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Per un Nadal  
lliure de Covid
Les celebracions d’enguany estaran 
condicionades per una possible tercera onada

Foto: Ángela Vázquez
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Faltaven sis minuts per les 9 del vespre 
del dimecres 9 de desembre quan els 
Bombers rebien un primer avís. Foc a una 
nau ocupada del carrer Guifré, molt a prop 
de la cruïlla del carrer Tortosa, al barri del 
Gorg. A l’espai, ocupat des de l’any 2008, 
hi malvivien de mitjana un centenar de 
persones. De fet, la seva ocupació anava 
oscil·lant, però n’havia arribat a acollir 
unes 200 persones, en condicions pès-
simes, sense aigua corrent, des de feia 
uns dos anys i amb la llum punxada, amb 
molts talls, des d’un punt del carrer. Enca-
ra que no hi ha un informe oficial de com 
va començar el foc, però diverses fonts 

consultades pel Diari de Badalona apun-
ten que una espelma tombada podria ser 
l’origen del foc. L’incendi es va escampar 
molt de pressa per tota la nau i al terrat si 
van aplegar desenes de persones, molts 
d’ells van saltar de les flames, minuts 
abans que arribessin més reforços dels 
Bombers. Un gran desplegament d’aquest 
cos, i d’efectius de la Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra, juntament amb Pro-
tecció Civil, van desplegar un dispositiu 
des de minuts després de declarar-se 
l’incendi. Fins al carrer Guifré van des-
plaçar-se ràpidament regidors del govern, 
encapçalat per l’alcalde Xavier Garcia Al-

L’incendi a la nau del carrer 
Guifré exposa la misèria de 
centenars de persones
Fins al moment, 4 persones mortes 
i 23 ferits va deixar el foc 

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Un moment del treball dels bombers per apagar el foc. / Bombers Imatge de la nau cremada l’endemà de l’incendi

biol i per part del govern català el vice-
president de la Generalitat, Pere Aragonès 
i els consellers d’interior i salut, Miquel 
Sàmper i Alba Vergès. La mateixa nit, cap 
a les 2 de la matinada, va localitzar-se el 
primer cadàver i aquest dilluns, almenys 
fins al tancament d’aquesta edició, s’havia 
trobat el quart i darrer. De moment, s’han 
identificat tres morts i aquest dimecres 
encara fatava per identificar la quarta víc-
tima mortal. Badalona declarava tres dies 
de dol oficial i la Generalitat un dia a tot 
Catalunya. La ciutat tornava a ser portada 
de tots els mitjans del país, i malaura-
dament, com ja ha passat en els darrers 
anys, per un incendi en un espai precari 
i que descobria púbicament com viuen 
centenars de persones a Badalona, però 
també en molts assentaments repartits per 

molts municipis. 

L’enderroc de la nau va començar 48 
hores després del foc 
L’enderroc de la nau cremada va arrencar dis-
sabte al matí. L’alcalde Xavier Garcia Albiol, 
va celebrar que els treballs comencessin 
ràpid perquè així “podien saber la magnitud 
de la tragèdia com més aviat millor”. De fet, 
dilluns s’aturaven els treballs perquè s’ha-
via trobat la quarta víctima. L’alcalde també 
va anunciar que interposarien una querella 
criminal a “tothom qui digui que hem tallat 
l’aigua de la nau”. A més, va deixar clar que 
la demolició es feia “seguint criteris d’emer-
gència” i creia que era una “ironia” que la 
propietat de la nau digués que no se’ls havia 
demanat permís per fer l’enderroc. Els tre-
balls tindran un import de 119.000 euros, 

i un cop acabat (d’enderrocar), l’Ajuntament 
enviarà la factura als propietaris, segons va 
dir l’alcalde en roda de premsa. 

Part dels ocupants de la nau acam-
pen a la Rambla del Gorg
Des del passat diumenge, unes 40 perso-
nes que malvivien a la nau cremada pas-
sen la nit acampades en tendes de cam-
panya plantades a la Rambla del Gorg. Els 
acampats van assegurar, aquest dilluns, 
que cap administració els va donar cap 
solució per no acabar acampades a la via 
pública i no tenien on anar. Fins a l’acam-
pada va arribar ajuda de diverses entitats, 
com la Xarxa Solidària de Badalona, i tam-
bé de ciutadans a títol particular. Mantes, 
roba d’abrigar, menjar, begudes i tendes 

de campanya van arribar als afectats. D’al-
tres persones que vivien a la nau cremada 
estan vivint en naus abandonades dels 
carrers Progrés i Antoni Borí. Per la seva 
part, l’alcalde de Badalona, va assegurar, 
aquest dilluns, que les persones afectades 
per l’incendi podien rebre l’atenció dels 
serveis socials, però que part d’elles no 
han demanat cap mena d’ajuda. Preguntat 
per l’acampada, Albiol va considerar que 
era il·legal acampar a la via pública. Per 
la seva part. el regidor de Serveis Socials, 
Miguel Jurado, es va reunir amb el còn-
sol del Senegal. Li va exposar que encara 
no tenien cap identificació dels 4 cossos. 
També va anunciar que, des d’aquest dime-
cres, hi haurà un advocat a disposició dels 
afectats, i que acolliran les 130 persones 
en hotels i pensions durant 30 dies de for-

Del 17/12 al 31/12/2020 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com



4

ma gratuïta, si així ho volen. De moment, 
aquest dimecres, un grup de 40 persones 
que vivien a la nau cremada, continuaven 
acampades enmig de la Rambla del Gorg.

Solidaritat i manifestacions contra el 
“racisme institucional”
La tragèdia a la nau del Gorg s’ha traduït en 
una onada de solidaritat a la ciutat. Des del 
minut 1, molts veïns del barri van ajudar 
als afectats amb mantes, roba o menjar i 
aigua. L’endemà mateix, la Xarxa Solidària 
de Badalona començava una campanya per 
recollir, entre d’altres, mantes, roba o men-
jar, i de seguida van quedar desbordats de 
les aportacions rebudes. El nou local del 
CASIP, al carrer Güell i Ferrer, quedava 
petit de la quantitat de solidaritat rebuda. 
Mentrestant, afectats i entitats s’organit-
zaven per manifestar-se al carrer. La més 
multitudinària va ser dissabte a la tarda. 
Unes 500 persones van recórrer els carrers 
des del Gorg a la plaça de la Vila cridant 
contra les polítiques de l’Ajuntament de 
Badalona i titllant l’alcalde, Xavier Garcia 
Albiol, de racista. D’altra banda, també a 
la plaça de la Vila, s’han convocat diversos 
minuts de silenci en record a les víctimes.  

Picabaralla política hores després de 
la tragèdia del Gorg  
Poques hores després de l’incendi, i sense 
cap anunci previ, apareixia davant la nau 

cremada el popular Pablo Casado. El líder 
del PP espanyol va carregar contra les 
ocupacions, com la llei ‘anti-okupa’ que va 
presentar en el Congrés, i va aprofitar tam-
bé per a recordar que té la mà estesa cap 
al govern espanyol per a signar un acord 
d’Estat sobre immigració. Aquesta visita 
de Casado va aixecar una forta polseguera 
política entre els grups municipals de Ba-

Acampada dels afectats de la nau cremada,  a la Rambla del Gorg

Enderroc de la nau cremada, aquest dilluns Manifestació dels afectats i entitats, el passat dissabte 

REPORTATGE Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

dalona. El regidor del PSC, Rubèn Guija-
roro va carregar contra la visita de Casado. 
Segons va expressar els socialistes, “no 
tenen escrúpols ni pensen en les víctimes. 
Només pensen en ells mateixos i en esga-
rrapar algun vot a Vox”. Per la seva banda, 
la líder de Guanyem va acusar Albiol d’”a-
limentar al racisme” amb la seva actitud i 
la seva manera d’abordar el problema dels 

immigrants sense sostre com els que ocu-
paven la nau. Sabater també va carregar 
contra la visita de Casado. ERC, En Comú 
i Junts també va lamentar aquesta visita 
“és una vergonya per Badalona tenir un al-
calde que criminalitza a les víctimes, fins i 
tot amb víctimes mortals, el mateix dia que 
encara ni se sap la magnitud de la tragèdia 
fa discursos totalment racistes.”

Núm. 709
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Als Reis d’Orient tampoc els pararà el co-
ronavirus. Els infants de Badalona poden 
quedar-se tranquils perquè serà possible 
veure a Ses Majestats, tot i que no serà en el 
format tradicional de la cavalcada ni tampoc 
els veurem arribar per mar fins el Pont del 
Petroli. En comptes d’això, els Reis d’Orient 
arribaran amb helicòpter a l’Estadi Munici-
pal de Badalona el dia 27 de desembre. A 
partir d’aquell dia, i fins el 5 de gener, s’ins-
tal·laran en un Campament Reial al Parc de 
Montigalà.

Ses Majestats 
els Reis d’Orient 
arribaran amb 
helicòpter el dia 27La ciutat fa tot el possible per gaudir de les festes

Potser és el Nadal més atípic que viurem 
mai, però la ciutat de Badalona no vol per-
dre la baralla contra la Covid. Les accions 
que s’estan duent a terme per mantenir 

Badalona viu més que mai 
aquest Nadal 

aquest esperit nadalenc en grans i petits 
demostren l’esforç de totes i tots en la cam-
panya d’enguany. Més il·luminació que mai, 
la instal·lació de 2 grans arbres de Nadal, 

Decoració de Nadal de la Plaça de la Vila

Cavalcada de Reis de l’any passat

sis Bústies Reials on els nens i nenes de la 
ciutat podran entregar la seva carta, una Fira 
de Nadal que afronta les vendes de forma 
positiva, el pessebre de la Plaça de la Vila... 
Tot a punt i en marxa per intentar evadir-nos 
del nostre dia a dia dins el context en què 
ens trobem.

Respectant les mesures Covid
Tot i les iniciatives esmentades per viure el 
Nadal, el virus continua entre nosaltres i, 
per això, s’han pres una sèrie de mesures 
de seguretat. L’encesa dels llums, per exem-
ple, ha estat de forma gradual, sent el 27 de 
novembre el dia que potser es va concentrar 
més gent a la Plaça de la Vila per veure l’en-
cesa de l’arbre i la façana de l’Ajuntament. 
La Fira de la Plana, per altra banda, que 
tancarà el dia 23 de desembre, realitza les 
vendes amb les mateixes mesures.

Tindrem Fàbrica de Joguines
A més, també s’ha anunciat que l’Escorxador 
de la Salut tornarà a acollir la Fàbrica de Jo-
guines. Tots els actes seran amb cita prèvia.

Del 17/12 al 31/12/2020
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Gran èxit de les entrades 
pel campament reial 

El 50% ja s’han exhaurit ràpidament

Aplicació per demanar cita prèvia

Des del dimecres, el termini per demanar 
cita prèvia per al Campament Reial està 
obert. De fet, el 50% de les entrades s’han 
exhaurit en poques hores. Serà posible 
visitar-lo del 28 al 30 de desembre i del 
2 al 5 de gener al parc de Montigalà. Avui 

dijous, a més, ja estan disponibles les re-
serves per assistir a la Fàbrica de Jogui-
nes i divendres ho estarán les de l’arriba-
da dels Reis d’Orient a l’Estadi Municipal. 
Les reserves es podran realitzar a través 
de la nova web www.agendacultural.bada-

NADAL 2020

lona.cat i també l’aplicació mòbil Agenda 
Cultural Badalona, que es pot descarregar 
accedint a la web. Aquestes noves eines 
han estat impulsades pel Servei de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Badalona.
Aquest nou espai també ofereix l’opció, a 
través de l’apartat PUBLICA, que entitats i 
altres agents culturals de la ciutat puguin 
incloure directament les activitats que or-
ganitzen.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar 
l’accés a la cultura als ciutadans, ofe-
rint-los tota la informació en una eina 
clara, visual i intuïtiva, reforçar l’activitat 
cultural del teixit associatiu de la ciutat i 
de tots els agents culturals, i a la vegada 
facilitar el coneixement de l’activitat cultu-
ral de la ciutat més enllà d’aquesta, poten-
ciant la captació de nous públics.
Amb aquesta eina, Badalona disposarà 
d’una agenda cultural de ciutat que perme-
trà assumir els diferents nivells d’informa-
ció i promoció de l’activitat cultural local 
d’una manera global i àgil, i implementar 
projectes culturals en format virtual.

Aquest any, a causa de les mesures sani-
tàries que cal prendre, no es recolliran les 
cartes a la plaça de la Vila. Però podeu lliurar 
les cartes a la Fàbrica de Joguines i al Cam-
pament Reial. O també ho podreu fer a les 6 
bústies reials que des del 13 de desembre 
fins al 5 de gener trobareu a: l’av.Alfons XIII, 
cantonada amb Pau Clarís, l’av. Martí i Pu-
jol, cantonada amb l’av. dels Vents, c/Pérez 
Galdós, plaça d’Artigues, plaça de l’Alcalde 
Joan Manent i c/ de la Riera de Canyadó 
amb carrer de Pomar de Baix.

