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La revolució 
de la radioteràpia
Can Ruti salva pacients amb pronòstic greu gràcies a un 
tractament innovador: la radioteràpia interna selectiva 
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La paraula ‘càncer’ forma part de la nostra 
vida. És, sens dubte, la malaltia que més 
titulars i més por genera en el nostre en-
torn, però alhora, el seu diagnòstic i trac-
tament cada vegada es realitza de forma 
més efectiva. El 2020, el càncer va cau-
sar prop de 10 milions de defuncions al 
món; 109.000 de les quals es van produir 
a Espanya. Durant l’últim any, al nostre 
país s’han diagnosticat més de 277.000 

nous malalts de càncer. Dins de l’enorme 
univers de xifres i estadístiques que la 
malaltia ens ofereix, avui us volem parlar 
de com l’Hospital Germans Trias i Pujol 
de Badalona està aconseguint salvar i/o 
allargar l’esperança de vida de pacients 
que han rebut un pronòstic greu de càn-
cer hepàtic. Al centre hospitalari badaloní 
ens hi esperen la Dra Glòria Moragas, 
Cap de Medicina Nuclear, el Dr Jaume L’equip multidisciplinari que fa possible el tractament Un 24% dels pacients tractats han pogut ser operats

La radiació s’aplica mitjançant un petit tub

Can Ruti revoluciona 
el tractament 
del càncer hepàtic 
Gràcies a la radioteràpia interna 
selectiva, l’Hospital Germans Trias està 
salvant pacients amb pronòstic greu 

Sampere, Cap de Secció de Radiologia 
Intervencionista, la Dra Maite Salcedo 
i els Doctors Jordi Deportós i Sergio 
Lafuente, tots ells Adjunts de Medicina 
Nuclear. Tots ells formen part de l’extens 
equip de més de 20 persones que ha im-
plantat la radioteràpia interna selectiva (o 
radioembolització) a Can Ruti. 

El tractament
La radioteràpia interna selectiva és una 
tècnica mínimament invasiva que redueix 
la mida del tumor situat al fetge, perme-
tent una esperança de vida més llarga i 
oferint, en molts casos, l’oportunitat que 
un pacient no operable en un inici pu-
gui ser intervingut per tal d’extreure-li el 
tumor. “El nostre objectiu era implantar 
una nova tècnica a l’hospital per donar 
una oportunitat extra a pacients amb 
pronòstic complicat”, afirma Glòria Mo-
ragas, Cap de Medicina Nuclear de Can 
Ruti. “Nosaltres tenim un comitè multi-
disciplinari on es decideix la tipologia 
de tractament que més convé a cada 
pacient. En malalts que, en un princi-
pi, no són operables, tenim l’opció de 
fer la radioembolització”, afegeix la Dra 
Moragas. La radioteràpia interna selec-
tiva consta de dues fases: planificació i 
tractament. En la fase de planificació, el 
pacient ingressa un dia a Can Ruti i se 
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sotmet a una arteriografia per identificar 
els vasos sanguinis que nodreixen el 
tumor. Després se li administra una pe-
tita fracció de radioactivitat. “D’aquesta 
manera podem estudiar el comportament 
del tumor i calcular de manera precisa la 
dosi radioactiva que injectarem el dia del 
tractament, minimitzant al màxim la pos-
sibilitat de lesionar el teixit hepàtic sa”, 
precisa Jaume Sampere, Cap de Secció 
de Radiologia Intervencionista. Aquest 
estudi previ és de vital importància, ja 
que serveix per evitar que la radiació pu-
gui acabar afectant qualsevol altre òrgan 
del cos. 

Analitzar la imatge
El factor decisiu que assegura l’efectivitat 
d’aquesta tipologia de radioteràpia és la 
lectura òptima de les imatges que s’ex-
treuen de la lesió. El dia que el pacient va 
a l’hospital a fer la sessió de planificació, 
tot l’equip mèdic es coordina per con-
trastar les imatges extretes. “Estudiem 
al detall totes les artèries que té el fetge, 
quines són les sanes i quines són les que 
van al tumor. Això és molt important per 
saber amb seguretat que les partícules 
radioactives de radiació beta que injecta-
rem van al lloc on volem”, relaten Maite 
Salcedo i Jordi Deportós, Adjunts de Me-
dicina Nuclear. 

