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Can Bofí Vell,
residència
per a persones
sense sostre
L’edifici té capacitat per
a 47 persones en situació
de vulnerabilitat
Mil euros al mes
per a empreses
que contractin
badalonins/es 4
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Can Bofí Vell reserva
places d’emergència per
aquest hivern per a les
persones sense sostre
Segons el darrer recompte més de 400
persones viuen als carrers de Badalona

Des de passat estiu, el Centre d’acollida municipal de Can Bofí Vell, ubicat al
barri de Montigalà, és una instal·lació
municipal que compta amb una capacitat
per a 47 persones per les persones més
vulnerables. Aquesta renovada masia és
un edifici molt ampli i disposa d’un gran
menjador, espais d’higiene personal, diverses habitacions amb llits individuals
molt separats entre si, fet que permet als
usuaris tenir més comoditat i privacitat,
i una zona exterior delimitada. A més, el
centre té una habitació amb 8 places que
es reserven per a casos d’emergència i
que durant aquests mesos d’hivern i fred
serviran per evitar que hi hagi persones
que hagin de dormir al carrer suportant
les baixes temperatures. El projecte va
ser engegat per l’anterior govern local.
Fa uns dies, en una visita a Can Bofill
Vell, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol va explicar que “a Badalona hem
d’estar orgullosos de tenir un espai com
aquest, que és el primer de la comarca
amb aquestes característiques i que serveix per ajudar a persones sense sostre
a recuperar una vida digna”. Des de feia
anys, l’Ajuntament de Badalona havia cedit a la Fundació Privada Llegat Roca i Pi
la masia de Can Bofí Vell per ser la seu
de dos projectes que estaven adreçats a

persones en situació de vulnerabilitat o
risc d’exclusió social: el projecte Àngels
i el projecte Àngels-Inserció. Ara, aquest
edifici segueix amb la seva vessant més
social per poder atendre als més vulnerables.
Més de 400 persones viuen als carrers de Badalona
La nit del 20 de maig, en plena pandèmia, es van comptabilitzar 404 persones
dormint en centres d’acollida, habitacions de lloguer o espais considerats
com infrahabitatge a Badalona. La ciutat,
compta amb la Taula Sense Llar de Badalona, un espai constituït per la Regidoria
de Serveis Socials en representació de
l’Ajuntament de Badalona i per un grup
d’entitats de la ciutat que treballen des
de fa anys en projectes d’acció social,
particularment implicades en l’atenció a
persones en situació d’alta vulnerabilitat
residencial i en risc d’exclusió social.
Segons han explicat al Diari, des de
l’àmbit comunicatiu format per la Carolina Montolío de la Fundació Acollida i
Esperança, i la Rosa Maria Sánchez de la
Creu Roja Barcelonès Nord -dues de les
entitats que formen la Taula Sense Llarquan va començar el primer confinament,
es va crear un dispositiu amb dos espais,

Imatge d’arxiu d’un recompte de les persones que viuen als carrers de Badalona
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un de triatge i residència mínima (situat
al carrer Víctor Balaguer del barri de La
Salut), on s’atenien 134 persones, i un
espai de residència (provisionalment
ubicat al pavelló de Casagemes/Albert
Esteve) on residien 104 persones. Ambdós espais complien el confinament de
24 hores d’atenció, cobrint les necessitats d’alimentació, dormir, higiene,
hàbits de convivència i suport de salut
física i mental. També s’intervenia amb
163 persones de carrer i/o barraquisme/
assentament seguint la normativa de vigilància de salut pública i atenció. Actualment part d’aquestes persones es troben al Centre Pernocta de Can Bofí Vell i
en habitacions repartides per la ciutat. En
una situació normal, sense pandèmia ni
confinament, les persones sense llar disposarien d’habitacions en pensions amb
dutxes i distribució d’aliments, el Centre
Diürn Folre amb servei de menjador, dutxes, bugaderia i centre de dia, el Centre d’acollida Can Banús, Can Bofí Vell i
programes de pisos d’inclusió d’entitats
de la Taula.
Ara per ara, per a poder detectar situacions de persones vivint al carrer, s’ha
habilitat un correu electrònic on el ciutadà que tingui constància d’algun cas, pugui avisar. Aquest avís es respon des de
l’Equip d’Atenció i Detecció de Persones

Sense Sostre de l’Ajuntament (l’EDAPSS)
i a través de la Guàrdia Urbana. A partir
d’aquí s’inicia l’atenció individualitzada
per les persones que viuen als carrers de
la ciutat.
Una mica d’història de Can Bofí Vell
Aquesta masia del segle XV-XVI, situada
entre els barris de Montigalà i Sant Crist,
va estar molt de temps abandonada, víctima de molts actes vandàlics i la queixa
de la ciutadania per l’estat que es trobava. Ara fa gairebé 20 anys, el 2001, es
va anunciar un projecte de restauració i
rehabilitació de Can Bofí Vell a través del
projecte de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació en l’Escola Taller
Torre de Defensa de Can Bofí Vell, per
formar a joves. L’any 2011 es va proposar que la masia fos un viver d’empreses, però el projecte no va fructificar i el
2015, l’Ajuntament la va cedir a la Fundació Privada Llegat Roca i Pi, per a dos
projectes adreçats a persones en situació
de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
Pel que fa als seus moments històrics,
segons la llegenda, quan Cristòfor Colom, a la seva tornada de la descoberta
d’Amèrica, anava en camí de ser rebut
pels Reis Catòlics a Sant Jeroni de la
Murtra, es diu que es va aturar a Can Bofí
Vell a descansar-hi.
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Toc de queda a la 1:30h les nits
de Nadal i de Cap d’Any
El 5 de gener també s’ampliaria fins les 23h
El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres dia 2
que el Govern català preveu retardar el toc
de queda a la 1:30 de la matinada les nits de
Nadal i la de Cap d’Any, i a les 23.00 el 5 de
gener, vigilia de Reis. Això implica ampliar
mitja hora respecte al primer horari establert
(en un primer moment s’havia anunciat la 1
de la matinada), en els dos primers casos, i
una hora respecte al dia 5 (respecte a les 22h
del toc de queda que s’aplica a diari).
Aragonès també ha avançat que el pla per al
Nadal manté el límit de persones per a reunir-se en un mateix grup en 10, tal i com està
previst a la reobertura que ja s’aplica. De la
mateixa manera, ha comentat que el Govern no
preveu establir canvis en les mesures de perimetratge, i si s’avança en les fases previstes al
pla de reobertura, les festes de Nadal es passaran sense cap mena de restricció de mobilitat.
Badalona, per sota dels 300 punts de
risc de rebrot
Badalona comença a respirar una mica. L’índex de rebrot fa dues setmanes es situava als
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EL 17È MERCAT SOLIDARI DE
LA FUNDACIÓ SIQUE SE CELEBRARÀ DE FORMA VIRTUAL
AMB VENDA ONLINE
El Patronat i la direcció de la Fundació
han decidit obrir un Mercat Solidari
Virtual mitjançant la web www.fundaciosique.org. El Mercat Solidari Virtual
obrirà portes el dia 9 de desembre i romandrà obert les 24 hores fins les dotze de la nit del dia 4 de gener. L’objectiu és obtenir els recursos econòmics
necessaris per seguir endavant amb
els projectes i serveis que la Fundació
Sique té en marxa, especialment en
aquest any tant complicat per la Covid.