Ja tenim bústies 
reials repartides 
pels carrers de 
Badalona

Núm. 709
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Imatges de Nadal

@210677nessa

@210677nessa

@martetaa29 @noeliagarciab30

@saray._92
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El pessebre més casolà de Badalona 
Entrevistem al Manuel Reina, veí de Llefià

Fotos: Manel Riera

Durant aquest 2020 hem pogut ser 
testimonis de com persones anòni-
mes que ens envolten en el nostre 
dia a dia s’han convertit en herois 
o heroïnes amb petitos gestos. És 
el cas del Manuel Reina, veí del ca-
rrer León Fontova de Llefià. Amb el 
seu espectacular pessebre fet per 
ell mateix vol animar el Nadal als 
més petits i també, de pas, als més 
grans. 

- Com sorgeix la idea de crear 
aquest pessebre?
La idea se’m va ocórrer durant el con-
finament perquè tenia molt de temps 
lliure. No tenia res a fer i vaig co-
mençar a construir el pessebre al local 
que tinc sota casa meva. 

- Amb quins materials l’has cons-
truït?
Doncs amb materials que he anat re-
collint del carrer com suro que trobava 
als contenidors, materials de reciclat-
ge, etc. Tot el que podia agafar, vaja. 
L’únic material que he comprat ha estat 

el poliuretà.

- Quina ha estat la teva principal 
motivació per exposar-lo?
Tinc 6 néts i a ells els hi feia molta 
gràcia. Llavors vaig pensar que la resta 
de nens i nenes de Badalona haurien 
de tenir l’oportunitat de veure-ho tam-
bé. Així animem als més petits també. 
Com no sabia si es podrien visitar els 
Pessebres aquest any i el tenia dins del 
local, he pensat que millor que tothom 
que passi pogui veure-ho.

- Com ha estat l’acollida per part 
dels veïns i veïnes?
Meravellosa. Infants i adults estan en-
cantats amb el pessebre i no només 
s’apropa gent de Llefià, sinó que ve 
gent de tota Badalona. Tant és així que 
estic pensant en tornar a exposar-ho 
l’any que ve.

- Quin és el teu desig pel 2021?
Per l’any que ve desitjo que s’acabi tot 
aquest malson i que tothom poguem 
fer una vida normal com abans. 

Núm. 709
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Alguns dels treballadors i treballadores de la 
Fundació Acollida i Esperança de Badalona 
no menjaran amb les seves famílies al Nadal 
ni veuran als seus amics. Alguns/es estaran 
acompanyant a les 27 persones amb VIH que 
viuen a Can Banús. La Fundació Acollida i 
Esperança de Badalona és una entitat que 
promou espais d’acollida per a persones en 
situació d’exclusió social, especialment per-
sones que viuen amb el VIH/sida i no tenen 
recursos econòmics. Un col·lectiu oblidat 
i que també ha quedat afectat per aquesta 
pandèmia. 

Dinars especials i paraules d’esperança
“Tot i que els nostres residents viuen alguna 
situació puntual desagradable, crec que com 
a societat hem avançat bastant i ells/es ja no 

0 casos positius de coronavirus a la Resi-
dència de la Fundació Roca i Pi. Tot i no 
estar catalogada encara com a zona verda, 
des de la Fundació asseguren a aquest Diari 
que la situació està controlada i que, junta-
ment amb Salut, han desenvolupat un pla 
de contingència prou efectiu. “Els primers 
mesos de la onada van ser complicats, no 
ens arribava material. Aquesta segona ona-
da ens ha agafat més preparats, tenim la 
residència sectoritzada, fem cada dia PCR, 
etc.” Ens informa el Mijail Acosta, director 
de la Fundació. 

Un Nadal ambivalent
Les ganes de celebrar el Nadal no poden 
superar la prevenció que s’ha de tenir. Així 
de contundent ho expressa el Mijail: “Vo-
lem aprofitar per millorar els ànims, però 
no podem permetre que entrin grups exter-

se senten discriminats/des”, explica a aquest 
Diari la Lucía Parreño, directora de la Funda-
ció. I és que fa no molts anys, a la gent que 
convivia amb el VIH no se li permetia accedir 
a determinats treballs i eren persones que a 
més de conviure amb el virus, convivien amb 
una estigmatització molt gran. “Alguns dels 
que es troben a Can Banús no tenen familia, 
n’hi ha d’altres que per Nadal sortiran per anar 
amb els seus, però aquí estan com a casa, són 
un nucli familiar”. Per això, a Can Banús se 
celebrarà el Nadal de la manera més natural 
possible, amb menús especials, activitats na-
dalenques per amenitzar l’ambient, decoració 
del centre, etc.

Una mica d’història
Can Banús funciona des de l’any 1996 

ns ni podem relaxar el nivell preventiu”. Per 
això, l’equip d’educació social prepararà per 
aquestes festes activitats per desenvolupar 
en grups reduïts de conviència, s’organit-
zarà un bingo telemàtic...

Les families, una part molt important
L’acompanyament i el suport familiar és, 
sens dubte, una peça clau en la millora de 
les vides dels/les residents. “Podríem per-
metre les visites si ens cataloguessin com a 
zona verda. De fet, venen moltes. Fins i tot 
el servei del voluntariat està paralitzat per la 
pandèmia”, diu el director general.

Desig pel 2021
“Des de la Fundació Roca i Pi desitjem su-
perar aquesta pandèmia i recuperar el nivell 
de vida, el moviment i la positivitat que te-
níem abans”.

Els residents portant el Nadal

Acompanyament dels més grans de la Fundació

Els afectats pel VIH també celebren 
el Nadal a Can Banús 

Els nostres avis no perden la il·lusió 

Actualment, al centre hi viuen 27 persones amb VIH/sida

La Fundació Roca i Pi, lliure de la Covid

(l’Ajuntament de Badalona va fer una cessió 
l’any 1993 per 50 anys de la finca de Can 
Banús a la Fundació Acollida i Esperança i 
la Fundació es va ocupar de la seva rehabili-
tació i manteniment). Actualment és la seu de 
la Fundació Acollida i Esperança i un centre 
d’acollida per a persones que viuen amb el 
VIH/sida en situació d’exclusió social. És un 
servei d’acolliment residencial temporal. A 
més de la millora de la qualitat de vida que 
suposa cobrir les necessitats bàsiques de te-
nir una llar, alimentació o control mèdic, les 
persones residents reben acompanyament 
socioeducatiu amb l’objectiu de fomentar la 
seva autonomia. Al centre d’acollida Can Ba-
nús treballen educadors/es socials, personal 
d’infermeria, cuineres i personal de manteni-
ment, entre d’altres.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 709
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ACTUALITAT 17

Després de dies baixant el risc de rebrot 
a Badalona, i gairebé s’acostava als 150 
punts, aquest dimecres el risc ha tornat a 
pujar, fins els 419 punts. Gairebé 200 punts 
de diferència respecte del dilluns. La dada 
que més preocupa a la ciutat és la taxa de 
reproducció de l’epidèmia ponderada set-
manalment (rho7), que s’ha situat en els 
1,66 punts, una xifra que torna a créixer 
en comparació als darrers dies. (l’epidèmia 
creix si és superior a 1 i a Badalona, aquest 
dilluns, s’ha superat).

El risc 
de rebrot 
torna a pujar 

També es permeten els desplaçaments dins la comarca

Els centres comercials de Catalunya han 
tornat a obrir les portes aquest dilluns, 14 
de desembre, amb un 30% d’aforament. A 

Els centres comercials reobren 
amb un 30% d’aforament 

més, les mesures contra la Covid es re-
laxen: els caps de setmana es permetran 
els desplaçaments dins d’una mateixa co-

Foto: flash BDN

marca, segons ha aprovat el Procicat.
L’objectiu de totes dues mesures, que su-
posen una relaxació de les restriccions 
imposades en la segona ona del corona-
virus malgrat no haver-se avançat encara 
de fase, pretén esponjar les aglomeracions 
detectades en espais urbans, especialment 
carrers comercials, i permetre als veïns de 
municipis petits accedir durant el cap de 
setmana a determinats serveis.

Cues des de primera hora del matí
Aire fresc pel sector del comerç dins els 
centres comercials, que han pogut veure 
amb satisfacció com la gent feia cua a les 
botigues des de primera hora del matí. Així 
ho hem pogut veure al Màgic.
Un sector més castigat per les mesures 
contra la pandèmia i que ja reclamava so-
lucions des de feia setmanes.
El Govern ha acordat, a més, mantenir el 
límit d’aforament al 50% en els teatres, ci-
nemes i auditoris, amb un màxim de 500 
espectadors asseguts que, a partir d’ara, es 
podrà ampliar fins als 1.000.

Del 17/12 al 31/12/2020 Redacció - redaccio@diaridebadalona.com
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A l’espera dels resultats del concert 
pilot amb tests de la Sala Apolo 
El metge de Can Ruti que lidera la prova veu “prematura” aquesta estratègia

Participants de la prova a la Sala Apolo

El passat diumenge es va celebrar a la Sala 
Apolo de Barcelona un concert molt espe-
rat, però aquest no va ser pas el de la reo-
bertura. Es tractava d’una prova pilot amb 

500 persones que van assistir a l’esdeveni-
ment després d’haver estat sotmesos hores 
abans a un test d’antígens (saliva) i PCR per 
a identificar possibles casos positius de 

Covid-19, mentre que altres 500 persones 
(que no van ser al concert) també es van 
sotmetre voluntàriament a aquests test per 
a actuar com a grup de control.
En una setmana tots ells, els mil, seran sot-
mesos a proves PCR per a determinar així 
la possibilitat d’aplicar aquesta fórmula a 
altres esdeveniments amb públic en viu.

Prematur per a grans esdeveniments
Boris Revollo, el doctor de Can Ruti que 
ha liderat la prova mèdica, ha afirmat que 
encara és massa “prematur” usar aquesta 
estratègia de tests ràpids en actes que reu-

neixin multitud de persones, com el festival 
Primavera Sound o el Mobile World Con-
gress, i ha demanat ser “bastant prudents” 
en els pròxims passos per a decidir com es 
recupera l’agenda cultural.
En quant al funcionament de l’assaig, el 
metge s’ha mostrat satisfet, malgrat que 
el Procicat limités a la meitat l’aforament 
previst inicialment, cosa que va fer que l’as-
saig hagués d’adaptar-se en el nombre de 
participants. Segons Revollo, aquest detall 
probablement disminueix “una mica” la po-
tència dels resultats, encara que es podran 
extreure “conclusions definitives”.

Hospital municipal

Per a BSA, el premi és un reconeixement a 
l’excel·lència hospitalària, gràcies als es-
forços de molts professionals i a la dedica-
ció constant per donar una assistència d’alta 
qualitat. “Aquest premi és tot un reconeixe-
ment a la trajectòria d’excel·lència del Servei 
de Traumatologia de l’hospital» afegeix la 
gerent de BSA, Pilar Otermin.

S’allarga el cribratge massiu del Palau 
Municipal fins el dissabte
Els usuaris de Llefià i la Salut disposen de 
més dies per realizar-se les proves ràpides 
d’antígens al Palau Municipal de Badalona. 
La campanya s’allarga fins el dissabte 19 de 
desembre i es podrà anar amb horari de 14 a 
21h entre setmana i el mateix dissabte de 9 a 
14h i de 15 a 19h. Segons el personal sanita-
ri es calcula que s’han fet prop d’un miler de 
proves diàries i aquesta setmana ha anat més 
gent que no pas la setmana passada.

L’Hospital Municipal de Badalona de Bada-
lona Serveis Assistencials (BSA) ha estat 
reconegut com a millor hospital comarcal 
en la categoria diagnòstica d’aparell múscul 
esquelètic de la II edició dels premis Best 
Spanish Hospitals Awards (BSH), organitzat 
per la consultora Higia Benchmarking i la 
companyia ASHO. Aquests premis tenen per 
objectiu posar en valor l’eficiència sanitària 
i qualitat assistencial de centres hospitalaris 
d’aguts, públics i privats, a nivell nacional, 
fruit d’un anàlisi contrastable, amb més de 
250 indicadors i sota paràmetres metodolò-
gics validats per la Societat Espanyola de 
Directius de la Salut (SEDISA). El lliurament 
dels premis s’ha celebrat aquest dilluns, 14 
de desembre, en una jornada online dirigida 
pel periodista Antoni Bassas, amb la parti-
cipació de consellers de sanitat de diverses 
comunitats autònomes i els màxims repre-
sentants de les entitats organitzadores.

