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Badalona
a les fosques
Diferents barris de la ciutat viuen
indignats pels constants talls de llum
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La pandèmia comença a
fer estralls en els sectors
més vulnerables
Més de 3.000 badalonins i badalonines
han perdut la feina durant el 2020
La pandèmia del coronavirus ha suposat,
a banda d’una crisi sanitària de primera
magnitud, una crisi econòmica mai vista en tan poc temps. En qüestió de mesos, s’han destruït centenars d’empreses
i s’han perdut milers de llocs de treball.
A Badalona, ara que hem acabat l’any, ja
tenim dades oficials d’aquesta crisi que
fa mesos que s’ensuma. Pel que fa a les
dades de l’atur, Badalona ha tancat l’any
de la Covid-19 amb més de 3.000 aturats més que amb els que va començar
el 2020. En concret, 3.025 persones a
les llistes del servei d’ocupació. La taxa
d’atur s’ha situat a la ciutat en el 15,09%.
Els estralls en l’ocupació de la pandèmia
són evidents, latents i persisteixen. Badalona registrava a finals del 2020 un total
de 16.628 persones a l’atur. Fins i tot en
un mes on sempre baixaven les dades de
desocupats, el desembre, 390 persones
han entrat a la llista de l’atur. Pel que fa
als ERTOS, hi ha dades preocupants, com
per exemple les 1.650 treballadors i treballadores de la ciutat que treballen en el
sector comercial i que durant l’any passat
van tenir un expedient de regulació a la
seva feina.
La pobresa augmenta en molts àmbits de Badalona
En molts sectors vulnerables de la ciutat
els efectes de la Covid ha provocat que
plogui sobre mullat. Un d’ells són les
persones que viuen al carrer. La nit del
passat 20 de maig la Taula Sense Llar

de Badalona va comptabilitzar un total
de 404 persones dormint en serveis per
a persones sense llar que funcionen a la
ciutat. D’aquestes, 50 persones van passar la nit al pavelló de Casagemes, habilitat durant els dies de confinament; 3 persones al dispositiu que es va crear per a
l’operació hivern; 25 persones en centres
d’acollida; 43 en pisos d’inserció; 142 en
habitatges inadequats (assentaments), i
141 en pensions i habitacions de rellogar.
Durant aquests darrers dies de temperatures molt baixes, fonts dels Serveis Socials
de l’Ajuntament de Badalona han explicat
que unes 150 persones estan sent ateses
en diversos allotjaments, des de Can Bofill Vell, albergs o hostals. Part d’aquestes
150 persones són les afectades per l’incendi de la nau cremada del carrer Guifré.
Des de l’Ajuntament reconeixen que moltes persones sense sostre són reticents
a deixar el carrer, tot i que els tècnics
municipals intenten convèncer de passar
aquestes nits tan fredes sota cobert. D’altra banda, un grup de persones que vivien
a la nau del Gorg continuen acampades
a l’antic solar on hi havia l’edifici cremat.
Uns 12.000 badalonins necessiten
ajuda dels Bancs d’Aliments
La pandèmia també té un efecte molt visible en els productes de primera necessitat. Tots els Bancs d’Aliments que disposa
Badalona han vist com creixia la demanda
dels seus serveis, durant els darrers mesos. A finals de l’any passat, unes 12.000

Els Banc d’Aliments han vist com creixia la demanda un 30% durant els darrers mesos
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3.025 badalonins i badalonines s’han sumat, durant el 2020, a les llistes de l’atur

persones a la ciutat rebien algun tipus
d’ajuda d’aquest banc d’Aliments. De fet,
tots els centres on reparteixen menjar a
Badalona han vist augmentar la demanda, en alguns casos fins al 30%. Pel que
fa als perfils, des del Banc d’Aliments de
la ciutat alerten que han vist com moltes
famílies, on dues persones tenien feina,
han vist com la pandèmia els deixava a
l’atur i per aquest motiu estan utilitzant els
serveis per demanar aliments. Les entitats
socials destaquen que aquest augment de
les sol·licituds d’ajuts, des de principis de
l’any passat, es deu al canvi de perfil de
les persones que recorren al servei. Així,
fins al març l’entitat atenia sobretot persones en situació de precarietat laboral
derivada de la crisi econòmica del 2008.

Ara en canvi, també atenen “gent nova”
que arran de la pandèmia ha perdut la
feina. Des d’aquestes entitats han destacat
la “gran baixada” que ha tingut el sector
de l’hosteleria, amb molts establiments
tancats, i han criticat que l’Ingrés Mínim
Vital, “que quan va sortir semblava que
podria salvar moltes coses”, no ha arribat
a moltes persones i “no s’ha notat”.
Més pressió sobre els treballadors
socials, amb la situació d’emergència per la Covid
Tots els Serveis Socials de les diferents
administracions no donen l’abast, des
del passat març. Mai han estat sobrats de
personal, però ara, amb la crisi econòmica provocada per la Covid-19 han hagut
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Can Bofí Vell ha reservat places per persones sense sostre

de multiplicar-se, bé fent teletreball o bé
des de les oficines que continuaven obertes. Sovint les imatges de les necessitats
i la pobresa que ha portat el coronavirus
dels que s’han quedat sense feina, sigui
amb contracte o sense, són les cues que
s’han format per demanar aliments o altres ajudes. La gran demanda, juntament
amb la necessitat de preservar la salut
de les treballadores de Serveis Socials
(la gran majoria són dones), va forçar un
canvi d’estratègia en l’atenció. Si abans
de l’emergència feien visites d’una hora,
per telèfon n’han reduït el temps a menys
de la meitat, i, si abans en feien quatre al
dia, durant aquests mesos n’han fet vuit,
el doble. Les dades indiquen que un 80%
de les persones que han anat a Serveis