ALBIOL VISITA AIGÜES DE
BARCELONA
450 punts; ara, ja baixem als 242.13. Un risc
que continua sent molt alt, però que sembla
anar baixant dia rere dia, tot just per donar
una treva a la ciutadania i al comerç per la
campanya de Nadal. La taxa de reproducció
de l’epidèmia, per altra banda, no supera l’1,
fet indicador que aquesta no creix.
A Can Ruti no es baixa la guàrdia
Tot i haver baixat les hospitalitzacions aquest

Subvencions de mil euros
mensuals per a empreses que
contractin badalonins/es

darrer mes de novembre, Can Ruti no baixa
la guàrdia. Fa tot just 1 mes hi havia més de
200 ingressats per Covid a l’hospital. Actualment, hi ha 146, però 30 d’aquests es troben
en estat crític. La previsió és que entre finals
d’any i principis de 2021 s’inauguri un annex
que funcionarà com a hospital satèl·lit i permetrà comptar amb fins a 108 llits de crítics
més, la qual cosa significa triplicar la seva
capacitat fixa actual.

L’alcalde de Badalona, Xavier García
Albiol, i el tercer tinent d’alcalde de
l’Àmbit de Territori de l’Ajuntament,
Daniel Gracia, han visitat la nova oficina d’atenció al client d’Aigües de
Barcelona al municipi. La intenció ha
estat posar en valor la tasca feta pels
professionals d’Aigües de Barcelona
durant la pandèmia per garantir el servei d’aigua i el sanejament amb la mateixa qualitat i continuïtat de sempre.

Dolors Sabater impulsa Guanyem
Catalunya per presentar-se a les
eleccions al Parlament
La CUP negocia amb diverses candidatures municipalistes per tal de conformar un
nou front polític per afrontar les eleccions
del pròxim 14 de febrer. Concretament, la
formació de l’esquerra independentista amb
Guanyem, formació liderada per Dolors Sabater, Comunistes de Catalunya i els Anticapitalistes, per tal de crear una candidatura
àmplia, d’esquerres i sobiranista.
L’objectiu de les negociacions seria crear
una candidatura semblant a Guanyem Badalona en Comú, que va ser capaç d’aglutinar des de la CUP als sectors més sobira-

nistes dels comuns, de fet segons el mateix
diari, el nom de la coalició seria Guanyem
Catalunya i ja s’haurien engegat els tràmits
per tal de registrar la marca.
D’altra banda, fonts de l’espai assenyalen
que Dolors Sabater no liderarà ni s’incorporarà en una llista que no aglutini una
«pluralitat i transversalitat» com la que fins
ara ha representat ‘Guanyem Badalona’.
Un front en què no s’inclou ERC, que en els
últims comicis va formar part de Guanyem
Badalona, tot i que després se’n va desvincular, ni els comuns o Podem

Reunió entre l’alcalde i FEB-PiMEC

L’Ajuntament de Badalona i la Federació
d’empresaris de Badalona han arribat a un
acord amb el Servei Català d’Ocupació per
crear un programa que oferirà treball no
especialitzat a 60 badalonins i badalonines de més de 30 anys. El contracte haurà
de durar, al menys, 9 mesos i per aquesta
contractació, l’empresa rebrà 1.000€ mensuals. Segons Albiol, aquest ha estat l’èxit
del treball conjunt entre el govern i la fe-

deració. Josep Puente, president FEB-PiMEC, per altra banda, assegura que “hem
d’aprofitar aquestes oportunitats” i recalca la importància d’aquesta iniciativa per
poder incorporar al treball gent que tingui
dificultats.
A la trobada també s’ha posat de manifest
el patiment dels sectors de la restauració i
el turisme, dels més afectats, i que caldran
més propostes dins d’aquest àmbit.

Sabater es presenta a les eleccions del 14F
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Un 44,8% de la ciutadania creu que la ciutat
ha empitjorat en els últims cinc anys
No obstant això, una majoria de prop del 51% confia en el futur de Badalona

Gràfica enquesta sociopolítica Badalona 2020

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i
la regidora de l’Àrea de Projecció de Ciutat,
Comunicació i Turisme, Rosa del Amo, han
presentat avui en roda de premsa els resultats de l’enquesta sociopolítica de Badalona
de l’any 2020.

Un 44,8% dels veïns creu que la ciutat ha
empitjorat en aquest període. Quant al futur,
no obstant això, l’optimisme creix: una majoria de prop del 51% dels enquestats confia
en el futur de la ciutat, davant d’un 26% que
creu que continuarà igual i un 12% que con-

sidera que empitjorarà. L’any passat només
el 20,9% dels badalonins i badalonines creia
que la ciutat podia anar a millor, segons l’enquesta.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol,
ha destacat que “ens omple d’orgull que
s’hagi incrementat un 8% la satisfacció dels
badalonins de viure a la ciutat”. L’alcalde creu
que els resultats de l’enquesta “són una esmena a la totalitat per als partits de l’oposició
i reflecteix un suport i una confiança respecte
a l’actual govern municipal”. “Hi ha hagut
un canvi de mentalitat, els veïns confien ara,
malgrat tot el que està passant, que la ciutat
de Badalona millorarà en els pròxims anys
i a tots els barris ja comencen a percebre
aquestes millores. És un honor comptar amb
aquest suport i a la vegada una gran responsabilitat ”, ha afegit l’alcalde.
La seguretat i la neteja, els principals
problemes
Pel que respecta als principals problemes
de Badalona, l’enquesta reflecteix, com en
edicions anteriors, la seguretat ciutadana

(28,8%) i la neteja (12,3%) com els elements més destacats. Igual succeeix en els
aspectes més valorats de Badalona, on repeteixen el mar i la ubicació, amb prop de
60%; els espais públics (40,7%) i la qualitat
de vida i la gent (24,4%) com els atractius
més potents de la ciutat.
L’enquesta sociopolítica de Badalona de l’any
2020 ha estat realitzada per l’Institut Opinòmetre, la mateixa empresa encarregada de fer
els darrers tres estudis. En aquesta edició,
s’han seguit els mateixos paràmetres que
en les anteriors enquestes, però s’han introduït variants derivades del context actual,
marcat per la pandèmia de la Covid-19 i el
canvi d’alcaldia del passat mes de maig, Per
fer aquest estudi, entre el 29 d’octubre i l’11
de novembre es van realitzar 1.100 entrevistes a persones de 16 i més anys residents
i empadronades al municipi entre. Aquesta
mostra s’ha estratificat en 5 zones i el nombre
d’entrevistes a realitzar a cada zona s’ha determinat mitjançant afixació no proporcional,
de manera que el nombre d’entrevistes és el
mateix a totes elles.