L’Hospital Municipal, el millor 
en la categoria diagnòstica 
d’aparell múscul esquelètic 
dels premis BSH 
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Nova campanya per fomentar 
el comerç local 
Albiol creu que s’ha de “revertir la situació actual i enfortir la nostra ciutat”

Carrer del Mar a les festes nadalenques

L’Ajuntament de Badalona ha engegat una 
campanya de suport al comerç i la restau-
ració local amb l’objectiu de fomentar el 
consum en els negocis de la ciutat durant 
aquestes festes de Nadal. Davant l’actual 
context de crisi sanitària i els efectes que 
ha provocat en l’economia, el govern mu-
nicipal vol estar al costat dels comerciants 
i restauradors badalonins i donar la màxi-
ma visibilitat a la seva oferta. 
La campanya inclou un vídeo promocio-
nal on es pot veure la ciutat totalment 
il·luminada amb motius nadalencs mentre 

un jove fa les seves compres de Nadal en 
diferents establiments i restaurants de Ba-
dalona. 
L’alcalde Xavier Garcia Albiol ha explicat 
que “hem viscut un any molt dur, però 
no hem de deixar que en aquestes dates 
tan especials es perdi la il·lusió i hem de 
continuar mirant endavant i apostant per 
Badalona”. En aquest sentit, Garcia Albiol 
considera que “ara més que mai hem d’es-
tar al costat del teixit econòmic badaloní 
per revertir la situació actual i enfortir la 
nostra ciutat”.

ELS COMERCIANTS ESPEREN REMUNTAR LES VENDES AQUEST NADAL

DSI DEFENSA QUE ELS LLUMS DE NADAL NO ELIMINEN BARRERES

BREUS

Una campanya que busca impulsar 
l’esperit dels comerciants i botiguers 
badalonins que veuen com els seus 
negocis es queden enrere amb aquesta 
pandèmia. Segons explica el president 
de la Federació de Comerciants de Ba-
dalona, Cinto Gubern, “firmariem igua-
lar les vendes del 2019. Esperem que 
els clients siguin solidaris i comprin en 
el comerç local”. Segons Gubern, volen 
sobreviure.

La presidenta de la plataforma, Rosa 
Bové, reclama una autèntica eliminació 
de barreres dins el comerç local. “Hi ha 
un sector de la població, la gent gran, 
que no compra per Internet, però tam-
poc pot comprar a les botigues locals”, 
denuncia la Rosa. I és que no tots els 
establiments de la ciutat estan adap-
tats per aquesta població. “El comerç 
som tots”, diu la Rosa, que insisteix en 
que els llums de Nadal no solucionen 
aquesta problemàtica.

Presidenta de DSI, Rosa Bové
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ACTUALITAT 23

Dolors Sabater serà la candidata 
de la CUP a les eleccions catalanes 
Ara li toca a Guanyem Catalunya validar la coalició

Dolors Sabater, presidenta de Guanyem Badalona

Les bases de la CUP han validat que la 
presidenta del grup municipal Guanyem 

Badalona, Dolors Sabater, sigui el cap de 
llista en les eleccions al Parlament del 

14-F.
Així ho ha anunciat en roda de premsa 
la portaveu del secretariat nacional de la 
CUP, Maria Rovira, qui ha comparegut en 
roda de premsa acompanyada pel diputat 
Carles Riera una vegada finalitzada la reu-
nió del Consell Polític del partit.
La dirigent s’ha mostrat “molt contenta” 
per la decisió presa, que ha de permetre 
construir “una candidatura àmplia que pu-
gui generar un canvi de cicle polític” que 
“doni la volta a la situació actual”.
“Sí a un nou espai per a aquest canvi de 
cicle polític en el qual la CUP fa un pas cap 
endavant”, ha resumit.
No obstant això, la decisió no és encara 
definitiva, ja que ara són les assemblees 
municipalistes de Guanyem, formació a la 
qual pertany Sabater, les que han de do-
nar també el beneplàcit a aquesta opció. 
Malgrat que els cuperos van presentar el 
text com una cosa consensuada, des de 
Guanyem van advertir que no era així i van 
entendre l’afirmació com una manera més 
de pressionar-los.

Del 17/12 al 31/12/2020

David Torrents, president del grup munici-
pal, ha iniciat una campanya per incentivar 
el comerç local de cara a la campanya de 
Nadal. Amb el lema ‘La teva ciutat, la millor 
botiga’, Junts vol transmetre a la ciutadania 
que comprin als botiguers de tota la vida i 
evitin comprar a grans distribuïdors per així 
garantir un tracte personalitzat. “Aquesta 
impersonalitat de comprar una cosa a dis-
tància i que ningú et recomani si és millor o 
pitjor no la trobes en les botigues de barri”, 
assegura Torrents. “Els botiguers donen 
feina encara a més gent. Hem de fer que 
l’economia es mogui”.

JxCat, a favor 
del comerç 
de proximitat 

David Torrens anunciant la seva campanya a 
favor del comerç local
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Els regidors i regidores reben mascaretes 
semitransparents homologades 
Aquestes avisen amb dies d’antelació la finalització de la seva vida útil

Els regidors reben les mascaretes

La gerent de l’empresa Probex, Begoña Cor-
tina, ha lliurat mascaretes semitransparents 
personalitzades amb el logotip de l’Ajunta-
ment a l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, i als representants dels diversos grups 
municipals.
Probex, que té com matriu la firma Rido Enva-
se, està situada al carrer de Guifré de Badalo-
na, i fabrica productes destinats a la protecció 
personal contra la Covid19, entre els quals es 
troba una mascareta semitransparent, reuti-
litzable, elaborada amb poliamida, l’ús de la 
qual està homologat per les autoritats espan-
yoles i europees.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
ha destacat que “aquestes mascaretes ajuden 
a les persones amb dificultats de comuni-
cació, o a qualsevol col·lectiu que necessita 
una bona comunicació visual, i que aquest 
producte innovador el facin a Badalona és 
un motiu de satisfacció i el volen reconèixer 
i donar-li suport”.
A més dels avantatges de la seva transparèn-
cia i la seguretat en el seu ús, els responsa-
bles de Probex han avançat que es troben a 
punt de treure al mercat un petit testimoni 
que, incorporat a la mascareta, avisa amb dies 
d’antelació la finalització de la seva vida útil.

Carrers de Sant Joan de Llefià

La presidenta del grup municipal, Aïda 
Llauradó, continua insistint en la seva 
aposta i assegura que “reduir la velocitat 
a 30km/h suposa menys accidents, men-
ys mortalitat i fomentar la mobilitat sos-
tenible, facilitant la circulació de bicis. És 
menys CO2!”.

també ha destacat el dinamisme d’acti-
vitats que ofereixen al barri. Alex Mon-
tornès, portaveu del grup municipal, 
ha explicat que volen ser “una eina al 
servei de Badalona, una eina que apor-
ti respostes a les problemàtiques de la 
ciutat”.

La regidora del partit Badalona en Comú 
Podem, Rosa Trenado, ha manifestat per 
xarxes socials que durant la finalització del 
seu mandat es van iniciar els informes per 
a declarar la velocitat a 30 km/h a Badalo-
na. Tot i això, segons Trenado, “el govern 
del PP d’Albiol es va negar”.

La presidenta del grup municipal d’ERC 
a Badalona, l’Anna Maria Lara Carmona, 
reclama solucions per a les necessi-
tats d’un barri com Sant Joan de Llefià: 
“obres del c/Veneçuela, remodelació de 
la Plaça de la Pipa, millora de l’arbolat, 
etc”. A través de Twitter, la republicana 

Els comuns volen reduir a 30 
km/h la majoria dels carrers 
de Badalona 

ERC Badalona aprofundeix 
en les necessitats de Sant 
Joan de Llefià 
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L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Badalona ha desinfectat 
les vint-i-una àrees de gossos que hi ha a 
Badalona durant les nits de dimarts, 15 de 
desembre, i del dimecres, dia 16.
La desinfecció s’ha fet amb un producte 
completament innocu que té propietats bac-
tericides, fungicides i viricides. L’endemà 
mateix de la seva aplicació ja es podien uti-
litzar els espais amb tota seguretat per a les 
persones i els seus animals.
Els usuaris de les àrees de gossos trobaran 
cartells amb la informació sobre aques-
ta actuació que es porta a terme cada tres 
mesos.

Desinfectades 
les 21 àrees 
de gossos de 
Badalona Aquestes arribaran en els pròxims pressupostos

Els alcaldes de Badalona i Santa Coloma de 
Gramenet, Xavier Garcia Albiol i Núria Par-
lon, han acordat impulsar polítiques comu-
nes per a donar “coherència” territorial als 
barris limítrofs de les dues ciutats. Una de 
les iniciatives més destacades és la creació 
d’una taula tècnica i política per a unificar 
criteris de les respectives ordenances de 
civisme i mobilitat. “No té sentit que en una 
vorera sancionem més o menys que en la 

Albiol i Parlon pactaran partides per a 
intervencions en barris contigus 

davantera quan algú comet una infracció”, 
ha assenyalat Parlon. Tots dos consistoris 
també col·laboraran en el disseny d’accions 
de neteja, urbanització o il·luminació de ca-
rrers que comparteixen i per a l’any 2021 
la intenció és incloure en els pressupostos 
partides específiques per a polítiques de 
barris contigus.
Badalona i Santa Coloma de Gramenet vo-
len deixar de viure d’esquena, sobretot en 

Albiol i Parlon pacten  polítiques comunes

Zona d’esbarjo per a gossos

els barris que fan frontera entre les dues 
ciutats. “Hi ha carrers on hi ha una vore-
ra que és de cada municipi i els veïns no 
entendrien que no fóssim capaços de po-
sar-nos d’acord”, ha explicat Xavier Garcia 
Albiol després de la trobada entre els equips 
de govern de les dues ciutats.

Conflicte amb el Consorci del Besòs
Durant la trobada, els alcaldes també han 
apuntat la necessitat de “interpel·lar” el 
Consorci del Besòs perquè doni suport a 
iniciatives de major envergadura, una tasca 
que en el passat feia el desaparegut Consell 
Comarcal del Barcelonès. Fa pocs dies els 
alcaldes del Barcelonès Nord ja van criticar 
la presidenta del Consorci, Janet Sanz, de 
fer cas omís a les seves reclamacions.
En aquest sentit, els alcaldes demanaven 
que el Consorci del Besòs assumís serveis 
que prestava el Consell Comarcal, com el 
transport adaptat a demanda, un extrem que 
Sanz va rebutjar apel·lant al fet que aquesta 
competència s’ajustava més a les funcions 
del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
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Tennis Club Badalona és una entitat molt arrelada a la nostra ciutat que ofereix una 
àmplia gamma de serveis en l’entorn de magnífiques instal·lacions que s’estan reno-
vant i millorant constantment.
L’entitat ha fet un gran esforç per adaptar els serveis i instal·lacions a la normativa 
vigent en els àmbits de: accessibilitat, medi ambient, contaminació ambiental i lumí-
nica (la il·luminació de totes les unitats i pistes és tecnologia LED), seguretat, higiene, 
protecció d’usuaris, etc.

Una atractiva 
oferta d’esport i oci 
a Badalona

· 10 PISTES DE TENNIS.
· 10 PISTES DE PÀDEL
· GIMNÀS.
· PISCINA.
· SERVEI DE RESTAURANT I BAR AMB GRANS TERRASSES.
· LOCAL SOCIAL DE TELEVISIÓ I JOCS DE SALÓ.
· SAUNES EN VESTUARIS D’HOMES I DONES.
· ESCOLES DE TENNIS I PÀDEL PER A NENS I ADULTS.
· CAMPUS D’ESTIU PER A NENS DE 4 A 16 ANYS.
· MONITORS PER A CLASSES PRIVADES DE TENNIS I PÀDEL.
· SERVEI D’APARCAMENT GRATUÏT.

Totes les instal·lacions i serveis del Club són importants però 
indiscutiblement el Pàdel és l’activitat que està tenint més 
desenvolupament tant en instal·lacions com en massa social. 
Comptem amb 10 pistes, les tres últimes inaugurades el passat 
mes de novembre, i constantment busquem introduir novetats 
i millorar la qualitat dels serveis i instal·lacions, orientades 
a promoure la participació i satisfacció dels nostres socis i 
usuaris. 

El Pàdel segueix creixent al Club Tennis Badalona
Anualment, organitzem diversos tornejos en diferents categories, 
tres lligues socials de matins, migdia i tardes, americanes els 
caps de setmana i una gran activitat competitiva on si la CO-
VID-19 ho permet, més de 130 jugadors competeixen formant 
part dels equips del Club Tennis Badalona.
Comptem amb un ampli equip de monitors per poder satisfer to-
tes les necessitats formatives amb preus i horaris ajustats a les 
necessitats de cada alumne.
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· 10 PISTES DE TENNIS.
· 10 PISTES DE PÀDEL
· GIMNÀS.
· PISCINA.
· SERVEI DE RESTAURANT I BAR AMB GRANS TERRASSES.
· LOCAL SOCIAL DE TELEVISIÓ I JOCS DE SALÓ.
· SAUNES EN VESTUARIS D’HOMES I DONES.
· ESCOLES DE TENNIS I PÀDEL PER A NENS I ADULTS.
· CAMPUS D’ESTIU PER A NENS DE 4 A 16 ANYS.
· MONITORS PER A CLASSES PRIVADES DE TENNIS I PÀDEL.
· SERVEI D’APARCAMENT GRATUÏT.