Socials aquests mesos demanaven ajuda
per a aliments i un 20% per poder pagar el lloguer. Problemes econòmics que
s’han barrejat amb la necessitat d’assessorament en temes que no sempre eren
competència municipal: com tramitar un
ERTO, contactar amb el SEPE, etc. A més
a més, molta gent no té connectivitat i els
tràmits per internet no són sempre fàcils.
Pel que fa al perfil més habitual, segons
les dades dels mateixos serveis, dones
d’uns 50 anys de mitjana ha estat el més
habitual durant aquests darrers mesos. De
moment, Serveis Socials no preveu una
davallada de les persones que atenen, al
contrari, preveuen que durant els primers
mesos d’aquest 2021 creixerà la petició
d’ajuda.
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L’índex de rebrot continua creixent a Badalona
Badalona torna a enfilar-se als 800 punts
Després d’un Nadal que s’ha seguit caracteritzant per les reunions familiars,
l’índex de rebrot a Badalona i a Catalun-

ya en general torna a disparar-se. Aquest
creix dia rere dia, situant-se actualment
en 781 punts. Una xifra que s’enfila ja als

800 i que va al ritme de multiplicar-se en
menys d’una setmana, ja que aquest Diari
informava el dia 8 de gener que l’índex de
rebrot se situava en 547 punts.
En la mateixa línia, també creix l’Rt, la velocitat de contagi, que marca 1,44 (si és
superior a 1, l’epidèmia creix). Tots dos
indicadors, sumats al salt del percentatge
de positius, presagien que la tendència a
l’alça dels indicadors es pot mantenir durant els propers dies i setmanes.
De fet, durant els darrers set dies s’han
detectat un total de 752 positius a Badalona i 1215 en els darrers 14 dies.
A nivell català, la velocitat de propagació
de la covid-19, l’Rt, es manté en l’1,21
aquest dimarts, segons l’últim balanç del
Departament de Salut. En canvi, el risc de
rebrot puja, ho fa 63 punts, fins als 609.

ELS INGRESSATS PER COVID
A CAN RUTI AUGMENTEN UN
49% DURANT LES FESTES DE
NADAL
A l’Hospital Germans Trias la situació
actual, a 11 de gener, és “greu”, segons
alerten. Aquest dilluns, segons ha recollit l’Agència Catalana de Notícies, hi ha
182 pacients ingressats amb Covid-19,
60 més que abans de Nadal. Del total
de casos actuals, 21 són en estat semi
crític i ocupen el 42% dels llits disponibles. Pel que fa a les UCIs, hi ha 36
pacients amb covid-19, que ocupen el
60% de l’espai disponible -són 13 més
que abans de Festes-.

L’Hospital Germans Trias crea la primera Unitat
de Covid persistent pediàtrica de Catalunya
Aquesta tractarà els símptomes persistents del virus en infants i adolescents
L’Hospital Germans Trias ha posat en marxa
la primera Unitat funcional de Covid persistent pediàtrica de Catalunya. Es tracta d’una
unitat pionera creada fruit de la necessitat
d’atendre infants i adolescents que, després
de passar la Covid, continuen presentant
símptomes durant mesos, principalment
fatiga, dificultat respiratòria, debilitat i cefalees. La persistència d’aquests símptomes
produeix una incapacitat per realitzar activitats bàsiques de la vida diària, escolar, social
o personal. “És important, per tant, fer una
valoració global i donar una atenció multidisciplinària atenent a les manifestacions
físiques, cognitives i emocionals que comporta”, explica la cap de Servei de Pediatria,
Maria Méndez. La Unitat va començar a funcionar el passat 15 de desembre i, actualment, atén 14 pacients de l’àmbit territorial

Metropolitana Nord, de Lleida i Girona, amb
edats compreses entre els 10 i 17 anys.
Equip multidisciplinari per una atenció
integral d’excel·lència
La Unitat funcional està integrada per professionals del Servei de Pediatria especialistes en malalties infeccioses, neurologia, pneumologia i cardiologia; així com
professionals de Psiquiatria, Psicologia,
Rehabilitació, Radiologia i de l’educació.
L’equip compta també amb professionals
de l’Àrea de Neuropsicologia de l’Institut
Guttmann en virtut del conveni de col·laboració establert entre ambdues entitats amb
la creació d’una Unitat Funcional de Neurorehabilitació Pediàtrica des de 2006. Des
de l’ inici de la pandèmia per Sars-CoV-2
s’han anat descrivint casos de pacients amb

La Unitat de Covid pionera a Catalunya

simptomatologia persistent després d’haver tingut la Covid-19. En el cas d’infants
i adolescents, el conjunt de símptomes que
poden presentar és molt heterogeni i inclou
símptomes neurològics, respiratoris, digestius, psicològics, alteracions de la son
i dificultats escolars. Donada la incidència i

la incapacitat que suposa en molts casos, la
Organització Mundial de la Salut l’ha reconegut aquesta tardor com a patologia a tenir
present, estudiar, investigar i fer seguiment.
També han sorgit associacions de pacients
que reclamen reconeixement, atenció i seguiment.
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Indignació pels talls de llum als
barris de Badalona
Diferents barris de la ciutat
porten patint talls de llum des de fa setmanes