Del 03/12 al 16/12/2020
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Imatge de la presentació de la campanya. / Aj.
Santa Coloma

Els Mossos d’Esquadra van detenir, a principis de mes, un home de nacionalitat espanyola, de 20 anys i veí de Santa Coloma
de Gramenet, per presumptament estafar un
centenar de persones amb contractes irregulars de subministrament de gas. L’home,
a més, hauria perjudicat l’empresa per la
qual veritablement treballava, a qui hauria provocat unes pèrdues, juntament amb
una altra subministradora, d’entre 25.000
i 35.000 euros. El seu ‘modus operandi’
consistia en oferir una millora en les condicions del contbgfd jydjydj ytdj ytdj ytdj ytfcj
tyfj tfyj tyfukj fjk fra

ACTUALITAT

7

8 ACTUALITAT

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 708

Les obres del Parc de les Palmeres podrien
començar els primers mesos de 2021
La moció presentada al ple va prosperar
Ja fa 5 anys que els veïns i veïnes de Sant
Mori de Llefià reclamen una remodelació del
Parc de les Palmeres que comporti acabar
amb las barreres arquitectòniques i evitar
incidents. Unes obres que encara, al 2020,
no han arribat. Tot i això, sembla que el projecte comença a veure la llum i la moció per
continuar amb la remodelació va prosperar al
passat ple municipal. De fet, l’alcalde Albiol
assegura que el projecte podria enllestir-se
“al primer trimestre de 2021”, segons explica
a aquest Diari l’AV.
Procés participatiu al 2016
Va ser a l’any 2016 quan es comencen a
recollir opinions del veïnat sobre la remode-

lació del Parc i, a partir d’aquí, es comença
el camí per fer-ho possible. Un any després,
tècnics de l’Ajuntament es renueixen en assemblea amb els veïns i veïnes, però aquests
no reben una resposta ferma. Després d’anys
de reivindicacions i problemes de matriculació del parc, ara el veïnat veu la llum: “Hem
presentat una moció per continuar amb el
projecte perquè al septembre ens vam reunir amb el Govern actual i no ens va mostrar
suport. Sembla ser que ara la roda gira i Albiol preveu que les obres comencin el primer
semestre del 2021”, afirma la Zaida, de l’Av.
Un procés, per tant, lent, però que té l’objectiu de remodelar un dels parcs més coneguts
de Llefià i dotar-lo de més accessibilitat

Parc de les Palmeres

Fins a 300 bicicletes passen per
Eduard Maristany en 15 minuts
El veïnat denuncia l’estat de la carretera
Dilluns feiner. 300 bicicletes passen per
Eduard Maristany en 15 minuts. 1.200 en 1
hora i 6.000 en 5 hores. És el recompte que
ha portat a terme una veïna del barri de la
Mora de Badalona, l’Eva, que porta vivint per
la zona més de 10 anys. “Aquesta via és un
punt de connexió fonamental entre Badalona

i Barcelona i la carretera no reuneix cap condició per ser segura”, comenta a aquest Diari
l’Eva. La nul·la il·luminació, els carrils estrets
o la deformació del terreny són algunes de
les característiques d’aquesta carretera. “A
més, apart de cotxes o bicis, també hi circul·len camions que no caben”.

Passeig d’Eduard Maristany

El PDU paralitza les actuacions
El Pla Director Urbanístic aprovat fa anys
proposa, per una banda, delimitar i ordenar
un sector de nova ordenació d’unes 32 hectàrees a la franja que queda entre la via del
ferrocarril i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs a Sant Adrià fins al final
de l’espai de les Tres Xemeneies, al límit
amb el barri de la Mora de Badalona. I d’altra banda, transformar mitjançant directrius
urbanístiques, un àmbit més gran d’aproximadament 92 hectàrees on es troben
actualment magatzems i àrees industrials.
“Mentre aquest PDU no s’aprovi, no es farà
res per millorar l’estat de la carretera i no
és just que siguem el veïnat els que hem
de vigilar”, diu l’Eva. Aquesta veïna, a més,
també denuncia la poca implicació per part
d’Endesa, que és l’empresa a la que pertany
el terreny: “Si cedís un tros del terreny, el
problema es podria solucionar”.

L’AV de la Mora
denuncia l’estat
del Passeig

Passeig de la Mora

El veïnat del barri de la Mora, al límit amb
Sant Adrià de Besòs, aprofita la dada que
Badalona és la tercera ciutat de Catalunya en
habitants per denunciar el lamentable estat
del Passeig Marítim. “Contaminat i brut dels
temporals que després mai netegen”, comenten desde l’Associació de Veïns i Veïnes.
Una veïna també ho diu: “no és el barri que
ens van prometre, hi ha prostitució, homes
masturbant-se, drogoaddictes, rates...”. Fets
que generen inseguretat i que posen sobre la
taula la urgència d’actuar en aquesta zona que
sembla oblidada fins que no s’executi el PDU.

Del 03/12 al 16/12/2020
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DSI reclama rampes
Deixem de Ser Invisibles vol
eliminar la paraula ‘discapacitat’ a les botigues de
La plataforma reivindica les ‘capacitats diverses’

Rosa Bové, presidenta de DSI

Deixem de Ser Invisibles de Badalona fa una crida per eliminar de la
publicitat i del nostre dia a dia la
paraula ‘discapacitat’. Proposen, en
comptes d’aquesta expressió discriminatòria, ‘capacitats diverses’: “la
miopia també és una discapacitat i

ningú li diu a la gent miope discapacitada. La capacitat no està en una
persona, sinó en l’entorn”, explica a
aquest Diari la Rosa Bové, presidenta de la Plataforma. “No som discapacitats, només cal acoplar l’entorn
a les nostres necessitats”.

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Aquesta crida la fa la plataforma
tot coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, avui, 3 de desembre. “És
una nomenclatura mundial que
hem de canviar. Potser arribarà un
dia en que serà el dia de les capacitats i no de les discapacitats”,
comenta la Rosa.
Des de Deixem de Ser Invisibles,
per altra banda, reclamen també una llei d’accessibilitat per a
que les persones amb capacitats
diverses puguin accedir als establiments de la ciutat o gaudir dels
serveis de Badalona com qualsevol altre ciutadà o ciutadana. “Necessitem uns òrgans transversals
per anar a la piscina, al teatre, etc.
Som 19.000 persones invisibles
a Badalona i esperem que, durant
aquesta legislatura, es pugui arribar a solucionar”.

proximitat

Plataforma DSI

Deixem de Ser Invisibles es pronuncia també sobre l’accessibilitat
al comerç de proximitat de Badalona. “Als anys 90, quan algú
anava en cadira de rodes a una
botiga, el botiguer sortia i ajudavaa la persona. Això s’ha perdut”,
comenta la presidenta de la plataforma, Rosa Bové. La gent gran i
les persones amb capacitats diverses suposen un 10% de la facturació de les botigues, segons la

plataforma, i sense una adaptació
a les seves condicions aquestes
persones no poden gaudir de les
botigues locals.
“Volem que s’adaptin per solidaritat, no només per llei”
La campanya, que es troba en marxa per tota Catalunya, no pretén
acusar els locals, tal i com explica la Rosa a aquest Diari: “No són
conscients que ens discriminen”.
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Fira de Nadal amb més il·lusió que mai
Entrevistem a la Montse Martí, presidenta
de l’Associació Fira de Nadal Tradicional de Badalona
La plaça de la Plana acull aquests dies
la tradicional Fira de Nadal. Enguany
la Fira compta amb unes 30 parades
aproximadament i estarà oberta fins al
dimecres 23 de desembre. A les parades instal·lades a La Plana es podran
comprar, entre altres productes, les
tradicionals figures del pessebre i els
arbres de Nadal. La Fira està organitzada per l’Associació Fira Tradicional
de Nadal Badalona i l’Associació Fira
Tradicional de Nadal i Mercat.
- Com encareu la Fira d’enguany els/les
comerciants?
Estem molt animats i animades perquè hem
tingut molt bona acollida sempre, però especialment enguany. No tothom ve a comprar, moltes persones venen per distreure’s
una mica de tot el que està passant.

escoltar coses diferents de les que normalment escoltem.

