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La màgia 
del Nadal
Badalona amplia el 
nombre d’actes durant 
aquestes festes
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A cinc dies per Nadal, la ciutat fa dies que viu 
intensament les festes. Amb la inauguració del 
concert “Hola Nadal”, amb Soraya i Macaco, 
Badalona donava per encetada la celebració de 
Nadal, amb l’encesa dels llums dels carrers, 
l’arbre de la plaça de la Vila i els llums del Pont 
del Petroli. L’Ajuntament ha apostat enguany 
per la programació infantil i ha decidit doblar 
esforços amb la “Fàbrica de joguines”, un dels 
grans encerts del Nadal passat. En canvi, la no 
instal·lació de les caixes de regals il·lumina-
des, que l’any passat van repartir-se en 5 punts 
diferents de Badalona, han aixecat algunes 

La il·lusió dels 
més petits marca 
un any més 
el Nadal badaloní

crítiques d’alguns veïns que consideren que 
la ciutat hauria d’apostar més per la il·lumina-
ció dels llums de Nadal. Les festes a la ciutat 
venen marcades, com sempre, per dates molt 
assenyalades. El passat divendres 13 de des-
embre, dia de Santa Llúcia, quedava inaugurat 
el Pessebre de la plaça de la Vila on aquest 
any representa un poble nevat. També, des de 
fa més de 20 anys, la Sala El Refugi aplega una 
bona mostra de Pessebres i Diorames gràcies 
als Amics del Pessebre de Badalona. Una de 
les novetats d’aquest Nadal ha estat la ben-
vinguda de les festes que s’ha fet en diversos Imatge de la Cavalcada de l’any passat

Enguany es dupliquen 
els dies de la “Fàbrica de joguines”
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Imatge de la Cavalcada de l’any passat Foto: Ángela Vázquez
SIS DIES D’IL·LUSIÓ AMB LA “FÀBRICA DE JOGUINES” 
A L’ESCORXADOR

Una de les novetats d’aquest Nadal a 
Badalona és l’ampliació de la Fàbrica 
de Joguines, un dels èxits de les festes 
de l’any passat. El Centre Cultural l’Es-
corxador-Nau3 es tornarà a transformar 
en la Fàbrica de joguines de Badalona, 
on els infants podran entregar les seves 
cartes als Turnemis, els personatges 
encarregats de fabricar les joguines que 
demanin i d’acompanyar als reis durant 
la Cavalcada de Reis d’Orient el 5 de 
gener. Aquest any la visita a la fàbrica 
s’ampliarà i es podrà fer els dies 28, 29 
i 30 de desembre i els dies 2, 3 i 4 de 
gener de 2020, un total de 6 jornades. 
L’any passat, les llargues cues al Centre 
Cultural l’Escorxador van provocar les 

queixes de molts pares per poder entrar 
a la Fàbrica de Joguines. L’Ajuntament 
espera, amb aquesta ampliació, poder 
regular millor les cues.

barris de Badalona, amb teatre de carrer i circ. 
La darrera oportunitat  serà aquest diumenge 
al matí, a les 11:30h, amb un espectacle de ca-
rrer des de la plaça d’Ernesto Che Guevara fins 
al Centre Cultural l’Escorxador. Aquests dies 
també teniu oportunitat de veure els Pastorets 
al Círcol, concerts de Nadal arreu, pessebres 
vivents, les tradicionals Misses del Gall, i com 
a colofó, la Cavalcada de Reis, enguany serà 
un homenatge al Mar Mediterrani. En aquest 
Especial del Diari de Badalona trobareu un 
munt d’articles, entrevistes i imatges del Nadal 
a la ciutat. 

Un Nadal esportiu amb el Parc de Nadal 
a Montigalà
Amb l’inici de la vacances de Nadal dels més 
petits, el pròxim dilluns 23 de desembre co-
mençarà una nova edició del Parc Esportiu de 
Nadal, que restarà obert fins el dia 30, excepte 

els dies 25 i 26. Es tracta d’una iniciativa on els 
infants podran fer diverses activitats esporti-
ves, com esports d’equip, esports individuals, 
esports amb implements, jocs lúdics i espor-
tius, tallers…Per accedir-hi, s’haurà d’emple-
nar el formulari d’accés –que es podrà anar 
a buscar a la mateixa instal·lació esportiva o 
descarregar-lo del web municipal–, el qual 
s’haurà de presentar el mateix dia al parc

Una “Oda” a la Mediterrània a la Caval-
cada de Reis
Els Reis d’Orient arribaran a la ciutat, com és 
tradicional, per mar des del Pont del Petroli. 
L’any passat, per la desgràcia de l’incendi d’un 
edifici a Sant Roc, on van morir 3 persones, 
aquest acte va quedar suspès. Aquest any, 
els Reis d’Orient arribaran a bord del vaixell 
Ciutat de Badalona, que enguany celebra els 
90 anys de la seva construcció, i seran rebuts 

pels patges reials, que els oferiran un te de 
benvinguda a Ses Majestats els Reis d’Orient. 
A les escales del Pont,  es farà la rebuda ins-
titucional i l’alcalde els lliurarà el pa, la sal i 
la clau perquè puguin entrar a totes les llars 
de la ciutat. Els Reis d’Orient arribaran la tarda 
del proper diumenge 5 de gener, a les 16:30h.
  
Una Cavalcada que serà un homenatge 
al nostre mar 
A Badalona, els Reis d’Orient arriben a la ciu-
tat per mar, que és la temàtica i el motiu de la 
Cavalcada del 2020. Serà una oda a la Medi-
terrània i als valors que provenen dels països 
que se situen a la riba d’aquesta mar. Formaran 
part de la Cavalcada les comparses dels Fa-
nalets, de l’estrella, dels carters, els Xumets, 
els reis i el seu seguici complert, la comparsa 

d’Anar a Dormir, la Carbonera i al final de tota 
la comitiva se situaran les Carrosses Dolces 
que com ja és costum, seran les encarregades 
de fer caure una gran pluja de caramels per a 
tothom. 
 
Recorregut i horaris de la Cavalcada de 
Badalona 
La Cavalcada començarà a les 18 hores, a 
l’avinguda de Pius XII, cantonada amb carrer 
de Ramiro de Maetzu. Aquests són, aproxima-
dament, els horaris de pas previstos: Avinguda 
de Pius XII cantonada amb Ramiro de Maetzu 
(18 h), Marquès de Sant Mori (18.15 h), Juan 
Valera (18.45 h), Alfons XIII (19 h), Francesc 
Macià (19.15 h), Creu (19.30 h), Francesc 
Layret (plaça de la Vila 19.45 h), Prim (20 h) i 
final del carrer d’en Prim (20.15 h).

Imatge de la primera edició, el Nadal 
passat, de la Fàbrica de Joguines

Del 20/12 al 31/12/2019 ESPECIAL NADAL
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Estimades lectores, estimats lectors de Diari de Badalona,

La ciutat s’ha omplert, una vegada més, de llum i color per gaudir d’una de les èpoques més especials de l’any. Les festes de Nadal són una molt bona oportunitat per 

reunir-se amb les persones que més estimem i de passar grans moments que recordarem amb il·lusió. 

A Badalona es gaudeix d’unes festes de Nadal com les que una ciutat com la nostra es mereix; amb grans esdeveniments, amb activitats infantils, amb cultura popular 

i tradicional i amb elements festius que contribueixen a que aparegui aquesta il·lusió i l’esperit nadalenc. La segona edició de la festa Hola Nadal! ha funcionat tan bé o 

millor que l’any passat, i l’arbre transitable de la plaça de la Vila i el pont del Petroli il·luminat continuen sent els protagonistes de la majoria de selfies que es fan a la 

ciutat. No oblidem que aquest any la Fàbrica de les Joguines obrirà el doble de dies, per tant, podrà acollir al doble de persones. 

Però a banda de les festes pròpiament del Nadal, estem a punt de tancar el 2019. I sempre aquest resulta un bon moment per fer balanç de tot l’any. Un any políticament 

molt mogut a la ciutat, i al país, però que dóna pas a un mandat ple d’oportunitats, de projectes i de motivacions per tal de tirar endavant el que Badalona necessita. 

Desitjo que aquest Nadal sigui, tal com us deia, un motor perquè la il·lusió governi en les vostres vides i que tingueu un 2020 ple d’èxits.

Estimem el Nadal. Estimem Badalona.

Bones festes i bon any nou!

Álex Pastor

Alcalde de Badalona

BONES FESTES!

Núm. 683ESPECIAL NADAL
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La campanya ‘Nadal Solidari’ recapta joguines per milers d’infants
El Nadal, a més de ser època de retroba-
ments, és època de solidaritat. A Badalona, 
aquesta no troba cap límit, ja que es fan di-
verses campanyes i actes destinats tant als 
nens, com per a les persones sense llar i 
també als més grans.
El 9 de desembre l’Ajuntament donava el 
tret de sortida a la campanya ‘Nadal Soli-
dari’, habilitant urnes per donacions econò-
miques i joguines fins el 21 de desembre. 
Aquesta campanya farà que unes 400 famí-
lies de la ciutat rebin joguines, fet que su-
posa que prop de mil infants es beneficiïn 
d’aquesta iniciativa. Els punts per col·labo-
rar-hi són el CC Montigalà i també la Plaça 
de la Vila, on hi seran presents diferents 
membres de les entitats veïnals i socials 
com Voluntaris Badalona o alumnes d’es-
coles que es coordinen amb l’Ajuntament. 
A més, el grup de Facebook ‘Tú no eres de 
Badalona si no...’ també posa de la seva part 
habilitant un nou punt per a donacions de 
joguines a la plaça de la Plana.

Nou protocol per a la gent sense llar
“Operatiu Fred” és el nom que rep el re-
novat protocol fred que, any rere any, 
s’activava per aquests dates perquè les 

La solidaritat, un valor més del Nadal

persones que vivien al carrer en tempera-
tures de 0 graus fossin ateses en un espai 
cobert. A partir d’ara, això es vol canviar. 
L’Ajuntament ja està treballant amb serveis 
socials perquè les persones sense llar pu-
guin dormir en un espai tancat durant tot 
l’hivern, independenment de la temperatu-

ra del carrer. Segons les dades de l’últim 
recompte realitzat el 2018, es van compta-
bilitzar 57 homes i dones que dormien al 
carrer i 172 persones allotjades en centres 
d’acollida residencial, en barraques, en 
pensions o amb problemàtiques d’infra-
habitatge.

Amics de la Gent Gran celebra un di-
nar de Nadal per a persones soles
Actualment, la soledat afecta a més de 
175.000 persones grans a Catalunya cada 
dia, però durant el Nadal, aquesta soledat 
es veu agreujada per la nostàlgia i la tristor, 
en contraposició a l’alegria dels carrers. Per 
això, el passat diumenge, 15 de desembre, 
es va celebrar a Badalona, al restaurant del 
Rafael Hoteles, un dinar amb centenars de 
persones convidades entre gent grans i vo-
luntàries que les donen suport al llarg de 
l’any. Aquest acte va suposar la possibili-
tat de compartir una estona de caliu humà 
i alegria que va permetre a centenars de 
persones grans ser de nou partícips de la 
festivitat del Nadal. 
Fa dies que els llums de Nadal ja estan 
penjats dels carrers de Badalona. L’empresa 
Nycsa s’encarrega de la seva instal·lació i 
l’Ajuntament, i en alguns carrers els comer-
ciants ho paguen. Aquest any s’ha seguit 
el mateix contracte que el passat Nadal, i 
diversos barris estaran il·luminats, com el 
Centre, Progrés, La Salut, Llefià, Artigues, 
Sant Crist, Bufalà i la Morera. A partir 
d’aquest dissabte els llums començaran a 
il·luminar el Nadal.

Núm. 683ESPECIAL NADAL
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Foto: Ángela Vázquez

a aquest treball, ja portem anys posant les 
llums nadalenques”.
En el moment de fer aquesta entrevista, la 
Fira de Nadal de la Plaça de la Plana enca-
ra estava per muntar i l’encesa de llums no 
s’havia produït. Tot i això, quan ja ens tro-
bem a gairebé 10 metres d’altura, el Carlos 
encén els llums per fer una prova rutinària, 
il·luminant així part de la plaça.