La dosi definitiva
Entre set i deu dies després de fer la 
sessió de test prèvia, el pacient torna 
a ingressar a Can Ruti per completar 
la fase de tractament. El procediment 
és molt similar. La persona ingressa 
al matí i se sotmet a la intervenció a 
través d’una punxada i d’un petit tub 
que fa arribar les partícules radioacti-
ves fins al tumor situat al fetge. “Amb 
aquesta segona dosi el pacient nota una 
mica més de cansament o molèsties, 
però marxen amb Paracetamol. La dosi 
de radiació és molt més elevada, però 
mai cap pacient s’ha hagut de quedar 
més d’un dia ingressat. El malalt ho to-
lera molt millor que si parlem d’altres 
procediments”, ens expliquen des de 
l’equip mèdic. 
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Analitzar la imatge és la clau del tractament

La radiació redueix el tumor durant 6 mesos

Gaudeix del 
reportatge 
en vídeo

Els resultats
La radioteràpia interna selectiva ne-
cessita un temps per fer efecte. De fet, 
durant el primer mes posterior a la in-
tervenció, les imatges del fetge afectat 
no són “atractives”, ja que la radiació 
produeix un efecte “inflamatori”. “Per 
veure la primera resposta positiva hem 
d’esperar uns dos mesos”, exposa Glòria 
Moragas. El tractament treballa de for-
ma autònoma reduint el tumor durant 
sis mesos, temps mínim que el pacient 
no operable ha d’esperar per veure si és 
possible entrar a quiròfan per extreure-li 
la lesió. “Cada pacient és diferent, però 
sempre ens coordinem amb l’equip de 
cirurgians per esperar l’efecte més noto-
ri de la radioteràpia i assegurar així una 

cirurgia satisfactòria”, afegeix la Doc-
tora Moragas. 

Pont cap a la curació
Gràcies al fet que la dosi de radiació 
que s’administra al tumor és molt alta, 
s’aconsegueix destruir la lesió i reduir 
la seva mida. Així, la radioteràpia inter-
na selectiva pot considerar-se com un 
tractament pont cap a una cirurgia de 
resecció amb finalitat curativa. Un 24% 
dels pacients tractats a Can Ruti amb 
aquesta tècnica han pogut ser operats 
satisfactòriament, després d’un diag-
nòstic inicial on no hi havia possibilitat 
d’intervenció quirúrgica. Cal destacar 
que l’Hospital Germans Trias ha estat 
el primer centre de l’estat espanyol en 

oferir la radioembolització amb Hol-
mi-166, un radiofàrmac de recent apa-
rició que presenta avantatges tècnics, 
especialment en la fase de planificació, 
respecte al tractament convencional 
amb Ytri-90 i que permet una quanti-
ficació òptima de la dosi a administrar. 
“Ens aporta una satisfacció enorme 
veure pacients que han pogut ser ope-
rats i que es mantenen estables o que 
fins i tot han superat la malaltia”, cele-
bra la Doctora Glòria Moragas. Amb la 
implantació de tècniques com la radio-
teràpia interna selectiva, Can Ruti està 
regalant vida als ciutadans de Badalona 
afectats amb un càncer hepàtic. I això 
és motiu d’orgull de ciutat. 
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Badalona té més de 500 habitatges buits propietat de grans tenidors
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El Banc d’Aliments Municipal inaugurat 
per l’emergència social generada per la 
Covid-9 va tancar les seves portes el pas-
sat 30 d’octubre. Per compensar aquesta 
pèrdua, l’Ajuntament de Badalona treba-
lla per inaugurar un nou menjador social 
municipal gestionat amb recursos pú-
blics i que coincideixi amb el fi de l’acti-
vitat del projecte Folre al menjador situat 
al carrer Arnús. Segons David Torrents, 
regidor de Protecció Social, un municipi 
com Badalona per llei està obligat a ofe-
rir un servei d’aquestes característiques. 
De moment, l’Ajuntament ha arribat a 
acords amb Càrites, parròquies, entitats 
del tercer sector i el Banc d’Aliments de 
FESBAL per redistrubuir a totes aquelles 
persones que anaven a recollir la cistella 
d’aliments al Banc municipal. 

2 milions de deute
El Banc d’Aliments Municipal clausurat 
per la Creu Roja a finals de novembre Badalona li deu 2 milions d’euros a Creu Roja

Badalona tindrà un nou menjador 
social municipal a principis del 2022
El Banc d’Aliments Municipal de Creu Roja ha tancat