- Suposeu, per tant, una via d’escapamentper als badalonins i badalonines.
Sí, totalment, la gent té ganes de dispersar-se de la realitat i tenir una altra perspectiva de la vida, vol passejar, donar voltes,

- De quantes parades podrem gaudir
aquest any?
Aproximadament, enguany comptem amb
unes 30 parades, una mica més que l’any
passat A més, tenim una novetat i és que

La tradicional Fira de Nadal de la Plana / Ángela Vázquez

Ikea ha instal·lat 3 parades més. Tot i això,
en general, nosaltres som artesans i ho fem
tot a mà.
- Quines mesures de seguretat heu
adoptat?
Tenim hidrogel repartit per 5 punts diferents
de la Fira, cintes que delimiten la distància
de seguretat, anem tots amb mascareta...
Les mesures recomanades i obligatòries
que complim i que fan segur venir a la Fira.
- Teniu una previsió de les vendes
d’aquest any?
Encara és molt aviat fer una previsió de les
vendes d’enguany, però de moment, ho valorem de manera força positiva. Hi ha factors
que poden fer que les vendes baixin com el
confinament perimetral dels caps de setmana, però de moment estem contents/es.

- Per què és important que la gent vingui
a la Fira?
És important que tots els badalonins i badalonines vingueu perquè hem de viure el
Nadal i hem de continuar amb la vida, fent
les coses que sempre fem, les coses habituals. Vivint, en resum.

IKEA S’INSTAL·LA A LA PLANA
La marca de mobles Ikea ha instal·lat
una parada a la Fira de Nadal de la
Plana per primera vegada. La parada,
amb tres mòduls, ha quedat integrada dins d’aquesta tradicional fira. La
marca sueca ven productes nadalencs, com decoració, arbres, peluixos o dolços.

Parada de productes artesans
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Els teatres municipals de Badalona
reprenen la programació d’aquest final d’any
Aquest cap de setmana teatre i dansa marquen l’agenda cultural
no s’imagina que, en el present més immediat,
la seva vida està a punt de canviar i convertir-se en una autèntica muntanya russa.

“Querencia” es presenta aquest dissabte dia 5 al Zorrilla

El passat dissabte, amb l’actuació del badaloní
Jorge Javier Vázquez, els teatres de la ciutat
tornaven amb la seva agenda programada.
Després de diverses setmanes d’aturada, el
teló ha tornat a aixecar-se als teatres de la
ciutat. Aquest mateix cap de setmana s’ha pre-

vist dues propostes. Justament aquest mateix
divendres, 4 de desembre, arriba l’obra “Ramon” de Mar Monegal. La dramaturga es va
alçar amb el Premi de la Crítica 2019 al millor
text per aquesta obra, un monòleg interpretat
per Francesc Ferrer. En la proposta, en Ramon

s’acaba de separar de la Patri i, mentre busca pis, s’instal·la a l’habitació d’adolescent de
casa dels seus pares. Allà retroba la guitarra, la
bicicleta estàtica i tot de cassetes que el transporten als anys 90. Des de la seguretat de la
seva habitació, rememora el seu passat, però

Nova companyia de dansa badalonina,
“Querencia”
Aquest dissabte, a les 20:30h al Zorrilla hi
haurà la presentació en societat de la companyia de dansa badalonina, “Querencia”.
Set joves ballarines amb formació en dansa
espanyola es presentaran amb la creació de
l’espectacle Mujeres. Tota una reivindicació
i tot un homenatge a la figura de la dona en
què es ressalta la seva força, sensualitat,
creativitat, fermesa, constància, superació
i instint a través d’un recorregut per l’ampli
món del flamenc i pel món, sovint desconegut, de la dansa estilitzada i l’escola bolera.La
companyia representarà peces de repertori
—i també de creació pròpia— com ara Olé
de la Curra, La leyenda del beso o La boda
de Luis Alonso. També hi haurà lloc per al
flamenc més innovador (Bulerias irlandesas)
i tradicional (Guajiras, Alegrías de Cai, Soleá
per Bulerías, Tangos de la Repompa).

BREUS

TORNA EL CICLE FAMILIAR “SÓC MENUT” AL TEATRE DEL CÍRCOL
El teatre del Círcol torna a tenir vida. El
passat cap de setmana va tornar a aixecar
el teló amb el concert de jazz a càrrec del
badaloní Martí Serra. Aquest cap de setmana, diumenge 6 de desembre, torna el
cicle familiar “Sóc menut” amb l’obra “La
paraula dels somriures” de la companyia
Ohissa. Un espectacle per a tota la família,
que ha crescut dins el projecte de Residències teatrals d’El Círcol i en la qual la
companyia vol parlar de valors educatius i
pedagògics; i també de valors tan impor-

tants com poder expressar el que sentim
lliurement. L’obra començarà a les 12h.

Imatge de l’espectacle
“La paraula dels somriures”

EL PROJECTE CULTURAL “MCHUB”, IMPULSAT PER UN BADALONÍ,
FINALISTA DEL PREMI LLUÍS CARULLA 2020
El proper 9 de desembre a partir de les
19h a l’espai IDEAL de Barcelona es
lliurarà el Premi Lluís Carulla, el guardó
biennal impulsat per la Fundació Carulla

Imatge del badaloní Antoni Poch

que aposta fermament per la cultura com
a motor transformador de la societat. Un
dels projectes finalistes és “McHub”, ideat
pel badaloní Arcadi Poch. El repte és donar resposta a un buit institucional que
amb l’actual model bloqueja la major part
de petites propostes ciutadanes envers la
transformació del seu territori i del seu
paisatge. L’aparició d’ aquest nou model
pot propiciar notablement l’empoderament social i el que és més important en el
context actual: la recuperació de l’ esperit
comunitari i de retrobament social.
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Aquest dissabte s’inaugura
la tradicional Mostra
de Pessebres al Refugi

S’estrenen noves
fotografies antigues a
la plaça Josep Cortinas

de gener, els dies feiners de 17h a
20h, dissabtes, vigilies i festius de
12h a 14h i de 17h a 20h. Només
amb reserva prèvia trucant al telèfon 647 458 851 de 17h a 20h.