La grua va pujant i, cada vegada més, la gent 
que passeja per la plaça de la Plana es torna 
més petita. “Podem pujar fins a 14 metres 
si vols”, ens comenta el Carlos, treballador 
de l’empresa encarregada de l’enllumenat de 
Nadal a Badalona i els voltants. La cabina 
en la qual estem es va tornant més inestable 
a mesura que l’altura augmenta, però ell no 
es preocupa: “estem més que acostumats 

El badaloní Carlos Fernández encén el Nadal
Els encarregats dels llums de Nadal ens mostren durant una tarda com és el seu treball

“Aquest treball és com portar il·lusió perquè 
la gent, quan ens veu, sempre ens pregunta 
i s’emociona. És com portar una mica de Na-
dal”, assegura Carlos. Setmanes abans que 
es produeixi aquesta encesa, que enguany 
va ser el 30 de novembre, els treballs d’il·lu-
minació ja comencen. “Anem per barris”, 
explica en Carlos, “i  la zona del Centre i 

del Carrer del Mar la deixem l’última perquè 
hem d’ocupar la via i provoquem embús tant 
de trànsit com de la gent que hi passeja”. 
Un treball del que es parla poc i que fa que 
els protagonistes es quedin en l’anonimat, 
tot i que aquests ja es queden satisfets 
“quan veiem la cara d’il·lusió dels nens i les 
nenes i també la dels adults”.

Núm. 683ESPECIAL NADAL
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Entrevistem Josep Lluís Garcia, actual president 
d’Amics del Pessebre, i Lluís Muñoz, antic president

Els Amics del Pessebre ja porten diverses ge-
neracions continuant la tradició pessebrista a 
Badalona. El refugi de la plaça de la Vila acull 
any rere any aquesta exposició per la que pas-
sen centenars de veïns i veïnes que perpetuen 
els diorames amb motius no només religiosos, 
sinó també paisatgístics. 

- Des d’on es remunta aquesta tradició?
Aquesta tradició de fer pessebres a Badalona es 
feia fa molts anys als balcons de les cases. La 
gent que estava més o menys acomodada, per 
la zona del Centre, posava els pessebres, a més 
de torrons, vi, moscatell, etc. perquè la gent 
anés a veure’ls i pogués tastar un àpat mentre 
passejava. D’aquí ve la tradició, fa 200 anys.

- A quin any us vau formar com a Amics 
del Pessebre?
Tenim molta història nosaltres (riu). Podem dir 
que el nostre recorregut es divideix en 2 etapes. 
Una primera que acaba l’any 74 i la segona que, 
després de 25 anys sense fer res, suposa un 
retrobament i comencem a ajuntar-nos de nou, 

“Els nostres diorames van més 
enllà de la religió, són art”

l’any 99. Per això, aquesta és la 21a edició del 
pessebre ininterrompuda, si parlem d’aquesta 
segona etapa.

- On exposàveu els pessebres abans de 
fer-ho al refugi? 
El primer cop que ens vam organitzar sense ser 
associació, tot es feia als Maristes. Aquest refugi 
on estem ara no era més que un magatzem de la 
brigada municipal que gairebé no es feia servir. 
Era molt més gran i la distribució de les escales 
i la porta d’entrada era la contrària a la d’ara. Per 
això, les persones que realitzaven els diorames 
van decidir instal·lar-se aquí fins l’any 74.

- Què va provocar aquests anys d’inacti-
vitat a partir de l’any 74?
Va haver-hi un problema dins l’associació. 
Dins els pessebristes hi havia 2 tendències, 
una més acadèmica i una altra més actual. Els 
dos personatges que estaven en contraposició 
eren en Martí Parramon i en Joan Comes. Els 
2 treballaven junts, però es mataven, amb la 
qual cosa allò acaba malament i el Parramon 

Muntatge dels pessebres / Ángela Vázquez

es queda al refugi, mentre que en Comes mar-
xa als Maristes de nou i s’emporta a autèntics 
artistes. Els que ens vam quedar aquí al refugi 
érem molt joves i estàvem aprenent.

- Hi havia, llavors, una clara competèn-
cia.
Hi havia molta competència i, sobretot, hi ha-
via 2 exposicions paral·leles, però tot s’ha de 
dir: guanyaven clarament els que estaven als 
maristes, tot i que l’exposició del refugi era la 
oficial. Després d’això, s’intenta unificar l’asso-
ciació i, de fet, s’arriba a fer,  coincidint amb els 
ajuntaments democràtics, però ens tanquen la 
porta del refugi perquè era un niu de rates en 

aquella època. 

- S’ha perdut aquesta tradició de muntar 
pessebres o diorames amb el pas dels 
anys?
No s’està perdent perquè hi ha associacions 
per tot el món i Catalunya és un dels llocs on 
més diorames i pessebres es fan. A més, la 
història del diorama és un invent de Barcelona, 
fins i tot a Itàlia li diuen ‘l’escola de Barcelona’. 
El fet que no només s’utilitzi com a temàtica 
nadalenca, sinó que s’hagi consolidat com una 
artesania fa que es perpetuï. Hi ha propostes 
molt diferents actualment i l’actualització dels 
pessebres es fa notar.

Núm. 683ESPECIAL NADAL
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L’obra Pastorets va començar el cicle el passat diumenge
Setmanes d’assaig i de preparació. Memo-
rització de diàlegs. Pràctica d’escenificació. 
Xerrades actor-director. Interiorització del 
paper. Comprensió del personatge.
Podríem descriure encara més tot el treball 
que comporta representar una obra de teatre, 
però el que està clar és que portar a escena 
una obra com Pastorets, tot i ser tot un clàs-
sic, no és gens fàcil.
Els assajos són per la nit i la humil sala del 
Círcol, que es on té lloc l’escenificació, es 
troba il·luminada molt tènuement, el just 
perquè els actors i actrius se sentin còmo-
des en l’assaig. Les butaques blanques del 
públic es troben en la seva majoria buides, 
només algunes persones han acudit a aquest 
assaig, que és un dels últims abans de la 
gran estrena del 15 de desembre.
L’argument de l’obra segur que ja el co-
neixeu: s’acaba d’anunciar l’arribada de 
Jesús, el fill de Déu engendrat per Maria i 
cuidat també per Josep. Els Pastors corren a 
adorar l’Infant Diví. Entre ells es troben Llu-
quet i Rovelló que es topen amb el dimoni, 
qui vol evitar a tota costa l’adveniment de 
Jesús.
Avui és el torn de les fúries de l’infern, que 
es troben assajant un dels passatges. Els 

La tradició escènica torna per Nadal

diàlegs són forts i contundents i la veu de les 
noies, la majoria, i d’alguns dels nois, arri-
ben a tots els racons de la sala. “Normalment 
aquesta sala, tot i que sembli petita, 
se sol omplir el dia de l’estrena”, li comenta 

Assaig de la funció Pastorets / Ángela Vázquez

a aquest Diari una dels assistents a l’assaig. 
Mentrestant, la gent fora aprofita per sopar al 
Círcol, creant així dos espais totalment dife-
rents que convergeixen en un mateix edifici. 
Els Pastorets de El Círcol és l’obra magna de 

l’entitat de gran reconeixement i seguiment. 
Una representació en què tothom s’involucra 
perquè sigui ja un clàssic ineludible a la nos-
tra ciutat i es representarà cada cap de setma-
na fins el dissabte 4 de gener, a les 18h.
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La Zona de Baixes Emissions 
entrarà en vigor al 2020

Una de les mesures més re-
llevants per reduir la contami-
nació atmosfèrica impulsades 
per l’AMB i l’Ajuntament de 
Barcelona, amb la col·laboració 
dels altres municipis implicats, 
és la zona de baixes emissions 
de l’àmbit Rondes de Barcelona 
(ZBE Rondes de Barcelona), en 
la qual es restringeix la circula-
ció dels vehicles més contami-
nants per preservar la qualitat 
de l’aire, com en moltes me-
tròpolis europees.
A partir de l’1 de gener de 
2020, per vetllar per la salut de 

la ciutadania i millorar la qua-
litat de l’aire, es restringeix la 
circulació permanentment per 
la ZBE Rondes de Barcelona, 
de dilluns a divendres labora-
bles, entre les 7.00 i les 20.00 
h, als vehicles que no els co-
rrespon etiqueta ambiental de 
la DGT (Zero, Eco, C i B). La 
mesura afecta tant els vehicles 
de l’Estat com els estrangers. 
L’AMB recorda que sí que es 
podrà circular per les rondes, 
ja que aquestes vies queden 
excloses de la restricció. Però 
cal tenir present que, des de les 

rondes, els vehicles que no els 
correspon etiqueta ambiental 
de la DGT no podran accedir 
a la ZBE Rondes de Barcelona 
ni circular-hi per l’interior. Tin-
dran un any de moratòria les 
furgonetes (N1), els camions 
(N2, N3) i els autobusos (M2, 
M3). La ZBE Rondes BCN in-
clou Barcelona (excepte la 
Zona Franca industrial i Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes), 
Sant Adrià de Besòs i l’Hospi-
talet de Llobregat, i part d’Es-
plugues de Llobregat i Cornellà 
de Llobregat.

La mesura restringirà els vehicles més contaminants per preservar la qualitat de l’aire 

ALTERNATIVES

A banda de millorar el servei 
de Bus Metropolità, destaquem 
tres iniciatives de l’AMB per fo-
mentar el transport públic. 
- Els qui es desfacin del cotxe 
privat, obtindran la T-verda 
metropolitana, que actualment 
és una targeta física específi-
ca (com els altres títols) i que 
més endavant s’integrarà en la 

T-mobilitat.
- Per als que no puguin des-
prendre’s del seu vehicle, hi 
ha l’opció del park & ride, que 
facilita, a través de l’app P+R, la 
intermodalitat entre vehicle pri-
vat i transport públic. 
- D’altra banda, la tarifa metro-
politana abarateix l’ús del trans-
port públic.

Una de les zones de baixes 
emissions més grans d’eu-
ropa i 20 vegades més gran 
que madrid central 
La ZBE Rondes de Barcelona 
és una de les zones de baixes 
emissions més grans de tot Eu-
ropa, amb una extensió total de 
95 km2 , i afecta cinc municipis 

metropolitans (Barcelona, l’Hos-
pitalet de Llobregat, Sant Adrià 
de Besòs, Cornellà de Llobregat i 
Esplugues de Llobregat). La ZBE 
Rondes BCN és 20 vegades més 
gran que Madrid Central.

