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Badalona
respira Nadal 
La ciutat recupera l’esperit nadalenc
amb esdeveniments i iniciatives solidàries  
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2021 és un any històric pel Círcol; també 
pels Pastorets. Després d’un 2020 on la 
pandèmia va impossibilitar la celebració del 
centenari de la mítica representació teatral 
nadalenca, enguany les condicions sani-
tàries permetran que l’entitat badalonina no 
s’estigui de res per organitzar els esdeve-
niments de commemoració i celebració de 
l’aniversari d’una representació emblemàti-
ca per la ciutat de Badalona. ‘La Dramàtica’, 
grup de teatre amateur del Círcol format per 
prop de 80 membres entre adults, joves i 

infants serà l’encarregada de tirar enda-
vant les representacions. ‘La Dramàtica’ 
va ser creada coincidint amb la fundació 
del Círcol, el 1879. En aquella època, les 
representacions teatrals que es feien eren 
de caràcter catòlic i es duien a terme du-
rant les festes de Quaresma i Advent. Amb 
el pas del temps, ‘La Dramàtica’ del Círcol 
va anar agafant un notable relleu en l’espai 
d’oci de la ciutat. El 1917 la programació de 
festes nadalenques de Badalona ja incloïa 
‘La Rosa de Jericó’ i ‘La Adoración de los 1.500 persones han fet Pastorets al Círcol / Foto: Gabriel Soler L’actriu Rosa Gàmiz i Toni Forteza interpretant els Pastorets als anys 80

Pastorets 
centenaris 
Els Pastorets del Círcol celebren 
100 anys de la seva primera 
representació a Badalona
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Reyes’, entre d’altres. La incorporació de la 
popular obra de Josep Maria Folch i Torres, 
‘Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant Je-
sús’, a principis dels anys vint ha marcat, 
des de llavors, una tradició per moltes fa-
mílies de la nostra ciutat.

Les representacions 
El Círcol ha programat un calendari espe-
cial de representacions dels Pastorets per 
celebrar-ne el centenari. El ‘debut’ serà el 
19 de desembre, amb passis a les 11:30h 
i les 18h. També hi haurà funció el 25 de 
desembre (20h), el 26 (18:30h), el 2 de 
gener (18h) i el 9 de gener (18h). La ses-
sió matinal del 19 de desembre tindrà una 
durada reduïda, pensada per poder ser més 
amena per a aquelles famílies que hagin 
d’assistir-hi amb nens petits. El dia 26 es 
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durà a terme l’acte central, que no serà una 
representació dels Pastorets comuna, ja 
que prendrà especial rellevància l’homenat-
ge a les aproximadament 80 persones que 
han tingut una participació destacada en fer 
possible que aquesta tradició es mantingui 
viva a través dels anys a Badalona. A més 
de l’obra en si, l’acte inclourà la projecció 
de material audiovisual complementari, una 
major presència de la música en directe i 
l’entrega d’obsequis als homenatjats. Fins 
a onze músics interpretaran les obres ori-
ginals dels Pastorets de Folch i Torres de 
l’any 1920, dirigides per Joan Aymerich, 
qui és el net del seu compositor original, 
de nom també Joan Aymerich. La resta de 
representacions també inclouran música en 
directe en un format més reduït -un quin-
tet-, s’afegiran alguns elements d’esceno-

grafia i vestuari renovats respecte a altres 
anys i se seguirà de forma fidel el text de 
Folch i Torres. 

Paraula de director
Una de les persones que més implicació ha 
tingut al llarg d’aquest centenari de Pasto-
rets al Círcol ha estat Toni Forteza, actual 
director de la funció i un dels rostres més 
visibles de la branca teatral de l’entitat. 
“Després d’estar privats de gaudir dels 100 
anys, ara ens arriba el moment de cele-
brar-ho com cal”, destaca Forteza. “El nét 
del compositor de les cançons de Pastorets 
exclusives del Círcol, en Joan Aymerich, ha 
arreglat les composicions originals perquè 
puguin ser cantades en directe. Aquesta 
serà la principal novetat d’enguany. El dia 
26 farem una funció especial. Serà una 

lectura dramatitzada sense decorats, amb 
la col·laboració de la coral del Círcol i amb 
un concert on la gent podrà escoltar tota la 
música. Al final farem un homenatge a totes 
aquelles persones vives que han participat 
en aquests 100 anys de Pastorets”, ens 
transmet el director. Per a tots els actors i 
actriu, independentment de l’edat, preparar 
els Pastorets al Círcol s’ha convertit en part 
de la seva vida. “A vegades pot fer mandra 
saber que per Nadal o Sant Esteve t’has 
d’aixecar de taula a les 5 de la tarda pels 
Pastorets, però al final ho fem perquè ens 
apassiona. La funció s’ha convertit en un 
retrobament entre tota la gent que fa tea-
tre al Círcol. Sabem que aquells dies, tots 
farem pinya junts. L’obra ens la sabem de 
memòria i això ens aporta una tranquil·litat 
total”, relata Toni Forteza. Com a director, 
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El director de Pastorets, Toni Forteza, ens explica el centenari

Imatge dels Pastorets el 1948 / Foto: Fons Josep Massip

Entrevista a Toni 
Forteza, director de 
Pastorets 

la seva feina principal és aconseguir “que 
tothom vingui als assajos”. En Toni és una 
de les prop de 1.500 persones que han par-
ticipat als Pastorets del Círcol des de 1920. 
L’entitat compta amb les bases sòlides per 
convertir aquest centenari en molts anys 
més. 

Col·laboració ciutadana
L’any 2020 Els Pastorets de Folch i Torres 
d’El Círcol de Badalona van fer cent anys 
des de la seva primera posada en escena. 
L’any passat, a causa de la pandèmia, no 
ho van poder celebrar, i és per això que en-
guany l’entitat es proposa tirar endavant el 
Centenari d’Els Pastorets en aquest 2021. 
El Círcol vol aprofitar l’avinentesa per dur 
a terme una renovació del vestuari, de l’es-

cenografia i de la música, que de retruc 
garantirà elevar l’esdeveniment per fer 
justícia a l’alçada de la fita que han as-
solit. Verkami és una de les eines que 
l’entitat està utilitzant per aconseguir 
part dels fons necessaris per dur a terme 
aquesta renovació (https://vkm.is/pasto-
rets100). Actualment hi ha una campanya 
de micromecenatge en marxa, on es po-
den aconseguir recompenses dividides 
en diversos packs, a la mida de totes les 
butxaques i gustos. Les recompenses 
volen ser una mostra d’agraïment, però 
també una manera d’experimentar els 
Pastorets d’una forma única i exclusiva. 
Col·laborant podràs aconseguir obsequis 
com el cartell oficial dels Pastorets, una 
entrada doble per l’assaig general, una 

disfressa antiga de Fúria o una sessió 
de fotos personalitzada amb el vestuari 
dels Pastorets. Verkami és el mitjà que 
permet crear sinergies entre El Círcol i tot 
aquell que vulgui recolzar una renovació 
necessària per garantir la supervivència 
d’un esdeveniment clau de la cultura 
popular badalonina. A més, aquesta re-
novació es farà evident enguany per tots 
els badalonins que acostumen a venir al 
teatre en aquestes dates, que de segui-
da podran observar una millora en el 
vestuari i l’escenografia i un increment 
de la presència de la música en directe, 
especialment en la funció homenatge del 
dia 26. En total, l’objectiu és assolir la fita 
dels 1.200 euros. 
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Estimades lectores, estimats lectors del Diari de Badalona,

A Badalona tenim ganes de Nadal, després d’un temps difícil per a tots i totes. La pandèmia ha fet que valorem encara més qualsevol oportunitat de gaudir 

en companyia de les nostres famílies.

A la ciutat ho tenim tot a punt perquè gaudiu d’aquestes festes amb activitats pensades per a tota la família i especialment per als més petits. Tornarem a gaudir un any 

més del Campament Reial, per segon any Ses Majestats els Reis Mags d’Orient instal·laran el seu campament al Parc de Montigalà i esperen la visita de tots els nens i 

nenes de la ciutat. Enguany a més estrenem una activitat que és original i divertida: les boles de neu gegants repartides a diferents punts de la ciutat.

El nostre programa d’activitats de Nadal aconsegueix que els més grans recuperem la màgia i la il·lusió que ens transmeten els petits de la casa.

Aviat acomiadarem aquest 2021, per davant ens queda un any en què les persones tornaran a estar al centre de la política. Un 2022 en el que Badalona deixarà d’estar 

aïllada. Ja estem treballant incansablement per aconseguir-ho, però us necessitem a totes i a tots per construir un projecte de ciutat participatiu, 

optimista i que no deixi ningú enrere.

Us desitjo un Bon Nadal i que el 2022 sigui un any ple de salut i alegries. Cuidem-nos molt!

Rubén Guijarro

Alcalde de Badalona

BONES FESTES!

Núm. 731



 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.comACTUALITAT8 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com

Les mares del CD Pomar celebren el seu primer torneig solidari 
El pròxim 21 de desembre, les mares del 
CD Pomar celebren el seu Primer Torneig 
de Futbol Solidari. L’esdeveniment se ce-
lebrarà al Municipal de Pomar i s’organitza 
per col·laborar amb l’Associació de Fami-
liars i Amics de Nens Oncològics de Cata-
lunya (AFANOC). Des de fa anys, AFANOC 
impulsa la campanya ‘Posa’t la gorra’, un 
conjunt d’esdeveniments que se celebren 
per tot el territori català al llarg de l’any i que 
serveixen per finançar l’entitat i ajudar les 
famílies amb infants amb càncer. Les mares 
del CD Pomar han estat venent les gorres 
d’AFANOC al llarg de diverses setmanes, 
les quals funcionaran com a entrada al tor-
neig. Amb la compra de cada gorra, tots els 
assistents rebran un número pel sorteig de 
productes que es farà abans de la final.

Ens posem la gorra
Un dels efectes secundaris que pateixen els 
infants i adolescents amb càncer és la pèr-
dua del cabell. Aquest fet sovint els obliga 
a cobrir-se el cap amb una gorra. La cam-

Aquest Nadal, Pomar es posa 
la gorra pel càncer infantil

panya ‘Posa’t la gorra’ busca ser un símbol 
de solidaritat vers tots aquests infants. La 
campanya és la font principal de recursos 
de l’AFANOC. Gràcies a totes aquestes go-
rres, l’entitat pot oferir els serveis a les famí-
lies amb un infant o adolescent amb càncer 
de manera gratuïta.
Les gorres que es venen no són qualsevol. 
Des del 2011, diversos dissenyadors i dis-
senyadores de màxim prestigi internacional 
s’encarreguen de fer-les. Jordi Labanda, 
Kukuzumusu, Custo Dalmau, Roser Cap-
devila, Munich o Desigual són alguns dels 
noms i marques que fan les gorres.

Des de 1987
L’Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya va néixer el 1987 
a partir de l’experiència vital que van viure 
un grup de pares i mares que es van trobar 
amb la situació de tenir un fill/a ingressat 
a l’hospital amb càncer. Aquella vivència 
els va fer detectar tot un conjunt de man-
cances derivades d’aquesta malaltia i van 

Es poden adquirir gorres solidàries per col·laborar 
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decidir organitzar-se per cercar solucions 
i trobar respostes que milloressin la qua-
litat de vida d’infants i famílies afectats. 
Durant tots aquests anys, s’han posat en 

marxa programes i serveis destinats 
a millorar la salut psicosocial de tots 
aquests infants i adolescents i les se-
ves famílies.
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20 llits per a pacient adult i pacient crític pediàtric

L’Hospital Germans Trias ha po-
sat en funcionament un nou es-
pai d’UCI, corresponent a 20 llits 
de crítics que s’integren de forma 
definitiva al parc de llits de crítics 
del centre. Es tracta de la segona 
planta de l’edifici, que connecta 

Entra en funcionament la nova 
UCI de l’Hospital Germans Trias

directament i a la mateixa cota 
amb l’actual UCI de l’Hospital. 
Abans de la pandèmia, l’Hospital 
disposava de 46 llits de crítics 
estructurals i l’obertura de l’edi-
fici polivalent va permetre habi-
litar un parc mòbil de crítics que 

podia créixer fins a 80 llits més. 
La inauguració d’aquesta planta, 
però, representa augmentar 20 
llits de crítics estructurals.