Pessebre que representa “Els Pastorets” al Círcol

Aquest dissabte, 5 de desembre,
s’inaugurarà la 22e edició de la
Mostra de Pessebre de Badalona, a
la sala El Refugi. Enguany, podrem
veure una recreació dels Pastorets
al Teatre Círcol Catòlic o el Reis a
Can Ruti. Les mesures principals
per prevenció contra la Covid-19
faran limitar l’aforament a 15 per-

sones, l’ús obligatori de mascareta,
control de temperatura, gel hidroalcohòlic i distància de seguretat i
habilitar dues portes, per a l’entrada i sortida. A més a més, per evitar aglomeracions, els dissabtes,
vigilies i festius només es podrà
visitar amb reserva prèvia. Els horaris seran del 5 de desembre al 6

Calella de Palafrugell protagonista del pessebre
Per primer cop, els Amics del Pessebre de Badalona han estat els
encarregats del pessebre monumental de la plaça de la Vila a més
a més de la tradicional mostra de
diorames al Refugi, després que la
Carme Ayza Bultó desestimes ferlo aquest any. S’ha anat construint
a la Mobba i ja es troba acabat, a
punt per al trasllat a la plaça. El
pessebre està ambientat a Calella
de Palafrugell, les seves cases i
paisatge marítim. Com marca la
tradició s’inaugurarà el dia 13 de
desembre, a les 19h, per Santa
Llúcia, i el podrem veure fins al dia
de Reis.

Una de les imatges, fetes per Cortinas, que s’ha renovat a la plaça que porta el seu nom

Coincidint amb el 25è aniversari
de la mort de Josep Cortinas Suñol
(1908-1995), el passat diumenge
es va inaugurar la instal·lació de
vuit imatges de grans dimensions,
obra d’aquest fotògraf, a la plaça
que porta el seu nom, al barri del
Centre, renovant les instal·lades
fins ara. Les antigues imatges,
que van instal·lar-se l’any 2008,
estaven en molt mal estat, a causa
del sol i els actes vandàlics. Josep Cortinas Suñol (1908-1995)
va ser un dels fotògrafs més destacats de la Badalona del segle

passat i testimoni excepcional de
com era la ciutat durant la segona
meitat del segle XX. Als anys vuitanta va donar la seva obra, molt
voluminosa. amb 83.000 imatges,
i d’un enorme interès per conèixer
l’evolució de la ciutat, al Museu
de Badalona, on es conserva i
on el públic la pot consultar. Les
imatges fetes per Cortinas capten
moments molt quotidians de la
vida badalonina. Des d’ara, podem
veure una mostra d’aquestes fotografies a la plaça del Centre que
porta el seu nom.
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INTERNACIONALS AMB ESPANYA

Cara i creu a València amb protagonisme
de López-Aróstegui i molèsties de Ferran Bassas
El base de Badalona no va disputar el matx contra Polònia per precaució
La selecció espanyola va superar els seus
dos partits a la bombolla de València amb
una victòria (Romania) i una derrota (Israel), de classificació per a l’Eurobasket de
l’any 2022.
El duel destacat d’aquesta ‘finestra FIBA’ va
concloure amb una derrota del combinat
nacional. El millor encert exterior visitant
va fer caure el conjunt de Sergio Scariolo
al partit inaugural i amb bona actuació de
Xabi López Aróstegui. El jugador verd--inegre va ser l’internacional espanyol amb
més minuts a pista (22) i el segon en anotació. Quino Colon amb 21 de valoració, va
superar l’escorta basc (19 val). 13 punts i 6
rebots va ser la seva aportació davant Israel.
Ferran Bassas va tenir una actuació més
limitada, amb 3 assistències i només 4 minuts a pista. El base badaloní va patir unes
molèsties musculars i, per precaució, no va
continuar jugant. Al partit de dilluns davant
Romania (94-41) no va arribar a aparèixer
a la llista.

Davant Romania, amb victòria d’Espanya,
López Arostegui va aportar 9 punts i 1 rebot
en 15 minuts a pista.
A partir d’aquesta victòria, Espanya té mig
peu a l’Eurobasket de l’any 2022 però encara s’ha d’arrodonir la classificació a la
pròxima ‘finestra FIBA’, fixada al calendari
per al mes de febrer.L’exverd-i-negre Nacho
Llobet també el va convoca Scariolo i va sumar 1 punt i 4 rebots davant Israel i 2 punts
i 1 rebot versus Romania.
Resultats Jornada
Polònia 91 - Romania 61
Polònia 72 - Israel 78
Espanya 95 - Israel 87
Espanya 94 - Romania 41
Classificació
		Equip
1.
2.
3.
4.

Israel
Polònia
Espanya
Romania

J

G

P

4
4
4
4

4
2
2
1

0
2
2
3

Foto: FIBA

INTERNACIONALS AMB ESLOVÀQUIA

Brodziansky lidera i manté amb vida
les opcions mundialistes d’Eslovàquia
El jugador verd-i-negre va ser un dels jugadors més determinants

Foto: FIBA

Lidera la Penya i lidera Eslovàquia. Vladimir Brodziansky va superar amb nota els
dos partits amb el seu país en la segona
‘finestra FIBA’ que el combinat eslovac
disputa per intentar mantenir les opcions
de classificació per a la segona fase del
Mundial de l’any 2023.
L’aler-pivot verd-i-negre va oferir molt
bones sensacions i minuts a Bratislava
contra Kosovo i Luxemburg. En el partit de
divendres, contra el conjunt balcànic (9167), el jugador del Joventut va ser l’MVP
del matx amb 26 de valoració gràcies als
seus 26 punts, 12 rebots, 3 assistències
i 3 taps.
Dos dies més tard, i al mateix escenari,
Brodziansky va mantenir el mateix nivell
versus Luxemburg (73-77) però no va ser
suficient per sumar la segona victòria. 20
punts i 6 rebots són les estadístiques que

va aconseguir l’aler-pivot del Joventut (23
de valoració). Al mes de febrer es disputarà el darrer ‘round’ on Eslovàquia haurà
de guanyar els seus duels contra Islàndia i
Kosovo si vol superar la primera fase mundialista.
Resultats Jornada
Eslovàquia 91
Eslovàquia 73
Islàndia 86
Islàndia 90

-

Kosovo 67
Luxemburg 77
Kosovo 62
Luxemburg 76

Classificació
		Equip
1.
2.
3.
4.

Islàndia
Eslovàquia
Kosovo
Luxemburg

J

G

P

4
4
4
4

3
2
2
1

1
2
2
3
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PRÈVIA LLIGA 13a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic, dissabte 5 - 20:45h

Retorn a la rutina
assequible

JOVENTUT BADALONA
Dues setmanes després de la darrera jornada de Lliga Endesa, el Joventut tornarà
a disputar un partit amb la visita aquest
dissabte (20:45h hores) del Casademont
Zaragoza a l’Olímpic.
El conjunt aragonès no té res a veure amb
la seva rebel·lia de la temporada anterior,
amb Carlos Alocén al capdavant. Fa un
parell de setmanes van destituir Diego
Ocampo i Sergio Hernández va agafar les
regnes de l’equip per reordenar el rumb.
Tryggvi Hlinason és l’home amb millors
estadístiques amb una mitjana de 9,7
punts i 6 rebots per partit. Herbalife Gran
Canaria i UCAM Murcia han estat les dues
úniques victòries del Casademont, amb-