La web informativa i de Registre 
metropolità zbe.barcelona és on 
es podran tramitar les autorit-
zacions. A banda d’oferir tota la 
informació sobre la ZBE Rondes 
BCN, aquesta és la plataforma 
tecnològica on els ciutadans 
amb vehicles que no els corres-
pongui etiqueta ambiental de 
la DGT, i els que tenen vehicles 
estrangers, s’han d’inscriure i, 
posteriorment, podran sol·licitar 
i tramitar les seves autoritzacions 
per poder accedir i circular dins 
la ZBE Rondes BCN. 
Vehicles autoritzats i excepcions 
del registre metropolità
El reglament determina 5 tipo-
logies d’excepcions i autoritza-
cions:
- Vehicles dedicats al transport 
de persones amb mobilitat reduï-
da (VPMR).
- Vehicles de serveis.
- Autoritzacions d’activitats tem-
porals.
- Vehicles estrangers.
- Autoritzacions diàries.
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La Cavalcada de Reis es podrà 
seguir, un any més, en direc-
te per Televisió de Badalona. 
Aquest any, però, l’empresa 
Badalona Comunicació apos-
ta pel desplegament tècnic i 
humà més gran dels gairebé 20 
anys de la seva història. Tant 
l’arribada dels Reis d’Orient, al 
Pont del Petroli, com el tram 
final de la Cavalcada, al carrer 
Francesc Layret i la Plaça de la 
Vila, podrà seguir-se en directe 
per televisió. La programació 
especial, el diumenge 5 de ge-
ner, començarà a les 16.30h, la 
transmissió de l’arribada dels 
Reis d’Orient, una hora més 
tard, a les 17:30h, s’emetrà un 
Especial Filmets Infantil, i a les 
19:30h arrencarà la transmissió 
de la Cavalcada des d’un estand 
situat a la plaça de la Vila. En 
aquesta segona part de pro-
grama, el programa connectarà 
amb els punts per on estiguin 
passant les carrosses.
El conseller delegat de Bada-
lona Comunicació, Josep Vi-
ñeta, ha explicat que enguany 
hi haurà dues realitzacions di-

Imatge de la transmissió de l’any passat per part de Televisió de Badalona

TV de Badalona desplegarà l’equip 
més gran de la seva història per la Cavalcada
La cadena local ha preparat una programació especial de 4 hores

ferents, amb dos equips, tant a 
l’arribada dels Reis al Pont del 
Petroli com a la Cavalcada. En 
total, segons Viñeta, Badalo-
na Comunicació destinarà 60 
persones, entre treballadors i 
col·laboradors, per fer possible 
aquesta transmissió en directe. 
Viñeta ha volgut subratllar que 
aquest dispositiu serà el més 
gran que ha fet mai Televisió de 
Badalona per fer un programa 
especial al carrer. En total, 13 
càmeres captaran tot el que es-
tigui passant a la ciutat durant 
la tarda més màgica de l’any. El 
conseller delegat de Badalona 
Comunicació ha recordat que la 
transmissió d’aquesta Cavalca-
da, juntament amb la Cremada 
del Dimoni, són els dos espais 
que tenen més audiència a Te-
levisió de Badalona. Viñeta ha 
avançat que enguany els nens i 
nenes tindran un gadget sorpre-
sa durant el recorregut. La Ca-
valcada de Reis serà presentada 
pels periodistes badalonins, 
Toni Forteza i Anna Rovira, tant 
amb l’arribada dels Reis com a 
la part de la Cavalcada. D’altra 

des de primera hora de la tarda i 
fins que les Carrosses arribin al 
carrer d’en Prim, on està previst 
que acabi la Cavalcada 2020. 

banda, a través de les xarxes so-
cials de Badalona Comunicació, 
també es podrà seguir el minut 
a minut de la Cavalcada de Reis 

Televisió de Badalona, a part de 
l’emissió en directe, reemetrà 
aquest programa durant la nit 
del 5 de gener i el Dia de Reis.
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L’Estació de Servei Fitó 
es resisteix als sortidors automàtics
La benzinera és l’única de Badalona que té personal humà per reposar gasolina
Desenes de persones al dia paren a reposar 
gasolina a l’Estació de Servei Fitó, ubicada 
a l’Avinguda d’Alfons XIII, 24. Però els ocu-
pants dels vehicles no surten a agafar el sor-
tidor. D’això s’encarreguen els treballadors i 
treballadores de l’estació de servei, uns pro-
tagonistes gairebé oblidats a les benzineres 
del món.
L’Estació de Servei Fitó és un punt emblemà-
tic de la ciutat de Badalona. Té els seus orí-
gens en el besavi, Ramon Fitó Vidal, que va 
néixer a l’Anoia però es va traslladar a viure a 
aquesta ciutat, on va treballar en una refineria 
de petroli. Al 1908 va instal·lar un assorti-

dor a la cruïlla del carrer Garriga cantonada 
amb l’Avinguda Alfons XIII, i més endavant 
va traslladar l’assortidor a la mateixa avingu-
da, però a l’alçada de la Plaça Pep Ventura. 
Encara que  aleshores quedava als afores 
de Badalona, era un punt de trànsit per on 
circulaven cotxes i camions que anaven cap 
el nord-est de Catalunya i França, abans que 
s’inaugurés l’autopista. Com la demanda de 
carburant era molt elevada, al 1934 va obrir 
l’estació de servei. Un edifici que s’ha inte-
grat perfectament a la ciutat i que destaca per 
la seva construcció de ferro i acer, materials 
que també s’han utilitzat en llocs emblemà-

tics com l’Estació de França a Barcelona, o 
la Torre Eiffel de París. Amb el pas dels anys 
les instal·lacions de l’estació de servei es van 
anar modernitzant tal i com és en l’actuali-
tat, adaptant-se al creixement de vehicles i 
als canvis que la indústria automobilística 
exigia. 
“És un treball que la gent agraeix, sobre-
tot la gent gran perquè no sap fer-ho per sí 

mateixa o perquè els hi facilites el temps de 
parada”, ha explicat a aquest Diari l’Enrique, 
treballador de l’estació de servei. “També fem 
les tasques típiques de vendre aliments o gel, 
però el que ens fa característics és el fet de 
reposar la gasolina als vehicles”.
Una petita estació de servei que, com podem 
veure, es resisteix a la mecanització i manté 
el personal humà des de fa més de 100 anys.

declarar la seva aposta per la construcció 
de l’Escola Montigalà i el projecte educatiu 
del qual forma part a l’actual plaça Manuel 
Moreno Mauricio. A més, es va exigir al go-
vern municipal que convoquès els Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya a una reunió 
conjunta amb la comunitat educativa de l’Es-
cola Montigalà, l’Institut Ventura Gassol i la 
Federació d’AMPAS de Badalona (FAMPAS) 
per demanar un calendari per la construcció 
de l’Escola i l’Institut. Tots els grups munici-
pals van estar-hi d’acord.

El passat dimarts, 17 de desembre, va tenir 
lloc la sessió plenària de desembre a l’Ajunta-
ment de Badalona i els temes més importants 
que es van tractar van ser, per una banda, 
l’aprovació del nou Pla Econòmic i Financer i, 
per l’altra, l’aprovació també de la construcció 
definitiva de l’Escola Montigalà i del nou Ins-
titut Ventura Gassol.
En el primer cas, el dictamen es va aprovar 
amb els vots favorables dels grups municipals 
del PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i 
amb el vot de qualitat expressat per l’alcalde.
Respecte al tema educatiu, l’Ajuntament va 

Nou Pla Econòmic 
i Financer i construcció 
de l’Escola Montigalà
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El passat dissabte 14 de desembre es va 
poder escoltar pels carrers de Badalona el 
famós himne xilè que ja ha donat la volta 
al món, “El violador eres tú”. Dones amb 
els ulls tapats protestant amb una sola veu 
en contra de les violacions i la violència en-
vers les dones, tot emmarcat en el passat 25 
de novembre, quan es va escoltar el càntic 
per primer cop. Algunes de les participants 
d’aquesta jornada es van congregar 1 hora 
abans de la performance, a les 18.30h, da-
rrere del Museu per assajar la petita actua-
ció. Un crit que es vol elevar arreu del món 
i que, de fet, ja ha començat. La Federació 
de Dones de Badalona va estar present en 
aquest acte i ja ho estava, de fet, dies abans, 
ja que la seva presència a les xarxes socials 
va ser força constant.

“Jo de culpa no 
en tenia, ni on 
estava, ni com 
vestia!”Aniran destinats al Banc d’Aliments de l’Associació Gorg-Mar

La campanya interna impulsada cada any pel 
Comitè d’Empresa de TUSGSAL per aconse-
guir la recaptació de productes alimentaris 
bàsics de primera necessitat ha estat un  èxit 
un cop més. En aquesta ocasió, les portes 

El personal de TUSGSAL recapta 
4500 quilos de menjar

de les cotxeres han estat obertes per rebre 
menjar dels treballadors i treballadores des 
del 9 de desembre al 18 inclosos. Així, de 
nou, la solidaritat col·lectiva del personal que 
forma part de TUSGSAL ha permès que avui, 

19 de desembre, s’hagin lliurat 4500 quilos 
d’aliments envasats al Banc d’Aliments de 
l’Associació Social d’Amics del Gorg-Mar 
de Badalona. La finalitat és oferir una mica 
d’ajuda als més necessitats col·laborant en 
abastir els magatzems del banc i mostrar el 
compromís de l’organització amb la ciutada-
nia en qualitat d’empresa socialment respon-
sable. Aquesta iniciativa solidària ajuda a fa-
mílies vulnerables de l’entorn més proper. La 
població ha de sensibilitzar-se sobre la im-
portant bossa de pobresa que existeix i inten-
tar ajudar si és possible. Des de TUSGSAL es 
considera que les accions més petites valen 
més que les intencions més grans i donar un 
cop de mà es senzill. L’acte ha comptat amb 
la presència de la Primera Tinent d’Alcalde, 
Aïda Llauradó, de la Regidora de Participació 
Ciutadana, Andrea Zapata, del Subdirector 
General de TUSGSAL, José María Parra, del 
President i Secretari del Comitè d’Empresa, 
Juan Carlos Escudero i Juan Guerrero, del 
President de la Comissió Social, Jose Anto-
nio Garrido i, per descomptat, de membres 
de l’Associació Social Amics del Gorg-Mar.

Foto: Federació de Dones de Badalona
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Pares i mares de l’escola Montigalà engeguen mobilitzacions per evitar el tancament
Dos nous instituts escola es desplegaran 
a Badalona durant el proper curs escolar 
2020-2021 segons va informar fa uns dies 
el conseller d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, Josep Bargalló. Per una 
banda, l’Escola Llibertat ampliarà la seva 
oferta educativa per implantar el 1r d’ESO 
i seguir el model d’institut escola que fa-
cilita la integració i un projecte pedagògic 
comú. Per altra banda, l’Escola Alexandre 
Galí i l’Institut Baetulo es fusionaran per 
oferir a partir del proper curs els diferents 
nivells educatius, des de P3 a secundària.
Aquests dos nous instituts escola que hi 
haurà a Badalona s’afegeixen als tres que 
han començat a funcionar durant l’actual 
curs escolar 2019-2020 en aquesta ciutat: 
Rafael Alberti, Baldomer Solà i Sant Jor-
di. L’objectiu d’aquest nou model és que 
un sol centre pugui oferir diferents nivells 
educatius, entre els 3 i els 16 anys, abas-
tant tota l’etapa d’escolarització des de P3 
fins a 4t de l’ESO.
L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha 
afirmat: “ens congratulem de que la Gene-

Badalona comptarà el pròxim curs escolar 
amb dos nous instituts escola

ralitat torni a pensar en Badalona a l’hora 
d’ampliar l’oferta educativa de la ciutat ja 
que portem molts anys reivindicant que 
s’ha de fer una aposta important en aquest 
sentit”. 

Futur de l’escola Montigalà
L’associació de pares i mares de l’escola 
Montigalà ha engegat mobilitzacions per 
evitar el possible tancament del centre. 
Segons algunes fonts, la Generalitat va 

anunciar, la setmana passada, la possi-
ble fusió entre les escoles Montigalà i el 
Folch i Torres. Tot i que la conselleria ha 
assegurat que encara ho està treballant, 
des del centre escolar de Montigalà han 
confirmat que la Generalitat ja ho hauria 
comunicat a l’escola, tot i que el mateix 
govern català, dilluns al matí, va assegu-
rar que encara ho estava estudiant, encara 
que tot passaria per una fusió. La primera 
idea seria aplegar els dos centres i tras-
lladar tots els alumnes a l’actual edifici 
de l’escola Folch i Torres. Des de fa 11 
anys, moment de la seva creació, l’esco-
la Montigalà ha estat en mòduls i des del 
primer dia els pares i mares van començar 
a lluitar per a construir el nou centre. Ara, 
la comunitat educativa ha començat una 
sèrie de mobilitzacions per evitar el seu 
tancament. La primera va ser el passat 
dissabte, on els pares i alumnes van tallar 
el trànsit d’alguns carrers de Montigalà. 
De moment, Ajuntament i comunitat edu-
cativa han mantingut una primera reunió 
per evitar aquest tancament.
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El passat dissabte 14 de desembre es van 
iniciar les obres per canviar el taulell de la 
zona d’atenció a la ciutadania del Centre 
d’Atenció Primària (CAP) La Salut de Ba-
dalona.
Durant el temps que duri aquesta inter-
venció els usuaris hauran d’adreçar-se a la 
planta soterrani, baixant la rampa de l’apar-
cament, per l’entrada del carrer Don Pelai, 
on s’ha habilitat un espai provisional per 
l’atenció ciutadana. L’entrada principal al 
CAP, per tant, queda deshabilitada fins que 
finalitzin les feines.
L’objectiu d’aquest canvi és doble. Per una 
banda es pretén oferir millor servei a la ciu-
tadania, ja que s’aporta confidencialitat en 
el tracte entre usuari i treballador, i es millo-
ra significativament el confort pels usuaris. 
I, de la mateixa manera, també s’ofereix un 
espai més confortable als professionals que 
hi treballen.
L’atenció assistencial no es veurà afectada 
i es preveu que les obres finalitzin passat 
festes.