Sempre hem apostat per la formació 
com a font de renovació de la nostra 
massa social i és una tradició en el 
nostre Club, des de fa molts anys, la 
formació a les nostres escoles de per-
sones i esportistes. 
En el curs 2020/2021 malgrat les difi-
cultats que la COVID-19 està provocant 
a tota la societat i, per descomptat, a 
la nostra entitat, mantenim la il·lusió de 
salvar el curs en la mesura del possible 
i desenvolupar programes de formació 
per als prop de 200 alumnes matricu-
lats. 
A l’escola de tennis, el projecte iniciat 
el curs passat 2019-2020 sota la di-

Com a tancament d’aquest reportatge, la Junta Directi-
va convida a tots els badalonins/es a visitar les nostres 
instal·lacions i a conèixer els serveis que ofereix el Club 
Tennis Badalona, pots sol·licitar informació a la nostra 
recepció o als Tels: 93 395 23 11 i 631 003 023, de 8h. 
a 21h. on se li informarà de les diferents modalitats de 
socis i possibilitats d’utilitzar les nostres instal·lacions 
amb la millor relació qualitat-preu.
I davant la proximitat del Nadal, aprofitem per desit-
jar-vos unes bones festes i enviar-vos els nostres mi-
llors desitjos de salut i benestar per a l’any  2021. I un 
desig molt especial, que la pandèmia de la COVID-19 
que estem patint es converteixi en un mal record en l’any 
vinent.

Una aposta de futur, 
les escoles de tennis i Pàdel

recció de José Luis López Caballero s’ha 
consolidat i’imparteix un atractiu i modern 
programa d’entrenament per part d’un ex-
cel·lent equip de monitors professionals i 
altament qualificats.
L’escola de Pàdel, continua creixent en 
qualitat i nombre d’alumnes, ens esforcem 
per millorar constantment la qualitat dels 
monitors i així poder oferir als alumnes 
entrenaments de qualitat per ajudar-los a 
millorar el seu nivell. 
Tant a l’escola de tennis com a l’escola de 
Pàdel, els alumnes disposen d’una àmplia 
oferta per poder adaptar-se a la disponibi-
litat de cadascun d’ells. Els nens a partir de 
4 anys es poden inscriure en les diferents 

categories de:
Mini (4-6 anys), iniciació i perfeccio-
nament (7-14 anys) i competició.
En ambdós esports, el Club programa 
un ampli ventall de competicions per-
què els nostres alumnes puguin com-
petir tant en tornejos individuals com 
en competicions per equips, represen-
tant el T.C. Badalona.
Us convidem a visitar-nos, a conèixer 
les nostres instal·lacions i programes 
d’entrenament i a participar en les jor-
nades de portes obertes que celebrem 
regularment on els vostres fills podran 
posar a prova la seva actitud en el ten-
nis i en el Pàdel.
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Els trens de la R1 ja passen 
per l’estació de la Sagrera
Adif completa així la primera gran fita dins la infraestructura

Nova estació de la Sagrera

La circulació de trens per l’interior de la 
nova estació intermodal de la Sagrera ja és 
una realitat. 11 anys després de l’inici de 
les obres –que es van paralitzar entre 2015 
i 2018- Adif ha executat les últimes actua-
cions que faran possible el trànsit ferroviari 
per dins la nova infraestructura. A partir 
d’aquest dimarts 8 de desembre, l’R1 de 
Rodalies –la línia del Maresmes que ve des 
de Badalona- ja travessa les noves vies so-
terrades, en un tram de gairebé dos quilò-
metres que va de la rambla Prim, a tocar de 
Sant Adrià del Besòs, fins al pont de Bac de 
Roda, al barri de La Verneda de Barcelona. 
Tot i que l’obra executada a tota l’estació és 
del 40%, els responsables del projecte as-
seguren que aquesta és una fita “històrica”.
Amb la normalització de la circulació a l’R1, 
Adif completa la primera gran fita dins la 
infraestructura. Pels passatgers, això es 
traduirà en la recuperació de la normalitat 
a la línia. Durant els últims quatre mesos i 
mig, l’R1 havia modificat el seu traçat i ha-
via reduït la seva oferta de trens perquè els 
operaris de la companyia construïssin les 

noves vies a l’interior de La Sagrera. Des 
del passat 25 de juliol, la línia operava en 
via única entre les estacions de Sant Adrià 
i el Clot-Aragó, vorejant la mateixa estació 
intermodal. L’oferta era de sis trens per hora 
i sentit en hores punta i quatre trens per 

hora i sentit durant la resta de la jornada. El 
restabliment normal de la circulació a l’R1 
ha estat possible després que Adif aprofités 
el pont de la Puríssima per executar les úl-
times actuacions. Durant els últims quatre 
dies, els operaris han completat els treballs 

sota el pont de Bac de Roda i sota la rambla 
Prim per enllaçar la part de via que falta-
va i han dut a terme les comprovacions de 
seguretat corresponents, sol·licitades per 
l’Agència Estats del Seguretat Ferroviària 
(AESF).
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Els Mossos han desarticulat un entramat 
criminal dedicat al cultiu i distribució de 
marihuana a gran escala. Aquesta banda 
operava principalment des de Barcelona, 
el Vallès Occidental i el Maresme. La in-
vestigació ha durat gairebé dos anys i va 
culminar el passat 4 de desembre amb un 
macrodispositiu integrat per més de 300 
agents dels Mossos. Es van dur a terme 
23 entrades i registres al Barcelonès, el 
Vallès Oriental, el Maresme, l’Alt Penedès 
i el Baix Empordà. El dispositiu va acabar 
amb la detenció de 22 membres de l’orga-
nització i el desmantellament de 15 plan-
tacions de marihuana, a més del decomís 

Els talls de llums quan arriba l’hivern a 
Sant Roc sembla ser un fet habitual any 
rere any. Així, els veïns i veïnes van de-
nunciar fa dues setmanes que portaven 
dies quedant-se unes hores sense elec-
tricitat, principalment quan cau la nit, 
concretament des del divendres 4 de 
desembre fins el dimecres 9.
Des de la Plataforma Sant Roc Som Ba-
dalona afirmen que la xarxa elèctrica 
“està obsoleta”. També expliquen que 
molts veïns de la zona no poden pagar 
els subministraments a causa de la situa-
ció econòmica en la qual es troben i que 
s’enganxen a la xarxa de manera il·legal, 
una cosa que “també la deteriora”. A 
l’abril d’aquest mateix any, en ple confi-
nament per la pandèmia de la covid-19, 
el veïnat de Sant Roc també es van que-

d’una gran quantitat de drogada valorada 
aproximadament en un milió d’euros al 
mercat il·lícit i la intervenció de 63.000 
euros en efectiu.
El macrodispositiu va permetre fer 23 
entrades a les localitats de Barcelona, 
Badalona, Polinyà, La Roca del Vallès, El 
Masnou, Arenys de Mar, Palamós i Olèr-
dola. A més, es va practicar una de les 
diligències a Sant Jordi de ses Selines 
(Eïvissa) per part de la Guàrdia Civil amb 
la col·laboració d’efectius dels mossos. 
Els detinguts, en passar a disposició judi-
cial, van quedar en llibertat amb mesures 
cautelars.

dar sense llum.
Per altra banda, des de la plataforma as-
senyalen que en alguns pisos del barri 
és habitual el cultiu de plantacions de 
marihuana, que també suposen un gran 
càrrec a la xarxa elèctrica pel manteni-
ment que exigeixen les plantes. Tot i 
això, Endesa afirma que es fan controls 
regulars amb la Policia.
Des de l’Ajuntament asseguren que 
l’ajuntament ha posat en marxa des del 
mes d’octubre un programa de suport a 
la pobresa energètica, “amb un capital 
de més d’un milió d’euros”, per a “to-
tes aquelles persones que compleixin 
els requisits de vulnerabilitat i que els 
comptadors estiguin posats a nom del 
titular, estan donant suport de llum, ai-
gua i gas”.Operari de manteniment de quadres elèctrics

Desarticulat un entramat criminal dedicat al cultiu i 
distribució de marihuana a gran escala 

Veïns de Sant Roc denuncien talls de llum 
durant diversos dies seguits 
S’està convertint en una situación habitual a l’hivern

Es desmantellen 15 plantacions 
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L’Alejandro González, de 16 anys i estu-
diant del Grau Mitjà de Gestió Adminis-
trativa, va patir una malaltia congènita 
que afecta la seva mobilitat. Després d’un 
breu flirteig amb el món del bàsquet de la 
mà de l’Associació Esportiva Badalonès 
(AEB), va canviar al futbol sala a segon 
de primària. “Els meus amics hi jugaven 
i em van convèncer per canviar”, recor-
da. Al cap de tres anys, va passar a jugar 
a futbol gespa amb el Pere Gol i, al cap 
de tres temporades, no va desaprofitar 
l’oportunitat d’incorporar-se a les files 
del Disport Pallejà, on juga actualment. 
Ho fa a la lliga de promoció, a la lliga ca-
talana i, des que ha fet els 15 anys, a la 
lliga nacional, on no va trigar a despertar 
l’interès dels responsables de la federa-
ció espanyola. 
La convocatòria de l’Alejandro ha estat 
acollida amb molta satisfacció en tots els 
estaments del col·legi.

Un alumne del 
Badalonès, 
a la selecció 
espanyola sub-
19 de futbol 7 
adaptat 

La comunitat educativa també col·labora amb Càrites

En aquest context nadalenc que vivim 
aquests dies, la comunitat educativa de 
l’escola Maristes promou obres solidàries 
que ajuden a l’alumnat a viure de manera 
positiva la diversitat de la nostra societat. 
A més, els eduquen en el diàleg i la to-
lerància i els consciencien sobre la gran-

L’escola Maristes engega dues 
iniciatives solidàries 

desa del compartir i fer costat als qui més 
ho necessiten. 

Recollida d’aliments
Per això, a Educació infantil i primària 
s’està realitzant una recollida d’aliments, 
productes d’higiene i també per a nadons 

L’alumnat de Maristes organitza la recollida d’aliments

que faran arribar a diferents entitats d’àm-
bit social, que en faran la distribució a les 
persones que més ho necessitin. 
La recollida es farà fins demà, 18 de des-
embre, amb un treball previ de sensibilit-
zació amb tots els infants de l’escola. Avui 
i demà les nenes i nens de l’escola aniran 
a l’església dels Pares Carmelites per a 
deixar-hi els aliments.

Col·laboració amb Càrites
A Educació secundària i Batxillerat es fa un 
projecte  amb l’objectiu de col.laborar, re-
collint diners, amb les targes solidàries de 
Caritas. El “Projecte Badadona”, que uti-
litza el model de micromecenatge, s’inicia 
el dia 21 de desembre amb un treball de 
sensibilització i preparació de la campanya 
i es clourà el dia 29 de gener, coincidint 
amb el dia de la pau. Podreu trobar l’enllaç 
de la plataforma de micromecenatge a la 
web de l’escola.
Amb aquestes dues iniciatives l’escola es-
pera aconseguir l’objectiu de fer arribar el 
Nadal a tothom.
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L’entitat ha programat cinc sessions aquest Nadal

El dia de Sant Esteve de l’any 
1920, ara fa 100 anys,la Dramàti-
ca del Círcol estrenava l’obra Els 
Pastorets o l’adveniment de l’in-
fant Jesús de Josep Maria Folch 
i Torres al mateix teatre El Círcol. 
Des de llavors, Els Pastorets s’han 
convertit en una cita indispensable 
de les festes nadalenques a Bada-
lona. Des de l’entitat feia temps 

Els Pastorets del Círcol 
celebren el seu centenari

que s’estava treballant en una 
festa grossa, però la pandemia, 
com tots els actes, ho ha trasto-
cat tot i ha obligat a posposar-ho 
pel proper any. Tot i això, aquest 
Nadal hi haurà Pastorets, i a més 
s’han programat dues representa-
cions especials al Teatre Zorrilla. 
Serà el mateix dia de Sant Esteve, 
el 26 de desembre, a les 19h, i 

l’endemà, diumenge 27, a les 18h. 
A més s’han programat tres dies 
més de Pastorets al mateix teatre 
del Circol. La primera serà aquest 
diumenge, 20 de desembre, a les 
18h, i els dies 3 i 10 de gener, a la 
mateixa hora. 