Quatre agents de la G.U. ferits
després de patir una agressió
per descobrir un pis de plantació
de marihuana
Quatre agents de la Guàrdia
Urbana han estat brutalment
agredits aquesta tarda quan
han descobert un pis amb la
llum “punxada” on hi havia una
plantació de marihuana. Els
fets han ocorregut en el carrer
d’Alfons XII del barri de Sant
Roc, la zona on es produeixen
els talls de subministrament a

causa del consum excessiu d’electricitat. Els agents han estat rodejats
i agredits per una torba de persones
amb pals i navalles i no han pogut
fer res per poder-se defensar. Els reforços de la Guàrdia Urbana han arribat de forma immediata i els agents
agredits han estat traslladats a l’Hospital Municipal amb ferides de diversa consideració.

Veïnes del barri de Sant Roc / Jordi Cotrina

Aquesta setmana era el torn de
Sant Crist, concretament del carrer Carles I, on van patir un tall
de llum que deixava al veïnat del
barri sense llum durant més de 15
hores. La Pau, el Progrés i Llefià
també són víctimes d’aquestes
sobrecàrregues elèctriques i Sant
Roc porta des del mes de desembre amb talls intermitents. A
aquest fet hem de sumar també la
pujada del preu de l’electricitat un

27% més, en plena onada de fred i
amb Filomena encara voltant molt
a prop. Contenidors i vehicles cremats són les conseqüències de les
protestes per tota la ciutat.
Pla de xoc per detectar plantacions il·legals de marihuana
a Sant Roc
L’alcalde Albiol ha engegat un pla
de xoc per detectar aquells habitatges amb plantacions de marihuana

que, segons ell, serien els culpables de la sobrecàrrega de la xarxa
elèctrica. En aquest sentit, Albiol
ha afirmat que ja s’està coordinant
amb els Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Urbana, també amb Endesa.
Segons l’Ajuntament, ja s’està treballant per facilitar la tramitació
de les reclamacions i és qüestió
de temps que aquest problema se
solucioni.

‘Badalona t’ho dona’
vol incentivar les compres
al comerç local

“Badalona t’ho dona”, campanya pel comerç local

“Badalona t’ho dona. Compra al
comerç de Badalona”. Aquesta
és la idea central de la campanya que l’Ajuntament ha posat

en marxa, en col·laboració amb
els representants de l’hostaleria,
marxants, restauradors, mercats
municipals, autònoms, etc., amb

l’objectiu que la ciutadania faci
les seves compres i consumeixi
a Badalona.
L’alcalde de Badalona, Xavier
Garcia Albiol, la regidora de Comerç, Mercats i Consum, Rosa
Bertran, i la regidora de Projecció de Ciutat, Comunicació
i Turisme, Rosa del Amo, han
presentat aquesta campanya que
pretén donar suport als establiments comercials, d’hostaleria i
restauració molt afectats per les
conseqüències derivades de la
pandèmia per la Covid19.
El pressupost inicial de la campanya és de 50.000 euros i
compta amb suport audiovisual
que es donarà a conèixer a través de mitjans de comunicació,
xarxes socials, banderoles i altres elements estàtics que hi ha
repartits per tota la ciutat.

BREUS

EL NADAL SOLIDARI ACONSEGUEIX RECOLLIR MÉS DE
3.800 JOGUINES
Més de 3.800 joguines recaptades són el resultat de la campanya
‘Cap infant sense joguina’, emmarcada en el Nadal Solidari de Badalona. Les joguines s’han entregat a les diferents Associacions encarregades de repartir els lots que inclouen diverses joguines entre
més de 1.800 infants de la ciutat.

ELS VISITANTS DEL CAMPAMENT REIAL VAN VALORAR
LA INSTAL·LACIÓ AMB UN 9,2 DE MITJANA
Les persones que van visitar el Campament Reial al parc de entre el 28 de
desembre i el 5 de gener han valorat
la instal·lació amb un 9,2 de mitjana i
han destacat especialment la qualitat
dels espectacles artístics. Aquestes
dades s’ha reflectit en les 1.500 enquestes que es van realitzar a la sortida
del Campament entre les 28.000 persones que van assistir a la instal·lació.

ELS COMERCIANTS DE BADALONA REPARTEIXEN 200.000€
DEL PRIMER PREMI DEL SORTEIG DEL NEN
Tenders i clients del centre de Badalona s’han repartit 200.000 euros
del primer premi de la loteria de Reis, el 19570. Una penya de comerciants va adquirir aquest número en l’administració La Bruixa del
Mar i va fer unes 40 participacions que han resultat agraciades amb
5.000 euros cadascuna.
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La campanya ‘Fem memòria’ de BSA vol agilitzar la
renovació de les receptes mèdiques
Les farmàcies detectaran els usuaris que s’apropen a la data de caducitat sense la renovació