Iniciades les obres 
per canviar el 
taulell d’atenció 
ciutadana del CAP 
La Salut

tana Nord, Jordi Ara, i el director de centre, 
Antoni Dávalos, van recollir el guardó el 
passat 17 de desembre, en un acte celebrat 
a Madrid.
L’Hospital forma part dels 6 centres de l’Ins-
titut català de la Salut (ICS) que han estat 
reconeguts en aquesta edició. En total, han 
estat guardonats 40 hospitals de vuit co-
munitats autònomes (Andalusia, Astúries, 
Balears, Catalunya, La Rioja, Madrid, País 
Basc i Comunitat Valenciana).
Els Top 20 són una iniciativa de IASIST, 
companyia d’IQVIA, i es basen en dades 
objectives per determinar els guanyadors, a 
partir del balanç de resultats que s’obté amb 
l’avaluació de 35 processos assistencials i 
8 àrees clíniques.
L’Hospital Germans Trias ha guanyat els 
TOP 20 en diverses ocasions. El 2013 va 
ser el primer any que el centre va resultar 
premiat, en la categoria de gestió hospi-
talària global. Posteriorment, va rebre reco-
neixement per la gestió hospitalària global i 
en la l’Àrea de Musculoesquelètic (el 2014 i 
el 2015), i en l’Àrea de Sistema Nerviós (el 
2014). A més, l’hospital va ser nominat per 
l’Àrea de Ronyó i Vies Urinàries (el 2015).

L’Hospital Germans Trias ha rebut un Pre-
mi TOP 20 de gestió hospitalària global en 
l’àrea de grans hospitals de referència es-
tatals, categoria amb la qual es reconeixen 
els centres amb millor equilibri de resultats 
a totes les àrees i processos clínics. El 
guardó, atorgat per la consultora de serveis 
sanitaris IASIST, posa en valor la bona ges-
tió de Germans Trias, així com la tasca que 
desenvolupen dia a dia tots els professio-
nals del centre.
El gerent territorial de l’ICS a la Metropoli-

Can Ruti, reconegut 
amb el Premi TOP 20 de gestió 
hospitalària global

Grup La Pau ha presentat els objectius 2020-
2024 segons els quals assolirà el 100% de 
TES (Tècnic en Emergències Mèdiques). 
Enguany el Grup ha format un total de 16 tre-
balladors amb el títol de TES, amb l’objectiu 
que aquest procés d’aprenentatge representi 
una millora en la qualitat del servei prestat 
per La Pau. Les dues principals línies estra-
tègiques del Pla Formatiu de La Pau han es-
tat, en primer lloc, facilitar l’accés a l’obtenció 
del TES i el propòsit  d’una professionalitza-
ció del sector del transport sanitari i, en se-
gon lloc, la conveniència d’unir tres àrees de 
treball englobant únic cicle: l’àrea de forma-
ció, de prevenció i la d’atenció a l’usuari. En 
aquesta línia, i per aconseguir els objectius 
marcats, Grup La Pau ofereix una plataforma 
e-learning que ha facilitat el camí per invertir 
en una oferta formativa significativa i actua-
litzada. Aquest fet ha permès incrementar la 
xifra d’assistents gràcies a la compatibilitat 
horària. A més a més, tot l’equip docent és 
personal intern de Grup La Pau que ha parti-
cipat en el Màster d’Urgències i Emergències 
de l’IEM.

Grup La Pau es 
planteja assolir 
el 100% de TES 
l’any 2024

El director de centre, Antoni Dávalos, 
recollint el guardó / HGP
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PRIMER BANY NUDISTA DE L’ANY

EL VEÏNAT DE SANT CRIST 
DECORA LES RAMPES DEL 
CARRER CUBA

BREUS

El proper dimecres, 1 de gener, del 
nou any 2020, la Platja del Coco es 
transformarà en l’escenari del primer 
bany nudista. A les 12 del migdia co-
mençarà aquest multitudinari acte que 
organitza, entre d’altres, el Club Català 
de Naturisme.

Els veïns i veïnes del carrer Cuba del ba-
rri de Sant Crist a Badalona han decidit 
no quedar-se enrere i afegir decoració 
nadalenca a les rampes que ja porten 
espatllades 600 dies. El veïnat demana 
als Reis d’Orient per aquest Nadal que 
les arreglin, tal i com han exposat a una 
gran pancarta penjada.

algun tipus d’ajuda.
Després de més d’un any de funcionament, 
la Taula de Gent Gran de Nova Lloreda 
(formada per membres de Treball Social 
de l’Ajuntament de Badalona, professio-
nals d’Infermeria i Treball Social de BSA, 
la Farmàcia Condon, el Casal de Gent Gran 
de Sant Crist i el de Nova Lloreda, així com 
Amics de la Gent Gran) ha organitzat un acte 
de reconeixement a la desena de voluntaris 
encarregats de difondre la iniciativa a peu 
de carrer. L’equip de voluntaris va rebre, a 
través del Casal de Gent Gran de Nova Llo-
reda, una formació específica en habilitats 
socials per dur a terme aquesta tasca vital 
per a la iniciativa.
Durant l’acte que que va tenir lloc el passat 
18 de Desembre al Casal de Gent Gran de 
Nova Lloreda es van donar a conèixer al-
gunes dades del projecte. N’és un exemple 
el total de 8 persones que s’han beneficiat 
del projecte Grans Veïns, la meitat corres-
ponent al barri de Nova Lloreda, un quart de 
Sant Crist i un altre de Sistrells. Aquestes 
persones en situació de solitud no desitjada 
han estat identificats en un 37,5% gràcies 
als voluntaris del projecte.

Amb l’objectiu de detectar i donar suport a 
persones grans que pateixin solitud o aïlla-
ment va néixer a la tardor de 2018 “Grans 
veïns”, un projecte adreçat a la població del 
barris badalonins de Nova Lloreda, Sistrells 
i Sant Crist de Can Cabanyes. Mitjançant 
aquesta iniciativa, s’ofereix a veïns i comer-
ciants un telèfon de contacte, gestionat per 
professionals del Centre d’Atenció Primària 
(CAP) Nova Lloreda, al qual poden adreçar-
se si detecten alguna persona gran que pa-
teix solitud i que creuen que pot necessitar 

Reconeixement a “Grans Veïns”
Els voluntaris detecten i donen suport a 
persones grans en solitud i aïllament

La Marató de TV3 va recaptar el passat diu-
menge, 15 de desembre, 9.404.256 euros 
que aniran destinats a la lluita i la investiga-
ció contra malalties minoritàries.Actuacions, 
monòlegs i diferents shows van amenitzar la 
nit que es va transmetre en directe a tota Cata-
lunya en 4 platós diferents i sobre un autobús 
anomenat “plató mòbil” amb el que es van 
recórrer 500 km per conèixer a la gent que fa 
possible La Marató. Sota el lema “Minories 
que fan una majoria”, aquesta iniciativa soli-
daria vol recaptar diners per a finançar projec-
tes d’investigació de malalties minoritàries. A 
més, vam poder conèixer a alguns protago-
nistes que ho viuen en primera persona.

Badalona hi col·labora
Els alumnes de les escoles Minguella, Betú-
lia, Planas i Casals o Jungfrau van estar or-
ganitzant actes durant els dies previs a la Ma-
rató. El col·legi Cultural també va organitzar 
una cursa solidària el passat divendres 13 de 
desembre que, finalment, no es va poder des-
envolupar pel fort vent. Paradetes, tabalades 
populars o venda de productes van ser altres 
actes organitzats per diverses entitats badalo-
nines per col·laborar amb la Marató.

La Marató de 
TV3, present a 
Badalona
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La Rambla de les Floristes, Martirio o Esperant 
Godot arribaran als teatres de Badalona
Els equipaments municipals presenten la seva programació fins al maig

Al febrer arribarà a Badalona l’obra “La Rambla de les Floristes”

Joana Serrat actuarà a Badalona, el 22 de març, dins del Blues i Ritmes

Els tres teatres municipals de Badalona, 
el Zorrilla, el Principal i el Blas Infante, 
ja han presentat la seva programació pels 
primers mesos del pròxim any 2020. Una 
programació que inclou, com sempre, 
teatre, dansa i música, destacant el tren-
tè aniversari del Festival Blues i Ritmes. 
Pel que fa a la programació, destaca la 
visita de l’actor Lluís Homar que arribarà 
al Zorrilla amb l’obra “La neta del sen-
yor Linh”, de Philippe Claudel. Durant el 
febrer, podrem veure un dels grans èxits 
del teatre català del darrer any, “La Ram-

bla de les floristes” de Josep Maria de 
Segarra, el 15 de febrer, al Zorrilla. Tam-
bé durant el febrer, el 29, es representarà 
“Esperant Godot”, de Samuel Beckett. Ja 
al març, el 14, podrem veure a Badalona 
“Eva contra Eva” de Pau Miró, a l’abril 
l’obra “Cobertura” amb Bruno Oro i Clara 
Segura i per les Festes de Maig, al Blas 
Infante, actuarà Martirio i Chano Domín-
gez. Les entrades ja s’ha posat a la venda, 
a partir d’aquest mateix divendres a les 
taquilles del teatre i dissabte al web del 
Zorrilla. 

vives del rock & roll. L’endemà, aterrarà a 
Badalona Joana Serrat and great Cayonero, 
el 27, entre Haití i Nova Orleans el festival 
ens proposarà Leyla McCall i per acabar 
aquest trentè Blues i Ritmes, el 28 de març, 
arribarà un gran geni del piano, Benmont 
Tench. La venda d’entrades serà d’aquest 
20 de desembre, a través del web del Teatre 
Zorrilla. 

El proper any serà un any especial pel 
festival Blues i Ritmes, que celebrarà els 
seus 30 anys, entre el 13 de març i el 30 de 
març. Ja coneixem el cartell complert que 
omplirà de ritme Badalona. La inauguració 
anirà a càrrec de P.P. Arnold, la primera 
dama del British Soul, el 13 de març al 
Teatre Principal. El 21 pujarà a l’escenari 
la família Kitty, Daisy & Lewis, llegendes 

El Blues i Ritmes celebrarà 
els seus 30 anys 
El festival serà del 13 al 30 de març
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La tecnologia ofereix tres pantalles amb 270 graus

L’estrena del film Jumanji: siguiente nivel 
va servir per inaugurar aquesta revolu-
cionària tecnologia als Ocine del Màgic 

La sala ScreenX més gran del món s’ha 
inaugurat als cinemes del Màgic

Badalona. La inauguració va comptar 
amb la presència d’Albert Ventura, capità 
del Club Joventut Badalona i Quim Mo-

rales, periodista, guionista i locutor de 
ràdio nascut a Badalona per tal de tallar 
la cinta inaugural. Àlex Van Hemmen, 

La tecnologia Screen X ha arribat als cinemes del Màgic Badalona

gestor de CinemaNext Spain va desta-
car en la presentació que “la tecnologia 
ScreenX maximitza la immersió visual 
mitjançant l’expansió de les escenes a les 
parets laterals”, afegint que “el cinema 
que ha existit durant els darrers 100 anys 
es transforma en un espai d’experiència 
tridimensional aconseguint major realis-
me i diversió per a l’espectador que va al 
cine”. La sala ScreenX a Badalona, que 
disposa d’un aforament de 398 localitats, 
es de moment la més gran del món, su-
perant les 352 localitats de la sala Screen 
X situada als Estats Units i que fins ara 
tenia  aquest  rècord. Aquesta fita forma 
part de la renovació de les instal·lacions 
d’aquest complex, que disposa de 13 sa-
les, dues d’elles amb so Dolby Atmos, i 
té un aforament total de 3.034 seients. 
ScreenX és una tecnologia nascuda a Co-
rea gràcies a l’empresa CJ 4DPLEX, tam-
bé impulsora del concepte 4DX. Gràcies 
a ScreenX, els espectadors poden gaudir 
d’una visió més panoràmica envoltats per 
la imatge.
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Pau Riba i De Mortimers porten anys 
visitant la sala Sarau 08911 de Ba-
dalona cada dia de Nadal, el 25 de 
desembre. Hi presenten, l’espectacle 
‘Jisàs de Netzerit’, on hi canten nada-
les “galàctiques”, lírica i musicalment 
adaptades als temps que corren. Tam-
poc hi faltaran aquest dia de Nadal, a 
les 21h. No és una restauració més o 
menys arqueològica d’unes cançons, 
sinó que respecta l’essència de la 
cultura popular. I sempre incorpo-

Pau Riba torna a passar 
el dia de Nadal al Sarau 
08911 amb The Mortimers

ra de manera humorística els últims 
esdeveniments de l’actualitat, com si 
fossin uns Pastorets, però força més 
irreverents. L’espectacle que presenten 
els tianencs Pau Riba i The Mortimers, 
com cada any, es basteix sobre una 
peculiar trama ordida a base de nada-
les: d’una banda, la història bíblica de 
Jesús de Natzaret, i de l’altra, la mítica 
saga de La Guerra de les Galàxies. Les 
entrades ja estan a la venda al web de 
la sala badalonina.