Unitat pediàtrica
D’aquests 20 llits, 16 estaran 
destinats a l’atenció del pacient 
crític adult i quatre estaran des-
tinats a l’atenció del pacient crític 
pediàtric, convertint-se així en la 
única unitat de crítics pediàtrics 
del Barcelonès Nord i Maresme 
i completant d’aquesta manera 
la cartera de serveis del territori 
tant pel que fa a la Medicina In-
tensiva com a la Pediatria. L’ac-
tivitat pediàtrica inicialment es 
limitarà a pacients majors de 5-6 
anys, però en el període de dos 
mesos, a partir del pròxim febrer, 
la nova UCI ja admetrà lactants 
i nens petits, tot disposant d’un 
equip específic de pediatres in-
tensivistes.

Can Ruti tindrà una unitat de crítics pediàtrics

SALUT INAUGURA UN NOU PUNT DE VACUNACIÓ 
A CAN RUTI

BADALONA CONVOCA EL CONCURS PER ESCOLLIR 
EL DISSENY DEL DIMONI

BREUS

La Regió Sanitària Metropolitana 
Nord compta amb un nou punt 
de vacunació poblacional a Ba-
dalona. Està ubicat a l’Hospital 
Germans Trias i funcionarà totes 
les tardes, des de les 16h fins a 
les 21h, i els caps de setmana i 
festius de 9h a 21h. Per accedir 
a aquest punt, cal fer-ho per la 
porta del nou edifici UCI, al cos-
tat de la cafeteria del públic. Els 

L’Ajuntament de Badalona ha 
obert la convocatòria del vint-
i-tresè concurs Crema’l tu!, 
Premi de Disseny del Dimoni 
de Badalona de les Festes de 
Maig amb la voluntat de donar 
a la ciutadania l’oportunitat de 
dissenyar un dels símbols cul-
turals de la ciutat: el Dimoni 
de les Festes de Maig. Els par-
ticipants podran presentar el 
seu disseny, que s’ha d’ajustar 

professionals que administraran 
les vacunes són de la Gerència 
Metropolitana Nord de l’Institut 
Català de la Salut. En aquest 
punt es posaran primeres i se-
gones dosis contra la COVID-19 
als majors de 12 anys que enca-
ra no s’hagin vacunat i la dosi de 
reforç a aquells col·lectius que 
els pertoqui: ara mateix, les per-
sones de 60 anys o més. 

a unes bases concretes, abans 
del divendres 11 de febrer de 
2022. El disseny guanyador, 
que serà escollit per un jurat, 
prendrà forma i es construirà 
amb una estructura de fus-
ta d’entre 12 i 14 metres i es 
plantarà a la platja uns dies 
abans de la Cremada, la nit 
del 10 de maig, perquè tota 
la ciutadania pugui veure’l i 
gaudir-lo. 

Gaudeix del reportatge 
en vídeo



El Tió Bufó és un taller artesà badaloní que ha fabricat 
més de 100.000 tions en els últims 20 anys

Fabricants d’il·lusió: 
Badalona exporta el tió arreu del món

Els rostres es pinten sempre a mà alçada i sense plantilles

El Nadal és sinònim d’il·lusió i d’esperança; 
és un moment on la imaginació i la màgia 
fan que tot esdevingui possible. A Catalunya, 
el gran responsable de convertir el Nadal en 
un tresor col·lectiu és el tió. Quan pensem en 
ell, de ben segur que tots l’imaginem com un 
gran amic; com el personatge més especial de 
la nostra infantesa. Fa més de dues dècades 
que Badalona s’ha convertit en un dels centres 
neuràlgics creadors d’aquesta màgica criatura. 
El Tió Bufó, situat al carrer dels Jocs Florals, 
és un taller artesà on el tió cobra vida, després 
de completar un acurat i precís procés creatiu 
i de confecció. La badalonina Carmen Soto fa 
més de 20 anys que es va decidir a inaugurar 
una aventura empresarial que l’ha vinculat, per 
sempre, al personatge “predilecte” de la seva 
joventut. “El meu tió era un tros de branca 
sense potes que la família va trobar al bosc”, 
ens relata. La Carmen ha estat capaç de trans-
formar l’eterna imatge del seu tió en una va-
rietat enorme de personatges màgics: des de 
menuts tions de 3cm a autèntiques obres d’art 
de més de 2 metres de longitud. Sensacional.

Un estadi ple
Durant més de 20 anys, el Tió Bufó ha omplert 
milers i milers de llars d’alegria, fent-hi arribar 
el tió de Nadal. El 2020, per exemple, el taller 
artesà badaloní va crear uns 5.000 tions, xifra 
que multiplicada pels anys de servei que acu-
mula l’empresa ens permetria omplir tots els 
seients del Camp Nou amb el símbol nadalenc 
català més emblemàtic. Cal destacar que el Tió 
Bufó envia tions arreu del món. Madrid és un 
gran client, però també es fan enviaments a 
múltiples països europeus o fins i tot als Estats 
Units. L’any passat, una marca de primer nivell 
internacional com Louis Vuitton va encarregar 
al taller badaloní la confecció de 2.000 tions 
per guarnir els seus lots de Nadal. 

Neix la tiona
El tió del Tió Bufó és especial. Mai n’hi ha dos 
d’iguals, ja que estan pintats a ma alçada, sen-
se fer servir plantilles. Tots són fets de fusta 
de màxima qualitat i incorporen potes de fusta 
de branca natural, barretina, manta i bastó. “En 
els últims anys hem incorporat la tiona, la ver-

rregar de crear l’actual tió de Badalona, una 
peça artesanal única de més de 2 metres. Per 
evitar dificultats logístiques amb un tronc 
que podia arribar a pesar més de 400 quilos, 
es va optar per utilitzar una tècnica de buidat 
interior que s’empra amb les barques i els 
submarins. 

Ens casem?
A banda del Tió Bufó, Carmen Soto també 
dirigeix Abril Dissenys, un taller de com-
plements florals per a casaments i d’altres 
esdeveniments. L’artesania i el disseny són 
les dues grans passions de la Carme, i les 
flors sempre han estat les seves amigues 
inseparables. Fa 45 anys que la badalonina 
va començar a fer els seus primers bouquets. 
Aquella apassionada aventura inicial l’ha dut 
a compartir fires de mostres a Madrid, Barce-
lona, València o París, envoltada dels dissen-
yadors i modistes de més prestigi internacio-
nal. “Tocar les flors m’omple de vida”, afirma 
la Carme. Sens dubte, tota creació nascuda al 
seu taller ens fa sentir el mateix.

sió femenina del tió. En comptes de barretina, 
la tiona llueix un llaç al cap”, exposa Carmen 
Soto, fundadora de l’empresa. 

El tresor de la fusta
La majoria de la fusta utilitzada al Tió Bufó ve 
de terres gironines. “Nosaltres donem una se-
gona vida a tota la fusta del bosc que es neteja 
per evitar que els incendis es propaguin amb 
més violència”, ens expliquen des del taller. 
Un cop la fusta arriba, cal mantenir-la amb 
desinfectants uns dies per eliminar problemes 
de salubritat. Tot seguit, cal llimar les cares, 
netejar el tronc, fer els forats, pintar el rostre 
i incorporar-hi tots els elements decoratius. 
El més curiós és que la fusta que s’utilitza en 
cada campanya de Nadal s’ha collit l’any ante-
rior i es manté desada com un autèntic tresor. 
“Es fa d’aquesta manera per evitar problemà-
tiques d’insectes característics dels mesos de 
primavera i estiu”, detalla Carmen Soto. 

El tió submarí
Fa uns sis anys que el Tió Bufó es va enca-
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Veïns de la Morera transformen la seva llar en un espai on el Pare Noel rep els infants 

Iniciatives creades des de la solidaritat; 
per pura germanor ciutadana, són les que 
fan ciutat. Aquest Nadal, Badalona s’ha fet 
viral als mitjans de comunicació d’arreu 
de Catalunya gràcies a un preciós projec-
te impulsat per una família del barri de la 
Morera. En Cristian Costa, la seva dona i 

La llar més solidària del Nadal 
arriba a Badalona 

els seus fills han cedit la seva llar per or-
ganitzar un espai on el Pare Noel pugui 
rebre els infants de la ciutat. La família ha 
transformat el seu jardí de forma transver-
sal, decorant-lo com si es tractés de la llar 
del Pare Noel, a Lapònia, i ha convidat a 
tots els veïns i veïnes a visitar-los durant 

dues jornades de portes obertes: el 8 i el 
19 de desembre de 18h a 20h. Els nens 
petits de 0 a 5 anys, les persones amb 
discapacitat i la gent gran té prioritat 
d’accés. 

Una tradició familiar
“Nosaltres sempre decorem la casa. Ho 
fem per Halloween i també per Nadal. 
Aquest any vam decidir fer-ho públic 
i convidar els nens i nenes de Badalo-
na. Venim d’una etapa on els més petits 
no han pogut gaudir de ple de l’esperit 
del Nadal. Simplement volem aportar 
el nostre granet de sorra per fer-los fe-
liços”, destaca Cristian Costa. El passat 
8 de desembre ja es va celebrar el pri-
mer esdeveniment, i va ser tot un èxit, ja 
que centenaris de badalonins van poder 
gaudir del Pare Noel, de Mickey Mouse 
i Minnie, d’un concert en directe i dels 
caramels regalats. “La veritat és que tot 
s’ha fet viral. Ens vam adonar que la cosa 
havia crescut quan els nostres veïns ens 
van dir que estàvem sortint a la televi-
sió”, reconeix la família organitzadora. 

Un Pare Noel rep els infants a la casa

La iniciativa s’ha fet viral a tots els mitjans catalansEls organitzadors volen fomentar l’esperit solidari 

Valor solidari
En Cristian, la seva dona i els seus fills 
van decidir crear aquesta iniciativa per 
pura solidaritat. Com és lògic, per partici-
par-hi no es cobra entrada. Tot el cost de 
la decoració i de l’esdeveniment en si va 
a càrrec seu. Alguns amics i veïns s’han 
ofert a aportar diferents coses per tal de 
completar l’experiència. “Ens agrada que 
els nostres fills participin, siguin solida-
ris i vegin que a la vida s’han de fer co-
ses pels altres”, ens expliquen. “Hem de 
deixar de pensar tant en nosaltres i en els 
diners. La pandèmia ens va fer canviar de 
xip en molts aspectes, però tot s’oblida 
massa ràpidament”, afegeixen. 

Que es parli de Badalona
La creació d’aquesta llar del Nadal a la Mo-
rera s’ha fet viral a les xarxes i a les televi-
sions d’arreu de Catalunya. Els organitza-
dors creuen que és positiu, després d’una 
etapa on la ciutat sempre ha estat a l’úll de 
l’huracà per temes polèmics i molt perjudi-
cials per a la seva imatge. La llar del Nadal 
de la Morera ha fet i seguirà fent ciutat.

Gaudeix 
del 
reportatge 
en vídeo
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com a material solidari per als nens i ne-
nes del Marroc. Per cada dues bicicletes 
venudes se’n donarà una com a part del 
material. L’equip Raid Pals busca em-
preses que vulguin col·laborar amb ells 
aportant material propi, tant per ajudar 
de la fabricació de les bicicletes com per 
exercir una donació directa a les zones 
del recorregut que més ho necessitin.

L’aventura, al detall
El punt de partida serà Tànger. Tots els 
corredors d’Uniraid creuaran el Marroc 
per l’interior, travessant l’Atlas, on es 
farà entrega del material escolar i so-
lidari a llogarrets seleccionats prèvia-
ment per l’organització. Tot seguit, els 
cotxes continuaran en direcció sud, cap 
a les dunes de l’Erg Chebbi. Tots els 
participants recorreran el desert seguint 
les antigues rutes del París-Dakar, fins 
arribar a Marràqueix, la ciutat imperial 
més famosa del nord d’Àfrica. En total, 6 
etapes on es combina la conducció per 

carreteres de muntanya, pistes, sorra i 
dunes. L’expedició dormirà en campa-
ments al desert i en bivacs envoltats de 
dunes.