Informació sobre la renovació a les farmàcies

Evitar que ens caduqui la prescripció
mèdica del pla de medicació demanant
cita amb el nostre metge/ssa de família, amb temps, i renovar la recepta de
manera àgil és l’objectiu de la campanya
de corresponsabilitat amb la ciutadania
«Fem memòria».
Comencem l’any i entre els bons propòsits, els professionals de l’Atenció
Primària de BSA donen suport a aquesta
iniciativa per renovar el pla de medicació
amb un mes d’antelació. En la majoria
dels casos els plans de medicació crònica són anuals, per tant, el control de les
dates és més senzill per als usuaris, fet
que no els exclou d’estar atents i anticipar-se a la data de caducitat. No obstant,
si la recepta prové de l’atenció especialitzada, recordem que la seva vigència no
supera els 2 mesos.
Tal i com recull la campanya «Fem
Memòria» l’usuari pot controlar la vigència dels seus medicaments tant si
té el pla de medicació imprès com si va
a la seva farmàcia directament. De fet, i

gràcies al treball col·laboratiu amb les
farmàcies de Badalona, Montgat i Tiana,
aquestes seran pro actives per detectar
aquells usuaris que s’apropen a la data
de caducitat sense la renovació pertinent.
Si la recepta caduca, sense fer aquesta
gestió, els tràmits de renovació poden
ocasionar l’endarreriment de l’administració, i amb freqüència, la programació
forçada d’un tràmit que va en detriment
de la capacitat de visites urgents dels
centres.
Més salut amb menys medicaments
Recordem que els 7 Centres d’Atenció
Primària i el Servei de Farmàcia de BSA
van engegar una altra campanya l’any
2019, en aquest cas sobre adequació
farmacològica. L’objectiu que continua
vigent: revisar i retirar els medicaments
en aquells casos on el tractament perllongat no tingui cap benefici per la salut
de l’usuari o, fins i tot, puguin produir o
incrementar alguns efectes adversos.
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PFB Serveis Funeraris fomenta la conciliació
familiar en l’àmbit laboral
La companyia s’ha adherit a un programa que aporta solucions a pares i mares
ral, així com la natalitat, que s’ha reduït un
30 % en la darrera dècada, segons dades
de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Per a Ana Gassió, directora general de PFB
Serveis Funeraris, “des de PFB apostem
per unes condicions laborals familiarment
responsables. Creiem que ens trobem en
un moment en què fer aquest pas és molt
necessari, i a la vegada també difícil per
totes les circumstàncies que estem vivint. Per això, ara més que mai, l’adhesió
a aquest programa és clau per refermar el
nostre compromís per facilitar una millor
harmonia entre la vida laboral i familiar
de tot l’equip. I sobretot, perquè el nostre

Edifici de PFB Serveis Funeraris

Amb l’objectiu d’acompanyar i ajudar els
empleats que decideixen tenir un fill, PFB
Serveis Funeraris s’ha sumat a Baby Friendly Companies, un programa que afavoreix i

dona suport les persones de l’empresa que
volen ser pares o mares. A través d’aquest
pla, PFB reforça la seva política corporativa
per fomentar la conciliació en l’àmbit labo-

personal se senti acompanyat i confortat
des de l’empresa, en un dels moments més
importants de la seva vida, el de ser pare
o mare”.
En aquest sentit, mitjançant Baby Friendly
Companies, PFB Serveis Funeraris amplia
els avantatges que ja contemplava en la
seva política de conciliació amb un servei
d’assessorament continuat en tot allò que
envolta la maternitat/paternitat (pediatria,
lactància, alimentació, etc.), a més d’una
guia de preparació per al naixement o l’entrega d’una cistella personalitzada, entre
altres elements per celebrar l’arribada d’un
nou fill.

Nou pla d’ocupació destinat
a la contractació laboral de
dones en situació d’atur

A partir d’avui dimarts el Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona (IMPO), obre la convocatòria per poder participar en una nova
edició del programa “Treball i Formació”,
destinat, en aquest cas, de forma exclusiva,
al col·lectiu de dones més vulnerables i que
es troben a l’atur. La voluntat d’aquest pla és
millorar l’ocupabilitat de les dones amb més
dificultats sòcio-laborals, agreujades, encara
més, per la situació sanitària de la Covid-19,
per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació transversal.
Aquest programa preveu la contractació laboral, durant dotze mesos, a temps complert,
de setze dones aturades i inscrites al Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació (no ocupades) i que
reuneixin els requisits següents:
a) Dones en situació d’atur inscrites com a

demandants d’ocupació (no ocupades), víctimes de violència de gènere.
b) Dones en risc de caure en situació d’atur
de llarga durada no perceptores de prestació
per desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment més grans de 52 anys.
El Servei Impuls Municipal de Promoció de
l’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona es
posarà en contacte amb aquelles persones
que compleixin amb els requisits administratius i amb el perfil del lloc de treball, segons les dades facilitades per les Oficines de
Treball del Municipi.
Per qualsevol consulta referent a aquesta
convocatòria podeu contactar, de 9 a 14 hores, fins el 26 de gener de 2021 al telèfon 93
460 52 00 o enviar un correu a plansocupació@badalona.cat.
La data d’inici del programa es preveu que
sigui el divendres 19 de febrer de 2021.
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Més de 25 propostes, fins al maig,
als tres teatres municipals de Badalona
El 30 de gener arriba l’obra “Jauria” sobre el cas de la “Manada”
Més de 25 propostes de teatre, música,
dansa i màgia que inclouen tant espectacles ajornats de les temporades anteriors
com noves propostes i les dues noves edicions dels festivals Memorial Li-Chang i
Blues&Ritmes. Una de les novetats és el
reajustament de l’horari d’inici de les funcions dels divendres i dels dissabtes, així
com del Cicle Gaudí els dimecres, a les
20h, per facilitar als espectadors el compliment de les condicions marcades pel
confinament nocturn. El tret de sortida el
donarà, el proper 30 de gener, l’obra Jauría, de Jordi Casanovas i Miguel del Arco,
una proposta de teatre documental sobre
el judici al cas de “La Manada” que es recupera de la temporada gener-maig 2020.
La seguiran dues obres també ajornades la
temporada anterior: el multipremiat show