La història dels Pastorets de 
Folch i Torres 
La història, escrita per en Josep 
Maria Folch i Torres, basada en la 
Bíblia, explica les aventures d’un 
parell de pastorets del segle XIX, 
amb faixa, barretina, samarra i 
espardenyes, que després d’ador-
mir-se profundament a la masia 
es desperten incomprensiblement 
prop de Nazaret en època de Je-
sucrist. I a partir d’aquí es veu-
en embolicats en la història del 
naixement de Jesús, amb Josep i 
Maria, amb tot de pastors i amb 
Satanàs i Llucifer i totes les seves 
fúries de l’infern.

Estat d’Emergència és el primer 
espectacle de la Producció Na-
cional de Circ. Es tracta d’una 
peça de gran format escènic amb 
artistes emergents, dirigida per 
Joan Ramon Graell, que té com 
a principal objectiu fer visible, 
compartir i apropar el circ a pú-
blics més amplis, en el marc del 
Pla d’Impuls del Circ 2019-2022. 
Aquest espectacle està pensat per 
mostrar, a través del circ, com 
veuen el món i com s’enfronten 
als problemes d’un planeta a punt 
de col·lapsar-se els i les joves 

artistes d’avui, i que ha acabat 
creant-se... en plena emergència 
sanitària. No ha estat fàcil, però en 
circumstàncies difícils i molt poc 
habituals, Estat d’Emergència s’ha 
convertit en una realitat. De fet, 
la pandèmia ha acabat afegint-se 
a la llarga llista de crisis a les 
quals s’enfronten també els i les 
artistes: des del col·lapse ecolò-
gic fins a l’auge del feixisme o la 
crisi de l’habitatge. L’espectacle es 
podrà veure, aquest diumenge 20 
de desembre a les 19h, al Teatre 
Margarida Xirgu. 

La Producció Nacional 
de Circ farà parada 
a Badalona 
aquest diumenge 

Imatge de l’espectacle de circ “Estat d’Emergència” 

Imatge d’arxiu dels Pastorets del Círcol
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El 17 de desembre d’aquest any es com-
memoren els 10 anys de la inauguració de 
l’espai de les Termes i el Decumanus del 
Museu de Badalona. Per celebrar aques-
ta efemèride, el Museu de Badalona ha 
remodelat algunes vitrines de l’exposició 
permanent, on es poden veure les peces 
més destacades i significatives que s’han 
recuperat al llarg de prop de 90 anys de 
treballs arqueològics, i en les quals han 
incorporat les darreres troballes.  

El Museu acull l’exposició “Ramon Casas 
visita Badalona”, una oportunitat única per 
gaudir del talent i la modernitat d’aquest 
pintor, un dels màxims exponents del 
Modernisme a casa nostra. L’exposició 
reuneix prop d’una vintena de peces cedi-
des per diferents museus i col·leccionistes 
particulars i permetrà veure, a banda de 
tres cartells publicitaris de l’època -entre 
els quals l’emblemàtic de l’Anís del Mono-
, un conjunt d’obres que tenen en comú la 
representació de la figura humana i entre 
les quals cal remarcar el retrat de diferents 
personatges destacats -com l’actor bada-

La comissió Cultural de Llefià ha organit-
zat diverses activitats de Nadal, que co-
mencen aquest mateix dijous 18 de des-
embre amb l’activitat “Rescatem el tió”. Els 
dies 21, 22, 23 de desembre s’ha preparat 

EL MUSEU EXPOSA NOVES PECES ARQUEOLÒGIQUES

AQUEST NADAL, EXPOSICIÓ “RAMON CASAS VISITA BADALONA”

LLEFIÀ PRESENTA LES ACTIVITATS NADALENQUES 

BREUS

Imatge de les Termes del Museu 

L’exposició podrà visitar-se fins el 10 de gener 

Des del passat diumenge, dia de Santa Llú-
cia, ja es pot visitar el tradicional Pessebre de 
la plaça de la Vila que es podrà veure fins el 
dia 6 de gener de 2021. També es pot gaudir 
de la 22a Mostra de Pessebres de Badalona 
a la sala d’exposicions El Refugi. El Pessebre 
tradicional de la plaça de la Vila, que aquest 
any ha estat realitzat pels Amics del Pessebre 
de Badalona, estarà instal·lat fins dimecres 
dia 6 de gener de 2021 i es pot veure de 8 
a 21 hores. Aquest any el pessebre és una 

recreació del paisatge del municipi del Baix 
Empordà de Calella de Palafrugell.  La 22a 
Mostra de Pessebres, a la sala d’exposicions 
El Refugi, a la plaça de la Vila, compta amb 
diversos diorames, creats i construïts per 
l’Associació Amics del Pessebre de Badalo-
na. L’exposició de diorames romandrà oberta 
fins al 6 de gener del 2021, de dilluns a di-
vendres, de 17 a 20.30 hores. Els festius i 
vigílies de festius s’haurà de concretar l’hora 
de visita trucant el 647 45 88 51.

Imatge del Pessebre de la plaça de la Vila 

Calella de Palafrugell 
protagonista del Pessebre 
de la plaça la Vila

loní Enric Borràs-, alguns familiars i el del 
mateix artista.  

la Casa del Pare Noel. La tarda del 24 de 
desembre, a les 19h, tindrà lloc la Missa 
del Pollet a la Parròquia de Sant Antoni. 
De cara al 4 i 5 de gener arribaran els Reis 
d’Orient al local de l’AV Amèrica 33-43. 
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Juanan Morales: “Més enllà de guanyar partits, 
ens hem de plantejar l’objectiu dels títols”

Foto: M. Expósito

Tres temporades de Juanan Morales al 
capdavant  del Joventut i quines realitats 
més diverses que ha viscut l’entitat verd-
i-negre. L’actual curs és engrescador i 
el president de la Penya valora l’inici de 
temporada badalonina, el context actual i 
també el femení. 

Com definiria la temporada de 
l’equip?
Tenim esperances de fer un bon any. 
L’equip juga bé i l’única pena és que la 
nostra gent no ho pot gaudir en directe.

Et sorprèn la qualitat de la plantilla?
No em sorprèn perquè aquesta era la 
idea quan vam començar el camí: tenir el 
màxim nombre de jugadors formats a casa 
amb el complement de jugadors de màxi-
ma qualitat. Aquesta temporada ja s’està 
veient.

El rumb de l’equip previst a la Junta 
era justament el que s’està aconse-
guint?
Al mes d’agost sempre hi ha aquesta 
esperança positiva alhora que pors a no 
saber com anirà tot plegat. Però de mo-
ment el rumb és bo, amb molta temporada 
encara a disputar.

Quin marge de creixement li veu a 
l’equip?
És difícil de saber. Quan la dinàmica és 
bona tot és positiu i ara mateix aquesta 
ho és. No ens hem de plantejar un límit o 
un creixement. S’ha de jugar amb aquesta 
mateixa intensitat i concentració perquè la 
qualitat la tenim.

I no sempre heu pogut tenir disponi-
bles tot l’equip.
Les dinàmiques influeixen i ara mateix 
som un equip, sense ‘egos’. Tinc la con-
fiança que quan el grup mantingui la seva 
totalitat als partits, sempre remarem tots 
en la mateixa direcció i no hi haurà ‘egos’ 
individuals.

Com es va gestar el fitxatge de To-
mic?
Nosaltres vam fer una oferta per Jacob 
Wiley, que Gran Canaria va igualar i en 
aquell moment Ante Tomic no es trobava 
al mercat. Pensava que seguiria al Barça. 
Llavors va aparèixer Tomic, vam fer una 
oferta, la més forta que podíem fer i sent 
conscients que tindria ofertes superiors. 
Van parlar Carles Duran i Jordi Martí i la 
il·lusió va ser molt gran. Estem encantats 
de la seva incorporació. Vam tancar un 
acord que fa sis mesos ningú s’hagués 
imaginat. La seva implicació és molt gran 
i és un exemple en tots els sentits.

També us vau plantejar la sortida de 
Neno?
Neno té contracte amb el Joventut durant 
aquesta temporada. Veurem si renova.

Es contempla la seva renovació?
Ja veurem...

Quin creixement econòmic i esportiu 
ha tingut el club en les darreres tres 
temporades?
El pressupost de l’equip per a aquesta 
temporada és inferior al de la temporada 
anterior. Són temps difícils per a tothom. 
Ara mateix, Manresa, Bilbao, Gipuzkoa, 
Obradoiro o Fuenlabrada tenen menys 
pressupost que nosaltres. Intuïtivament, 
crec que la resta encara ens superen, 
veient els jugadors que tenen. Ara mateix 
estem molt satisfets amb l’equip que te-
nim. El club ha viscut unes temporades 
molt difícils i encara es troba en una si-
tuació difícil. Evolucionem favorablement 
i esperem poder aspirar a jugadors de 
màxima qualitat que es trobin al mercat.

I quina llàstima que l’afició no pugui 
gaudir d’aquesta gran temporada
És una llàstima. No m’agradaria ser la per-
sona que decideix però no s’entén que en 
altres espectacles hi pugui haver públic 

El president del Joventut valora el primer tram de temporada i el context actual

però no al basquetbol. Només puc dir que 
els dos partits d’Eurocup que hem viscut 
amb públic els vam desenvolupar molt bé 
i seguretat absoluta.

Mes de febrer amb públic a l’Olím-
pic?
Les negociacions amb el CSD van co-
mençar a l’estiu i l’evolució dels brots és 
qui marca el calendari. No tinc cap notícia 
més enllà de la carta que va publicar la 
ACB, a la qual ens adherim. Hi ha qües-
tions que van més enllà que l’àmbit es-

Juanan Morales:
“Per Tomic, vam 
presentar l’oferta més 
forta que podíem fer i la 
il·lusió va ser molt gran

Juanan Morales: “No 
podem signar una 
classificació. Més enllà 
de guanyar partits, 
l’objectiu ha de ser 
guanyar títols

Juanan Morales: 
“Esportivament, 
crec que ara mateix 
estem al segon 
esglaó i l’economia 
del club evoluciona 
favorablement
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portiu. Quin creixement social ha perdut 
el club arran de la covid-19? No hem fet 
cap estudi perquè no tenim cap model 
comparatiu, és a dir, mai ens hem trobat 
amb aquesta situació de pandèmia. En una 
temporada normal, ho podríem calcular. 
No podem fer cap estimació en aquesta 
situació. En un curs normal, pot ser ha-
guérem crescut un 20%. És una incògnita.

Encara és d’hora per saber la com-
pensació econòmica per als socis?
Esperarem a saber quants partits són a 
porta tancada i a final de temporada de-
cidirem. Ens hem de plantejar aquesta 
compensació.

Vostè va assegurar que amb l’arri-
bada d’Scraton al club, l’objectiu de 
la Penya era aconseguir títols. Co-
mença a ser aquesta fita un plante-
jament a curt termini? 
Ho ha de ser. Més enllà de guanyar partits, 
quan l’equip respon, ens hem de platejar 
aquest objectiu. El treball i la nostra feina 
ens dirà quin llistó ens podem plantejar 
però si ens classifiquem per a la Copa del 
Rei, hem de lluitar per guanyar-la. A l’Eu-
rocup no podem signar una classificació, 
disputem els partits per guanyar.

En quin esglaó esportiu estem ara 

mateix?
Esportivament crec que ara mateix estem 
al segon esglaó. Tot i això, Barça, Madrid, 
Baskonia, Valencia Basket, Gran Canaria 
o Tenerife els tenim millors classificats, 
econòmicament.

En quin punt es troba el ‘naming’ de 
l’Olímpic?
Primer hem de tenir la llicència i ho tenim 
tot aturat a causa de la pandèmia. A partir 
d’aquest moment, llavors podrem ser seus 
d’esdeveniments no esportius, això ens 
donarà un nom com a pavelló i és un pro-
cés. Encara estem amb obres al pavelló.

Teniu cap acord amb promotors?
Sí, durant aquests dos anys hem tingut 
contactes amb promotors interessats a 
organitzar concerts a l’Olímpic però no era 
possible per aquesta llicència que no te-
níem. Un ‘partner’ ens ajudarà a gestionar 
aquest sector desconegut per a nosaltres 
però que gestionarà la Penya, directa-
ment. Els beneficis seran per a la Penya i 
la previsió és que siguin força importants.

Quin és l’escenari actual a la base?
És difícil saber què succeirà a la base. El 
basquetbol de formació és una eina inte-
gral per a qualsevol persona. Analitzem la 
situació segons evoluciona la pandèmia. 

Són moltes incògnites.