Sense aparells electrònics
Sens dubte, el gran repte que planteja 
l’Uniraid és superar les 6 etapes amb 
només un roadbook, un mapa i una 
brúixola (sense GPS ni dispositius 
electrònics), a bord d’un cotxe de més 
de 20 anys, superant els obstacles na-
turals i les diverses proves d’estratègia i 
habilitat proposades per l’organització. 
Cal destacar, però, que l’assistència 
mecànica està assegurada i és un dels 
serveis més valorats per tots els estu-
diants que participen al raid. L’equip 
mecànic està format per més de 30 
professionals, cotxes 4x4, furgonetes i 
cotxes escombre, a banda de treballar 
les 24 hores del dia per solucionar els 
problemes i avaries que puguin anar 
sorgint.El ral·li segueix antigues rutes del París-Dakar

Alberto Veiga i Salva Gázquez creuaran el Marroc amb un cotxe que té 27 anys
Creuar el Marroc de nord a sud amb un 
cotxe de 27 anys d’antiguitat i amb la mis-
sió de completar un ral·li que ajudi totes 
les comunitats necessitades que viuen al 
voltant del recorregut de la prova. Aques-
ta és la missió de l’Alberto Veiga i el Salva 
Gázquez, dos projectes d’enginyers de Ba-
dalona. L’Alberto, estudiant d’Enginyeria 
d’Automoció, i el Salva, estudiant d’En-
ginyeria Electrònica Industrial i Automà-
tica, participaran en la pròxima edició de 
l’Uniraid. Però... Què és això? Uniraid és 
un ral·li solidari que se celebra del 12 al 
20 de febrer del 2022 al Marroc. Es tracta 
d’una aventura on només hi poden parti-
cipar estudiants universitaris d’entre 18 i 
28 anys. Cada equip ha d’aportar un cotxe 
de més de 20 anys d’antiguitat per parti-

Creuar el desert amb un Citroën AX: 
el ral·li solidari de dos badalonins 

cipar en la competició. Es creua Marroc 
de nord a sud durant nou dies i, a mesura 
que s’avança, es va fent entrega de ma-
terial solidari en diferents pobles remots 
del país. Cada equip participant ha de fer 
entrega d’un mínim de 40kg de material 
solidari en pobles situats al desert.

Els Raid Pals de Badalona
Alberto Veiga i Salva Gázquez conformen 
l’equip Raid Pals. Els ‘pilots’ badalonins 
conduiran un Citroen AX que ja té 27 
anys i que compta amb només 60cv de 
potència. Tots dos són uns grans amants 
de la bicicleta i, pensant en l’aventura que 
viuran al febrer, van pensar en fabricar i 
vendre les seves pròpies bicis per poder 
finançar part del viatge i aportar-les també Cada equip ha d’aportar un mínim de 40kg de material solidari 

Gaudeix del reportatge 
en vídeo
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És la més antiga de Catalunya: va començar el 1908 amb un assortidor

La quarta generació està al capdavant del negoci / Foto: Família Fitó

“Autos i motos brunzint aniran cap a Giro-
na, gastant gasolina Fitó, que és la més ba-
rata i bona”. Aquests versos els va escriure 
als anys 30 Ramon Fitó Vidal, creador de la 
Benzinera Fitó a inicis del segle passat. Fitó 
va ser un autèntic visionari, ja que va ser 
capaç d’impulsar una idea de negoci que 
s’acabaria convertint en l’estació de servei 
més antiga de Catalunya. I sí, la tenim a Ba-
dalona. La història de la benzinera comença 
el 1908. Ramon Fitó s’havia traslladat a la 
nostra ciutat per treballar a la Deutsche and 
Company, una refineria que hi havia on ara 

hi ha el Pont del Petroli. La seva perspicàcia 
li va fer entendre que la gasolina podia ser 
la nova mina d’or del món industrial. Per 
aquest motiu va decidir instal·lar un assorti-
dor de benzina al carrer Garriga. Finalment, 
la creixent demanda va dur-lo a obrir l’esta-
ció de servei el 1934, a tocar de Pep Ventu-
ra. Quan es funda, la gasolinera Fitó estava 
als afores de Badalona. Hi havia la fàbrica 
d’alcohol coneguda com La Brisa i una de 
tèxtil, Can Borràs. Més tard, s’hi va fer el 
pavelló d’Ausiàs March. Fins que no va fer-
se la variant viària de Badalona a Montgat, 

la gasolinera Fitó va estar situada en un lloc 
clau de trànsit de cotxes i camions que ana-
ven cap al nord de Catalunya i França. Amb 
113 anys de trajectòria, avui la quarta gene-
ració del visionari Fitó, formada pels seus 
tres besnets, s’encarrega avui de mantenir 
la prestació del servei. 

Mantenir l’estètica
La família Fitó ens rep a les instal·lacions de 
l’estació de servei, situada a l’avinguda Al-
fons XIII, 24, per explicar-nos com ha estat 
possible celebrar 113 Nadals a la ciutat amb 
el negoci actiu. “Quan es va fer l’edifici, era 
considerat molt modern. En aquella època 
no s’utilitzaven materials d’arquitectura in-
dustrial com el ferro. Salvant les distàncies, 
tenim l’exemple de la Torre Eiffel a París”, 
ens detalla la família. Quan l’estació de ser-
vei ja comptava amb anys de trajectòria, va 
arribar un moment on la resta de benzineres 
van començar a modernitzar-se i a adoptar 
els noms de grans marques internacionals. 

Fitó va resistir, prenent la decisió de poten-
ciar la seva estètica vintage i el seu llegat 
antic. “Part d’aquesta filosofia també és el 
fet de mantenir amb nosaltres i durant tota la 
vida els mateixos treballadors. Creiem que 
això ens aporta un factor diferencial. Pot-
ser a nivell de negoci no és el millor, però 
ens agrada així”, ens expliquen els germans 
Fitó. Cal recordar que la seva estació de 
servei és l’única de Badalona on l’autoser-
vei no existeix. Són els treballadors els qui 
posen la benzina als vehicles dels clients. 

Una referència
Al barri, la gasolinera s’ha acabat convertint 
en un punt de referència. “Sempre ve gent 
que necessita alguna cosa o demanar un fa-
vor. Abans obríem les 24 hores i tothom sabia 
que podia recórrer a nosaltres per a qualsevol 
emergència”, afirmen els Fitó. Després de 113 
anys, la família té ganes de “continuar amb el 
negoci”, adaptant-se a la “nova realitat de l’au-
tomoció” que està encara per arribar. 

El primer assortidor es va crear el 1908 / Foto: Família Fitó

Benzinera Fitó: 113 anys 
prestant servei i celebrant el Nadal a Badalona
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3.500 persones amb discapacitat esperen per accedir a un habitatge amb suports 
Coincidint amb el Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat, 
més d’un miler de persones amb 
discapacitat intel·lectual es van con-
gregar el passat 3 de desembre a la 
Plaça Sant Jaume de Barcelona. El 
motiu: denunciar les llistes d’espera 
a les quals ha de fer front el col·lectiu 
a l’hora d’accedir a un habitatge digne 
amb els suports necessaris i als ser-
veis d’atenció diürna. La concentració 
també va servir per reivindicar el dret 
a tenir i a dur a terme un projecte de 
vida independent. L’acte, en el qual hi 
va participar Badalona Capaç, forma-
va part de la campanya impulsada per 
Dincat, #STOPLlistesEspera. 

3.500 persones en espera
Actualment, i segons dades pròpies 
de la Generalitat, prop de 3.500 per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
a Catalunya resten a l’espera d’una 
plaça per a poder viure amb els su-
ports necessaris, ja sigui en una re-

Badalona Capaç se suma a les 
mobilitzacions contra les llistes d’espera

sidència, una llar-residència, o per 
comptar amb assistència a la pròpia 
llar. Una llarga llista d’espera que, en 
alguns casos, arriba a demores de 
més de 15 anys.

L’atenció diürna
Una altra dada preocupant que vol 
posar sobre la taula el col·lectiu de 
discapacitats intel·lectuals és que els 
serveis d’atenció diürna, fonamentals 
pel desenvolupament personal del 
col·lectiu, acumulen més de 1.000 
persones a l’espera de poder acce-
dir-hi. També volen destacar “la deli-
cada situació” dels centres de desen-
volupament infantil i atenció precoç. 
Segons Dincat, les famílies amb un 
infant amb necessitats especials, 
d’una banda, cada cop han d’esperar 
més temps per accedir a una primera 
visita i, d’altra banda, cada vegada 
compten amb menys hores d’atenció, 
en una franja d’edat on una ràpida 
resposta és “essencial”.

Badalona Capaç se suma a la campanya #STOPLlistesEspera

16/12 al 13/01/2022
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SEMPRE AMB TU
SIEMPRE CONTIGO

 

Zorionak

Boas Festas

Feliz Navidad

Bon Nadal

 

El 31 de desembre, torna la tradicional cursa badalonina a la ciutat 

La Sant Silvestre torna després d’un any absent / Foto: JJ Vico

Posa’t una disfressa de Nadal 
per córrer la Sant Silvestre de Badalona

L’últim dia de l’any, el Passeig Marí-
tim de Badalona tornarà a acollir un 
dels clàssics esdeveniments de Nadal 
a la ciutat. La 22ª edició de la Sant 
Silvestre serà una realitat, després de 
veure com la prova prevista pel 2021 
s’havia d’ajornar a causa de les me-
sures sanitàries destinades a fer front 
a la Covid-19. La Sant Silvestre d’en-
guany torna amb el seu tradicional 
concurs de disfresses. La temàtica és 
totalment lliure, ja que l’única condi-
ció és que els corredors i corredores 
hauran d’anar disfressats durant tot 
el recorregut de les curses. Hi haurà 
premis a la millor disfressa individual 
i per equips. Pots optar per escollir 
una disfressa de temàtica nadalenca, 
o ser més atrevit i buscar-ne d’altres. 

La prova 
La Sant Silvestre 2021 sortirà del 
Passeig Marítim a les 17:30h. Les 
curses de 10km i 5km compartiran 
horari de sortida, mentre que la pro-

va Kids, destinada als més petits, 
començarà a les 16h. Les arribades 
també s’efectuaran al litoral badaloní. 
Tots els recorreguts són plans i trans-
corren per primera línia de mar i pels 
carrers més emblemàtics de la zona 
centre de Badalona. Les inscripcions 
estan obertes fins al 28 de desembre i 
el seu cost varia en funció del recorre-
gut: 16 euros per 10km, 14 euros per 
5km i 5 euros per Kids. Cada partici-
pant inscrit a la Sant Silvestre rebrà 
una samarreta tècnica Luanvi i una 
bossa amb productes de les empreses 
col·laboradores. 

Amb la Creu Roja
Amb la inscripció online podràs 
col·laborar amb la Creu Roja del Bar-
celonès Nord i ajudar als col·lectius 
més vulnerables. La Sant Silvestre de 
Badalona vol sumar-se als esforços 
per tal d’ajudar a construir una socie-
tat més justa i solidària, posant sem-
pre a les persones al centre de l’acció.
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Jhay Cortez actua el 16 de desembre per presentar Timelezz

Jhay Cortez acumula milers de milions de reproduccions 

Sis anys després, el Palau Olímpic de Ba-
dalona torna a acollir una actuació musical 
en directe. Jhay Cortez aterra aquest 16 
de desembre a l’Olímpic per presentar el 
seu nou treball: ‘Timelezz’. En aquest disc, 
l’estrella de Puerto Rico ha col·laborat amb 
noms de primer nivell del panorama lla-
tí, com Anuel AA i també amb un referent 
de la música electrònica com Skrillex. Les 
cançons de Cortez compten amb milions de 
reproduccions en plataformes com Spotify 
i el seu canal de YouTube ja en té més de 
3.000 milions. L’artista s’ha situat al nivell 

dels grans noms del reggaeton com Bad 
Bunny, Myke Towers o Anuel. Nascut el 
1993, Jhay Cortez està protagonitzant la 
penúltima revolució del reggaeton, aquesta 
vegada amb una vocació pop que compar-
teix amb altres companys de generació com 
Rauw Alejandro, la parella de Rosalía. El 
concert del dia 16 a l’Olímpic començarà a 
partir de les 19h. A Puerto Rico, en set de 
cada deu cotxes sonen les seves cançons. 