còmic The Opera Locos i la comèdia familiar Els Brugarol. Del 13 de febrer al 7 de
març Badalona els teatres acolliran la XXI
edició del Memorial Li-Chang i del 19 al
28 de març arribarà, amb més ganes que
mai després de l’obligada cancel·lació la
temporada anterior, la nova edició del Festival Blues&Ritmes. La Covid-19 va frustrar que poguessin venir artistes com Joana Serrat & The Great Canyoners, que ara
sí podrem veure-la, finalment, estrenant
disc nou, el pròxim dissabte 20 de març.
Segueix el cicle de cinema Gaudí
Les sessions del Cicle Gaudí al Teatre
Margarida Xirgu seguiran sent els dimecres a les 20h. El pròxim dia 20 de gener
arribarà el film “Uno para todos” de David
Ilundain i “La boda” de Rosa de Icíar Bollaín, el 17 de febrer.

“Jauria” arribarà el dia 30 de gener a Badalona

L’Ajuntament convoca els
Premis Literaris Ciutat de Badalona 2021
Les obres poden presentar-se fins el 8 de març

Ja s’ha obert la convocatòria d’aquests premis literaris

L’Àrea de Cultura, Educació
i Joventut de l’Ajuntament
de Badalona, en col·laboració amb les entitats
Festa Nacional dels Països
Catalans i Amics del Teatre
Zorrilla, ha convocat els
Premis Literaris Ciutat de
Badalona 2021. Les obres
es poden presentar fins a
dilluns 8 de març de 2021
i han de ser originals i inèdites, i escrites en català.
Els premis es convoquen
en les quatre modalitats

habituals: 30è Premi Ciutat
de Badalona de Narrativa
– 34è Premi Països Catalans-Solstici d’Estiu, 23è
Premi Ciutat de Badalona
de Narrativa Juvenil, 21è
Premi Betúlia de Poesia –
Memorial Carme Guasch i
el 14è Premi de Teatre Breu
Andreu Solsona. La resolució del jurat es farà pública
durant el mes de juny de
2021.Podeu consultar les
dades al web municipal,
www.badalona.cat
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PRÈVIA LLIGA 20a Jornada Lliga ACB. Olímpic, dissabte 16 a les 20:45h

El calendari convida a recuperar sensacions

JOVENTUT BADALONA

ACUNSA GBC

Acunsa Gipuzkoa Basket, Movistar Estudiantes i Urbas Fuenlabrada són els tres
partits més pròxims que té el calendari
del Joventut. Un triple d’enfrontaments
òptims perquè el conjunt de Carles Duran pugui oblidar les tres desfetes contundents en què acumula als darrers

resultats. Reforçar la solidesa defensiva
és un dels aspectes a millorar a partir
del matx d’aquest dissabte. La visita del
cuer de la Lliga Endesa, amb només tres
victòries en divuit partits, convida a poder començar un nou cicle verd-i-negre
positiu. Al partit de la primera volta, els
Foto: ACB Photo

badalonins no van tenir cap dificultat per
poder sumar el triomf (68-99). Recuperar
la millor versió de Nenad Dimitrijevic i
Artur Zagars serà un dels punts que necessita superar l’equip i mantenir el bon
estat de forma de Ferran Bassas, Ante Tomic i Xabi López-Aróstegui.
Resultats darrera jornada
Gran Canaria 96
Real Betis 76
Bilbao 73
Unicaja 79
Acunsa GBC 89
Baxi Manresa 76
Urbas Fuenlabrada
Estudiantes
Real Madrid

-

85 Joventut
85 San Pablo		
106 Valencia B.
91 Baskonia
87 Tenerife
99 Barça
Andorra		
Casademont ZGZ
UCAM

Propera jornada
Joventut
Manresa
Casademont
Baskonia
Gran Canaria
Andorra
Obradoiro
Barça
San Pablo Burgos

-

Acunsa GBC
Unicaja
Urbas Fuenlabrada
Real Betis
Tenerife
Bilbao
Real Madrid		
Estudiantes
Valencia Basket

Pau Ribas, amb una ruptura muscular als
isquiotibials de la cama dreta, serà l’única baixa confirmada per aquest partit.
Jaime Echenique serà l’absència per part
del conjunt basc, ha incorporat l’aler-pivot Mike Carlson i Pere Tomàs tornarà a
trepitjar la pista central de l’Olímpic.
Classificació
		 Equip