Qui sí competeix és el sènior femení 
en el seu debut a LF2. Sorprès?
Més que sorprès, estic content. No tenia 
cap expectativa. La LF2 va ser una situació 
que vam tenir al davant i la vam aprofi-
tar. Ens hauria agradat que aquest ascens 

arribes gradualment amb la base femeni-
na més consolidada. Si som capaços de 
treballar amb talent masculí, som capaços 
de fer-ho amb conjunts femenins. Amb 
aquest ascens esperem cridar l’atenció del 
talent femení. L’objectiu ara mateix és tenir 
Infantil, Cadet i Júnior a Preferent i poder 
disputar campionats d’Espanya.
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PRÈVIA LLIGA 10a Jornada Lliga ACB. Multiusos Fontes do Sar, dijous 17 - 20:30h

Guanyar i recuperar sensacions. En aquest 
ordre. El Joventut té un doble objectiu en 
el seu desplaçament a terres gallegues. Fa 
dues jornades, el Casademont Zaragoza va 
començar a trobar les pessigolles als verd-i-
negres i el BAXI Manresa va acabar de con-
firmar aquests símptomes de manca d’encert 
i intensitat del conjunt de Carles Duran a 
pista.
Aquest vespre (20:30 hores), a Santiago de 
Compostel·la, el Joventut ha de tornar a tro-
bar la seva millor versió i ho ha de fer contra 
un rival que arriba després de lluitar de valent 
contra el FC Barcelona. 

L’Obradoiro arriba al partit de la jornada 10 
(suspès a causa de la covid-19) després de 
caure contra l’Iberostar Tenerife (107-62) i el 
Barça (75-78).
La temporada anterior, el conjunt de Carles 
Duran no va arribar a visitar el Fontes do Sar 
a causa de la pandèmia i hem de rememorar 
fins al curs 2018 - 2019 per trobar un pre-
cedent, amb victòria badalonina (77-84). La 
parella Birutis - Robertson és el perill dels 
gallecs, amb una mitjana de 15,1 punts per 
partit i un sostre de 6,1 rebots per part del 
pivot lituà.
El Joventut, tindrà tots els jugadors dispo-

Arriba l’hora de recuperar les millors sensacions

JOVENTUT BADALONAMONBUS OBRADOIRO

Foto:  D.Grau /CJB

Foto:  D.Grau /CJB

nibles per aquest partit així com Moncho 
Fernández per part dels locals. Tot i això, 
Álex Suàrez serà dubte per una contusió a la 
laringe.

Brodziansky torna a Santiago
Aquest duel tindrà un sentiment especial per 
a Vladimir Brodziansky. A Santiago de Com-
postel·la, l’aler-pivot verd-i-negre va debutar 
a la Lliga Endesa. Durant dues temporades 
(2018 - 2020), l’eslovac va ser un dels grans 
pilars de l’Obradoiro, a on la seva afició atre-

sora un gran record. Durant la seva primera 
temporada va fer un mitjana de 12,4 punts 
per partit i un 46% d’encert des de la línia 
de 6,75.

Darrer duel abans del derbi
Divendres al matí, la Penya tornarà a Bada-
lona i ja tindrà al cap el derbi de diumenge 
al Palau Blaugrana (18:30 hores). Un partit 
de màxima dificultat i que pot facilitar o di-
ficultar el camí de la Penya cap a la Copa 
del Rei.
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JOVENTUT BADALONABAXI MANRESA

CRÒNICA LLIGA

El rebot i el tir exterior tomben la Penya al Congost

La Penya va caure al Congost amb una pobra 
actuació en el rebot i en tir exterior. La millor 
intensitat, lluita i ritme dels manresans va 
tombar la Penya al Bages. Ribas i Morgan 
van liderar el primer parcial verd-i-negre 
(7-11) però Dani Pérez i Rafa Martínez van 
respondre per capgirar el marcador (17-15). 
Molt encertat els de Martínez des del tir ex-
terior (19-21). L’inici del segon quart encara 
va ser més anivellat (25-25) i cap dels dos 
conjunts va arriscar des del 6,75. Báez, per 
part manresana, va ser el jugador més actiu 
ofensivament tot i que les sòlides defenses 
es van imposar als atacs. Les errades en el tir 
exterior va ser recíproc i el primer triple verd-
i-negre no va arribar fins a quatre minuts per 
al final del segon quart. Bassas va respon-
dre al parcial de 4-0 vermell (29-28) però el 
Manresa va executar un nou 5-0 (33-28) que 
situava la màxima fins aleshores. Moltíssi-
mes dificultats verd-i-negres per encistellar 

tot i que el quart es va resoldre amb un 3-7 
liderat per Neno, Morgan i ‘Vladi’ que tor-
nava a recuperar la igualtat inicial (36-35). 
L’heroi davant Zaragoza, Xabi, liderava el ter-
cer quart amb 10 punts en un partit sempre 
igualat i amb una diferència no superior a 4 
punts (46-50). Els millors minuts del con-
junt de Carles Duran van arribar al final del 
tercer període (56-62) però Tabu va escurçar 
diferències (59-62). Però la manca de con-
tundència badalonina en el rebot (29/36) va 
afavorir els del Bages per mantenir el liderat-
ge en el marcador (72-68). Quan més reac-
ció es necessitava a pista, va ser Pérez qui 
va liderar els seus per començar a estabornir 
les opcions verd-i-negres i fer-ho encara 
més coll amunt Eatherton amb una esmaixa-
da, a dos minuts de la conclusió (77-72). El 
gran estat de forma manresà va sentenciar 
el matx. Pobre la Penya en l’encert exterior i 
millor el Manresa en el rebot (36/29).

8085

Propera jornada

 Obradoiro - Juventut (ajornat)

 GBC  -  Andorra

 UCAM Murcia -  Gran Canaria

 Baskonia -  Bilbao Basket

  Real Madrid - Fuenlabrada 

     Iberostar Tenerife -  Betis 

 Casademont  - BAXI Manresa  

 Estudiantes  - Barça

 València Basket  - San Pablo Burgos

Acunsa GBC - Morabanc Andorra    86-82

Casademont ZGZ - Bilbao Basket 105-76

BAXI Manresa- Joventut                  85-80

Real Madrid - Unicaja                       91-84

Iberostar Tenerife - San Pablo Burgos 84-79

Movistar Estu - Valencia Basket           81-86

Herbalife Granca - Urbas Fuenlabrada      87-71

Real Betis Coosur - TDS Baskonia 73-77

Monbus Obradoiro - Barça 75-78

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 14 0
 2  Iberostar Tenerife 12 1
 3 Barça 11 3
 4  Baskonia 10 4
 5  Joventut 8 4
 6  San Pablo Burgos 8 5
 7  Unicaja 8 6
   8    Valencia Basket 7 6
 9  UCAM Murcia 7 6
 10  BAXI Manresa 7 6 
11  Morabanc Andorra  6 6
12    Obradoiro 5 8
13    Estudiantes  5 9
 14    Fuenlabrada 4 9
 15    Casademont Zaragoza             4            10
 16    Herbalife Gran Canaria        3            10
 17   Bilbao Basket          2          11
18  Coosur Real Betis 2 11
19  GBC                                    2 11

Classificació
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JOVENTUT BADALONA UNICS KAZAN

CRÒNICA EUROCUP

Victòria, intensitat i la primera posició a un pas (84-77)

Els verd-i-negres van defensar força bé du-
rant el primer quart i el conjunt rus no es va 
trobar còmode ni encertat durant els primers 
deu minuts (19-18). Bassas, durant el primer 
quart (6), i Dimitrijevic, en el segon (17), van 
mantenir els badalonins al capdavant en el 
marcador abans del descans (44-42).
El base macedoni va exhibir-se a la pista 
central de l’Olímpic davant un UNICS que 
va començar a estar més encertat de tres als 
darrers quatre minuts del quart i davant una 
Penya poderosa en el rebot defensiu. Del 32 

a 23 al minut 15 de partit, al 44-42 a l’equa-
dor del matx. Holland, liderava el joc interior 
dels visitants (14).
A la represa, la Penya va enfortir la seva de-
fensa i l’exigència de l’UNICS per aturar els 
seus atacs va ser màxima, tot i tornar a tenir 
una escletxa considerable (62-52). La Penya 
va deixar escapar el seu sostre d’avantatge 
(+10) i el partit es va mantenir obert (64-
61). Al darrer període, la Penya va tornar a 
recuperar la diferència (69-61) però, tot i la 
intensitat badalonina, l’UNICS va recuperar 

84 77

Foto: Marí Sánchez

el seu nivell ofensiu i el matx va arribar a 
la botzina final molt anivellat (84-77). Neno, 
amb 23 punts, va ser el màxim anotador del 
partit.

En dues setmanes, s’haurà de defensar la 
primera posició davant el Bourg en la darrera 
jornada de la primera fase, que ha guanyat el 
Partizan al darrer segon (73-71).

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

de concloure la primera volta. D’aquest 
grup de cinc adversaris, només l’equip 
blaugrana supera els verd-i-negres a la 
classificació però els partits a l’Olímpic 
contra valencians i burgalesos no seran 
gens fàcil de guanyar. Tot i aixo, el calen-
dari és prou bo perquè la Penya disputi una 
competició que no va jugar el curs passat. 
En les darreres cinc edicions, només va jugar 
la del 2019, quan Laprovittola es va exhibir 
versus el Baskonia al Wizink. Per trobar una 
millor classificació hem de rememorar el 
curs 14-15, quan el Joventut va assolir la 
classificació com a cap de sèrie.

Després de segellar la classificació per al 
TOP16 de l’Eurocup, el conjunt de Carles 
Duran té el nou objectiu de classificar-se per 
a la Copa del Rei. Aquesta setmana, Madrid 
oficialitzava la seva organització, que es dis-
putarà de l’11 al 14 de febrer., al Wizink Cen-
ter. El Real Madrid serà l’amfitrió i, per tant, 
els vuit primers classificats obtindran bitllet. 
València, Obradoiro, Barça, Burgos i Múr-
cia són els rivals encara a superar abans Foto: CJB

Madrid, seu de 
la Copa del Rei
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VENDA I MUNTATGE D’ENGANXALLS I REMOLCS HOMOLOGATS

93 391 04 67

Foto: Flash BDN

El Badalona es va retrobar amb el gol i 
la victòria a l’Estadi davant el Cornellà. 
Un quart d’hora després del xiulet inicial, 
l’equip de Manolo González va despertar 
el seu olfacte golejador. Néstor Albiach va 
cuinar el primer gol amb una recuperació 
a l’interior de l’àrea i posterior acció in-
dividual de ‘killer’ per no perdonar al pal 
llarg de Ramón Juan. Primer xut entre els 
tres pals i primer gol escapulat. Però el 
‘Bada’ encara volia més. L’autor de l’1 a 0 
va executar una falta al pal que va apro-
fitar Robert Simón en el refús per fer el 
segon gol escapulat. Dos xuts a porta i 
dos gols. Màxima efectivitat escapulada. 
Abans del descans, dues transicions més 
podrien haver resolt el partit i els tres 
punts però la defensa del Cornellà ho va 
evitar. A la represa, el Badalona va defen-
sar la victòria davant un Cornellà que va 
fer un pas endavant. Al minut 67, encara 
es va posar el partit més coll amunt per 
una excessiva expulsió de Robusté. El 

BADALONA - CORNELLÀ

? ?

El Badalona recupera 
el seu olfacte golejador 

Badalona va fer valer la feina ofensiva del 
primer temps i la victòria no va perillar 
gràcies a la defensa dels badalonins. Al 
tram final, Robert va sentenciar la victòria 

amb una acció individual a la frontal en 
l’única aproximació escapulada al segon 
temps
Victòria molt necessària dels escapulats.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. L’Hospitalet 16 13 12
 2. Nàstic 15 17 6
 3. Badalona 12 6 4
 4. Cornellà 11 9 9
 5. Lleida Esportiu  10 14 13
 6. Llagostera 10 4 5
 7. Barcelona B 10 6 8
 8. Espanyol B  10 9 12
 9. Andorra   9 8 8
 10. Olot 8 7 13
 11. Prat 7 4 7

que el d’avui. Estic content per mantenir 
la porteria a zero. Ni és normal el par-
tit d’avui ni tampoc altres jornades que 
mereixíem més. s’ha fet justícia i estic 
content”, va valorar.

Satisfacció amb l’efectivitat
“A nivell de joc, l’equip no ha estat tan bé 
com d’altres dies però sí hem estat molt 
més efectius i amb més presència a l’àrea. 
Si Néstor està bé és un jugador molt deter-
minant i marca la diferència. Chema avui 

Manolo González, va lloar la feina dels 
seus jugadors després de superar el Cor-
nellà però, sobretot, va destacar la justí-
cia que es va fer amb els tres punts acon-
seguits, després de diverses jornades a 
on es va merèixer més premi. 
“Ja sabíem que seria un partit molt com-
plicat, coneixent el potencial del rival. 
El plantejament inicial ens ha sortit bé 
però ens falta una mica de calma quan 
marquem el primer gol. Hem jugat un 
bon partit però hem jugat millors partits Foto: M.E

M. González: “S’ha fet justícia 
i estic content amb el triomf”

 Badalona 3 - Cornellà  0
 Prat  0 - L’Hospitalet 2 
 Nàstic  3 - UE Llagostera   0 
 Barça B 2 -  Espanyol B 1 
 Olot   2   -  Lleida Esportiu 1 

Descansa: FC Andorra 

Resultats Jornada 9

Propera Jornada 10

 Cornellà  -   Barça B
 Llagostera  -   Olot 
 L’Hospitalet -  Andorra
 Lleida Esportiu -  AE Prat
 Espanyol B -  Nàstic
                                      Descansa: CF Badalona

ha treballat molt tot i no tenir tant gol”

Descans d’un mes però competint
“Ara tenim amistosos i jugadors sense tanta 
presència podran acumular minuts i ritme. 
Volem arribar al dia del Barça B (10 de gener) 
amb ritme. Jugarem contra el Villarreal B (di-
vendres 18 de desembre, a l’Estadi) i contra 
l’Ebro a domicili (2-3 de gener, a domicili)”.