Des del 2015
L’Olímpic de Badalona no acull un con-

cert de masses des del 2015. El desembre 
d’aquell any, Antonio Orozco havia d’actuar 
a la nostra ciutat, però la seva actuació es 
va suspendre a escassos dies de l’esdeveni-
ment i amb el 80% de les entrades venudes. 
Aleshores, fonts del govern local van expli-
car que s’havien detectat diversos proble-
mes de seguretat al Palau Olímpic, sobretot 
en temes d’evacuació a la planta baixa i en 
les sortides d’emergència. Durant un con-
cert de Dani Martín, la Guàrdia Urbana va 
aixecar acta i es va comunicar que no es po-
drien celebrar més esdeveniments d’aques-

ta naturalesa. Es tenia present l’episodi del 
Madrid Arena, el 2012, quan cinc persones 
van perdre la vida a causa d’un excés d’afo-
rament i d’una mala gestió dels accessos de 
seguretat i d’emergència. A partir de 2015, 
la Penya ha invertit un milió d’euros en mi-
llorar diversos aspectes de seguretat en la 
instal·lació. El fons Scranton, propietari del 
club, ha aportat durant els darrers anys els 
recursos perquè el Palau Olímpic compleixi 
amb la normativa actual. Tot i que la pan-
dèmia ha retardat la tornada als concerts, 
aquesta ja és una realitat.

La Penya ha invertit per millorar la seguretat de l’Olímpic

Sis anys després, tornen els concerts 
al Palau Olímpic de Badalona
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Així sona Jhay Cortez

El nou establiment té una superfície comercial de 1.000 m²

L’Estrop, mític pub de Badalona amb 40 
anys de trajectòria, torna a obrir les seves 
portes. El febrer de 2021, el bar anunciava 
que deixava de prestar servei. Després d’un 
canvi en la gerència del negoci, els nous 
impulsors de l’establiment recuperen l’Es-
trop per Badalona. La inauguració és dijous 
16 de desembre (19h), a Riera Matamoros, 
44. El pub s’ha reformat totalment, però 
conservarà la seva essència. Els horaris se-
ran: dimarts, dimecres, dijous i diumenge 
de 18h a 1h i divendres i dissabtes de 18h 
a 3h. Com a novetat, a partir del 2022 el bar 
comptarà amb servei de terrassa i ampliarà 
els seus horaris. Es faran vermuts (caps de 
setmana) i sopars. També es faran còctels.

ALDI obre el 21 de desembre el seu 
primer supermercat a Badalona 

ALDI obrirà el proper 21 de desembre el 
seu primer supermercat de Badalona a la 
zona del Progrés, al nucli urbà de la ciutat. 
El nou establiment, situat al carrer Francesc 
Macià 51-55, comptarà amb una superfície 
comercial de 1.000 m² i donarà feina a un 
equip de 20 col·laboradors i col·laborado-
res. La companyia ha ressaltat que el nou 
establiment comptarà amb un assortiment 
de prop de 2.000 productes de qualitat a 
preus baixos, amb el 86% dels articles de 
marca pròpia i tot el necessari per a fer una 
compra completa. ALDI també ha destacat 
que confia en més de 400 proveïdors nacio-
nals per a proveir els seus establiments. De 
fet, el 80% del seu assortiment està format 
per productes elaborats i conreats en el te-
rritori nacional. L’establiment, a més, dispo-
sarà d’un aparcament, amb accés pel carrer 
Alfons XII, amb més de 40 places i punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics. 

9 nous supermercats 
Aquest divendres 17 de desembre, ALDI 
obrirà un altre establiment a la província de 

Barcelona, en concret, a Masquefa. La bo-
tiga, situada al carrer La Pedrosa, 8, comp-
tarà amb una sala de vendes de 1.000 m² i 
una plantilla de 16 col·laboradors i col·la-

boradores. Aquestes obertures se sumen a 
un total de 9 supermercats que ALDI haurà 
obert a Espanya durant la totalitat del mes 
de desembre. 

Reobre el 
pub Estrop

Foto: David Grau / CJB
El bar va tancar el passat febrer

ALDI aterra a Badalona, al carrer Francesc Macià 51-55
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T’expliquem els casos on la llei genera situacions que han creat controvèrsia 
L’aprovació del passaport Covid per entrar a 
bars, restaurants, residències i gimnasos ha 
generat controvèrsia. La seva aplicació en el 
dia a dia comporta diverses paradoxes que cal 
analitzar amb detall. La primera d’elles suc-
ceeix en els establiments de restauració. Bars 
i restaurants podran saber si els seus clients 
estan vacunats o no, però, al mateix temps, 
per llei no poden obtenir aquesta informació 
dels seus treballadors. Dit d’una altra manera: 
el mateix treballador d’un restaurant que exi-
geix el passaport Covid al consumidor no té 
l’obligació de mostrar-lo al seu superior. De 
fet, aquest va ser un dels motius que va por-
tar el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del 
País Basc a rebutjar la implantació d’aquest 
sistema de control a la regió, tot i que pos-
teriorment el Suprem li va donar llum verda. 
Aquesta contradicció té una explicació jurídi-
ca, i és el tracte diferencial que fa l’ordena-
ment depenent del marc on es trobi el titular 
de la informació mèdica. Així, les lleis de 
salut pública es remeten a les obligacions en 
matèria de protecció de dades, mentre que la 

Les paradoxes del passaport Covid: 
s’exigeix al client, però no al treballador 

normativa laboral ofereix una empara especial 
en considerar-les dades especialment sen-
sibles. D’aquesta manera, les dades de salut 
d’una persona estan més protegides quan està 
en qualitat de treballador que de ciutadà. La 
relació que té un client amb l’establiment és 
esporàdica, mentre que l’enllaç entre l’empre-
sari i el treballador és de subordinació. Se-
gons estima la llei, hi ha un clar desequilibri 
que obliga a protegir de manera especial les 
dades personals de la plantilla. Això explica 
que els Tribunals Superiors de Justícia de les 
comunitats autònomes que han autoritzat la 
mesura del passaport Covid consideren que 
aquesta limitació de drets temporal és propor-
cional al motiu pel qual se sol·licita: controlar 
la pandèmia. Mentre que a l’àmbit laboral no 
ho seria, perquè afectaria la subsistència de 
l’afectat, ja que el seu superior podria pena-
litzar-lo amb un tracte discriminatori o inclús 
proposar el seu acomiadament.

Bars que demanen el DNI
Malgrat que resulti lògic pensar que tot esta-

Treballadors de bars i residències no s’han de vacunar obligatòriament
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bliment on es requereixi el passaport Covid 
per tal d’accedir-hi ha de sol·licitar al client el 
seu DNI, per tal de comprovar que les dades 
del QR són correctes, la realitat és que, per 
llei, un bar no et pot demanar el DNI. Només 

un agent de Policia o, en certes situacions, 
un funcionari públic o un vigilant de se-
guretat (en un local d’oci nocturn és legal 
demanar-lo per comprovar si el client té 
l’edat mínima exigida), et poden sol·licitar 

mostrar el teu document d’identitat. A Cata-
lunya, el conseller Argimon ha anunciat que 
es vol introduir aquesta mesura en la pròxima 
resolució que s’enviï al TSJC per ser validada.  
Es buscarà, doncs, que bars i restaurants pu-
guin demanar el DNI als seus clients.

Els sopars de Nadal
Una de les situacions més paradoxals 
d’aquest complex entramat legal vinculat al 
passaport Covid es donarà en els sopars de 
Nadal d’empresa. Les empreses no poden 
saber si els seus treballadors s’han vacunat, 
però a l’hora de fer la reserva pel sopar o d’en-
trar al restaurant, aquesta informació quedarà 
al descobert. En cap cas, les empreses poden 
enviar l’ordre a la plantilla que els no vacunats 
no podran assistir a l’esdeveniment.

Les dues realitats als hotels
L’aplicació del passaport Covid també genera 
confusió al món hoteler. Els clients que s’hi 
allotgen, per ara, no han de presentar cap cer-
tificat, ni tampoc acreditar-se amb tests nega-
tius, però els impediments arriben quan volen 
esmorzar a la zona habilitada, prendre un cafè 
o beure’s un còctel al bar. I, per descomptat, si 
volen gaudir de l’oferta gastronòmica que els 
ofereix l’hotel. Allà sí que han de mostrar el 
passaport Covid. Una situació similar es pot 
donar en un gran pavelló esportiu. Per entrar 
a l’Olímpic de Badalona no cal mostrar el pas-
saport, però si dins de la instal·lació hi ha un 
local de restauració sí que caldria mostrar-lo.

Les residències
Una altra de les incongruències de la me-
sura del passaport Covid succeeix a les re-
sidències. Els treballadors dels geriàtrics no 
estan obligats per llei a vacunar-se, però els 
familiars dels residents ara mateix necessiten 
acreditar que estan vacunats per visitar els 
seus familiars. Tot i que la taxa de vacunats 
entre les plantilles de les residències supera el 
95%, poden existir certs casos on un treballa-
dor no vacunat deixi sense visita a una família 
per no presentar el passaport Covid.

Els ‘abandonats’
La totalitat de la nova normativa del passaport 
Covid no ha tingut en consideració un reducte 
concret de la societat: els col·lectius que, per 
raons mèdiques, no poden rebre la pauta com-
pleta de vacunació. Hi ha certes malalties on els 
metges recomanen als pacients que només es 
posin una dosi, o bé que esperin, perquè no 
saben com pot reaccionar el cos. Un d’aquests 
casos és el de l’advocat català David Figueras, 
qui té símptomes molt semblants als de la Co-
vid persistent, però tots els tests li indiquen que 
no ha passat la malaltia. Els metges li diuen que 
no es vacuni i, per tant, Figueras es veu obligat 
a fer sistemàticament proves PCR o d’antígens 
amb certificat si vol fer vida social. Figueras està 
clarament a favor de la vacunació i de la mesura 
del passaport Covid, però defensa que caldria 
introduir excepcions per no discriminar aquells 
col·lectius que pateixen malalties on encara es 
desconeix si es bo o perjudicial rebre la vacuna.  
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Alumnat i docents de Romania, Turquia i Itàlia visiten Badalona

Alumnat i docents de l’institut Enric Borràs van anar a Turquia al juliol

L’institut Enric Borràs acull al primer grup 
Erasmus+ durant la pandèmia 

Del 13 al 18 de desembre un grup 
d’alumnat i docents d’instituts de Ro-
mania, Turquia i Itàlia visitarà l’Institut 
Enric Borràs, començant la primera tro-
bada del programa Erasmus+ a l’institut 
des que va començar la pandèmia. El 
programa Erasmus+ treballa per im-
pulsar el desenvolupament personal i 
les perspectives laborals de l’alumnat 
a Europa. Contribueix amb els sistemes 
d’educació, formació i joventut euro-
peus proporcionant beques d’intercanvi 
amb el fi de promoure un ensenyament 
que prepari a l’alumnat no només per al 
mercat laboral, sinó també per a la so-
cietat actual i futura. 

En dos projectes
Actualment l’alumnat de l’institut Enric 
Borràs participa en dos projectes Eras-
mus+. S’anomenen ‘Small Steps: Big 
Changes’ i ‘European Students: Respon-
sible, motivated, intelligent emotionally 
and usefully’. Tots dos van començar el 
curs passat, temps en què l’alumnat dels 

diferents instituts va compartir activitats 
en línia, però a causa de la pandèmia 
les trobades entre països van haver de 
ser ajornades. 