G

P

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

16
15
14
14
13
12
10
9
8
8
7
7
6
5
5
5
4
4
3

1
3
4
4
5
6
8
9
8
9
9
11
10
11
12
12
14
14
15
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El sorteig de Copa, dilluns 18 de gener
Real Madrid, Barça, Tenerife i Baskonia, possibles rivals de la Penya
La Copa del Rei 2021 ja coneix els vuit
aspirants que intentaran aixecar el títol de
la competició més atípica de les 85 edicions - inclosa la d’aquest any - que s’han
disputat.
Real Madrid, Iberostar Tenerife, FC Barcelona, TD Systems Baskonia - caps de sèrie
- Valencia Basket, Heredia San Pablo Burgos, Joventut Badalona i Unicaja Málaga
són els conjunts que hi seran al sorteig del
pròxim dilluns 18 de gener.
A una setmana del sorteig, l’ ACB encara no ha avançat cap informació o notícia
arran del seu desenvolupament. Només
sabem que els partits de quarts de final es
jugaran dijous 11 i divendres 12 de febrer,
dissabte 13 es disputaran les dues semifinals i diumenge 14 la gran final. Tots els

partits tindran el Wizink Center com a seu i
el Real Madrid és l’equip amfitrió.
Si no hi hagués cap sorpresa de darrera
hora, l’assistència de públic serà nul·la (sí
que s’han desenvolupat concerts i altres
modalitats esportives amb públic al mateix
pavelló en les darreres setmanes) i encara
s’ha de decidir quin serà el criteri pel que
fa a la presència de mitjans i Juntes Directives dels equips participants.
En la darrera edició, al pavelló Martin Carpena de Málaga, els quarts de finals es van
disputar a les 19:00h i 21:30h, les semifinals a les 18:00h i 21:30h i la gran final a
les 18:30h.
Previsiblement, tampoc hi hauria d’haver
cap FanZone per tal d’evitar aglomeracions.

2019, úlitma participació e la Penya a la Copa

CRÒNICA EUROCUP

La segona fase comença amb una gran reacció a Málaga
UNICAJA MALAGA

86
El Joventut va reiniciar la seva participació a l’Eurocup amb el primer partit de
la segona fase i una enorme victòria al

JOVENTUT BADALONA

95
Martin Carpena contra l’Unicaja. Els badalonins van haver de reaccionar al tercer
quart (-12) per sumar el triomf.

Foto: Unicaja

El partit va arrencar amb la manca de contundència en defensa dels darrers partits,
els deures pendents no resolts que s’han
de solucionar urgentment. Durant el primer quart, l’Unicaja va aprofitar aquesta
falta d’agressivitat però Tomic (10 punts)
mantenia el marcador anivellat (18-18).
Tot i això, dos triples dels andalusos va
suposar la primera escletxa, abans de finalitzar el quart inicial (24-18).
Afortunadament, la reacció badalonina
en atac va arribar a temps i després de
tres intents sense encistellar cap triple,
Brodziansky i Ventura van millorar la
moral de l’equip i la Penya va tornar a
anivellar el matx (34-33). Amb el marcador sempre a remolc i sense poder
aturar els atacs locals, la diferència en
l’encert exterior i el rebot (15/11) va ser
la diferència que va mantenir els de Duran al darrera en el marcador abans del
descans (49-43).
El retorn a pista no va tenir cap reacció

badalonina inicial i la sangria de punts
va obligar Carles Duran a aturar el partit
amb només un minut al parquet i després
d’una màxima de 10 punts (53-43) que
semblava definitiva. El canvi de mentalitat verd-i-negra va tenir una petita reacció
amb un 0-6 que podia apropar la Penya al
marcador (53-49) però la resposta local
semblava impossible d’anivellar (63-51).
Al tram final del tercer període un 0-10
verd-i-negra va deixar el partit obert al
darrer període (68-66).
Aquest ‘in crescendo’ verd-i-negra, amb
Neno al capdavant, encara va millorar
els registres al quart final i la Penya va
anar a més, sumant una escletxa de set
punts impossible d’imaginar un quart enrere (72-79). Tot i això, l’Unicaja no es
va ensorrar i va reduir la diferència però
Brodziansky i Bassas van acabar de sentenciar el matx (86-95). Increïble reacció
badalonina als darrers quinze minuts i
primera victòria a Europa de l’any.
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LA PREVIA: 12a Jornada. Municipal Feixa Llarga. 17 de gener a les 18h

La segona volta comença a la Feixa Llarga

L´HOSPITALET

CF BADALONA

El debut del Badalona aquesta temporada
va ser força positiu. Amb una victòria per
la mínima contra el CE L’Hospitalet (1-0) a
l’Estadi. Onze jornades després, riberencs i
escapulats es tornen a enfrontar al primer
partit de la segona volta, i que es disputarà
a la Feixa Llarga (diumenge 18:00h, Esport
3).
Molt ha plogut des de la jornada inaugural, oferint els escapulats la seva cara més
amable però també la més amarga. L’estrena
dels badalonins va ser força bona i aquest
enfrontament ha de ser un exemple perquè
el Badalona recuperi la seva millor versió
defensiva i poder millorar les seves opcions
ofensives, molt pobres en bona part dels
partits disputats fins aleshores.
El rival d’aquesta jornada, és una de les

sorpreses del grup 3A a Segona Divisió
B. Els de Jonathan Risueño són un equip
nouvingut a la categoria i han aconseguit
mantenir-se a la part alta de la classificació.
Quatre victòries i una única derrota és el balanç com a local dels riberencs.
Per aquest enfrontament, Manolo González
tindrà les baixes d’Álex Sánchez sota pals i
Josep Jaume en defensa, ambdós expulsats
al partit davant el FC Barcelona B. El tècnic
de Folgoso do Courel i els seus homes van
ser sancionats amb dos partits a l’enfrontament del Johan Cruyff i no tornaran a participar en un partit fins a la pròxima jornada,
diumenge 24 a Badalona davant el Nàstic.
El Juvenil visita Manlleu
Per la seva banda, el Juvenil A de Santi Ál-

Foto: FlashBDN

varez també arrenca el segon equador de la
temporada i ho farà al camp del Manlleu.
L’objectiu és aspirar a l’ascens de categoria
i per fer-ho s’haurà de finalitzar la primera

part de la Nacional Juvenil entre els tres
primers. Ara com ara, són quarts, amb un
partit menys. A 4 punts del líder i a 3 del
segon classificat.