L’espectacle de Pau Riba el podrem veure al Sarau, el 25, a les 21h

Durant aquests dies de festes s’han programat 
diversos concerts nadalencs a la ciutat. Aquest 
divendres, 20 de desembre, serà el torn del con-
cert a les Termes amb el Conservatori i l’Escola de 
Música Moderna, amb el Cor Jove. D’altra banda, 

CONCERTS DE NADAL A DIFERENTS ESPAIS DE BADALONA

BREUS

aquest diumenge 22, a les 17.30h, l’església dels 
Pares Carmelites acollirà el Concert de Nadal amb 
l’Orquestra de Cambra de Sabadell. El dissabte 28, 
a les 20:15h, l’església dels Pares Carmelites serà 
l’escenari del concert de Nadal de l’Orfeó Badaloní. 

Cada dia de Nadal, la nit del 25 de desem-
bre, la Dramàtica del Círcol realitza una obra 
especial per fer baixar els torrons. Aquest 
any, el teatre badaloní proposa l’obra “Es-
trelles i torrons: el musical!”. Igual que va 
fer Michael Frayn en la comèdia Pel davant i 

PER NADAL, TEATRE MUSICAL AL TEATRE DEL CÍRCOL

pel darrere, a Estrelles i Torrons; El Musical! 
podreu veure els problemes que tenen el dia 
de l’estrena els actors i les actrius del Círcol 
de Badalona. La representació començarà 
a les 21h i les entrades gairebé estan totes 
venudes. 

AQUEST DIUMENGE ARRIBA EL BADACANTA, EL KARAOKE EN CATALÀ 

Un Nadal més, la plaça de la Vila de Badalona 
serà l’escenari, aquest diumenge 22 a les 18h, 
d’una nova edició del Badacanta, organitzat pels 
joves d’Òmnium. Badacanta és un projecte de 
promoció de l’ús social del català a través d’un 
karaoke obert a la participació de la ciutadania. 
A part de la gent que espontàniament s’acosti 
a l’escenari situat al costat de l’antic Picarol o a 
una de les persones de l’equip per participar a 
l’activitat, diversos col·laboradors animaran els 
vianants a pujar a l’escenari i prendre-hi part. 
L’activitat consisteix a triar una de les diverses 
cançons catalanes que oferirem (n’hi haurà més 

de quaranta al repertori) i cantar-la seguint la 
música i les lletres per la pantalla. A l’acabar 
l’acte, les persones que hagin pujat a l’escenari 
participaran en el sorteig de diversos obsequis.

Imatge d’arxiu d’una edició del Badacanta 

Núm. 683



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 35Del 20/12 al 31/12/2019



Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com36 JOVENTUT

Se comunica el “EXTRAVÍO” de las tres 
papeletas de lotería nacional con numeración 
422 ,  439  y  441  del  número 54457 del 
sorteo de navidad que se celebrará el próximo 
22 de diciembre de 2019, procediéndose a la 
ANULACIÓN de dichas papeletas. 
La depositaria Serveis Assitencials Sant Cebrià.

LA PRÈVIA 14a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 22 de desembre a les 18.30 h

Recuperar sensacions

Aturar Mirotic, un dels grans reptes. /  Foto: M.A. Chazo / FCBQ)

Plat fort per tancar l’any a l’Olímpic, amb 
el Barça com a convidat. La Penya afron-
tarà davant dels blaugrana el segon derbi 
català consecutiu amb l’objectiu d’es-
borrar el disgust que va patir fa set dies 
contra el BAXI Manresa (104-106). Una 
derrota que va truncar la ratxa de victòries 
dels badalonins a casa (9 entre ACB i Eu-
rocup) i que ha refredat l’embranzida cap 
al somni de la Copa. Els verd-i-negres, a 
més, venen de deixar una molt mala imat-
ge a Ljubljana en l’Eurocup i és obligat 
recuperar sensacions, sobretot en l’as-
pecte defensiu. No fer-ho pot suposar una 

nova patacada, sobretot tenint en compte 
que davant hi haurà un Barça que a cop de 
talonari ha construït una plantilla d’escàn-
dol per guanyar-ho tot. 
Svetislav Pesic compta amb una autèntica 
constel·lació d’estrelles, encapçalada per 
Nikola Mirotic (24,9 de valoració per par-
tit), i la Penya necessitarà retrobar-se amb 
la seva millor versió si vol tenir opcions 
de fer un bon regal de Nadal a la seva afi-
ció. És cert que a l’ACB els blaugrana han 
patit ja tres derrotes, l’última fa una set-
mana al Palau contra l’Unicaja (95-105), 
però per guanyar-los la Penya no pot ex-

hibir les mancances defensives que s’han 
vist contra el Manresa i sobretot contra el 
Cedevita Olimpija. Els verd-i-negres, amb 
tot, intentaran aprofitar el desgast dels 
barcelonistes, que arribaran al derbi des-
prés d’una setmana amb doble sessió a 
l’Eurolliga, sens dubte el seu gran objec-
tiu aquesta temporada. Dimarts el Barça 
va rebre l’Asvel Villeurbanne al Palau, 
amb triomf per 80-67, i aquest divendres 
visita la pista del Bayern de Munic. 
El derbi d’aquest diumenge serà el 85è de 
la història de la lliga que es juga a Ba-
dalona. Els badalonins dominen el balanç 

total amb 47 victòries i 37 derrotes, tot 
i que dels darrers deu enfrontaments a 
l’Olímpic només n’han guanyat un, el de 
la temporada passada (89-77), fruit de 
l’abime que separa actualment els pres-
supostos d’uns i altres. 
El Joventut i el Barça ja es van veure les 
cares a l’Olímpic el passat mes de se-
tembre, amb motiu de la Lliga Catalana. 
Els dos equips van protagonitzar una de 
les semifinals del torneig, on  un bàs-
quet de Kyle Kuric a tres segons del final 
va acabar donant el triomf als de Pesic 
(85-87). 

LÓPEZ-AROSTEGUI

NIKOS ZISIS

K. PREPELIC

ALEN OMIC CONOR MORGAN

 JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

BARCELONA
Entrenador Svetislav Pesic

ADAM HANGA

MALCOM DELANEY

CORY HIGGINS

NIKOLA MIROTIC ANTE TOMIC
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Mercat Municipal de Torner, 
paradas 225-226-227 - Tel. 640 337 094

· Carns de 
 vedella, porc i 
 xai ecològic
· Formatges i embotits 
 ecològics
· Pernil de Terol i pernil 
 Ibèric ecològic

Bon Nadal 
i feliç 
2020

Prepelic va sumar 29 punts contra el BAXI Manresa. / D. Grau

La Penya i el BAXI Manresa van oferir un 
derbi trepidant, que es va resoldre a la 
pròrroga. Un bàsquet a 1,6 segons del fi-
nal del pivot manresà David Kravish (que 
també va ser qui va fer la cistella per forçar 
els cinc minuts extra) va acabar senten-
ciant un partit que la Penya tenia gairebé a 
la butxaca a només dos minuts d’acabar el 
temps extra (102-95). Els manresans,  però, 

Gerro d’aigua freda en la pròrroga 

són d’aquells equips que mai es donen 
per vençuts i els de Pedro Martínez es van 
aixecar amb un parcial final de 2-11 que va 
glaçar l’Olímpic. Prepelic, màxim anotador 
badaloní amb 29 punts, va tenir un darrer 
intent triple a la desesperada per capgirar 
el desenllaç, però no va trobar el camí del 
cèrcol. Tampoc va ser suficient la seguretat 
brutal dels badalonins des de la línia de tirs 

lliures (31/33), el bon partit d’Omic, que es 
va enfilar fins als 26 de valoració amb 15 
punts i 15 rebots, o la bona segona part de 
Morgan (18 de valoració) i López-Arostegui 
(14 punts). 
El Manresa va començar el partit dominant 
el ritme i sobretot fent mal amb un joc verti-
ginós que li va donar molts bàsquets fàcils 
(2-9 de sortida). A més, la Penya no aconse-
guia aturar Ryan Toolson (10 punts al primer 
quart). Malgrat tot, els verd-i-negres van sa-
ber aferrar-se al partit (21-22 al final del pri-
mer quart) i començar a imposar el seu joc 
en el segon. Apujant el to defensiu, la Penya 
també va poder començar a córrer i amb un 
parcial de 27-15 va arribar al descans amb 
un màxim avantatge d’11 punts (48-37). 
En la represa va fer la sensació que el Jo-

ventut tenia el partit controlat (57-46), però 
va ser un miratge. El Manresa, de nou amb 
Toolson de líder (va acabar amb 30 punts), 
es va reenganxar al partit (57-57) i va con-
duir el matx a un final d’infart.
Els de Carles Duran van tenir una prime-
ra opció d’endur-se la victòria al final del 
temps reglamentari, quan Omic, amb un 
bàsquet increïble a la mitja volta sobre la 
botzina de possessió, va posar els badalo-
nins per davant (91-89). Faltaven 11 segons 
i Toolson va tenir un triple per guanyar. No 
va entrar, però el rebot el va capturar Kravi-
sh, que va  forçar la pròrroga amb 8 dèci-
mes al rellotge. Prepelic, a la desesperada, 
va buscar sense sort el triple salvador, un 
desenllaç que, malauradament, es va repetir 
en el temps extra. 

104

JOVENTUT 

Morgan (13), Prepelic (29), Ventura (7), Zisis (4), 

Harangody (8) -cinc inicial-, Buford (7), Parra (-), 

López-Arostegui (14), Kanter (2), Omic (15), Zagars 

(-) i Dimitrijevic (5).  

Ryan Toolson (30), Magarity (10), Vaulet (7), David 
Kravish (18), Dani Pérez (9) -cinc inicial-, Guillem 
Jou (4), Nelson (3), Eulis Báez (12), Mitrovic (6) i 
Dulkys (7). 

106

BAXI MANRESA
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SUPERMANAGER

1- Alberto Díaz, Campazzo,  
    Dani Pérez.
2- López-Arostegui, Prepelic, 
     Abalde, Bouteille.
3- Shengelia, Mirotic, Kravic, 
     Shermadini.

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA 
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES 

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

T’apuntes a la lliga?