Viatjar pel continent
Al juliol, per fi, es va poder dur a ter-
me la primera trobada d’uns dels pro-
grames a Turquia i la segona ha estat 
aquest passat mes de novembre a Bu-
dapest. La tercera setmana de desem-
bre tindrà lloc la primera trobada del 
programa European Students, aquesta 
vegada a Catalunya. Tot està progra-
mat a l’institut Enric Borràs i l’alumnat 
està emocionat preparant l’acolliment 
dels companys Erasmus+. Durant una 
setmana visitaran l’institut, faran acti-
vitats junts i els ensenyaran on viuen. 
Per acollir els estudiants, es va progra-
mar un recorregut per l’institut el 13 de 
desembre, esmorzar de benvinguda i 
passeig per Badalona, concloent amb la 
visita a l’Ajuntament, on es va fer una 
rebuda per l’alcalde, Rubén Guijarro. 

Núm. 731
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La no celebració de les dues últimes taules de contractació de l’anterior govern força el canvi

Salvat el Campament Reial d’enguany

Badalona canvia les dates 
del Campament Reial mantenint els cinc dies 

Finalment, el Campament Reial de Badalona 
començarà un dia més tard del previst. La 
data d’inauguració ha quedat fixada pel 30 
de desembre. Aquest canvi provocarà que 
l’esdeveniment també quedi obert al públic 
el dia 31, mantenint els cinc dies previstos 
en el projecte previ. Així doncs, tots els in-
fants de Badalona podran anar a visitar Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient al parc de 
Montigalà, els dies 30 i 31 de desembre i 
el 2, 3, i 4 de gener. L’horari de visita serà 
de 17h a 21h. Amb aquesta serà la sego-
na edició que Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient instal·laran el seu campament a Ba-
dalona on esperen obtenir, com en els anys 
anteriors, una gran rebuda i acollida per 
part dels nens i nenes i els seus familiars. 
L’any passat el van visitar més de 28.000 
persones i les instal·lacions van rebre una 
valoració de 9,2 de mitjana. Enguany el 
Campament Reial tindrà un disseny artístic 
i tècnic estèticament atractiu, pensat com un 
espectacle teatral i musical, i amb la partici-
pació de companyies professionals i ama-
teurs. Hi haurà elements mòbils, atrezzo, 

músiques encisadores, vestuari dissenyat 
per a l’ocasió, coreografies a càrrec de balla-
rines, estendards màgics de les comparses, 
i una il·luminació i so fantàstic. L’entrada 
serà gratuïta i es podrà obtenir amb reserva 
prèvia al web de l’Agenda Cultural de Bada-
lona (https://agendacultural.badalona.cat/) 
a partir del dilluns 20 de desembre. 

Fent política
El Campament Reial, un dels espais de 
gaudi pels més petits de la ciutat, s’ha uti-
litzat com una eina per fer política durant 
els darrers dies a Badalona. L’oposició li-
derada per Xavier Garcia Albiol acusava el 
govern actual de posar en risc la celebració 
del campament per ignorar el compliment 
dels terminis administratius de les taules de 
contractació. L’oposició no explica un detall 
clau. Les dues darreres taules de contrac-
tació prèvies a la moció de censura van ser 
suspeses pel Partit Popular, ja que cap regi-
dor de l’anterior executiu municipal s’hi va 
presentar. Això va allargar automàticament 
els terminis legals.

Núm. 731



32 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.comFOTOREPORTATGE

A les pròximes planes, us regalem un recull d’imatges històriques del Nadal a Badalona 

Els Reis d’Orient a Badalona, entre 1915 i 1920 / Autor: Germans 
Sayol / Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.

La Rambla, un Nadal de 1953 / Autor: Desconegut / 
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.

El Nadal a la Badalona del passat
Núm. 731
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Cavalcada de Reis de 1978 / Autor: G.Vera / 
Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament.  

Instal·lació d’un arbre de Nadal al carrer el 1974 / 
Autor: G.Vera / Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament.

Els Reis passejant pels barris sense asfaltar el 1960 / Autor: 
Royes / Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament.

Els Reis amb nens a la Badalona de 1960 / Autor: 
Royes / Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament.
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Els Reis d’Orient a Pomar el 1970 / Autor: G.Vera / 
Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament.

Ses Majestats arribant a Badalona per mar el 1982 / Autor: P. 
Cabezas / Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament. 

El Pare Noel visitant una escola badalonina / Autor: 
Desconegut / Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament.  

16/12 al 13/01/2022
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El Pessebre de la Plaça de la Vila es podrà visitar fins al 6 de gener de 2022
El passat dilluns 13 de desembre es va cele-
brar l’acte d’inauguració del pessebre tradi-
cional a la plaça de la Vila i de la 23a Mostra 
de Pessebres de Badalona – Exposició de 
Diorames a la sala d’exposició El Refugi. La 
mostra disposa de 27 diorames, cinc més 
que el darrer any, i està ubicada al subsòl de 
la plaça de la Vila. Aquest any es podran veu-
re diorames que representen espais de Dalt 
la Vila o Canyet, dissenyats a partir de dibui-
xos del pintor Rafael Pujals. També hi haurà 
un diorama especial per celebrar el centenari 
de l’Orfeó Badaloní. La inauguració va estar 
protagonitzada per una Cantada de Nadal 
a càrrec del Cor Infantil, Cor Mixt i Quintet 
de Metalls del Conservatori Professional de 
Música de Badalona. El pessebre tradicional 
a la plaça de la Vila, obra dels Amics del 
Pessebre de Badalona, es pot visitar del 13 
de desembre al 6 de gener de 2022, de 8 a 23 
hores, a la plaça de la Vila. La 23a Mostra de 
Pessebres de Badalona – Exposició de Dio-
rames, a la sala d’exposicions el Refugi, a 
càrrec dels Amics del Pessebre de Badalona, 
es podrà gaudir del 13 de desembre al 5 de 

Badalona presumeix de la seva 
23ª Mostra de Pessebres

gener, de dilluns a divendres, de 17 a 20:30 
hores, i els dissabtes i festius, de 12 a 14 
hores i de 17 a 20:30 hores.

Més pessebres
El pessebre de la plaça de la Vila no és l’únic 
que els veïns i veïnes de Badalona podran 
gaudir aquest Nadal. La ciutat compta amb 
un bon grapat de pessebres repartits per 
diferents barris. A l’església de Sant Roc hi 
ha situada una mostra de pessebres des del 
12 de desembre, activa fins al pròxim 28 de 
gener. Es pot concretar visita trucant a la 
Fundació Ateneu Sant Roc i a la Parròquia 
/93-399-39-51). De la mateixa manera, el 
pessebre de l’església de Santa Maria es pot 
visitar del 13 de desembre al 2 de febrer, a la 
plaça de Barberà. La rectoria de Santa Maria, 
al carrer de Dalt 47 també tindrà el seu pes-
sebre actiu fins al 2 de febrer de 2022. Per 
acabar, al carrer Sant Miquel 44 i al carrer 
de Mar 72 hi ha la mostra de pessebres del 
Santuari de l’església de la Mare de Déu del 
Carme. L’horari de visita és de 18:30h a 20h, 
del 13 de desembre al 2 de febrer. Badalona compta amb diversos pessebres per visitar / Amics Pessebre Badalona

16/12 al 13/01/2022
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‘Diverso’ és el títol del darrer disc publicat 
per Miguel Poveda. L’artista badaloní ens 
presenta un recorregut pels estils musicals 
que l’han acompanyat al llarg de la seva 
carrera. El flamenc tradicional és l’eix cen-
tral, però també hi ha espai pel tango, la 
cançó popular mexicana o la cançó anda-
lusa. El primer senzill d’aquest nou treball 
és ‘Triana, Puente y La Habana’, un tema 
que pretén recrear el pont cultural que hi 
ha entre cubans i andalusos difuminant els 
límits que els separen. L’artista ha adoptat 
la bellesa del Planeta com a símbol del 
disc, i ens convida a reflexionar sobre la 
necessitat de tenir-ne cura. “He volgut re-

Miguel Poveda publica ‘Diverso’, 
el seu nou disc 

Poveda farà gira als Estats Units

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Diumenge 26 de desembre 
Acte central Centenari Pastorets 
El Círcol (18:30h)

Fins al 5 de gener
23ª Mostra de Pessebres 
A la Plaça de la Vila

30-31 desembre i 1-2-4 gener
Campament Reial de Badalona 
Parc de Montigalà

Diumenge 19 de desembre
Game of Tones BCN
Plaça de la Vila (18h)

forçar el meu compromís social amb l’úni-
ca i humil intenció de crear consciència a 
les noves generacions, des de l’amor més 
absolut a la diversitat del nostre planeta”, 
destacava Miguel Poveda.

També als Estats Units
La gira de ‘Diverso’ arrencarà al Teatro Real 
de Madrid el 12 de febrer. Poveda també 
actuarà a Sevilla, a Brussel·les, A Coruña, 
Nova York, Miami, Còrdova, Granada i a 
Gijón. Els veïns i veïnes de Badalona el 
podran gaudir ben a prop de casa: el 19 de 
juny de 2022 al Liceu de Barcelona. Una 
oportunitat única per escoltar-lo.

Núm. 731
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PRÈVIA LLIGA 14a Jornada Lliga al Martín Carpena. Dissabte 18 de desembre a les 20:45h

La llista d’equips aspirants a la Copa ACB 
2022 permet a somiar al Joventut amb 
una classificació que pot anar més enllà 
de finalitzar la primera volta entre els vuit 
primers classificats. La Penya viatjarà dis-
sabte a Málaga amb opcions reals de poder 
classificar-se com a cap de sèrie. Però ho 
direm amb la boca petita, ja que entre les 
cinc jornades que resten al calendari verd-
i-negra encara apareixen Real Madrid i FC 
Barcelona. Río Breogán i Urbas Fuenlabra-
da són els altres dos partits a disputar. La 
primera final del conjunt de Carles Duran 
serà aquest mateix dissabte, contra un dels 
altres conjunts que també vol segellar el 
seu bitllet per a Granada. Els enfrontaments 
del Joventut al Martin Carpena no han estat 
gens assequibles ni còmodes per als verd-

i-negres. La passada temporada va visitar 
Málaga en dues ocasions i el desenllaç va 
ser un triomf (Eurocup) i una desfeta (Lliga 
Endesa). Des del del curs 2014-2015, les 
derrotes s’han anat entrellaçant a la compe-
tició domèstica. El darrer triomf dels verd-i-
negres a la Costa del Sol va ser en la J24 de 
la temporada 2013-2014 (març del 2014), 
amb un ajustat 58-60. 

Equip de dinàmiques
Els andalusos estan sent un conjunt de 
dinàmiques durant els tres primers mesos 
de competició, enllaçant 2 o tres victòries 
seguides, així com 4 derrotes consecutives. 
Gran Canaria i Barça, dos aspirants a la 
Copa, han estat les dues úniques derrotes 
a casa. El base debutant Norris Cole enre-

Anar més enllà de la classificació? 

Foto:  Mariano Pozo

gistra les millors estadístiques de l’Unicaja 
amb una mitjana de 14,3 punts i 4,6 as-
sistències per partit. El segueix l’aler Axel 
Bouteille, amb 12,5 punts. Sota cistella, Mi-

cheal Eric i Tim Abromaitis lideren l’equip 
verd. Carles Duran tindrà tots els jugadors 
del primer equip disponibles menys Ferran 
Bassas, positiu per coronavirus.