CASADEMONT ZARAGOZA

Resultats darrera jornada
Coosur Beti 89 - 96 Retabet Bilbao
UCAM Murcia 84 - 81 Urbas Fuenla
Acunsa GBC 68 - 99 Joventut
Herbalife Granca 62 - 79 Andorra
Casademont S. 85 - 97 Barça
Movistar Estu 90 - 92 Unicaja
Real Madrid 100 - 78 BAXI Manresa		
Obradoiro 63 - 78 San Pablo Burgos
Valencia Basket 89 - 95 Ibt Tenerife
Descansa: TD Systems Baskonia

dues a casa. A domicili ho han perdut tot:
Fuenlabrada, Valencia Basket, Real Madrid
i Iberostar Tenerife.
Aquest partit serà el punt de partida d’un
Propera jornada
mes de desembre sense treva: 9 partits en
25 dies. Nenad Dimitrijevic, Pau Ribas i
Urbas Fuenlabrada - Valencia Basket
Artur Zagars podrien reaparèixer aquesta
Iberostar Tenerife - Monbus Obra
jornada. La necessitat de reforçar la posiJoventut - Casademont S.
ció de base és urgent i més encara després
Andorra - Coosur Real Betis
de les molèsties de Ferran Bassas durant
Retabet
Bilbao - Movistar Estu
el partit de dissabte amb la selecció esBaskonia - Acunsa GBC
panyola.
Unicaja - UCAM Murcia		
El curs anterior, els de Carles Duran van
San
Pablo
Burgos - Real Madrid
caure contra els ‘vermells’ però res a veure
Barça - Herbalife Granca
té la plantilla i la dinàmica de badalonins
Descansa:
BAXI
Manresa
i aragonesos.

Classificació
		 Equip

1 Real Madrid
2 Iberostar Tenerife
3 Barça
4 San Pablo Burgos
5 STD Systems Baskonia
6 Joventut
7 Unicaja
8 UCAM Murcia
9 BAXI Manresa
10 Monbus Obradoiro
11 Morabanc Andorra
12 Valencia Basket
13 Urbas Fuenlabrada
14 Movistar Estudiantes
15 Retabet Bilbao
16 Casademont Zaragoza
17 Coosur Real Betis
18 Herbalife Gran Canaria
19 Acunsa GBC

G

P

11
10
9
8
8
7
7
6
5
5
4
4
4
4
2
2
2
2
1

0
1
2
3
3
3
4
5
6
6
4
6
7
8
8
9
9
9
9
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Comença un mes de desembre atapeït
de jornades: 9 partits en 25 dies

David Grau / CJB

Cada 2,77 dies la Penya jugarà un partit
al mes de desembre. Aquesta és la mitjana de les 9 jornades (Lliga Endesa i
Eurocup) que jugarà l’equip de Carles Duran en només 25 dies. Res a veure amb
els quatre enfrontaments que va disputar
durant aquest mes de novembre, amb la
covid-19 com a principal causa d’aquesta
conseqüència.
Aquest Tourmalet nadalenc de partits començarà dissabte a l’Olímpic amb la visita
del Casademont Zaragoza. Després arriben
dos partits a domicili de forma consecutiva (dimarts Eurocup a Venència davant el
Reyer Venezia i dissabte a Manresa). Unics
(15/12) a Badalona, el partit ajornat d’Obra-

doiro a Galicia (17) i el derbi dominical
contra el FC Barcelona (20). Després de
la visita al Palau Blaugrana, la Penya conclourà l’any amb tres partits al Palau Municipal d’Esports badaloní: UCAM Murcia
(23), San Pablo Burgos (27) i Bourg (30).
La part més positiva d’aquest atapeït calendari són els dos desplaçaments a Manresa i Barcelona, que redueixen a dos els
vols lluny de Badalona (Santiago de Compostel·la i Venècia).
El Joventut serà el sisè conjunt ACB que
més partits/dia jugarà, només superat per
Barça, Real Madrid, TD Systems Baskonia,
Valencia Basket (conjunts Eurolliga) i Herbalife Gran Canaria (també Eurocup).

Simon Birgander renova
amb el Joventut dues
temporades més: juny 2023
El Club Joventut Badalona i el pivot suec
Simon Birgander han arribat a un acord de
renovació fins al juny del 2023.
Birgander va arribar a Badalona l’estiu del
2017, amb només 19 anys, procedent del
CB Clavijo (Logroño), i el seu creixement
ha estat excels. Aquesta temporada, el suec
suma una mitjana a la Lliga Endesa de 10,8
de valoració, 7,3 punts i 3,7 rebots per partit. “Estic molt content de renovar amb un
club que m’ha ajudat molt i que és com la
meva segona casa. És molt important per a
mi que m’hagin volgut prolongar el contracte després d’aquests dos últims anys”, va
assegurar el pivot suec.
També va explicar que, després de la lesió,
“no ha estat fàcil ni a nivell físic ni mental,
però amb el suport de tots i treballant cada
dia amb esforç per millorar, es pot aconseguir. Ara tinc més confiança, i amb l’ajuda

David Grau / CJB

dels meus companys, crec que estem fent
una bona temporada”.
“Quan em vaig lesionar, jugàvem amb afició, i quan vaig tornar, ja no hi era, fet que
em fa molta pena. Espero que ens veiem
aviat i fem moltes coses junts”.
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El Femení factura
dues victòries a Mallorca
Comença a escalar posicions i ja és cinquè

David Grau / CJB

“Será maravilloso viajar hasta Mallorca...” deia Helena Bianco a la
seva cançó. I, sincerament, i tant
que ho és. El Joventut Femení va

disputar aquest cap de setmana
dues jornades a terres balears i va
tornar a Badalona amb ambdues
victòries a la motxilla. Dissabte

va superar l’Andratx (51-64) en
un partit amb domini verd-i-negre des del salt inicial. L’equip
de Guillem Abelló el va liderar
Minata, amb una nova exhibició
sota cistella: 14 punts i 13 rebots.
Laia Soler va capturar 12 pilotes i
aportar 11 punts.
Però la jornada més exigent es va
produir diumenge a la pista del
Sant Josep, on les verd-i-negres
van aconseguir el triomf amb un
miraculós final. Primer, Soler
va aconseguir igualar el partit al
darrer segon per allargar el matx
cinc minuts més, i a la pròrroga va
ser Curto qui, novament amb un
triple, va fer embogir la banqueta
badalonina (64-64) i assegurar la
quarta victòria del curs, la tercera
consecutiva.
Aquest diumenge (12h), s’estrena
horari contra l’Almeda, ja que el
primer equip masculí juga dissabte

La Penya B suma el
primer triomf a la
pista de la Bisbal

David Grau / CJB

La Penya B va tastar el sabor de
la primera victòria a lliga EBA a la
difícil pista de La Bisbal (70-88).
El triomf dels cadells verd-i-negres va ser força contundent i ho
van aconseguir amb 10 triples i
una feina coral força repartida,
amb fins a quatre jugadors per
sobre els dos dígits: Gerard Bosch
(24), Iker Montero (14), Roger
Almuni (13) i Roger Martí (10),

qui debutava amb el seu equip.
Cal destacar els 32 punts al darrer quart i els 59 a tota la segona
meitat.
Aquest cap de setmana hi haurà
jornada de descans i el pròxim
partit del conjunt de César Saura
serà a l’Olímpic el 12 de desembre (19:30 hores) contra el Mataró
Parc Maresme, darrer partit de
l’any.
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LA CRÒNICA:

Sense pólvora contra deu a l’Estadi
BADALONA - ESPANYOL B

0

1

El CF Badalona va caure a l’Estadi contra un
Espanyol B que va jugar durant més de 45
minuts amb un home menys i va aprofitar
una única diana per emportar-se els tres
punts.
Els escapulats van avisar al primer minut de
partit amb un servei de cantonada que no
va arribar a afusellar cap jugador escapulat.
Els primers minuts del conjunt de Manolo
González van ser molt intensos ofensivament davant un Espanyol B que va oferir el
domini de la pilota als badalonins.
Chema Moreno va gaudir de la primera
oportunitat entre els tres pals. El davanter escapulat va aprofitar una assistència
d’Aparicio però el porter perico Joan Garcia
va bloquejar el xut del ‘9’ madrileny. Un minut més tard va respondre l’Espanyol en una
nova jugada en transició i en aquesta ocasió
va ser Álex Sánchez qui va evitar la primera
diana blanc-i-blava davant Ferran Jutglà.
Arran d’aquesta oportunitat adrianenca,
l’Espanyol B va començar a dominar la pos-

Foto: Flash BDN

sessió però sense intimidar prou a un Badalona ferm en defensa davant les ofensives
blanc-i-blaves amb Jutglà, Becerra i Raigal
al capdavant. Però justament aquest darrer
va avançar el filial blanc-i-blau aprofitant la
passivitat de la defensa escapulada. Centrada d’Iván Gil que pentina d’esquena Jutglà
i que el davanter perico no perdona davant
Álex Sánchez. Abans de finalitzar el primer

temps, la millor notícia escapulada va ser
l’expulsió del blanc-i-blau Rubén Sánchez
per doble targeta groga.
El segon temps a l’Estadi va començar amb
el Badalona aprofitant la seva superioritat
numèrica. Robert va generar la primera
acció perillosa de la represa però el xut de
Goyo no va tenir prou efectivitat. Les accions es van succeir però cap va aconseguir

Classificació

El Badalona torna
a trobar a faltar el gol
Ajornat el partit d’aquest diumenge a Andorra
‘Wanted: Goal’. Aquesta és la cerca i preocupació que té ara mateix Manolo González
i el seu cos tècnic. Sense la principal essència del futbol, el CF Badalona té ara mateix
un problema en la seva parcel·la ofensiva:
no fa gols. Tot i que el conjunt escapulat treu
força bona ràtio de punts sense oferir bones
sensacions ofensives, la manca d’encert comença a ser un hàndicap que perjudica les
opcions d’aspirar a quelcom més enllà que
la permanència a Segona Divisió B.
0’4 gols per partit és la mitjana dels badalonins en les set jornades que han disputat
fins aleshores. El Badalona lidera la pitjor
estadística dels onze conjunts del seu subgrup i és la quarta més pobra de la Segona
B grup III (només La Nucía, Alcoyano i Peña
Deportiva tenen uns registres més negatius).
Les xifres d’aquesta temporada són idèntiques als del curs anterior, amb només tres
gols a favor. Res a veure amb l’olfacte go-

lejador de fa dos anys, quan ja acumulava
vuit dianes a la jornada set de Lliga. Les
tres dianes que suma el Badalona són obra
de Robert Simón, Esteban Aparicio i Chema
Moreno. Només aquest darrer és davanter.
La millor notícia ara mateix és la solidesa
defensiva dels escapulats, sent la segona
millor defensa del subgrup (el Llagostera
lidera aquesta taula).
El tècnic escapulat va destacar aquesta
manca de gol a la roda de premsa posterior
a la derrota contra l’Espanyol B: “Avui hem
sortit amb dos davanters i dos extrems. Tenim un problema amb la presa de decisions
i les rematades”. No hem sabut escollir les
millors situacions d’atac que hem generat i
ho hem pagat”, alerta.
El partit contra l’Andorra, ajornat
Aquest cap de setmana, el Badalona tindrà
jornada de reflexió després d’ajornar-se la
vuitena jornada, que s’havia de disputar al

anivellar el marcador. Chema i Colomino
van gaudir de nous atacs escapulats però
cap va acabar al fons de la porteria.
Espès tram final escapulat tot i jugar amb un
home més. Amb pilotes penjades per buscar perill ofensiu, el Badalona no va arribar
a marcar un gol per puntuar davant el filial
blanc-i-blau. Xiulet final i segona derrota
escapulada a l’Estadi.

		Equip

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11
11
10
9
9
9
7
7
7
6

12
9
8
11
4
3
3
4
7
4

4
5
11
9
4
4
2
6
10
5

5

4

9

Nàstic
Cornellà
L’Hospitalet
Lleida
Andorra
Badalona
Llagostera
Barça B
Espanyol B
Prat

11. Olot

Resultats Jornada 3

Foto: A. Estébanez

Prada de Moles contra el FC Andorra. El
conjunt del Principat encara arrossega casos per covid-19 del cap de setmana anterior i per aquest motiu es jugarà el matx en
una nova futura, encara no fixada.
D’aquesta manera, els escapulats no tornaran a jugar un partit fins al 13 de desembre,
quan la UE Cornellà visiti l’Estadi. Serà el
darrer partit de l’any.

Badalona 0 - Espanyol B 1
Prat - Andorra (ajornat)
Nàstic 5 - L’Hospitalet 0
Barça B 2 - LLeida Esportiu 1
Cornellà 0 - Llagostera 0
Descansa: Olot

Propera Jornada
Andorra - Badalona (ajornat)
Llagostera - Barça B
L’Hospitalet - Olot
Lleida Esportiu - Nàstic
Espanyol B - Cornellà
Descansa: Prat
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Un golàs d’Irina
és or a Saragossa (0-1)
El Seagull manté la primera posició després d’un partit patit contra el Zaragoza CFF

Foto: FC Barcelona

El partit a l’Enrique Porta va començar amb
el Zaragoza molt actiu en atac, sorprenent
les ‘gavines’ al seu camp i patint durant els
primers cinc minuts de matx. La velocitat i
físic del Zaragoza el va anivellar l’equip de
Junyent amb el control de la pilota, intentant trobar les pessigolles aragoneses amb
més jugades combinatives.
Després d’uns minuts de treva, el Zaragoza va tornar a avivar el seu olfacte ofensiu
però Aída va evitar la primera diana local.
Després de superar el minut 15, el Seagull
va començar a gestionar el partit amb més
comoditat i sense tanta pressió local en la
sortida de la pilota. Amb aquesta tranquil·litat, les ‘gavines’ van gaudir de l’ocasió
més clara del matx per avançar-se. Rocío
va deixar en safata la primera diana badalonina a Ainhoa però la portera local ho va
evitar amb una gran intervenció.
El gran inici local el va contrarestar el Seagull i el partit es va equilibrar abans d’arribar a la mitja hora. Pilar va gaudir de la
segona aproximació de les ‘gavines’ però el

seu tímid xut el va blocar novament Lisbeth.
Tal com va arrencar el partit, el Zaragoza
va tornar a oferir el seu joc més ofensiu
al tram final del primer temps i va gaudir
de dues arribades més per avançar-se al
marcador, però el travesser i la defensa
badalonina ho van evitar.
L’inici del segon temps es va produir amb
la mateixa intensitat a la mateixa porteria
que el primer temps, és a dir, va ser el
Seagull qui va intensificar els seus atacs.
Xènia va estavellar la pilota al travesser
després d’una acció d’estratègia de les badalonines i Irina i Rocío també van gaudir
de les seves aproximacions al mateix minut de joc.
Però qui no va perdonar va ser Irina. La
davantera badalonina va avançar el Seagull amb un excels xut directe a l’escaire que
va sorprendre Lisbeth. Golàs i un 0-1 que
era or amb 20 minuts encara de partit.
El Seagull va defensar intensament la victòria i els tres punts marxen cap a Badalona.