LLIGA

Equip  del Diari Jor. 14 Jornada 13 
1º  bueno clevins2003 ()  242,20
2º  SIDROMAG 7 SIDROMAG (Sabadell)  241,20
3º  Doo Doo McAdoo PAPILLON (Badalona)  237,20
......................................................................................................................
67º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  181,20

Lliga (general)
1º  La Familia Isakovic (Sant Boi de Llobregat)  2.399,60
2º  Troublemakers smarti (Badalona)  2.370,60
3º  Penyacrack4 manel14penya (Badalona)  2.364,80
......................................................................................................................
98º  DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  1.733,80

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

Penya “Never too high, never too low”
Crec que ha arribat el moment de la tempo-
rada en què fa falta una reflexió. Ho deia un 
dels jugadors més mediàtics que ha sorgit 
del planter verd-i-negre Ricky Rubio. Una de 
les seves frases més mítiques ha estat “Ne-
ver too high, never too low”, mai tan amunt 
ni mai tan avall fent referencia a que sempre 
s’ha de trovar un punt d’equilibri. No era la 
repera la Penya quan va guanyar set partits 
seguits tot i la dificultat d’aconseguir-ho a 
l’ACB ni tampoc és ara un desastre per  ha-

ver perdut dos partits encaixat 209 punts 
(Manresa i Cedevita Olimpija Lubijana). 
Les circumstàncies de lesions, l’adaptació 
de nous fitxatges, la progressió de joves,  
jugar doble competició…i mil coses que hi 
ha són les que justifiquen que aquest equip 
està en plena progressió. Encara que les es-
pectatives de la copa han estat grans  la pos-
sibilitat de quedar-ne fora no ha de ser un 
terretremol. La plantilla no és de les millors 
de l’ACB i això no es pot oblidar mai

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET Propera jornada

 Unicaja - Casademont S.

 RETAbet Bilbao  -  Coosur Betis

 Joventut -  Barça

 Iberostar Tenerife -  Herbalife GC

  Monbus Obra -  Montakit Fuenla

 Movistar Estu -  UCAM Múrcia

 BAXI Manresa  - València  

 Real Madrid  - Mba Andorra

 Kirolbet Baskonia  - San Pablo Burgos

San Pablo B. - RETAbet Bilbao                93-95

ICoosur Betis - Real Madrid 64-84

Mba Andorra - Iberostar Tenerife 76-86

Joventut  - BAXI Manresa 104-106

Casademont S. -  Montakit Fuenla 75-65   

Herbalife GC -  Monbus Obra 102-100

UCAM Múrcia - K. Baskonia          75-86

Barça -Unicaja     95-105

València  - Movistar Estudiantes  79-63

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

 1 Real Madrid 11 2

 2  Barça 10 3

 3 Casademont S. 10 3

 4  Iberostar Tenerife 8 5

 5  València 7 6

 6  Kirolbet Baskonia 7 6

 7  Morabanc Andorra 7 6

   8    Joventut 7 6

 9  San Pablo Burgos 7 6

10  Herbalife GC 7 6

 11    Unicaja 7 6

 12    RETAbet Bilbao 6 7

 13    Monbus Obradoiro 5 8

 14    UCAM Múrcia 4 9

 15    BAXI Manresa              4            9

 16    Montakit Fuenla         4            9

 17  Coosur R. Betis          3          10

18  Movistar Estu 3 10

Classificació
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Santa Coloma de Gramenet s’ha sumat de ma-
nera activa a la campanya “Escuts solidaris”; 
acció que té com a finalitat recaptar diners per 
a la creació del nou Hospital Pediatric Can-
cer Center de Barcelona. L’escut distintiu de 
la Policia Local colomenca s’ha personalitzat 
i reproduït per a aquesta campanya i totes les 
persones que desitgin participar-hi podran re-
collir a partir del dimarts dia 25 un exemplar 
a canvi d’una donació de quatre euros, que 
seran destinats al que es desitja que sigui el 
centre d’Oncologia Pediàtrica més gran d’Eu 
Santa Coloma de Gramenet s’ha sumat de ma-
nera activa a la campanya “Escuts solidaris”; 
acció que té com a finalitat recaptar diners per 
a la creació del nou Hospital Pediatric Can-
cer Center de Barcelona. L’escut distintiu de 
la Policia Local colomenca s’ha personalitzat 
i reproduït per a aquesta campanya i totes les 
persones que desitgin participar-hi podran re-
collir a partir del dimarts dia 25 un exemplar 

Lobgo9fjd8 jbgfsuih btuisoh 
gutirhs ugit hsu i b ngfx nfg 
nfgrts

a canvi d’una donació de quatre euros, que 
seran destinats al que es desitja que sigui el 
centre d’Oncologia Pediàtrica més gran d’Eu 
Santa Coloma de Gramenet s’ha sumat de ma-
nera activa a la campanya “Escuts solidaris”; 
acció que té com a finalitat recaptar diners per 
a la creació del nou Hospital Pediatric Can-
cer Center de Barcelona. L’escut distintiu de 
la Policia Local colomenca s’ha personalitzat 
i reproduït per a aquesta campanya i totes les 
persones que desitgin participar-hi podran re-
collir a partir del dimarts dia 25 un exemplar 
a canvi d’una donació de quatre euros, que 
seran destinats al que es desitja que sigui el 
centre d’Oncologia Pediàtrica més gran d’Eu 
Santa Coloma de Gramenet s’ha sumat de ma-
nera activa a la campanya “Escuts solidaris”; 
acció que té com a finalitat recai reproduït per 
a aquesta campandonació de quatre euros, 
que seran destinats al que enhd myd jytrd 
jtyrd jydd’Eu

Imatge de la presentació de la campanya. / Aj. Santa Coloma
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Muric (16), Miller-McIntyre (13), Blazic (18), Simo-
novic (14), Zirbes (8) -cinc inicial-, Kruslin (8), Boa-
tright (8), Hopkins (9), Mulalic (7) i Stipanovic (2).

El Joventut va sortir escaldat de Ljubljana 
(103-81) i va dilapidar les seves opcions 
d’acabar en el primer lloc del grup C de 
l’Eurocup. L’UNICS Kazan va ajudar els 
verd-i-negres tombant el Darussafaka 
(71-68), però els badalonins no van com-
plir amb la seva part davant d’un Cedevita 
Olimpija ja eliminat i sense opcions de ser 
al Top 16.  
El 2-8 de sortida, amb dos triples de Pre-
pelic, va ser només un miratge, perquè la 
Penya no va estar a l’alçada. Els badalonins 
només van aguantar l’equilibri en el primer 
quart (19-21), però a partir d’aquí  es van 
enfonsar estrepitosament.
Un parcial de sortida de 9-0 en el segon 
quart va rellançar el Cedevita Olimpija, amb 
una Penya que es va encallar completament 
en atac i va trigar gairebé quatre minuts a 
fer el primer bàsquet. El problema és que 
la manca d’idees en atac es va encomanar 
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Buford (14), Morgan (3), Prepelic (14), Zisis (8), 

Omic (4) -cinc inicial-, Dimitrijevic (13), Parra (7), 

López-Arostegui (6), Kanter (9) i Ventura (3). 

103

CEDEVITA OLIMPIJA

Mal comiat de la primera fase europea

també al darrere, on la defensa badalonina 
va  començar a fer aigües.
El conjunt de l’exverd-i-negre Slaven Ri-
mac va jugar massa còmode i, sobretot, va 
poder llançar sense oposició, amb molts 
tirs lliurats davant la fluixa defensa verd-i-
negra. Un pecat que la Penya va pagar amb 
una pluja de triples (13/28) en un partit on 
el joc interior badaloní tampoc va aparèixer, 
amb Omic i Kanter força discrets.
Jaka Blazic (18 punts), amb dos triples 
seguits, va encendre les primeres alarmes, 
amb una Penya desorientada que va arribar 
a perdre de 15 (51-36). Malauradament, 
però, el pitjor encara havia d’arribar. El 
tercer quart va ser un autèntic daltabaix i 
els de Carles Duran, irreconeixibles, van 
encaixar un parcial enrojolant de 22-2 (73-
40). La irrupció de Neno (13 punts i 16 de 
valoració),  liderant la segona unitat, va 
despertar momentàniament la Penya, que 

Buford, 14 punts davant del Cedevita. /  www.penya.com

amb un parcial de 6-22 va maquillar la 
patacada (79-62 al final del tercer quart). 
Els badalonins fins i tot es van acostar a 15 
punts del Cedevita Olimpija (79-64), però 
el desavantatge era abismal i la remuntada 

es va acabar aquí. La bona notícia del matx, 
això sí, van ser els prop de 27 minuts en 
pista del jove Joel Parra (7 punts i 4 re-
bots), que amb Luke Harangody a Badalona 
per unes molèsties al genoll va tenir la seva 
oportunitat. 
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La segona fase de l’Eurocup començarà el 8 de gener 
Amb la derrota a la pista del Cedevita Olim-
pija, el Joventut va caure a la quarta posició 
del grup C i en el Top 16 es trobarà amb 
dos coneguts de la lliga ACB, l’Unicaja de 
Màlaga, líder del grup D amb un balanç de 
7-3, i el Morabanc Andorra, segon classi-
ficat del grup A, també amb set victòries i 
tres derrotes. El tercer rival de la Penya a la 
següent fase serà el Tofas Bursa Turc, tercer 
del grup B (5-5). Els badalonins no volien 
trobar-se amb rivals de la seva mateixa lli-
ga, però la seva incapacitat per guanyar un 
partit fora de casa en la competició euro-
pea els ha acabat passant factura. La part 

Un Top 16 amb segell ACB, amb l’Unicaja, 
l’Andorra i el Tofas Bursa turc com a rivals

Sammy Mejía, un dels jugadors clau del Tofas Bursa. /  Tofas - Ozan Demir

positiva és que al Top 16 només hi haurà 
un desplaçament llarg, a Turquia, tot i que 
en aquell partit els verd-i-negres no podran 
comptar amb Kanter.  
El Top 16 arrencarà el pròxim 8 de gener 
i constarà de sis jornades. L’objectiu per 
als badalonins serà assolir una de les dues 
primeres places del grup, que donen accés 
als quarts de final. Un repte complicat, on 
serà clau assegurar els partits a l’Olímpic i 
trencar per fi la ratxa negativa lluny de Ba-
dalona. 
Pel que fa a la resta de grups del Top 16, 
han quedat configurats de la següent ma-

nera. En el grup E hi haurà la Virtus de 
Bolonya, el Partizan, el Darussafaka i  el 
Dolomiti Energia Trento, mentre que el grup 
F el formen el Venècia, el Germani Brescia 
Leonessa, l’EWE Baskets Oldenburg i el 
Promitheas Patras. Per últim, en el G, on 
hauria anat la Penya si hagués acabat com a 
primera de grup, hi trobem l’UNICS Kazan, 
el Galatasaray, el Mònaco i el Rytas Vilnius. 

ELS VERD-I-NEGRES DEBUTARAN A CASA DAVANT 
DEL MORABANC

L’estrena al Top 16 serà a l’Olímpic da-
vant del Morabanc Andorra, el dimecres 
8 de gener.  El 15 de gener la Penya vi-
sitarà la pista de l’Unicaja i el 22 tancarà 
la primera volta a casa contra el Tofas 

Bursa. El 29 de gener els verd-i-negres 
viatjaran a Turquia i després aniran a An-
dorra (5 de febrer), per cloure el Top 16 
de nou a Badalona davant de l’Unicaja, 
el 4 de març. 