L’Ajuntament té disponibles 7 milions per adquirir habitatge públic

El govern vol apujar l’IBI 
als grans tenidors amb pisos buits

es va inaugurar l’octubre de 2020 amb 
una capacitat per atendre i gestionar les 
necessitats d’alimentació de 9.000 per-
sones. L’espai estava dotat de 431 m² 
d’emmagatzematge i de cambres frigo-
rífiques. L’equipament era gestionat per 
Creu Roja, a qui l’Ajuntament deu 2 mi-
lions d’euros per la prestació del servei. 
El govern anterior d’Albiol no va licitar la 
renovació del Banc d’Aliments Municipal 
i Creu Roja va estar prestant el servei 
generant un deute mensual amb l’Ajun-
tament d’entre 170.000 i 190.000 euros. 
Segons el regidor Torrents, Creu Roja 
clausura el servei perquè no vol perdre 
més diners i per l’incertesa de saber si 
podrà cobrar. La direcció de Creu Roja 
Catalunya i l’Ajuntament han de treballar 
conjuntament per facilitar que l’entitat 
pugui tapar aquest forat comptable. Creu 
Roja considera que el servei de Banc 
d’Aliments Municipal s’hauria d’intentar 
mantenir.

Núm. 730

Badalona té un problema 
greu d’emergència habita-
cional. Cada setmana es 
produeixen desnonaments 
a la ciutat. A més, cada cop 
s’identifiquen més perfils de 
persones que estan pagant 
els seus lloguers i que veuen 
com grans propietaris no els 
renoven el contracte per apu-
jar-ne el preu. El Parc Públic 
d’Habitatge és insuficient i 
l’Oficina Local d’Habitatge no 
disposa de tots els recursos 
necessaris per atendre les ne-
cessitats de la ciutadania en 
matèria d’habitatge.

Sense ordenança
De la mateixa manera, els 
grans tenidors de pisos han 
trobat a la ciutat un bon es-
cenari per especular amb el 
preu de l’habitatge, ja que 

Badalona no disposa d’una 
ordenança que apliqui cap 
recàrrec davant d’aques-
tes pràctiques. Això podria 
canviar en el futur proper, ja 
que el govern, a través de la 
regidora d’Habitatge, Tere 
González, ha manifestat la 
seva intenció d’apujar l’IBI 
als grans tenidors de pisos 
buits, reivindicació feta tam-
bé per Guanyem. Es calcula 
que Badalona té més de 500 
habitatges buits propietat de 
grans tenidors.

Gastar els 8 milions 
El 2018 el govern de Sabater 
va pressupostar i posar a dis-
posició 8 milions d’euros per 
ampliar el Parc Públic d’Habi-
tatge de Badalona. D’aquests 
8 milions, encara en queden 
per gastar més de 7.



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

El conseller de Salut, Josep Maria Argi-
mon, ha anunciat que a partir de la mitjanit 
de divendres (la nit de dijous a divendres) 
serà obligatori el certificat covid per entrar 
als bars, restaurants, gimnasos i residèn-
cies.  És una mesura que va entrar en vigor 
divendres, però es va haver de suspendre 
arran del col·lapse de la web i l’aplicació La 
meva Salut. La comissió delegada de la co-
vid s’ha reunit aquest dilluns a la tarda per 
decidir la data a partir de la qual s’exigirà. El 
conseller ha explicat que donen uns quants 
dies més de marge a la gent per descarre-
gar-se el certificat digital Covid abans que 
sigui exigible en aquests espais, tenint en 

compte que hi ha qui pot necessitar ajuda 
per fer-ho.

Primer cas òmicron 
L’Hospital Gregorio Marañón de Madrid 
ha informat aquest dilluns del primer cas 
d’infecció de la variant òmicron de coro-
navirus a Espanya, un viatger procedent 
de Sud-àfrica que es “troba bé”, segons 
ha confirmat l’hospital madrileny. D’acord 
amb la informació difosa per la Conselleria 
de Sanitat madrilenya, es tracta d’un home 
de 51 anys que va tornar de Sud-àfrica el 
28 de novembre passat amb una escala a 
Amsterdam.Cal descarregar el certificat a La meva salut  

El certificat covid, obligatori 
a partir de divendres 2 de desembre
S’haurà de presentar en restaurants, residències i gimnasos

¡CONSIGUE LAS CAJAS 
DE CARTÓN 
MÁS ECONÓMICAS!
Compra online cajas de cartón de gran 
calidad ideales para almacenaje de 
productos, transporte, mudanzas y envíos 
de e-commerce

933 839 493

Aquesta xinxa produeix enormes danys en els cultius 
El Bernat Marbrejat, una xinxa exòtica pro-
vinent d’Àsia, és un insecte que es va detec-
tar per primer cop el 2016 a Girona i la seva 
expansió pel territori ha estat molt ràpida. 
Es tracta d’una plaga que ja s’ha localitzat 
a més de 130 municipis, entre els quals hi 
ha Badalona. Aquesta espècie invasora es 
va detectar per primera vegada a Europa el 
2004. Es distingeix d’altres bernats autòc-
tons perquè té unes bandes blanques a les 
antenes. L’insecte no pica les persones ni 
els animals ni tampoc transmet malalties. 
S’alimenta principalment de plantes dels 
parcs i cultius agrícoles i la seva afectació 
se centra sobretot en arbres fruiters i orna-
mentals i cultius hortícoles. La plaga preo-
cupa molt els agricultors, ja que pot provo-
car grans danys als cultius, a més de viure a 
costa de moltes altres espècies de plantes, 
arbres i arbustos, tant silvestres com als ca-

El Bernat Marbrejat, una plaga 
asiàtica que ja ha arribat a Badalona

rrers i espais verds urbans. 