UNICAJA JOVENTUT BADALONA

Núm. 731
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Propera jornada

 Unicaja - Joventut
 UCAM Murcia  -  Real Madrid
 Urbas Fuenla -  Lenovo Tenerife
 Morabanc -  Casademont ZGZ
  R. Betis Coosur -  Bitci Baskonia
 Valencia Basket -  Río Breogán  
 Surne Bilbao - Gran Canaria  
 Barça  - Baxi Manresa
 Monbus Obradoiro  - Hereda SPB

 Joventut  84 - 82 R. Betis 
 Hereda SPB 84 - 102  UCAM Murcia
 Real Madrid 79 - 74 Unicaja
 Lenovo Tenerife 60 - 75 Barça
  Río Breogán 83 - 74 Morabanc And. 
 Valencia Basket (pendent) Monbus Obra
 Gran Canaria 80 - 82 BAXI Manresa  
 Bitci Baskonia101 - 86 Surne Bilbao 

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 12 1
 2  Barça 11 2
 3 Joventut 8 4
 4  UCAM Murcia 8 5
 5  Lenovo Tenerife 8 5
 6  BAXI Manresa 8 5
 7  Valencia Basket 7 5
   8     Bitci Baskonia 7 6
 9  Gran Canaria 7 6
 10  Río Breogán 6 5
 11  Unicaja         6                7
12    Morabanc Andorra 5 8
13    Monbus Obradoiro 4 8
 14    Urbas Fuenlabrada 4 9
 15    Hereda SPB           4            9
 16    Casademont Zaragoza         4            9
18  Surne Bilbao                       3                  9
18  Coosur R. Betis  2 11

El Joventut escombra 
el Metropolitans a l’Olímpic 
La Penya guanya el partit en només una hora i 30 minuts

El Joventut fa els deures a la Lliga Endesa...
però també a Eurocup. El conjunt de Carles 
Duran segueix consolidant-se a la fase de 
grups i dimarts a la nit va segellar la cinque-

63

BOULOGNE 
METROPOLITANS 92

86

JOVENTUT
BADALONA

Foto:  D.Grau /CJB

na victòria europea davant el Metropolitans 
francès, líder de la seva competició domès-
tica. Pau Ribas va liderar l’equip verd-i-ne-
gre amb una exhibició ofensiva: 17 punts. 

El guió de partit a l’Olímpic va anar de men-
ys a més. Els atacs es van imposar al primer 
quart (25-20) i la defensa badalonina va 
començar a tenir més protagonisme al se-
gon quart. Dels 20 punts en contra durant 
els primers 10 minuts als només 11 al quart 
abans del descans (49-31). La diferència 
de 18 punts evidenciava el plàcid triomf de 
la Penya i de quina manera va escombrar 
el seu rival, sense pràcticament despenti-
nar-se. A la represa, la diferència va superar 
el sostre dels 20 punts (54-31) però el rit-
me  de l’enfrontament no va tenir el mateix 
encert i espectacle (68-49). Sense pràctica-
ment oposició, la diferència es va fixar en 
23 punts (86-63). Ribas màxim anotador 
amb 17 punts, seguit per Vladi amb 13. 
El proper partit Eurocup serà dimecres 22 
(20h) a la pista del Wroclaw polonès, con-
junt amb una única victòria i sis derrotes. 

Bassas, positiu en covid-19 
Abans del partit, la Penya va anunciar el po-
sitiu de Ferran Bassas per covid-19 en una 
prova PCR realitzada dilluns. La plantilla va 
ser sotmesa a proves, resultant negativa la 
resta del grup. 

Classificació

Núm. 731
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Mercat Municipal de Torner, 
paradas 225-226-227 - Tel. 640 337 094

Riera del Bisbe Pol, 9 - 08350 Arenys de Mar
(Barcelona) Tel. 665 440 183

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

Bon Nadal 
i feliç 
2022

La Penya és tercera a la classificació de la Lliga Endesa

Amb l’ajustada i patida victòria d’aquest 
dissabte davant el Real Betis Coosur (84-
82), el Joventut segueix el mateix full de 
ruta de resultats que la temporada anterior. 
Abans del maleït confinament del curs an-

El balanç 8-4, un vell conegut 
de cursos anteriors

terior, el conjunt de Carles Duran va oferir 
un nivell i sensacions a pista espectaculars. 
Les victòries assolides contra Unicaja, Bas-
konia o Andorra van ser tres baluards de la 
bona feina coral verd-i-negra i els seguidors 

verd-i-negres van haver de gaudir d’aques-
tes exhibicions des de casa seva.  Un any 
després, el mateix equip, amb un esglaó 
superior, manté els registres a la Lliga En-
desa amb 8 victòries i només 4 derrotes. El 
triomf estel·lar a la pista del Lenovo Tenerife 
o els assolits davant Bitci Baskonia, BAXI 
Manresa o UCAM Murcia van exhibir el ta-
lent i progressió de l’equip. La de dissabte 
contra el Betis no va de les més lluides però 
aquests triomfs també se sumen el caseller. 

Perseguint Madrid i Barça
Amb aquest balanç positiu i un partit menys 
(Río Breogán), la Penya defensa amb força 
una més que digna tercera posició, a quatre 
triomfs del Real Madrid i a tres del Barça 
però ambdós conjunts amb un partit més 
disputat. El millor registre més actual del 
Joventut el trobem en la temporada 2014 
– 2015, amb un balanç de 13-4 al final de 
la primera volta. Aquell Joventut, entrenat 
per l’actual tècnic de l’Hereda San Pablo 
Burgos, l’adrianenc Salva Maldonado, va 
arribar a la Copa del Rei com a cap de sèrie. 
Río Breogán, Unicaja, Real Madrid, FC 
Barcelona i Urbas Fuenlabrada són els cinc 
partits a superar abans de concloure el pri-
mer equador de la temporada i es buscarà 
arribar a la Copa amb aquest objectiu enca-
ra intacte i molt viu. 

Foto: CJB

Després de superar fa una setmana el sostre 
dels 4.000 aficionats a la graderia de l’Olím-
pic, el Joventut va quedar-se a les portes de 
superar aquesta xifra d’espectadors al pave-
lló. Una estadística novament molt per sota 
de la mitjana dels 5.000 que es va arribar 
a tenir abans del mes de març de 2020 i 
un projecte menys ambiciós que l’actual. El 
proper 27 de desembre (dilluns, 21:30h), la 
Penya rep la visita del Real Madrid i serà 
la primera gran prova per comprovar quina 
és la resposta dels seguidors verd-i-negres 
i els aficionats al basquetbol per superar, 
com a mínim, els 5.000 espectadors. D’altra 
banda, el club ha anunciat una ‘Promoció 
de Nadal’. El pack inclou els quatre partits 
que es disputaran a l’Olímpic durant les 
jornades nadalenques. Els aficionats in-
teressats podran veure els enfrontaments 
contra Madrid, Breogán, Lokomotiv Kuban 
i el Trento per només 30 euros.

Foto: M. Expósito

El tímid sostre 
dels 4.000 
espectadors 
a l’Olímpic

Triomfs davant Obradoiro, Bilbao Basket i Gran Canaria

Els nord-americans Derek Willis i Brandon 
Paul hauran de tornar al seu pais a renovar 
el seu visat. Un contratemps que no tindrà 
la seva conseqüència als darrers partits de 
l’any. El viatge dels jugadors americans del 
Joventut es inevitable però el cos tècnic 
verd-i-negra no haurà de decidir quin par-
tit interessa que es perdin les dues peces 
badalonines, tal com es podia preveure.
Segons el club, la Penya buscarà que es 
produeixi aquest tràmit administratiu “quan 
el calendari ho permeti”. La Penya té dues 
jornades als darrers dies de l’any. El primer 
partit a l’Olímpic contra el Real Madrid (di-
luns 27) i el segon a la pista del Río Breo-
gán (dijous 30). 

L’Infantil confirma la seva presència 
a la Minicopa amb un ple de victòries

L’Infantil A del Joventut ja té segellat el seu 
bitllet per a la Minicopa de la Lliga Endesa. 
El conjunt de Dídac Arredondo va aconse-
guir un ple de victòries a la Fase Prèvia de 
l’Alqueria de València. Els joves del planter 
verd-i-negre van superar la seva fase de 
grups amb tres triomfs i van finalitzar la 
seva participació en primera posició. Els 
badalonins van superar Obradoiro (90-
40), Bilbao Basket (47-98) i Herbalife Gran 
Canaria (90-39) durant el Pont de la Purís-
sima. El futur badaloní va exhibir un gran 
nivell i van superar amb molt talent els seus 
rivals. Elyjah Rebetez, amb una mitjana de 
16 punts per partit, va ser el jugador més 
destacat del joc coral verd-i-negre. 

Felicitació de Ventura
El capità del primer equip, Albert Ventura, 
va felicitar els joves del futur verd-i-negre 
amb un missatge d’enhorabona. Valencia 
Basket, Real Madrid, FC Barcelona, Real 
Betis Coosur, Herbalife Gran Canaria, Uni-
caja Málaga i BAXI Manresa són els altres 
set conjunts ACB que tindran representació 

a la Minicopa. El torneig infantil es jugarà 
entre el 17 i el 20 de febrer, coincidint amb 
les mateixes dates que la Copa ACB. Durant 

Foto: CJB

aquest mes desembre i primera quinzena de 
gener el primer equip del Joventut buscarà 
confirmar també la seva participació.

Willis i Paul, 
a renovar 
el seu visat

Foto: David Grau / CJB
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La segona temporada d’Ante Tomic 
(Dubrovnik, 1987) a Badalona segueix 
sent una part imprescindible d’aquest 
salt de qualitat del Joventut. El pivot 
croat verd-i-negre és conscient que 
els seus excel·lents registres tenen 
part de culpa en la positiva temporada 
de la Penya i la tercera  posició ACB. 
Amb una mitjana de 14,3 punts i 5,8 
rebots per partit, lidera l’equip i la 
segona millora valoració ACB (18,4). 
15 dies abans de finalitzar l’any, un 

dels grans ídols de l’Olímpic conversa 
amb el Diari de Badalona.
  
Se sent un líder Ante Tomic?
Bé...líder, en diferents aspectes...ja si-
gui com el jugador més gran de l’equip, 
qui millor estadístiques té... He parlat 
amb molts periodistes sobre l’impac-
te que tinc a pista i també en la mane-
ra com ajudo els joves. Això m’agrada. 
El basquetbol és un esport d’equip. A cada 
partit hi ha companys que poden tenir més 

fam i vol executar aquest pas endavant. 
Entrenant i jugant com ho estem fent, 
s’evidencia i és visible aquesta millora. 
 
Individualment, també es troba mi-
llor Ante Tomic?
De moment, a excepció de la petita lesió 
a la mà, no he tingut cap contratemps. El 
grup tampoc ha patit la covid i no hem ha-
gut d’estar confinats. La passada tempora-
da ho vam patir força i, fins i tot, no vam 
poder entrenar a causa del confinament. 

Una de les novetats és la seva la primera 
temporada amb l’afició a la graderia. 
Veig l’afició de l’Olímpic molt bé. A cada 
partit ens ajuden moltíssim. Ho repeteixo 
després de cada jornada i aquest any es-
tem demostrant que juguem molt millor a 
casa que fora. La passada temporada vam 
tenir millors sensacions a domicili que no 
pas a Badalona. A casa estàvem una mica 
més irregulars. A excepció del partit contra 
l’Andorra, crec que el nivell ha estat força 
bo. Amb l’ajuda de l’afició és molt més fàcil 
jugar. 

És un referent a pista però també té la 
seva traça a les xarxes socials, amb el  
Tomic més familiar.
Ho veig una situació natural. Publico situa-
cions familiars, amb la meva família i les me-
ves filles. Publico la part divertida de la vida. 
 
Parlant de la vida, tornarà a viure 
Badalona una temporada Eurolliga? 
Crec que és possible. No serà una situació 
que es pugui produir en un any o dos però 
sí en futur proper.

I aconseguir títols?
Els títols formen part de la millora de 
l’equip. Fer un pas endavant pot ser de 20 
centímetres o d’un metre. A vegades, has 
de tenir una mica de sort per arribar fins 
al final. En aquest esport tot és possible. 

protagonisme que jo...Ara estem veient 
partits en què puc tenir més protagonis-
me... Amb Pau Ribas o Guillem Vives, em 
puc considerar un líder en aquest equip. 
 