El mur escapulat es manté ferm a Andorra (1-1)
Classificació

ANDORRA - BADALONA

1

1

El Badalona esgarrapa un punt davant
l’Andorra en un partit amb clar domini tricolor i en què els escapulats es
van avançar al primer temps. La sòlida defensa badalonina va evitar que
els locals s’emportessin els tres punts.
El matx al Prada de Moles va arrencar
amb un guió de partit semblant al de la
jornada anterior davant el Barça B. El
Badalona va engegar els motors escapulats amb força i criteri en el domini de
la pilota. Amb Musa per banda esquerra,
els de Manolo González - qui no va poder dirigir el partit des de la banqueta per
sanció - van intentar apropar-se amb perill a la porteria defensada Ratti sota pals.
Aquesta explosivitat inicial escapulada
la va equilibrar ràpidament el conjunt de
Nacho Castro, construint les jugades amb
més calma que els badalonins però sense
generar gens de perill ofensiu durant el primer quart d’hora de partit. La primera gran

		Equip

PTS

GF

GC

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

17
16
16
16
14
13
13
12
12
10

20
11
13
11
6
7
15
11
11
9

9
8
13
10
6
9
14
12
14
15

9

5

9

Nàstic
Barcelona B
L’Hospitalet
Andorra
Llagostera
Badalona
Lleida
Cornellà
Espanyol B
Olot

11. Prat

Resultats Jornada 11

Foto: CF Badalona

acció d’atac del Badalona la va desaprofitar
Musa Bandeh. La recuperació de l’extrem
badaloní no va tenir la millor determinació i una clara oportunitat per avançarse al marcador va quedar en un no res.
Arran d’aquesta oportunitat, el domini de la

pilota va començar a imperar a favor dels
locals, davant un Badalona molt bé ubicat
a la gespa. Carlos Martínez va aconseguir
trencar l’entramat escapulat però Dorronsoro - el millor durant el primer temps va evitar l’1 a 0. Però quan més a prop

FC Barcelona 4 - Badalona 0
Andorra 1 - Lleida Esportiu 0
Nàstic 2 - Cornellà 2
Olot 1 - Espanyol B 1
Prat 0 - Llagostera 1
Descansa: CE L’Hospitalet
Propera Jornada
L’Hospitalet - Badalona
Prat - Espanyol B
Nàstic - Barcelona B
Olot - Cornellà
Andorra - Llagostera
Descansa: Lleida Esportiu
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Foto: FC Andorra

semblava la primera diana dels tricolors,
Robert Simón va aprofitar una cessió defensiva a Ratti per ficar la punta de la bota
i sorprendre amb el primer gol del Badalona. Un avantatge mínim que no va alterar
gens ni mica el guió dels minuts anterior.s
L’Andorra va augmentar la seva intensitat
en atac i Dorronsoro va tornar a aparèixer
per evitar novament el primer gol de Carlos
Martínez. Primer en un intent de vaselina
i posteriorment en un xut creuat ajustat al
pal. La millor notícia escapulada al descans era mantenir l’avantatge al marcador.
Amb una sensació tèrmica d’un grau
de temperatura va començar el segon
temps, amb menys intensitat que el primer temps i més equilibrat que la darrera
mitja hora dels 45 minuts inicials. Aquest
guió anivellat de partit va voler que la
primera oportunitat a porteria fos escapulada. Gran acció individual de Robert Simón per banda dreta i fuetada de
Musa Bandeh directa al travesser. La primera gran acció a porta dels badalonins,
després del gol de Robert al primer temps.
Amb la defensa més avançada al segon
temps, el Badalona va aconseguir aturar
les oportunitats tricolors a l’espai del primer temps i Dorronsoro no va tenir tanta
feina sota pals. Les pilotes penjades van
ser les aproximacions que més podien fer
la guitza els escapulats i en una d’aques-

tes va arribar l’empat, amb un servei de
cantonada com a conseqüència i que va
aprofitar Víctor Casadesús al segon pal.
L’equilibri al marcador no va ser suficient
per al conjunt del Principat i van seguir
buscant la remuntada amb insistència, davant un Badalona que defensava l’empat i
que finalment va aconseguir mantenir-ho
amb el xiulet final. Bon punt a domicili si
tenim en compte el domini i les ocasions
del rival.
Dorronsoro, primera titularitat
Després d’onze jornades de lliga, el
porter de Torrelavega Francisco Dorronsoro va debutar com a titular a la
porteria del CF Badalona. L’expulsió
d’Álex Sánchez davant el FC Barcelona
B li permetrà gaudir, com a mínim, de
dos partits defensant la porteria escapulada. Contra l’Andorra va ser el millor jugador badaloní durant el primer
temps, amb tres intervencions decisives que podrien haver avançat l’equip
tricolor. A la represa, no va tenir pràcticament feina tot i que l’empat local
va arribar després d’un servei de cantonada arran d’una acció perillosa no
aturada pel porter del Badalona. Bones
actuacions que es poden allargar durant aquest diumenge a L’Hospitalet.
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La Covid congela el Seagull sense competir durant
pràcticament mes i mig
Les ‘gavines’ ajornen els seus partits davant l’Osasuna i l’Alavés