Els dos primers 
classificats de cada 
grup aconseguiran el 
bitllet per als ”playoffs” 
de quarts de final
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Sergi Vidal diu adéu
després de 21 temporades a l’elit
El badaloní plega als 38 anys, amb dues lligues i quatre copes en el seu palmarès

Sergi Vidal va tornar a la Penya l’any 2014. / @Penya1930

“Després d’un temps meditant-ho, ha arri-
bat el moment. He decidit penjar les botes 
i deixar la pràctica de l’esport professio-
nal”. Així anunciava Sergi Vidal aquesta 
setmana a través de les xarxes socials la 
decisió de posar punt i final a la seva ca-
rrera esportiva. Un adéu que deixa enrere 
una trajectòria espectacular de més de 
dues dècades a l’elit, amb 21 temporades 
a la lliga ACB, 641 partits jugats, 13.599 
minuts i 4.087 punts anotats. L’escorta 
badaloní, de 38 anys, marxa, a més, amb 
un gran palmarès que contempla dues lli-
gues (2002 i 2008), quatre Copes del Rei  

(2002, 2004, 2006 i 2009) i quatre Super-
copes (2005, 2006, 2007 i 2008), títols, 
tots ells, conquerits amb la samarreta del 
Baskonia, on va estar nou temporades i va 
viure la seva etapa més exitosa. Amb els 
vitorians també va ser dos cops subcam-
pió de l’Eurolliga (2001 i 2005). 
Format a les categories inferiors de la Pen-
ya i escollit millor jugador del Campionat 
d’Espanya júnior del curs 1998/1999, Ser-
gi Vidal va debutar amb el primer equip 
verd-i-negre la temporada següent, la 
1999/2000, en un partit contra l’Estudian-
tes. Un debut on va jugar nou minuts, va 

sumar 9 punts i va capturar un rebot. 
Al final d’aquella temporada, però, mar-
xaria a Vitoria, on s’hi va estar fins al 
2009. El Madrid, el GBC i l’Unicaja van 
ser els seus següents destins, fins que el 
6 d’agost del 2014 es va fer oficial el seu 
retorn a la Penya per viure una segona 
etapa de verd-i-negre.  A l’estiu del 2018, 
però, veient que no tindria minuts en el 
projecte de Carles Duran, es va desvincu-
lar del Joventut i va fitxar pel Breogán, on 
va jugar la temporada passada. Enguany, 
abans de decidir plegar, va signar contrac-
tes temporals amb el Montakit Fuenlabra-
da, on va jugar sis partits, i amb el BAXI 
Manresa, arran de les nombroses lesions 
dels de Pedro Martínez. Una samarreta, la 

manresana, que finalment ha acabat sent 
la darrera que ha vestit com a jugador pro-
fessional. 

641 partits, 13.599 
minuts, 4.087 punts, 
1.686 rebots, 1.180 
assistències i 605 
recuperacions en 
21 temporades, els 
números del jugador 
badaloní a l’ACB
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S’acosta una nova edició, la número 41, del 
Torneig Júnior Ciutat de l’Hospitalet, que un 
any més serà una de les cites imprescindi-
bles pels aficionats al bàsquet durant les 
festes de Nadal. La competició tindrà lloc 
del 4 al 6 de gener al Complex Esportiu de 
l’Hospitalet Nord i la Penya, com és habitual, 
no hi faltarà. El júnior verd-i-negre estarà en-
quadrat en el grup A, juntament amb el Sara-
gossa, l’NBA Global Academy i l’Hospitalet, 
mentre que a l’altre grup hi haurà el Barça, el 
Partizan, la selecció de la Xina i el Baskonia.  

El júnior 
participarà un 
any més en el 
torneig Ciutat
de l’Hospitalet

El club s’assegura la continuïtat d’una de les perles del planter

La situació d’estabilitat econòmica que viu 
la Penya des de l’entrada d’Scranton s’està 
notant, i molt, a l’hora de poder retenir el 
talent del planter. El club, com ha reiterat 
sovint el president Juanan Morales, vol 
redoblar l’aposta pels jugadors de la casa i 
ara té eines per poder fer-ho. El club pensa 
a llarg termini i està apostant per contrac-

Adrià Domènech signa
amb la Penya fins al juny del 2025 

tes llargs que garanteixin la continuïtat del 
model Penya. Va passar, per exemple, amb  
Xabi López-Arostegui, que va renovar per 
quatre anys, i ara el club també s’ha asse-
gurat la continuïtat d’una de les joves per-
les del planter, el júnior Adrià Domènech. 
L’aler-pivot del 2m05, que al juliol  de l’any 
que ve farà 18 anys, ha signat el seu pri-

mer contracte professional i ho ha fet per 
sis temporades, fins al 30 de juny del 2025. 
Nascut a Vilafranca del Penedès (2002), 
Domènech va arribar al bàsquet base del 
Joventut la temporada 2016-17, incorpo-
rant-se al Cadet B. Enguany, en el júnior, 
està sent un dels jugadors més destacats 
del conjunt que entrena Marc Calderón. 

El president Juanan Morales i Adrià Domènech / David Grau 

Marc Calderón, tècnic del júnior. / FCQB
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LA PRÈVIA 18a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 22 de desembre. 12 hores

Buscant un final feliç

CF BADALONA ORIOLA

POSICIÓ 17è
8 Partits a casa G 2  E 2  P 4

Gols a casa Marcats 5 Rebuts 8
Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 19è
8 Partits a fora G 2  E 0  P 6

Gols a fora Marcats 5  Rebuts 20
Entrenador José Francisco ‘Pato’ Grao.

Foto: Eloy Molina.

Diumenge al migdia, el Badalona acomia-
darà el 2019 a l’Estadi, davant l’Oriola, un ri-
val directe, en un partit de molta rellevància 
esportiva que també servirà per ajudar a la 
campanya ‘Cap nen sense joguina’. Com de 
costum, el club escapulat dedicarà la recap-
tació del darrer partit de l’any als nens i les 
nenes més desfavorits. Per això, l’entrada 
única, per a socis i no socis, serà de 5 euros 
i anirà íntegrament destinada a beneficiar 
aquesta campanya. També es podrà entrar 

a l’Estadi Municipal entregant una joguina, 
nova i no bèl·lica.
En l’àmbit purament esportiu, Manolo Gon-
zález no podrà comptar amb Marc Carbó, 
sancionat per targetes. El partit arriba qua-
tre dies després de l’eliminar l’Oviedo de 
la copa i vuit més tard del brillant triomf al 
Rico Pérez, davant el poderós Hércules que, 
tot i la seva força econòmica, s’ensorra en 
la cua de la classificació. La victòria acon-
seguida a Alacant deixa el Badalona només 

un lloc per sota de la promoció de descens, 
a un punt del Nàstic i dos de l’Atlétic Lle-
vant, que és el primer equip que salvaria la 
categoria. Per tot plegat, aconseguir els tres 
punts davant l’Oriola suposaria un nou im-
puls i, probablement, deixaria el Badalona 
fora del descens.
Els números diuen que el rival que trobaran 
els escapulats aquest diumenge és el penúl-
tim classificat i que fora de casa ha encaixat 
20 gols en vuit partits, dels quals ha guanyat 

dos i ha perdut sis. Per altra banda, la dinà-
mica del Badalona convida a l’optimisme: ha 
sumat set punts en els últims tres partits i la 
motivació és màxima per aconseguir la ter-
cera victòria consecutiva. Amb tot, no val a 
badar. En el record queda la derrota de fa un 
mes davant el Prat, que ara és el cuer. Ben 
segur que Manolo González no permetrà la 
relaxació dels seus homes que, si tornen a 
guanyar, regalarien unes bones vacances de 
nadal als seus aficionats.
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Cris Montes fulmina l’Oviedo (3-1) i 
el Badalona segueix viu a la copa
La resurrecció del Badalonaes va confirmar 
dimecres, amb la brillant victòria en la copa 
sobre l’Oviedo, un equip de segona divisió. 
L’Estadi va viure una tarda per a la història, 
amb un Cris Montes estel·lar. El petit mi-
gcampista escapulat, que va créixer en la 
pedrera de l’Sporting de Gijón, va ser un 
malson per a l’etern rival de l’equip on es va 
formar: va assistir Hugo Esteban en l’1-0, poc 
després del primer quart d’hora de joc, i va 
respondre al gol de l’empat de l’Oviedo, a la 

segona part, amb dues jugades per emmarcar 
que van posar el 3-1 definitiu en el marcador. 
Especialment bonic va ser el gol que Montes 
va signar per tancar el partit, amb una caval-
cada des del mig camp i un xut des de la fron-
tal que va entrar al costat del pal. “M’ha costat 
dormir”, reconeixia dijous al matí, abans de 
l’entrenament. “Tothom ha vist que estem 
molt implicats en aixecar la situació. Volem 
que l’afició ens ajudi diumenge a continuar 
amb aquesta bona ratxa”, comentava també.

21

HÉRCULES  -  BADALONA

Hércules:  Falcón; Álvaro Pérez (Jona, 60’), Íñi-
guez, Nani, Felipe Alonso; Yeray, Borja Martínez; 
Moha, Diego Benito, Alfaro (Fran Miranda, 46’); 
Carlos Martínez.

Badalona: Morales; Toledo (Kilian, 61’), Robus-
té, Pelón, Valentín; Adri Díaz, Marc Carbó; Robert 
Simón, Abel Suárez (Máyor, 72’), Cris Montes 
(Toni Jou, 83’); Chema Moreno.

Gols: 1-0 (20’) Moha. 1-1 (22’) Abel Suárez. 1-2 
(56’) Chema Moreno. 

Àrbitre: Miguel Domato Pedreira (balear). T.G: 
Íñiguez, Jona, Valentín, Marc Carbó i Máyor.

Foto: Eloy Molina

13

BADALONA - OVIEDO

Badalona: Álex Sánchez, Robert Simón, Robus-
té (Kilian Duran, 21’), Pelón, Moyano, Valentín; 
Toni Jou (Adri Díaz, 81’), Marc Carbó, Cris Mon-
tes, Hugo Esteban (Abel Suárez, 66’); Máyor. 

Oviedo: Herrero; Lucas (Juanjo, 58’), Javi Fer-
nández, José Martínez, Mossa; Lolo González, 
Edu Cortina; Bárcenas, Obeng (Steven, 82’), Riki 
(Borja Sánchez, 65’); Ibra.

Gols: 1-0 (19’) Hugo Esteban. 1-1 (53’) Ibra. 
2-1 (55’) Cris Montes. 3-1 (70’) Cris Montes. 

Àrbitre: Daniel Trujillo (tinerfeny). T.G: Lolo 
González, Toni Jou i Cris Montes.

Públic: Uns 800 espectadors a l’Estadi Munici-
pal de Badalona.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Sabadell 32 22 13
 2. Castelló 31 25 13
 3. Espanyol B 30 29 19
 4. Andorra 30 24 17
 5. Barcelona B 29 25 17
 6. Lleida 27 18 11
 7. Cornellà 27 24 20
 8. Llagostera 27 20 16
 9. Vila-real B 26 19 18
 10. La Nucía 24 19 15
 11. Olot 22 14 11
 12. València Mestalla 20 21 20
13. Ejea 20 21 22
 14. Ebro 20 16 18
 15. At. Llevant 18 15 24
 16. Gimnàstic 17 20 25
 17. Badalona 16 11 20
 18. Hércules 13 18 25
 19. Oriola 12 14 34
 20. Prat 11 11 28

 Badalona - Oriola

 Ejea -  At. Llevant

 Sabadell -  Lleida

 Espanyol B -  Llagostera

 València Mestalla  -  Ebro

 Prat - Vila-real B   

 Olot -  Barcelona B

 Gimnàstic   -  Hércules

 Castelló -  Cornellà

 La Nucía -  Andorra

Propera JornadaResultats Jornada 16

 Hércules 1 - Badalona 2

 Ebro 2   -  Castelló 1

 Andorra 4 -  València Mestalla 3

 Oriola 1 -  Espanyol B 3

 Llagostera 1 -  Olot 0

 Vila-real B 3 - Ejea 1

 At. Llevant 1  -  Gimnàstic 0

 Sabadell 3   -  Prat 0

 Barcelona B 3 -  La Nucía 1

 Cornellà 1 -  Lleida 0
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La Unificació Llefià va superar amb 
nota la primera gran final de la tempo-
rada. El conjunt de Jordi Souto va de-
rrotar el Sant Pol al Municipal Sot de 
Bagueny (1-3) en el duel de la jornada 
de Segona Catalana. Els badalonins 
visitaven el camp del segon classificat 
del grup - fins aleshores a tres punts de 
distància - i van superar amb solvència 
un duel importantíssim, que deixa la 
Llefi més líder de 2cat2, amb 36 punts, 
sis de marge respecte al segon. Monty, 
Parra y Álex Domínguez van ser els au-
tors dels gols. L’ascens a Primera Cata-
lana és una mica més a prop, tot i que 
encara resta molta temporada. 
A Tercera Catalana, el Young Talent 
va sumar un altre triomf clau per se-
guir aspirant a l’ascens. Els de Ricardo 
Parra van golejar el Pastrana al Feliu i 
Codina (0-6) i s’apropen al grup cap-
davanter de 3cat4. El Lloreda va perdre 
la segona posició després d’empatar 
a Sant Andreu de Llavaneres (1-1) i 
el Pere Gol va trencar la dinàmica ne-
gativa amb un triomf balsàmic versus 
Pujadas (9-4).
Finalment, a Quarta Catalana, la sor-

presa negativa de la jornada la vam 
tenir a Can Dragó, on el Pomar va patir 
la primera desfeta del curs contra l’Al-