Més enllà de la seva aportació com a 
jugador, també té un rol de mestre per 
als joves.
S’ha d’ajudar els joves. La Pen-
ya depèn d’ells...depèn de Parras, Ma-
ronkas, Arturs... El cas del Joventut és molt 
semblant al del meu primer club a Croàcia. 
Un club que aposta pels joves, que mar-
xen i viu gràcies a aquestes generacions 
de la pedrera. En aquell moment, jo era el 
jove i els veterans em van ajudar moltís-
sim. Ara, intento fer alguna cosa semblant. 
 
Intenta millorar les estadístiques i fer 
un pas endavant a cada partit? 
No miro molt els meus partits. Vull jugar 
bé i tenir bons números. Si amb la meva 
aportació el meu equip guanya, molt millor. 

Tot i això, fa autocrítica?
Amb la meva experiència, sé en quins 
punts puc i podem millorar al pròxim partit. 
 
Quan la Penya perd en partits impor-
tants i Tomic no ha tingut una bona 
actuació, se sent responsable?
Quan perdem un partit i els números no 
són bons, evidentment una part de culpa és 
meva. Vull millorar i ajudar a guanyar l’equip. 
Aquest tipus de crítica és bona. Amb aques-
ta mena de crítica es pot aprendre i millorar. 
 
Com valora la temporada durant 
aquests tres primers mesos?
Crec que, més o menys, estem com la 
temporada passada, però un esglaó su-
perior. La passada temporada vam es-
tar força bé en totes les competicions. 
Aquest any crec que podem fer un pas 
encara més endavant. Amb els nous fitxat-
ges, el Joventut ha demostrat que té més 

El Diari de Badalona entrevista Ante Tomic,
un dels grans referents verd-i-negres i de la Lliga Endesa 2021 - 2022

“Aquest any hem fet un pas endavant 
i l’afició de l’Olímpic ens ajuda moltíssim”

Foto: M. Expósito

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo
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Foto: CF Badalona

El CF Badalona va tenir una dolça cloenda 
d’any 2021 a l’Estadi amb un triomf per la 
mínima contra el CD Ibiza Islas Pitiusas 
(1-0).. Amb suspens, sí. De penal, també. 
Però els tres punts s’incorporen al caseller 
escapulat i aquest triomf té una importàn-
cia enorme per oxigenar-se a la classifica-
ció. El badaloní Toni Larrosa va ser l’autor 
del gol badaloní amb una diana des del 
onze metre metres al minut 83 de partit.
Tot i el triomf del conjunt de Javi More-
no, l’Ibiza va ser el dominador del matx en 
moltes fases del joc. Després d’una pri-
mera part sense ocasions clares en cap de 
les dues porteries, la segona va començar 

BADALONA  -  CD IBIZA IP

1 0

Darrera final de l’any a l’Estadi superada

a agafar més ritme. El visitant Juan Delga-
do va perdonar la vida al Badalona amb un 
gol errat a porteria buida. Jairo va poder 
replicar a la següent jugada en un mà a mà 

Classificació

  Equip PTS GF GC
 1. Formentera  28 19 11
 2. Numancia 25 17 12
 3. Teruel  25 17 14
 4. Peña Deportiva 24 22 15
 5. Cerdanyola 24 24 20
 6. Espanyol B 24 23 19
 7. Andratx  22 17 14
 8. Prat 22 15 13
 9. Brea 20 15 17
 10. Terrassa  20              16          19
 11. Ibiza IP 19 16 13
 12. Lleida Esportiu 19 17 20
 13. Europa 17 16 20
 14. Badalona 17 10 14
 15. Ebro 16 13 14
 16. Tarazona 16 13 16
 17. Huesca B 14 12 18
 18. Ejea 8              12           25

 Badalona  1 - Ibiza IP  0
 Ejea 1 -  Espanyol B  4
 Europa 1 -  Andratx  0
 Numancia  0 -   Teruel 0
 Prat  1    -  Tarazona 0
 Formentera 3 -   Terrassa 0
 Peña Deportiva 1  -  Cerdanyola 1
 Brea 1  -  Ebro 1 
 Huesca B 1  -  Lleida Esportiu 3 

Resultats Jornada 15Propera Jornada 

 Tarazona - Badalona 
 Espanyol B  -  Huesca B  
 Ibiza IP -  Europa 
 Cerdanyola -  Ejea 
 Teruel -  Prat 
 Formentera  -  Andratx 
 Lleida Esportiu  -  Brea 
 Ebro  -  Numancia 
 Terrassa  -  Peña Deportiva 

Foto: CF Badalona

El darrer cap de setmana i la darrera jornada 
de lliga l’any per fi ha arribat. El 2021 no 
ha estat un any gens fàcil per al Badalona: 
l’ascens a Primera RFEF a tocar, l’adéu de 
Manolo, destitució de Nacho Alfonso, de-
cepció a la gespa...Tot i això, estem obligats 
a deixar de banda tota aquesta part nega-
tiva. Només podem mirar cap al futur i la 
realitat més propera és intentar tancar l’any 
amb un bon regust i sensacions. El primer 
conjunt badaloní es desplaça aquest cap de 
setmana a la gèlida província de Saragos-
sa per enfrontar-se al nouvingut Tarazona. 

partits en quatre triomfs i tres desfetes. 

Els Reis Mags escapulats
D’altra banda, el club escapulat tornarà a 
visitar l’Hospital Trias i Pujol durant la pri-
mera setmana de l’any i mostrarà la seva 
vessant més solidària. Entregarà material 
esportiu del club per als nens que esti-

SD TARAZONA CF BADALONA

A acomidar el 2021 amb un bon regust
16a Jornada. Municipal de Tarazona. Diumenge 19 de desembre a les 17hLA PREVIA: 

La previsió a l’hora del partit és, ara com 
ara, de 5 graus.La victòria badalonina se-
ria el millor regal de Nadal, ja que el triomf 
pràcticament seria sinònim de deixar enrere 
les posicions de descens. Els tres punts se 
sumarien al caseller. I aquesta és ara ma-
teix la part més important. El Tarazona tam-
bé ha arribat aquest estiu a Segona RFEF 
procedent de la Tercera Divisió aragonesa 
i durant aquest primer terç de temporada 
ha assolit quatre victòries, quatre empats i 
sis derrotes. Com a local, els aragonesos 
encara no han empatat i tradueix els seus 

guin hospitalitzats, tot i això les mesures 
sanitàries fixaran si és recomanable visitar 
els més menuts. La primera plantilla co-
mençarà dilluns les vacances de Nadal i 
tornarà a la rutina d’entrenaments a partir 
de dilluns 27 de desembre. Diumenge 9 de 
gener es disputarà el primer partit de l’any a 
l’Estadi contra el Teruel.

ALARMAS
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però va enviar la pilota als núvols. Entre 
mig, ocasions de l’Ibiza que es va topar 
amb un excel·lent Àlex Sánchez, demos-
trant que es troba en un gran moment de 
forma. Al minut 70, l’entrada de Larrosa i 
Toledo va capgirar el matx, i van ser els 
clars revulsius, sobretot Toni. El badalo-
ní va forçar el penal al minut 83 que ell 
mateix va marcar per assegurar la victòria 
escapulada. Un triomf de vital importància 
per poder sortir aquest cap de setmana del 
descens.

La primera fase de l’ampliació de capital 
d’un milió d’euros i la conversió en So-
cietat Anònima Esportiva (SAE) del CF 
Badalona va finalitzar el passat 27 de 
novembre. Un mes després d’aquest pe-
ríode, només el 2’1% dels socis escapu-
lats han mostrat interès a voler comprar 
accions. Els 332 socis escapulats tenien 
dret a adquirir accions en aquesta prime-
ra fase però  únicament 7 seguidors han 
comprat la seva acció, a un preu de 3.150 
euros cadascuna. A partir d’aquest mes de 
desembre, ha començat una nova etapa 
d’aquest llarg procés. Per aquest segon 
capítol, només els 7 socis que han com-
prat accions tindran una nova oportunitat 
per incrementar el seu poder en la futura 

societat. Aquesta vegada, però, el límit 
serà superior: 47 accions podrà comprar 
cada soci.Quan finalitzi el segon nivell del 
procés de la SAE, sempre que quedin ac-
cions, qualsevol persona podrà comprar 
accions en un tercer ’round’. Serà el torn 
dels 500 abonats restants (el Badalona té 
un total de 838 abonats) i els particulars 
o empresaris en general. La conversió 
del club en SAE només afectarà el primer 
equip i el Juvenil A, la Fundació Futbol 
Badalona no tindrà cap afectació tot i que 
sí existeix un conveni de col·laboració en-
tre ambdues entitats. Al mes de gener fi-
nalitzarà el segon procés de compra d’ac-
cions i sabrem si s’arriba a l’ampliació de 
capital prevista d’un milió d’euros. Foto: CFB

Només el 2% dels socis compren accions 
en la primera fase de la conversió del club en SAE
Aquesta setmana comença el segon capítol de compra d’accions

Javi Moreno fa balanç de la millora del conjunt escapulat
En poc més de dos mesos a Badalona, Javi 
Moreno ha aconseguit que l’equip escapu-
lat deixi enrere la cua de la classificació i 
que hi hagi optimisme al vestidor badaloní.
“Estic molt content amb el grup. L’adapta-
ció a Badalona ha estat molt bona i són dos 
mesos molt satisfactoris. Tot i això, sí que 
ens hagués agradat guanyar algun partit 
més. És veritat que no encaixem molts gols 
però no marcar tampoc és una situació gai-
re agradable de viure”, analitza el nou tècnic 
escapulat. Des de la seva arribada, l’equip 
ha mostrat una considerable millora, però 
encara hi ha molt marge de creixement, so-
bretot, a nivell ofensiu. “El gol es té o no es 
té. S’ha de millorar aquest aspecte perquè 
són els que et donen els punts. Quan vaig 
arribar al club, volia construir un bloc que 
encaixés pocs gols. Ara bé, ens costa mar-

“L’objectiu a curt termini és deixar enrere 
el descens i no mirar més enllà d’aquesta realitat”

car i aquesta és la prioritat que tenim ara 
mateix. Esperem revertir aquesta dinàmica”, 
assegura Moreno. El mercat d’hivern co-
mençarà en dies però l’entrenador badaloní 
només pensa en la propera jornada. 

Estudiar el mercat
“La meva preocupació és Tarazona. No vull 
pensar més enllà. Quan acabi el partit, ja 
parlaré amb el club i examinarem què po-
dem fer. A llarg termini, “l’objectiu és inten-
tar estar a la part alta de la classificació”, 
però “la situació actual no és fàcil perquè hi 
ha un dèficit de punts”. “S’ha de deixar en-
rere aquesta situació. La realitat és aquesta 
i el primer objectiu és sortir del descens i no 
mirar més enllà. Amb quatre o cinc partits 
seguits deixes enrere el descens”. Moreno 
destaca “el canvi defensiu de l’equip”. Ara 

és molt més fort i en els darrers sis par-
tits, l’equip només ha encaixat un únic 

Foto: CFB

gol. El gran hàndicap, remarca Moreno, 
“es que no es marquen gols”.
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“Amb el canvi d’entrenador s’ha vist un canvi 
d’actitud i veig les jugadores més contentes”

S’ajorna el canvi de gespa
al camp de futbol de Bufalà

Entrevistem Pilar Ruiz, presidenta del Club Esportiu Seagull

Foto: CES

El nou cicle que ha iniciat aquest curs el 
primer equip del Seagull és una evident  i 
normal transició que habitualment tenen 
els conjunts esportius. Aquest any, ha estat 
el torn de les ‘gavines’. Conversem amb la 
presidenta blava, Pilar Ruiz. 

Com es valora aquest canvi?
Al club som conscints d’aquest nou cicle. 
Hem incorporat 14 jugadores i el cos tècnic 
ha estat nou. Tot i això, el ‘feeling’ del grup 
amb la nova entrenadora no va ser gaire bo 
i ha perjudicat força la convivència espor-
tiva.

Aquesta situació, dona més valor a 
la bona feina com a club dels darrers 
anys?
Moralment, ha fet mal. Perquè no és fàcil 
conviure amb aquesta etiqueta de “tercer 
equip de Catalunya”. Ara estem en una ra-
txa difícil de resultats i aquest any hi ha una 
nova reestructuració de categories. No ens 
podem permetre dos descensos seguits.