Foto:: M.E

Divendres 8 de gener ho va anunciar
el club a través de les seves xarxes
socials: un brot de coronavirus aturava l’activitat esportiva del Seagull.
Quin inici d’any més frustrant per a
les ‘gavines’.
El Club Esportiu Seagull, que havia
de jugar diumenge passat contra
l’Osasuna a Tajonar en el primer partit
de l’any, va haver de notificar aquest
contratemps després de vacances de
Nadal a la Real Federació Espanyola
de Futbol (RFEF), l’organisme competent de la competició que disputa
el conjunt d’Ana Junyent, la Reto
Iberdrola.
Un cop el Comité de Competició va
oficialitzar l’ajornament del partit
contra el conjunt navarrès i també
el que s’hauria de disputar aquest
diumenge a l’Estadi contra l’Alavés,
el Seagull va confirmar ambdós ajornaments.
Aquest brot, que ha afectat, de moment, a dues jugadores de la primera

plantilla blava va aturar els entrenaments després de dues setmanes
d’activitat després d’una setmana de
descans. D’aquesta manera, les ‘gavines’ acumularan més d’un mes sense
jugar (el 20 de desembre va ser el darrer partit disputat contra el Barça B a
l’Estadi) i el proper matx del Seagull
no serà fins diumenge 30 de gener,
quan l’Athletic Club B visiti Badalona.
El cap de setmana del 23-2 d’aquest
mes hi haurà jornada de descans. En
total, 42 dies sense jugar un partit.
El matx davant l’Osasuna ja té nova
data confirmada i es disputarà dimecres 27 de gener a la Ciutat Esportiva
de Tajonar (16:30h). L’enfrontament
davant l’Alavés encara no té calendari.
A més a més, el futbol base de les
‘gavines’ tampoc reactivarà la seva
activitat fins que les restriccions siguin més permisives amb la mobilitat
i deixem enrere el confinament municipal.

14 BÀSQUET COMARCAL

La reacció del Badalonès
a La Bisbal no culmina en victòria (80-70)
El temporal Filomena ajorna el partit de l’Ademar davant el Moncayo
El Badalonès no va tenir una dolça
benvinguda al 2021. El conjunt de
Xavi Riera va arrossegar durant tot
el partit un 25-11 inicial en contra
en la seva estrena davant la Bisbal
Bàsquet.
Els badalonins van arribar a reaccionar i anivellar el matx durant els
tres quarts posteriors (18-23 / 1514 / 22-22) però el contundent inici negatiu va condicionar el partit
dels ‘dimonis’ a terres gironines.
El gran estat de forma d’Aleix Haro
(22 punts), Xavi Guirao (15 punts i
9 rebots) i Antonio Ruiz (15 punts
i 2 rebots) no va ser suficient perquè la reacció badalonina (49-46)
es pogués traduir en remuntada.
Després de dues victòries seguides, el Badalonès acumula dues
derrotes consecutives però es

manté a la part alta de classificació de la Conferència C-5 de lliga
EBA.
Abans del salt inicial, ambdós
conjunts van mostrar el seu suport
a les categories de formació i competicions autonòmiques, que no
poden jugar ni entrenar, a causa de
les restriccions de la Generalitat de
Catalunya. Des d’aquesta setmana,
s’ha activat la campanya ‘Ja n’hi ha
prou’, com a protesta cap aquesta
“criminalització”, que considera el
sector del basquetbol.
Per la seva part, el partit que havia
de disputar el Maristes Ademar a
La Plana davant el Moncayo es va
ajornar a causa del temporal Filomena. Diumenge 7 de març és la
nova data prevista per a la disputa
d’aquesta jornada.

Foto: Bisbal
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El partit dels Badalona Dracs
contra el Múrcia, ajornat
El LIDERTEL BDN Dracs no debutarà a casa

Els esports ‘indoor’
recuperen l’activitat
a partir de dilluns
Tot i que el PROCICAT encara no s’ha pronunciat i no ha
oficialitzat que les restriccions
s’allarguin durant 10 dies més,
els esports que es desenvolupin en pavellons, poliesportius
i gimnasos, recuperaran la seva
activitat a partir de dilluns 18 de
gener. La Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC)

va presentar una demanada al
TSJC contra la Generalitat per
aquesta decisió, i argumentant
que era inadmisible que l’esport
no es considerés una activitat
essencial.
Tot i això, el Tribunal va tombar
la demanda i mantindrà el tancament fins, com a mínim, diumenge 17.

Foto: arxiu FEFA

La segona jornada de la LNFA
dels LIDERTEL Badalona Dracs
contra el Murcia Cobras no es
disputarà aquest diumenge (11:00
hores) al camp de Montigalà, tal
com s’havia previst i a on havia de
debutar el fitxatge Cory Benedetto,
qui ocupa la posició de ‘quarterback’ A més a més, durant aquesta

setmana, també s’ha confirmat la
renovació de l’alemany Niko Lester.
L’equip d’Óscar Calatayud ha decidit no disputar el matx a causa
de la situació sanitària en què es
troba Catalunya i Múrcia. Un mes
després del matx de lliga, en què
van debutar amb una contundent
victòria a Saragossa, els Dracs

havien de tornar a jugar diumenge. Els badalonins lideren la seva
classificació i el debut del conjunt
murcià va ser a casa contra el Mallorca Voltors (7-33).
D’altra banda, el club ha estrenat
nova pàgina per aquest 2021 i
nova cançó. Es pot consultar a
badalonadracs.es
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