Foto: Llefià

Cop a la taula de la Llefià a Sant Pol (1-3)
6 punts de distància amb el segon

zamora B (2-1). Derrota que té com a 
conseqüència, la pèrdua del lideratge a 
4cat16. Per la seva part, el Young Talent 

B el Sant Ignasi B (4-3) i el Pere Gol B 
va caure a La Salut davant el líder de 
4cat17, el Chacarita (1-5). 
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Ensorrar l’any 2019 tal com ho ha fet el 
Seagull té una magnitud que no s’ha valo-
rat prou. Les ‘gavines’ van assolir l’ascens 
a Primera Divisió B sense poder disputar 
la promoció d’ascens a la Liga Iberdrola. 
Quelcom agredolç. Tot i això, han dit adéu a 
un gran any de les ‘gavines’ i amb la millor 
de les sensacions possibles. Diumenge a 
l’Estadi, el Seagull d’Ana Junyent va tancar 
el primer capítol de la temporada amb un 
triomf ple d’extasi, amb un gol al minut 90 
de Clàudia Barea davant el Racing (2-1). 
La victòria, a més a més, suposa un ex-
tra de motivació i alegria per afrontar amb 
més força l’any 2020. El Seagull acumula 5 
jornades sumant i torna a tenir molt a prop 
les primeres posicions de la taula. Tot i la 
victòria, el Racing es va avançar al minut 4 
amb un gol de Chamorro. La reacció no va 
trigar a arribar i van començar a dominar el 
joc i l’atac.
Amb un domini absolut, la diana de l’em-
pat va arribar després d’una jugada de la 
gran protagonista, Clàudia Barea, finalitzant 
l’acció amb una rematada de cap. Al segon 

temps, Barea va reaparèixer per culminar la 
remuntada, novament amb un cop de cap, 
després d’una jugada des de banda esque-

Foto: A.E.

Barea dona la victòria 
al Seagull al minut 90 (2-1)
Dolça cloenda de les gavines amb una victòria contra el Racing

rra.
Amb aquest 3 punts, el Seagull és vuitè, a 7 
de distància de l’Osasuna, equip que marca 

l’ascens a Primera Divisió. El pròxim partit 
serà diumenge 5 de gener davant Alavés a 
l’Estadi.
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L’ AE Badalonès va tancar l’any 2019 a La 
Plana amb una victòria molt poderosa davant 
la UE Barberà (66-62), en un matx molt dis-
putat des del salt inicial. 
El conjunt de Xavi Riera va dominar el mar-
cador en tot moment (32-24 al descans) i 
va estar liderat per tres jugadors pel que fa 
a anotació: Aleix Haro (18 punts i 8 rebots), 
Eric Balagué (13 punts i 8 assistències) i Pe-
dro Cuesta (19 punts i 5 rebots). A més a 
més, l’encert badaloní en el tir exterior va ser 
clau per sumar la setena victòria de la tem-
porada (8 triples). Mínima diferència que va 
decantar el triomf a favor dels ‘dimonis’. 
Dissabte a la pista del Castelldefels (18:15h), 
els vermells buscaran la tercera victòria se-
guida per apropar-se encara més a les po-
sicions capdavanteres del grup C-B de Lliga 
EBA i arrodonir d’aquesta manera un any 
2019 que ja ocupa una pàgina especial a la 

Viquipèdia del Club.

Per la seva part, el Maristes Ademar de Lluís 
Garcia també va viure un matx molt anivellat 
que es va decidir per petits detalls (80-73) 
davant el Martorell. 
El local Nil Brià va ser l’home del partit i el 
gran malson de l’Ademar, autor de 27 punts 
en 26 minuts a pista. 
El matx es va desenvolupar molt igualat du-
rant els 40 minuts, i fins al darrer quart, els 
badalonins van tenir opcions de victòria. Els 
22 punts d’Oriol Franch i els 7 triples bada-
lonins, no van ser suficient per trencar una 
ratxa negativa de resultats, amb 3 derrotes 
seguides. 
Diumenge a les 13h a La Plana, l’Ademar 
tancarà l’any amb la visita de la Universitat 
de Vic, líder del grup C-A, amb una única 
derrota en 12 jornades disputades.

Foto: M.E

Cuesta, Haro i Balagué fan somiar els ‘dimonis’; 
l’Ademar pateix la tercera desfeta seguida
El conjunt de Xavi Riera es troba a una victòria de la segona plaça

A Copa Catalunya, tres victòries seguides han 
permés el CB Coalci Sant Josep treure el cap 
a Copa Catalunya. Davant el CEB Girona (70-

69), el conjunt de Carles Espona es jugava 
aspirar a les posicions de la zona alta de la 
taula en un grup 1 molt igualat, i el va resol-

Foto: Minguella

El Sant Josep comença a treure el cap; 
el tir exterior del Malgrat tomba la Minguella

dre amb molta intriga. Dos tirs lliures per part 
d’Álex Aguado als darrers segons van suposar 
el triomf. 

Per la seva part, el Círcol Cotonifici va patir 
una derrota molt dura davant un rival directe 
com és el Salt (67-81). El ‘Coto’ va arrossegar 
un 14-28 al primer quart molt dolorós. L’equip 
d’Óscar Gallifa és penúltim amb només 2 vic-
tòries. 

A Primera Catalana també vam viure una jor-
nada irregular. El Drivim Minguella de Juli 
Jiménez va tenir a tocar la victòria a Malgrat 
de Mar, però el tir exterior local va condemnar 
els de Casagemes (79-77). Mateix càstig va 
rebre la Cutural de Jaume Gabaldà (78-43). 8 
triples adrianencs van castigar els badalonins.

El centre parroquial seguirà obert
Les entitats esportives que tant han lluitat 
intensament durant les darreres setmanes 
perquè el centre parroquial no tanqui han 
tingut les seves conseqüències positives: 
Sant Josep no tancarà. Després de la reunió 
d’aquesta setmana entre grups polítics, Ar-
quebisbat, Centre Parroquial, CP Sant Josep 
i AE Badalonès s’ha arribat aquest acord però 
diversos escenaris plantejats. El procediment 
administratiu per obtenir la llicència segueix 
obert i l’altra és la viabilitat del centre amb el 
reforç de l’activitat cultural. L’Arquebisbat de 
Badalona ha presentat un projecte de permu-
ta de terrenys amb l’Ajuntament de Badalona, 
i s’ha compromès a passar aquesta idea per 
escrit tant als clubs afectats com al consis-
tori.
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Els Badalona Dracs van sumar el 
seu sisè títol de la Copa d’Espanya, 
quatre d’ells de forma consecutiva 
i per tercer any davant l’equip ma-
drileny de Las Rozas Black Demons 
(15 a 3).
Va ser un partit atípic, en el que les 
defenses es van imposar als atacs. 
Ni el quarterback badaloní, Sergi 
Gonzalo, ni el madrileny David de 
Diego, van tenir el seu millor dia, 
malgrat que una combinació de 3 
iardes entre Gonzalo i Guillem Gar-
cia va significar l’únic touchdown 
del partit en el transcurs del primer 
quart

El gran protagonista d’aquesta final 
va ser Jordi Brugnani, autor de dos 
field goals de 52 i 25 iardes respec-
tivament, a més d’un extra point. 
La primera d’aquestes accions va 
arribar en el segon quart, deixant el 
marcador de 10 a 0 al descans.
Després d’un tercer quart sense 
anotacions en el qual van destacar 
jugadors defensius com Jofre Cano 
i Javi Garcia, amb 12 i 7 placatges 
respectivament, Black Demons va 
reduir diferencies a inicis de l’ul-
tim quart. El segon field goal de 
Brugnani donava la tranquil·litat 
per acabar sumant el nou títol de en 

aquesta competició.

Els Sub 13 també campions
La Copa d’Espanya no va ser l’única 
alegria del cap de setmana. L’equip 
Plata sub 13 es va proclamar cam-
pió de ia Copa Catalana després 
d’imposar-se als Terrassa Reds 
Blanc per 27 a 14. Aquest és el 
primer títol badaloní en aquesta ca-
tegoria. Iker Bullon va ser el millor 
jugador d’aquesta final, ben secun-
dat pels seus companys: Zion Soler, 
Isaac Calatayud, Indira Burdallo, 
Joel Appleton, Daniel Reifs, Axel 
Arcos i Diego Domingo.

El passat dissabte 14 de desembre 
va tenir lloc a la ciutat de Sant Feliu 
de Llobregat l’Spanish Champions-
hip Kyokushin Kan, un campionat 
internacional de Karate Kyokushin 
on hi van participar 7 països i més 
de 50 escoles de Karate.
El Kyokushin és una modalitat 
de Karate de contacte total on els 
combats es decideixen per fora de 
combat, és a dir per KO (Knock 
out).
La representació de Club Esportiu 

Marítim Badalona (CEM BDN) la 
formaven Gemma Escribano (júnior 
pes pesat), Jan Carmona (júnior 
pes pesat), Albert Castella (sènior 
pes mitjà) i Alberto Quirante (sè-
nior pes pesat), tots ells liderats pel 
sensei Sergi López.
Els 4 representants badalonins 
van superar totes les eliminatòries 
prèvies i es van classificar per se-
mifinals, però només Alberto Qui-
ranteva disputar la final, en la qual 
va caure derrotat.

Nova setmana de grans 
resultats pel karate 
badaloní

Els Badalona Dracs 
sumen una nova Copa d’Espanya 
i la Copa Catalana sub 13
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga

 Àries (21/3 al 20/4)
El sexe i les silencioses lluites de poder, 
poden estar presents. Una persona del 
sector de l’amistat et pot atraure molt, 
però sembla que de moment no passes 
a l’acció.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El Sol comença a transitar per Casa VII. 
Dies de molta activitat, amb trobades i 
celebracions diverses. Si estàs cercant 
feina, sigues prudent, no tot és el que 
sembla.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus activa el teu sector de l’amor i algú 
pot entrar a la teva vida durant el trànsit. 
També és possible que et retrobis amb 
velles amistats en aquests dies.

 Capricorn (Del 22/12 i el 
20/1)
Felicitats! El Sol entra al teu signe iniciant 
un nou cicle. És un any especial per la 
configuració astrològica del moment. 
Venus transita el sector econòmic, pro-
tegint-lo.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus a Aquari al sectorde la profes-
sió pot oferir oportunitats. Amb el Sol 
transitant per Casa IX a prop de Júpiter, 
potser faràs un viatge. Estàs obert a la 
diversió.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol entra al sector laboral i de la salut. 
A la feina pots començar una nova etapa 
en la qual et confiïn més responsabilitat. 
T’enfoques en millorar la salut i hàbits.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
El Sol entra a la Casa III i s’acosta a Júpi-
ter. Entres en una etapa més comunicativa 
i disposaràs de més bon humor. Retro-
bament amb germans, sobretot si viuen 
lluny.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb Venus al teu signe, et sents més 
amorós. Cerques l’equilibri i practicar 
l’empatia vers els altres. En aquests dies, 
amb el Sol a Casa XII, pots viure certa 
enyorança

  Bessons (21/5 al 21/6)
Moviment social en aquests dies, amb 
interessants converses al voltant d’una 
taula. Amb el Sol entrant ja a Casa VIII, 
pots sentir-te més emotiu i una mica més 
reflexiu.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Cercaràs la millor manera de gaudir en 
família. Amb la parella pot donar-se un 
malentès, sigues clar. Si no tens parella, 
el sector afectiu s’activa amb noves co-
neixences

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Necessites verbalitzar un assumpte, que 
fins ara, tenies amagat, però no et preci-
pitis. Sembla que els teus hàbits de salut 
demanen una revisió, potser un nou en-
focament

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Toca redefinir objectius professionals i 
ser més concret. Aprofita aquests dies 
que potser tens una mica més de temps 
lliure, per començar l’any nou amb idees 
renovades.
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