Fa un parell de setmanes vau incorpo-
rar Salvador Jaspe
El canvi d’entrenador ha estat molt positiu. 
Les jugadores m’han transmès positivament 
el canvi de tècnic i en pocs dies ja s’ha vist 
la professionalitat al camp i actitud. Ara te-
nim més confiança per poder sumar triomfs. 
D’altra banda, farem incorporacions al mes 
de gener. Veig les jugadores més contentes i 
el canvi ja s’ha començat a veure.

I les posicions de salvació molt a prop.
Els rivals que tenim no sumen posicions i 
és una qüestió de guanyar dos partits se-
guits. Incorporarem un psicòleg esportiu 
per reforçar l’equip mentalment. La salvació 
és la paraula que tenim ara mateix en ma-
júscules.  

Patrocini Ajuntament.
Ha estat una situació molt dura. Fa un any 
que estem buscant aquest conveni. Espe-
rem que es pugui aconseguir i confio en la 
bona fe del Partit Popular.

Les obres als vestidors sí que es desenvoluparan durant aquest Nadal

Foto: Arxiu

El regal de Reis en forma de nova gespa que 
havia demanat el CF Bufalà per al seu Mu-
nicipal de futbol no serà una realitat a curt 
termini. Durant aquest mes de desembre, 
l’Ajuntament de Badalona havia d’iniciar les 
obres en aquesta instal·lació esportiva però 
l’estrena de la renovada superfície de futbol 
s’ha paralitzat i ajornat, previsiblement, per 
als mesos de juliol i agost de l’any 2022. 
Tot i això, durant aquest mes de desem-
bre sí que es portarà a terme la millora de 
vestidors i altres obres que també s’havien 
inclòs al global de tota la remodelació al 
Municipal de Bufalà. L’estrena d’una nova 
gespa, el canvi del reg de la instal·lació i la 
millora en els vestidors són els tres eixos 
en què es treballarà al camp de futbol del 
barri badaloní. 25 conjunts s’exerciten du-
rant la setmana i disputen partits en les jor-
nades de dissabte i diumenge al Municipal 
de Bufalà. Una única entitat esportiva però 

amb molta activitat. Des de fa molt temps, 
el CF Bufalà lluita i reivindica per aconse-
guir aquesta urgent necessitat. Aquest nou 
escenari endarrereix les futures accions 
municipals. A l’estiu, hi havia la previsió 
desubstituir la gespa al Municipal de Can 
Cabanyes, a on juga el Sistrells. La nova 
gespa a Sistrells podria ajornar-se a finals 
de l’any 2022 o a l’estiu de 2023. En aquest 
cas, el club pateix força durant les jornades 
de forta pluja, ja que el desnivell de la gespa 
provoca bassals considerables i prohibeix 
la pràctica esportiva i l’ajornament de par-
tits, entrenaments i trenca el dia a dia de 
l’entitat.L’any 2015, Llefià va substituir la 
seva gespa i quatre anys més tard, 2019, 
va ser el de Badalona Sud qui va rebre la 
bona nova. En aquella ocasió, el pressu-
post de la remodelació va ser de 381.000 
euros, 133.000 euros el canvi de vestidors i 
130.000 euros la nova gespa.

FUTBOL COMARCAL

Entrevista Pilar Ruiz, 
presidenta del Seagull El sènior femení de la Minguella segueix 

l’ombra del Llefià al cim de Segona Catalana
Enorme dinàmica del Círcol masculí i la covid ajorna el Sant Josep - Castellar

evitar la derrota. Mateixa negativa la que 
va patir l’Ademar de Javi Espinosa. Els ver-
mells van caure a La Plana contra l’Igualada 
(53-79). Partit gens ofensiu dels badalo-
nins contra un rival amb més encert exterior 
(3 a 9 en triples). Tot i les desfetes, el sènior 
B verd-i-negre es troba a la zona tranquil·la 
de la Conferència C-2. Badalonès i Ademar 
buscaran un triomf que els oxigeni en la 
propera jornada. Aquest dissabte a La Pla-
na, el Badalonès disputarà el darrer partit de 
l’any contra el L’Hospitalet (20h) i dimecres 
22 es jugarà el derbi entre Joventut B i Ma-
ristes a l’Olímpic (20:30h).

El Círcol regna a El Masnou
A partir de Copa Catalunya, les victòries 
comencen a formar part de la rutina d’al-
guns conjunts, com és el cas del Círcol. El 
sènior A blau va vèncer a El Masnou (59-
61) i ja acumula set victòries al grup 3. 
Quarta posició,a només un triomf del se-
gon i a dos del líder. El Sant Josep - Cas-
tellar es va ajornar per motius de covid al 

conjunt rival. A Primera Catalana, contun-
dent derrota de la Minguella a Granollers 
(70-54) i triomf vital del Círcol B a la pista 
del Sant Josep Obrer (55-68). Ambdós 
conjunts es mantenen a la part alta de tau-
la. BàsquetPia - Sant Josep (diu. 13:30h), 
Círcol - Montgat (diu. 17:45h), Minguella 
- Sant Nicolau (diu. 17:30h) i Círcol - Cal-
des (diu. 19:30h) són els quatre partits de 
la darrera jornada de l’any.

La Minguella, intractable a Segona 
Per la seva part, el sènior femení de la 
Minguella no afluixa el ritme i es manté a 
l’ombra de la Llefià. Gran victòria a Casa-
gemenes enfront el JAC Sants (62-42). La 
Llefià va vèncer el Roser C (40-33). Segona  
i primera posició, respectivament, per als 
dos equips badalonins.  El Círcol va cau-
re contra el Bàsquet Neus (56-48) i el Sant 
Josep versus el Saps (82-44). A Primera 
Catalana, el Natzaret va caure davant el Cer-
danyola B (54-57) i es manté a la part baixa 
de la taula amb un balanç de 4-6.

Xavi Riera va trencar la dinàmica positiva de 
dues victòries seguides. Dissabte va caure 
a Saragossa contra l’Almozara (79-63). Les 
defenses van regnar durant els dos primers 
quarts però el pas endavant dels locals a la 
represa no el van poder anivellar els dimo-
nis. Notable aportació d’Aitor Pérez, Marc 
Arnau i Pedro Cuesta però insuficient per 

La jornada de basquetbol comarcal a lliga 
EBA va tornar a tenir un desenllaç força agre 
per als conjunts badalonins. Cap equip va 
sumar una victòria. El Joventut B va tenir a 
tocar el triomf durant bona part del seu en-
frontament a Esparreguera (73-67) però un 
parcial 26-14 al període final va condemnar 
el conjunt de César Saura. El Badalonès de 

Foto: AE Minguella
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 Àries (21/3 al 20/4)
Has viscut canvis al sector laboral i les coses es po-
sen al seu lloc. Si treballes per algú altre, ets sents 
més valorat. Una trobada amistosa pot fer-te recuperar 
l’humor.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si hi havia friccions amb la família política o amb els 
fills de la parella, arriba un temps per al diàleg. Una 
persona de més edat que tu, pot sol·licitar la teva aju-
da.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Possibles canvis imposats per les circumstàncies 
al sector laboral. Serà millor acceptar aquesta etapa 
a favor teu. Si tens fills adults, seran un bon suport 
emocional.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Sents que no pots controlar les coses que passen, que 
tot es mou sota els teus peus, però aprendràs a soste-
nir-te en moviment. En l’adversitat descobriràs als teus 
amics.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Dies per gaudir de la família. Aparques una mica les 
angoixes. Algú pot provocar-te perquè reaccionis i 
després culpar-te. Sigues prudent, el silenci serà un 
bon aliat.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Una història d’amor pot arribar al seu final o trobar-se 
en un moment de canvis necessaris perquè segueixi 
funcionant. Cerca temps per tu, la teva salut demana 
més atenció.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Apassionament. Sigui per un amor o per un projecte 
pel qual has lluitat molt. Despeses extres. Aquests dies 
podries cremar una mica més del compte la targeta de 
crèdit.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Pots retrobar-te amb velles amistats que no van acabar 
bé. Accepta la teva responsabilitat i passa pàgina. En 
un àpat, pots viure una forta atracció i sorgiria alguna 
cosa.

  Bessons (21/5 al 21/6)
El pleniluni al teu signe pot portar trobades amoroses. 
Moment per assolir acords amb la parella. Expresses 
les emocions amb franquesa. Augment de la comuni-
cació escrita.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si has de signar un contracte, llegeix la lletra petita o 
assessora’t abans. No tot és el que sembla. A l’àmbit 
laboral es pot donar una oportunitat que ja no espe-
raves.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Vius algun enfrontament obert i el teu sentit de la jus-
tícia no permet que les coses quedin sense resoldre. 
Descansa més o perdràs l’energia que necessites per 
sobreviure.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Es van aclarint coses que estaven pendents de respos-
ta i et quedes més tranquil. Expressa la teva creativitat, 
no bloquegis el teu talent. Possibles compres en tec-
nologia.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Els LIDERTEL Badalona Dracs van sumar 
al seu palmarés una nova Copa Catalana. 
La desena de forma consecutiva i la dot-
zena corona catalana. El conjunt dirigit 
per Óscar Calatayud va superar els Te-
rrassa Reds a la final disputada al camp 
Municipal de Montigalà (46-0). El club 
badaloní també va reivindicar la manca 
d’instal·lacions i equipaments dignes per 
poder ser seu d’una final de Copa Cata-
lunya, en què els espectadors van haver 
de veure el partit des del turó del camp 
de Montigalà.  Aquest dissabte, a Ma-
drid, els Dracs buscaran el títol nacional 
a la Copa d’Espanya davant el Rivas Osos 
madrileny. 

Els BDN Dracs 
guanyen 
la dotzena 
Copa Catalana

Laia Zurita, de la UGE Badalona, millor 
atleta catalana sots18 de l’any 2020 
El seu entrenador, David Gallego, també ha estat guardonat

Foto: UGE Badalona

La atleta de la UGE Badalona Laia Zurita serà 
guardonada amb el premi de Millor Atleta Ca-
talana sots16 del 2020. Un premi que atorga 
el Comitè Tècnic amb la ratificació de la Junta 
Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme. 
Aquest guardó premia als atletes masculins i 
femenins de cada categoria que han aconse-
guit els millors resultats durant l’any 2020. 

Zurita va destacar per ser doble Campiona de 
Catalunya de 300m tant a Pista Cobert  com a 
la temporada d’Aire Lliure. A més, també es va 
endur el rècord de Catalunya de la prova amb 
un temps de 40.15’’, i el títol de Sotscampiona 
de Catalunya de 100m. Zurita va culminar la 
temporada emportant-se el títol de Campiona 
d’Espanya Sots16 de 300m amb una registre 

de 39.67’’ i millor marca espanyola de la tem-
porada. La badalonina també va ser la primera 
classificada de 300m al Campionat d’Espanya 
de Clubs sots16. A pista coberta, va tornar a 
ser or dels 300m d’Espanya Sots16, superant 
el seu propi rècord de Catalunya amb un re-
gistre de 39.41’’ (segona millor marca espan-
yola de la història). D’altra banda, el talent de 
la badalonina la va coronar doble Campiona 
de Catalunya i d’Espanya Sots18 de 400m de 
Pista Coberta i d’Aire Lliure. La temporada de 
Zurita es va culminar amb la participació al 
Campionats d’Espanya Absoluts i de Clubs, 
i fins i tot un Míting Internacional a França, 
on va finalitzar en tercera posició als 400m. 
L’entrenador de la Laia, i president de la UGE, 
David Gallego, també rebrà el guardó de re-
coneixement per la seva tasca com a entre-
nador de la millor atleta catalana Sots18 de 
2020. Serà el quart premi que rep d’aquestes 
característiques. El darrer va ser l’any 2019, 
quan la Laia va ser guardonada com a millor 
atleta catalana sots14. Els premis es lliuraran 
dimarts 21 a la seu de la Federació Catalana 
d’Atletisme. Felicitats, Laia i David!
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