anivellada a la
part baixa, el Círcol Catòlic (4/7)
haurà de fer un pas endavant per
apropar-se a la zona alta de la
taula. La classificació es troba tan
igualada que fins a 9 equips (614) es troben distanciats per dues
victòries. La desfeta a La Plana
versus Alpicat (66-72) manté
l’equip de Juli Jiménez en aquesta
bossa d’equips cuers.

A Primera Catalana, la Minguella
perd pistonada respecte al gran
inici de curs, i la derrota davant
el Sant Adrià B a Casagemes (6368) resta posicions al bloc blau.
Ara, són sisens, a tres victòries
del primer.
Qui va de menys a més i està
recuperant el marge perdut de
resultats és el Joventut Femení.
Xavi Duatis ha debutat amb triomf
a la banqueta verd-i-negre després de superar el Sant Gervasi
(72-38). El play-off es troba a una
victòria. Per la seva part, la Minguella no aixeca el cap i va caure
a Esplugues (69-54).

ÈDICS
INFORMES MCO
NDUIR
C/ Alfons XII, 17

93 399 19 18

Disposem
de parking

gratuït

Tramitació on-line gratuïta

per a PERMISOS de
ESPORTS I NÀUTICA

SUBMARINISME l

esportiu i professiona
CERTIFICATS ORDINARIS
PERMISOS d’ARMES
SEGURETAT PRIVADA
TINENÇA d’ANIMALS
GRUISTA

OBTENCIÓ

35€
CARNET

HORARI:
de dilluns
a divendres
de 16.30
a 19.30h.

60 POLIESPORTIU

Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com

El Sosmatic
troba la tranquil·litat
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Mentre que el Charlotte’s torna a ser líder

Neix l’Skate Agora
Lab amb la vista en
els JJOO 2020

El Sosmatic es desplaçava per
enfrontar-se a Valladolid, Burgos
i Torrelavega. Dos rivals de la part
baixa com el Valladolid i Torrelavega que els blaus van saber
aprofitar amb contundents resultats (0-6 i 1-5). La nota negativa
va ser la desfeta a Burgos, en el
partit de dobles, contra un equip
que no va alinear els seus millors
jugadors (4-3). Amb aquestes
dues victòries contra rivals directes, els badalonins es col·loquen
a la zona tranquil·la de la taula,
però sense perdre de vista la zona
de descens, ara a dues victòries
més l’average.
Per la seva banda, a Tercera Es-

L’Skate Agora Lab, el primer
centre de tecnificació i alt rendiment per a l’skateboarding
d’Europa i un referent per al
desenvolupament esportiu, social i cultural en la comunitat
internacional de l’skate, es presentava aquest passat dilluns,
17 de desembre, amb la vista
posada en els Jocs Olímpics de
Tòquio 2020; ja que aquest esport serà una de les disciplines
olímpiques. En aquest sentit, el
projecte té la voluntat d’esdevenir un model de referència per al
Comitè Olímpic Internacional i
la federació internacional World
Skate en la generació d’eines per

tatal, el Charlotte’s afrontava un
partit difícil a casa contra el tercer
classificat, el Ripoll, sabent que
el Cardedeu havia perdut amb el

Mataró. Els blaus van sortir endollats i van passar per sobre dels
ripollesos (6-0), recuperant així el
lideratge en solitari.

Foto: CTT Badalona
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PISTA DE GEL

al desenvolupament i innovació
de l’skateboarding diferents països membre. Per assolir aquests
objectius, l’Skate Agora Lab disposa de múltiples programes de
tecnificació i desenvolupament
específic dissenyats i dirigits
per reconeguts professionals
de diferents àrees de l’entrenament esportiu i l’anàlisi tècnica. D’aquesta manera, els i les
atletes gaudiran d’un seguiment
mèdic, fisio-terapèutic, psicològic i nutricional. Aquestes
disciplines complementaran els
diferents vessants de l’skateboarding i que inclouen la tecnificació de l’skate.

Cinquena copa d’Espanya
per als Dracs i subcampions en sub-11
Derroten als madrilenys Black Demons per un clar 24-0

Foto: Lolayolé

El passat dissabte, a Guadalajara, els Badalona Dracs van tornar a demostrar sobre un terreny
de joc i davant uns 200 espectador, la seva hegemonia actual.
Davant uns decepcionants Black
Demons, els badalonins van
aconseguir el seu cinquè títol
de la Copa d’Espanya, tercer de
manera consecutiva, al derrotar
als madrilenys per un clar 24-0.
D’altra banda, diumenge es va
disputar a Terrassa la final de la
Copa Catalana de la categoria

sub-11, amb els equips Plata i
Negre dels Dracs. En les semifinals, Plata va poder vèncer a
Lynx Red per un 14-12, classificant-se així per a la final.
Llàstima va ser per al Negre que
va caure davant els Reds per
19-12. Precissament els de Terrassa van ser els que van privar
als badalonins d’aconseguir el
seu primer títol en la categoria
benjamí. En una final igualada,
els Reds van assolir el títol, per
13-12.

C. dels Arbres, 45
(Pl. La Plana)
De l’1 de desembre al 7 de gener
B1

B3

B4

B5

B6

B7

B25

B27

B29

B30

M28
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Podries viure una situació tensa amb un cunyat o cunyada, que voldrà sortir-se amb la seva. És preferible optarper mesurar les paraules per a no penedir-te’n després.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb la Casa XII tan ben ocupada, gaudeixes de més autoconfiança per donar
forma als teus nous projectes. Optes però, pel mutisme i per estructurar- ho
secretament.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Reps una important dosi d’energia del planeta Mart en conjunció a la Lluna.
Sents que pots tirar endavant amb algunes coses que fins fa poc veies difícils
de realitzar.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Contactes amb persones d’altres indrets et poden proporcionar bons moments. Venus ben aspectat amb Saturn a la teva Casa IX, t’obre les portes a
l’aprenentatge superior.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
En aquests dies pots estar pensant en regals i en oferir el millor de tu als altres.
Venus, tan ben recolzat per Neptú, et facilita un extra de sensibilitat artística.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Compte amb l’agressivitat continguda o amb les coses que no expresses.
Amb el trànsit de Mart pel sector VIII, has d’atendre a tot allò que acumules
i no veu la llum.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Penses en ferm. Saturn en trànsit pel teu sector III, el de la ment, et dóna les
eines necessàries per veure com estructurar algunes qüestions que tenies
una mica confuses.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Un assumpte de diners pot posar en tensió una bona amistat. Potser cal
cercar una solució adient per evitar més problemes. Possibilitat de recuperar
algun document perdut.

Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri, ja a Sagitari, proporciona moviment al teu sector VII, és a dir amb
la parella i d’altres en general. Oportunitat de bons contactes i diàleg franc
amb la parella.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb Mercuri a Sagitari, assoleixes finalment un ànim més positiu i sents que
pots reprendre alguna activitat que tenies aturada. Possibilitat de projectar
un viatge.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb Mercuri, Júpiter i el Sol, operant al teu signe, reps una empenta d’entusiasme. Si vius un període difícil, pots percebre alguna possibilitat per
canviar les coses.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
L’exercici físic et serà bo per combatre l’acumulació d’estrès. Sobretot si no
acostumes a comunicar l’enuig o les afliccions. També t’aprovarà una escapada a la muntanya.
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