La victòria millora la confiança
“És una qüestió de confiança. Hi ha mo-
ment que fallem però no podem abaixar 
el cap. En aquest aspecte s’havia d’estar 
més tranquils perquè tenim jugadors 
sense experiència a Segona B o que són 
molt joves. Tenim jugadors sots 23 i ne-
cessitem créixer a partir de confiança”.
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El Juvenil A escapulat comença amb bon peu la temporada a Nacional
El Juvenil A del Badalona no ama-
ga (ni ho vol fer) quin és el gran 
objectiu a aconseguir aquesta 
temporada: lluitar per l’ascens a 
Divisió d’Honor. Després de set 
jornades i bones sensacions de 
joc, el conjunt de Santi Álvarez ha 
començat força bé el curs i manté 
aquesta fita a llarg termini ben fer-
ma. Els escapulats són quarts a la 
taula amb 14 punts, a dos punts 
del líder, el Girona B. Els cinc pri-
mers classificats de la primera fase 
accedeixen a la fase final i l’ascens 
es jugarà a cinc partits més, con-
tra els cinc primers classificats 
de l’altre grup. El primer i segon 
de la taula, ascendeixen a DH. 
 
Quins són els objectius del 
Juvenil A escapulat aquesta 
temporada?
Des de l’estiu sempre hem tin-
gut l’objectiu de fer el salt a la 
Divisió d’Honor. La direcció 

“El nivell dels jugadors és bo i tenim possibilitats 
d’assolir l’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil”

esportiva ja em va transmetre 
que aquesta era la fita a acon-
seguir i tenia el seu suport. 
 
Per tant aquest inici de curs 

era una mica previsible, oi?
Sí, jo crec que estem oferint bones 
sensacions. Vull que els nois ju-
guin cada partit sense ofegar-los 
cada setmana amb l’objectiu. No 

vull transmetre el discurs de l’obe-
jctiu a assolir a llarg termini si no 
anem jornada a jornada. Compe-
tim molt bé i guanyem. Fa quatre 
jornades que mantenim la porteria 
a zero i això diu molt de l’equip, 
de la feina en atac i en defensa. 
La cohesió del grup és molt bona. 
 
Això també és bona pel que fa 
a vestidor.
Les victòries ajuden sempre i això 
també fa que tot evolucioni molt 
millor. L’ambient als entrenaments 
és positiu i treballem més i millor. 
 
Fa cinc temporades que Ba-
dalona no és a DH. Això és 
molt de temps...
Seria molt bo per al club. Des que 
el club va estrenar l’Estadi, no ha 
pogut debutar a la Divisió d’Honor 
Juvenil. Això també ajuda a tota 
l’estructura general de la base: Ju-
venil B, Cadets, Infantils... A més a 

més els jugadors entrenen amb el 
primer equip. El cim de qualsevol 
futbol base és arribar al Juvenil A. 
Tot és un conjunt.
Què tal la relació amb Mano-
lo González?
El contacte és diari. 2-3 jugadors 
entrenen amb el primer equip cada 
dia. Molts nois tenen aquesta 
oportunitat i és una il·lusió per a 
ells. És un pas professional i una 
experiència molt bona. Els que 
tenen aquesta opció la gaudeixen. 
 
Som aspirants a l’ascens?
Ara mateix no tinc cap dubte. El 
joc de l’equip, la forma de guan-
yar i tot el que s’ha aconseguit ens 
diu que ara mateix som un conjunt 
molt sòlid. El nivell dels jugadors 
és bo i hi ha possibilitats. No serà 
senzill però a més estímul, l’equip 
respon millor. Contra el Llagos-
tera vam jugar amb 10 durant 40 
minuts.

Foto: M.E

Núm. 709



C.E. SEAGULL 51Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Les primeres vuit finals de les ‘gavines’
amb l’objectiu de mantenir el ritme

La jubilació en temps de pandèmia

El Seagull comença aquest diumenge la segona volta a l’Estadi davant el Barça B

Amb 40 anys (o més), alguns jugadors comencen a plantejar-se la retirada

Foto: CES

Foto: M.E / Arxiu

La primera volta de la Reto Iberdrola 2020 
- 2021 ja és història, així com històric és 
el gran inici de campionat que ha segellat 
el Seagull: sis victòries i només dues de-
rrotes. Un escàndol de primer trimestre. A 
més, tot i descansar en la darrera jornada, 
les ‘gavines’ defensaran la primera posició 
després de proclamar-se campiones d’hi-
vern.
Aquest diumenge (12:00 hores), les ‘ga-
vines’ inicien la segona volta a l’Estadi 
amb la visita del FC Barcelona B, un dels 
conjunts que va derrotar les badalonines a 
la primera volta. Amb 18 punts, el conjunt 
d’Ana Junyent depèn d’ell mateix per clas-
sificar-se per a la fase d’ascens i també és 
una qüestió personal fer-ho al capdavant 
de la classificació.
L’inici del segon tram del curs és d’autèntic 
‘Tourmalet’: Barça B (a casa), Osasuna (a 
Tajonar) i Alavés (a casa), és a dir, els tres 
primers duels són contra els tres princi-
pals perseguidors a la classificació.

Qui s’ha plantejat penjar les botes du-
rant aquest confinament? De ben segur 
que més d’un, dos i tres jugadors. Al 
futbol més modest, els jugadors com-
peteixen per passar-s’ho bé i gaudir del 
seu esport. És la seva diversió i, alhora 
el cos i la ment no els aturin, la trajec-
tòria es dilatarà fins que un mateix vulgui. 
Des del mes de març, però, la covid va 
aturar la competició i nou mesos més tard 
encara no sabem quan tornarà la lliga. 
Aquesta incògnita ha plantejat seriosament 
la jubilació a més d’un jugador. A la Primera 
i Tercera Catalana badalonina, per exemple, 
tenim un parell de casos amb futbolistes 
que superen els 40 anys i encara es troben 
actius: Toni Casulleras (Unificació Llefià) 
i Adil Chkirou (Young Talent). Ambdós te-
nen 41 anys però el context és ben diferent. 
El primer ja es planteja penjar les botes. El 
segon, encara té corda per continuar jugant. 
 
Casulleras 
“Fa uns anys ja vaig tenir la retirada al 
cap però per motius de salut no vaig pen-

“No ens amaguem. Mai hem amagat res 
i sempre hem tingut aquesta il·lusió de 
ser un dels equips que lluiti per estar en 
aquesta Primera Iberdrola. Som cons-
cients de la seva dificultat. Prudència 
abans de res perquè aquest objectiu té 
molta feina darrere i hi ha altres conjunts 
amb molt bons equips. Quan ets a dalt i 
guanyes sis partits de vuit possibles, 
sempre tens l’etiqueta de favorit”, valora 
Junyent. Després de la golejada davant 
l’Espanyol B, els ànims del vestidor blau 
es van incrementar i el matx contra el filial 
blaugrana s’afrontarà amb el màxim nivell i 
l’objectiu de mostrar les grans sensacions 
que s’han ofert contra els rivals directes, 
superant tres (Alavés, Osasuna i Zaragoza) 
dels quatre duels disputats.
Si no hi ha canvis o novetats, el partit da-
vant el FC Barcelona B també serà a porta 
tancada i tancarà l’any 2020. El primer de 
l’any 2021 serà contra l’Osasuna a domici-
li, previsiblement dissabte 9 de gener.

jar les botes. Aquesta temporada amb l’as-
cens a Primera Catalana també ho tenia 
al cap però va arribar la pandèmia i encara 
no ho he pogut fer. La meva idea era fer-
ho amb l’ascens i no ser fins on arriba-
ré”, assegura el jugador de la Llefià, qui 
va bufar 41 espelmes fa unes setmanes. 
“Hi ha molta incertesa i el ritme de competició 
es perd. Amb aquesta situació, perdem les 
ganes de jugar i n’hi haurà gent que es pugui 
plantejar penjar les botes o prendre certes si-
tuacions. Amb 35, 36 o 37 ja et pots començar 
a plantejar la retirada. Tot depèn de la il·lusió. 
Continuar un any més? Tinc ganes però sóc 
conscient que no puc esperar fins a un dia 
que no sé quan arribaré. Em retiraré aquest 
any i m’agradaria que fos en un camp”. 
 
Adil 
Tot el contrari és el context del seu 
company Adil Chkirou. L’extrem dret 
del Young Talent també té 41 anys però 
amb un físic poc comú. “El cos em respon 
molt bé i no tinc la retirada al cap. Puc ju-
gar i entrenar molt bé perquè em cuido i 

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com FUTBOL COMARCAL

sempre surto a córrer i faig físic”, exposa. 
“Mai he tingut lesions gràcies a Déu i se-
guiré jugant un any més perquè físicament 
em trobo bé”, reconeix. A més a més, ass-
rgurar que “no ha perdut forma física per-
què ha mantingut la seva activitat diària”. 

Més enllà de Casulleras i Adil, n’hi ha d’altres 
exemples de jugadors nascuts entre els anys 
1979 i 1984. Al mateix vestidor que Adil tam-
bé hi és Josué Casanovas, amb 40 anys, i 
al CF Lloreda s’apropen Manuel González 
‘Lolo’ (38) i Alberto Pérez (36).

Del 17/12 al 31/12/2020
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Pilar Ruiz, presidenta del Seagull: “Si es pugés, 
el club hauria de tenir el suport que mereix”

Foto: M.E

Foto: FCF

El primer equip del Club Esportiu Sea-
gull de Badalona ha començat la tem-
porada 2020 - 2021 engrescant la ciu-
tat i començant a creure que l’ascens a 
Primera Divisió és una fita a l’abast. Així 
ho justifiquen els resultats i la classifi-
cació: líders. 
Però, és una sorpresa aquest inici de 
temporada? És viable l’ascens a la Pri-
mera Iberdrola? Per conèixer i resoldre 
aquests dubtes, el Diari de Badalona 
entrevista la presidenta de les ‘gavi-
nes’, Pilar Ruiz. 

Sis victòries en vuit jornades de lliga i 
només dues derrotes. Aquest inici ful-
gurant de temporada el teníeu al cap 
la junta directiva?
Sincerament, sí. Els fitxatges d’aquesta 
temporada els teníem al cap amb aquesta 
previsió d’assolir el repte d’intentar ascen-
dir a Primera Divisió i els resultats ens 
ho estan demostrant. Hem tingut dues 
relliscades tal com pot ocórrer a qualse-
vol equip però tenim un conjunt per man-
tenir aquesta lluita durant tota la segona 
volta (que arrenca aquest diumenge amb 
la visita a l’Estadi del FC Barcelona B). 
 
En quin punt es troba aquest salt de 
qualitat i potencial que té l’equip i el 
club ara mateix?
Aquest fonament és molt mental. Fa tres/
quatre temporades que mantenim el bloc i 
les jugadores s’havien de creure que aquest 
repte era possible. Totes tenen un projecte 
de Primera Divisió i les peces que arriben al 
club així ho veuen i és la seva aspiració. Ara 
estem parlant del tercer club de Catalunya, 

veuen que després de Barça i Espanyol no 
tenen una altra alternativa de màxim nivell i 
la Reto Iberdrola és el caramel que tenen a 
l’abast per poder fer el salt en un futur.
 
És inevitable no parlar del context ac-
tual sanitari que ens afecta a tots. Hi 
havia cap temor amb l’inici de la tem-
porada?
Quan vam començar la temporada creiem 
que no podríem jugar de forma continuada 
sinó més aviat amb setmanes sense poder 
jugar i competir. Però tot i aquest inici de 
temporada segueix manant la covid-19, 
amb el repte al cap d’intentar pujar a Prime-
ra Divisió. Les jugadores ho tenen clar i el 

seu treball al camp així ho està demostrant. 

Encara et sorprén jugar contra clubs 
de la categoria que pot tenir un Ala-
vés, Osasuna, Athletic o Barcelona?
En sorprén i m’agrada, però, com a dona, 
m’agradaria que els clubs que tenen 
masculí també apostessin pel femení. 
Ara mateix tenim els problemes de cada 
any. Nosaltres som una entitat femenina 
però les noies que han de conviure amb 
el femení no se’ls ajuda prou. El creixe-
ment econòmic és ara mateix la urgèn-
cia que tenim les categories femenines. 
 