FUTBOL COMARCAL

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Reunió amb una representació dels clubs,
i lligues a una volta com a nova possibilitat
La FCF vol escoltar les entitats i no hi haurà sentència fins a la nova Junta Directiva
El cap de setmana del 9 i 10 de gener és
la nova data fixada que es planteja la Federació Catalana de Futbol (FCF) perquè
comenci la temporada 2020 - 2021 per a
la majoria d’equips de futbol i futbol sala
badalonins.
A partir d’aquest mes de desembre, el
màxim òrgan esportiu amb aquesta competència a Catalunya iniciarà la primera ronda
de contactes amb les diferents categories
per conèixer quines opcions de competició
i idees ofereixen els clubs. Escoltar els seus
plantejaments i, a partir d’aquests, acabar
de decidir a la Junta Directiva del pròxim
12 de desembre la sentència definitiva. Els
conjunts de Primera i Segona Catalana esperen poder finalitzar la primera fase de la
competició amb partits amb anada i tornada
però a partir de Tercera ja és més difícil, ja
que el volum de conjunts dificulta aquesta
opció i s’hauria de finalitzar únicament el
primer equador del curs. El futbol base es

troba en una situació semblant, ja que el
calendari de partits és superior als caps de
setmana abans de concloure el mes de juny.
Reduir els grups, tal com ha fet la Federació
Catalana de Basquetbol, amb agrupacions
de sis, seria la possibilitat més racional ara
mateix.
Recordem que, tot i que es pot decidir un
nou sistema de competició, l’evolució de la
covid-19 serà qui decideixi si Catalunya es
troba en un estat de salut òptim perquè es
puguin jugar partits. Ara com ara, no serà
fins a la darrera fase de la desescalada que
no es podran iniciar o reprendre les competicions d’àmbit català, tal com recull la
darrera actualització del PROCICAT. Durant
la setmana anterior, la FCF va demanar el
tancament de les instal·lacions esportives a
les 23.00 hores i autoritzar la mobilitat de
cap de setmana per realitzar entrenaments
al Govern d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Foto: M.E / Arxiu
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Una temporada bombolla amb competició d’allò
més comarcal i badalonina
La FCBQ publica els nous calendaris i la nova distribució dels equips
Amb una targeta de transport públic T-Casual n’hi haurà prou aquesta temporada per
a desplaçar-se a la majoria de pavellons allà
on juguin els conjunts badalonins quan ho
facin com a visitants. De fet, més d’un equip
ho podrà fer a peu, perquè després de la nova
redistribució i calendaris de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) més d’una categoria tindrà lliga ‘made in’ Badalona.
Començant per Copa Catalunya, Círcol i
Sant Josep jugaran al grup 1B de la màxima
categoria autonòmica, on s’enfrontaran a la
UB Sant Adrià, el CB Santa Coloma, la UE
Claret i el CEB Girona. Un grup de sis conjunts i a on, atenció, la primera i la segona
volta es produiran amb una única setmana de
diferència i amb només dos partits per mes,
davant possibles brots de covid als equips i
així evitar possibles ajornaments de partits o
reduir al màxim els contagis.
Amb el mateix format de competició, Min-

guella i Círcol B han quedat enquadrats al
grup 4B de Primera Catalana amb Sant Ignasi, Laietà, Ramon Llull i Grup Barna, tots
rivals barcelonins. A partir de Segona ja
comencem a trobar grups comarcals: ABB,
Cultural, Llefià, Sant Andreu Natzaret, Minguella B i Montgat B també formen el grup
4B. A Tercera Catalana, el grup badaloní és
el 4A, on trobem el Badalonès B, el Veterans
Círcol i el Maristes B, juntament amb Alella,
AB Premià i Ripollet B.
En categoria femenina, el Sant Andreu Natzaret jugarà al grup 3B de Primera Catalana
i s’enfrontarà a Reus Deportiu, Barça CBS B,
Morell, CB Prat i Ateneu Montserrat.
El grup 4A és el grup badaloní a Segona,
amb el CB Sant Josep i la Minguella. En
aquest cas, Lima Horta B, Saps, Diagonal
Mar Marítim i Ciutat Vella són els rivals.
ABB B (1A), Llefià B (1A), Joventut Badalona
B (2B) i Círcol B (3B) són els únics conjunts

Foto: Arxiu

badalonins que no comparteixen grup, a Tercera Catalana.
La competició començarà el cap de setma-

na del 16-17 de gener a totes les categories,
sempre que ho permeti la situació sanitària i
les restriccions.

POLIESPORTIU

El CTT Badalona no iniciarà
la lliga el 9 de gener
La RFETM ajorna la competició

Aina Soldevila, del
Rugby Badalona,
amb la selecció esp.
La jugadora del Rugby Club Badalona Aina Soldevila ha tornat a ser
convocada per l’Acadèmia Nacional de la Federació Espanyola de
Rugby, on es comencen a conèixer
les joves promeses nacionals
arreu del territori.
De la seva generació (2005)
només han estat seleccionades
vuit jugadores, que es van exerci-

tar el passat dilluns en un entrenament al camp de L’Hospitalet.
Una nova selecció que denota el
bon talent i la bona feina de les
darreres temporades al Rugby Badalona.
Les badalonines Nora i Laia (Rugby L’Hospitalet) també han estat
seleccionades.

Foto: Arxiu CTT Badalona

La Real Federació Espanyola de
Tennis Taula (RFETM) ha ajornat
l’inici de la temporada 2020 - 2021,
previst per aquest pròxim 9 de gener. En un comunicat, el màxim òrgan nacional ha notificat als clubs
participants en Lligues Nacionals
que “s’està treballant per a establir
una seu neutral amb instal·lacions

adequades i hostalatge per a un
sistema de competició a una volta
per concentració en format bombolla i poder desenvolupar la mateixa
de forma segura en diverses jornades”. El Club Tennis Taula Badalona és l’entitat badalonina afectada
amb aquest nou avís per part de la
federació i el club tindrà fins al 20

de desembre per a tramitar llicències.
Durant els darrers dies, el club va
reprendre l’activitat a la sala de La
Badalonense i al Pavelló de Casagemes-Albert Esteve després
d’iniciar-se la primera fase de la
desescalada, amb l’obertura de les
instal·lacions esportives.

Foto: arxiu
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