L’ascens a Primera Iberdrola és viable 
ara mateix?
Si la RFEF manté els ajuts és viable i po-
dem competir. Després l’Ajuntament també 
t’ha de recolzar en funció de la categoria i 
l’exigència de l’esglaó a on lluites. També 
s’ha de trobar un espònsor que ens ajudi a 
poder gestionar les mancances que tenim 
com a entitat durant tota la temporada. 
 
Existeix aquesta inversió privada?
És molt difícil. Nosaltres tenim 28 anys i no 
tenim espònsor. Pràcticament ningú aposta. 
Tot i això, jugar a Primera és molt més fàcil, 
i més encara si tens un masculí al darrere. 
 
Quina llàstima veure l’Estadi buit amb 
el bon joc que està oferint l’equip i les 
fites que s’estan assolint. 
És molt trist veure el camp buit. Les juga-
dores no estan acostumades a jugar sense 

El Seagull aspira a aconseguir l’ascens a la Primera Divisió de futbol femení

públic. Cada jornada tenim molt suport i no 
sabem quan podrem tornar a obrir l’Estadi. 
 
A nivell mediàtic, el creixement que té 
l’equip i el futbol femení també té el 
seu ressò als mitjans.
Aquesta temporada s’ha reforçat l’as-
pecte digital i estem obtenint respos-
ta. El creixement és evident i el su-
port el tenim per part de mitjans de 
comunicació, entrenadors del club i ciutat. 
 
L’ascens, també tindria el seu impacte 
a la ciutat.
Som el club amb més categoria de la 
ciutat de Badalona. Si el futbol femení 
jugués a Primera Divisió hauria de tenir 
el suport que mereix perquè portem el 
nom de la ciutat a tot arreu. Les empreses 
haurien de ser conscients d’aquest po-
tencial que tenim i apostar per nosaltres. 
 
Quina llàstima que la base no pugui 
competir. Hi penseu també ara mateix 
en els conjunts de la  base?
Ara mateix volem que la base pugui com-
petir però la prioritat és la salut. No podem 
deixar de banda l’actual situació sanitària. 

Pilar Ruiz: 
“La temporada de 
l’equip és la previsió 
que tenim a la Junta 
Directiva i el repte és la 
Primera Iberdrola”

Pilar Ruiz: Si la RFEF 
mant´´e els ajusts, 
l’ascens a Primera 
Divisió és viable i 
podem competir a la 
màxima categoria“

Pilar Ruiz: 
“Trobar un espònsor 
privat és molt difícil. 
Tenim 28 anys de vida i 
mai l’hem trobat”
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L’Ademar s’emporta el derbi de La Plana davant el 
Badalonès i suma la primera com a ‘local’ (79-90)
La Penya B allarga la bona ratxa a l’Olímpic davant el Maresme

Foto: M.E
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Primera jornada de la LNFA a Saragossa

Els Badalona Dracs van debutar a 
la Serie de la Lliga Nacional de 
Futbol Americà (LNFA) amb un 
contundent triomf al camp Ibero 

Els Dracs debuten 
amb victòria (6-51)

de Saragossa davant els Zaragoza 
Hurricanes (6-51).
El conjunt d’Òscar Catalayud, 
guanyador de sis de les darreres 

set lligues (totes menys la de 
l’any 2015), va tornar a mostrar 
el seu potencial en el seu debut 
a terres aragoneses. Al descans, 
la solidesa i intensitat dels bada-
lonins ja es va veure al marcador 
(6-37) i la victòria es va acabar 
de consolidar al tercer i al quart 
temps.
Amb aquesta gran estrena, els 
Dracs lideren la seva Conferèn-
cia. Els Mallorca Voltors va ser 
l’altre conjunt que va guanyar al 
grup dels badalonins.

LIDERTEL, nou patrocinador
D’altra banda, el conjunt badaloní 
va anunciar l’acord de patrocini 
amb LIDERTEL, empresa distri-
buïdora de mòbils a escala na-
cional. Aquesta fructífera relació 
entrarà en vigor a partir del gener 
del 2021 i serà el nom corporatiu 
del primer equip: LIDERTEL Ba-
dalona Dracs.

Mireia Belmonte ja és a Tòquio. 
La nedadora badalonina va se-
gellar el seu passaport per als 
Jocs Olímpics de l’any 2021 al 
Trofeu Internacional de Castelló. 
L’atleta del barri de La Salut va 
aconseguir la mínima exigida a 
la modalitat dels 1.500. A més, 
Belmonte va afegir al sac la dels 
800 lliures, la seva especialitat 
a la piscina. Als 400 estils, la 

badalonina va descartar la seva 
participació a la final però ja té 
assegurada la seva participa-
ció als Jocs de Tòquio 2021. 
Amb un temps final de 
8:32.61, Belmonte va aconse-
guir el seu objectiu principal i 
va superar els seus rivals sen-
se dificultats. La seva presència 
al país asiàtic serà la seva quarta 
participació en uns JJOO.

Mireia Belmonte ja 
és a Tòquio 2021; 
quarts JJOO 

Foto: arxiu

Foto: Zaragoza Hurricanes

El Maristes Ademar es va imposar al der-
bi badaloní de La Plana. El duel de lliga 
EBA entre Badalonès i Ademar es va des-
envolupar igualat durant el primer quart 
(22-22). Però l’encert del conjunt de Lluís 
García i el desencert per part de l’equip de 
Xavi Riera va provocar la primera gran es-
cletxa i parcial del partit. Un 14-28 clau 
que no van desaprofitar els ‘vermells’ i va 
bloquejar els ‘dimonis’. Un lideratge que 
no va desaprofitar l’Ademar i va arrosse-
gar el Badalonès durant tot el segon temps 
(36-50). 
El +14 a favor dels ‘visitants’ no el va des-
aprofitar l’Ademar tot i la reacció local (64-
70). Els millors percentatges dels visitants 
en tirs de dos (13/31 dels locals per 24/36 
dels visitants) va mantenir el Maristes al 
capdavant fins a la botzina final (79-90). 
Oriol Franch amb 23 punts va liderar la 
victòria del seu equip. Cuesta va ser el 

màxim anotador del Badalonès, amb 22 
punts.
La primera a l’Olímpic
Per la seva part, el Joventut B també va 
sumar el primer triomf com a local. El con-
junt de César Saura va superar el Mataró 
Parc Maresme a l’Olímpic (81-76) en un 
partit molt disputat i que no es va resoldre 
fins al darrer quart, gràcies a un parcial 
verd-i-negre de 25 a 12. 
Amb 29 punts i 11 rebots, Malik Allen va 
ser MVP dels badalonins (35 de valora-
ció). Gerard Bosch, amb 15 punts i 4 re-
bots també va destacar a l’Olímpic.
Amb aquests marcadors i jornada conclou 
l’any 2020 i la competició ja no tornarà fins 
el 10 de gener, a excepció del Sant Antoni 
Ibiza - Joventut B, que es disputarà aquest 
diumenge 20 de desembre (12:30 hores). 
Maristes - Azulejos i Bisbal Bàsquet Ba-
dalonès seran els primers duels de l’any.

Del 17/12 al 31/12/2020
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La suma de platja i tennis és garantia d’èxit 
a Badalona. Fa exactament tres anys i dos 
mesos, un grup de cinc joves badalonins 
van plantejar a l’Ajuntament de Badalona 
la possibilitat de fundar un club de ten-
nis platja a la ciutat, on la seva instal·la-
ció esportiva era 100% la sorra de les 
platges badalonines. Un terreny de joc 
més que representatiu de la ciutat i on el 
seu aparador principal eren els curiosos 
que s’apropaven a la platja a gaudir del 
bon temps, l’esport i els amics o família. 
El seu president, Paco Ruiz, ens presen-
ta quina ha estat la raó de ser d’aques-
ta entitat esportiva i la seva evolució. 
“Fa tres anys vam jugar al Beach Tennis 
Barcelona i ens va agradar molt l’experièn-
cia. Som cinc badalonins que ens agrada 
fer esport a prop de la platja i vam veure 
que a Badalona no hi havia aquesta dis-
ciplina. Som l’única entitat esportiva amb 
un permís de platja per poder fer-ne ús 
en uns horaris determinats”, ens descriu. 
Amb una jornada d’Open Day’ van co-

Foto: BTB

Foto: BTBFoto: BTB

El Beach Tennis Badalona 
arrela a la platja del Pont del Petroli
Cinc badalonins van fundar el club fa exactament tres anys

“És un esport exigent físicament però amb 
una bona tècnica també el pots practi-
car sense tenir una condició física supe-
rior. Tenim joves i gent més adulta, des 
dels 13 anys fins al 65, amb un veterà 
de 72 anys”. A més a més, el club té el 
luxe de gaudir en les seves jornades do-
minicals del número 10 del Món i cam-
pió d’Espanya i Europa Gerard Rodríguez. 
Pel que fa a la competició, la tenen molt ben 
organitzada. Disputen lligues internes com 
la Lliga Notris (actual patrocinador), on po-
den participar tots els socis sense importar 
el seu nivell: “No volem perdre aquesta 
essència social que té l’entitat”. Aquesta 

mençar a donar a conèixer l’esport i el club 
i va tenir “un èxit increïble”, segons ens 
afirma el seu president . “Hem arribat als 70 
socis i aquest és el nostre sostre. La platja 
té el seu límit”. Des del mes d’octubre fins 
al mes de maig és la temporada d’hivern i 
de juny a setembre la temporada estiuenca. 

lliga interna té sis nivells i disposen de ma-
terial amb set pistes (tres durant l’estiu). Fa 
un any es van federar a la Federació Cata-
lana de Tennis i a la Federació Espanyola, 
on disputen la Lliga interclubs, amb quatre 
equips (tres masculins i un femení). Durant 

aquest mes de novembre van presentar el 
nou disseny de les equipacions que lluiran a 

El Beach Tennis Badalona 
disputa lligues internes a 
la platja amb sis nivells 
diferents

Paco Ruiz: 
“El pròxim pas és iniciar 
una Escola formativa per 
continuar arrelant”

partir de la nova temporada. Un pas més en 
la professionalització d’una entitat modesta 
“però molt viva i en creixement constant”. 
El pròxim pas és iniciar una Esco-
la formativa per continuar arrelant la 
pràctica del Beach Tennis a la ciutat i 
créixer. La platja del Pont del Petro-
li és la “instal·lació” escollida per la 
Junta Directiva, per la seva amplitud i 
una ubicació idònia arran de visibilitat. 
Podreu trobar més informació i l’actua-
litat de les activitats del club al Face-
book Beach Tennis Badalona, al web www.
beachtennisbadalona.com o al contacte 
beachtennisbadalona@gmail.com
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 Àries (21/3 al 20/4)
La teva ment va a mil per hora i sembla que recu-
peres el temps perdut i fas tota la feina endarrerida. 
Penses en fer un viatge, tan aviat puguis. Fas nous 
contactes.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Cerques ajuts i els recursos possibles, per poder tirar en-
davant els teus projectes personals i professionals. Pos-
sibilitat de rebre una herència en els propers dos anys. 

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Amb Venus per la Casa III, la teva ment entra a una 
etapa més tranquil·la i cerques vies per deixar enrere 
l’estrès. Recuperes alguna activitat lúdica que et fa feliç.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
FELICITATS! El Sol entra al teu signe. Amb la con-
junció de Júpiter/Saturn perds rigidesa. Augment de 
contactes i amics. Evolució en la filosofia de vida, et 
modernitzes.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Júpiter i Saturn per la Casa X, s’activa especial-
ment el sector professional i per poder donar el millor 
de tu, t’hauràs de posar al dia en coneixements i tec-
nologia.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Júpiter i Saturn a la teva Casa VII, inclina a que en els 
propers anys visquis situacions clau en el sector de la 
parella. Ha arribat l’hora de la maduració sentimental.  

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Et reafirmes en les teves opinions i pots mostrar-te una 
mica a la defensiva. Compte fins a deu, abans de llançar 
una sentència. Notícies d’una persona que estimes molt.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb l’entrada de Júpiter i Saturn al teu signe, pots sen-
tir que ja no val fer les coses com abans. Organitzar-te 
per alliberar-te serà necessari. Període de gran madu-
ració.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Sospeses la possibilitat d’emigrar o de fer un canvi, 
com anar a viure a pagès si ets de ciutat. Una perso-
na més gran que tu, potser estrangera, pot tenir molt 
a oferir-te.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
El sector laboral entra a una etapa de canvis i faràs més 
esforços per assolir l’estabilitat que vols. La salut de-
mana que hi posis atenció, potser cal canviar de teràpia.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Llibertat amb responsabilitat. Aquest pot set el teu lema. 
Deixes enrere alguns patrons obsolets i construeixes 
una nova manera de fer les coses, des dels fonaments.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Trobes plaer en estar sol i fer la teva. Mostres el teu 
costat més rebel. Algú et segueix des del silenci i et 
vigila a les xarxes. Sigues curós amb la informació 
que donis.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Del 17/12 al 31/12/2020

Sudoku
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