Què fer si el trobem?
Quan arriba la tardor el Bernat Marbrejat 
es protegeix del fred entrant en domicilis 
i magatzems. L’Ajuntament de Badalona i 
les autoritats del govern català han dema-
nat que, en cas de trobar l’insecte a casa, 
no s’alliberi cap a l’exterior. En cas de de-
tectar-se en habitatges, es recomana evitar 
l’ús d’insecticides per la seva poca eficàcia. 
La millor opció per reduir la seva presència 
és aspirar-los i submergir-los en aigua. Es 
poden capturar amb relativa facilitat amb 
un aspirador o escombrant-los a primera 
hora del matí o a darrera hora del dia. En 
aquestes franges horàries, es mouen més 
lentament. Un cop capturats, es poden 
submergir en aigua i sabó o, simplement, 
deixar-los dins d’una bossa exposats al sol. 

Aquesta xinxa va entrar a Europa el 2004  

Núm. 730

Gaudeix del reportatge 
en vídeo
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Sabíeu que, després del futbol, el criquet 
és el segon esport més practicat del món. 
Es calcula que té més de 2.500 milions de 
seguidors arreu del planeta i a Badalona hi 
ha un club que practica aquesta disciplina i 
que, a més, s’ha proclamat campió de Cata-
lunya júnior. Es tracta del Badalona Cricket 
Club, entitat que el passat estiu va guanyar 
la Lliga Catalana Júnior. El combinat bada-
loní va tancar la temporada invicte, sumant 
el triomf en tots els seus partits. El club va 
néixer el 2009, però no va ser fins al 2015 
quan va començar a desenvolupar el seu 
planter. De fet, el Badalona és l’únic equip 
júnior de criquet a Catalunya que entrena 
regularment. Cada setmana s’exerciten a 
Baró de Viver, a Barcelona, ja que a Bada-
lona no disposen d’horaris a cap camp de 
futbol ni bàsquet. Aquesta circumstància 
està dificultant que el club consolidi la seva 
acadèmia de jugadors formatius, tot i dis-
posar d’escola i d’equip sub14 i sub19. La 
idea de l’entitat de cara al curs vinent seria 

formar un combinat sènior per donar conti-
nuïtat a tots els jugadors majors de 19 anys 
que acaben la seva fase formativa. 

Com s’hi juga?
El criquet és un esport d’equip practicat a 
l’aire lliure entre dos equips d’onze juga-
dors cadascun sobre un camp de joc ovalat 
o circular d’herba. El joc consta de diversos 
torns de bat durant els quals, alternativa-
ment, un dels equips intenta guanyar punts 
marcant corregudes. 

La història
La referència escrita no qüestionada més 
antiga sobre el criquet es remuntaria a mi-
tjans del segle XVI. El 1598 apareix citat el 
creckett com un joc que es jugava a l’escola 
50 anys abans a Guildford, al comtat anglès 
de Surrey. Sens dubte, però, on el criquet 
s’ha fet més popular ha estat als països 
asiàtics de la Commonwealth, sobretot a 
l’Índia, Pakistan i a Sri Lanka. Cada 4 anys 

El criquet té 2.500 milions d’aficionats al món

Badalona té al campió de Catalunya 
de criquet: el segon esport més jugat del món 
El Badalona Cricket Club ha arrelat a la ciutat des del 2015

se celebra un Mundial. Des de la primera 
edició, el 1975, aquests han estat els cam-
pions guanyadors del Mundial de criquet: 

antiga selecció de les Índies Occidentals 
(2), Índia (2), Austràlia (5), Pakistan, Sri 
Lanka i Anglaterra.

La Fundació llença la campanya #PensoiDecideixo 

26 imatges sobre els drets de les 
persones amb discapacitat in-
tel·lectual es distribuiran per la 
ciutat de Badalona. Sota el lema 

Badalona Capaç reivindica els 
drets dels discapacitats 

“Per què creus que jo no puc?”, la 
Fundació Badalona Capaç llença la 
campanya #PensoiDecideixo. Una 
campanya que té com a objectiu 

conscienciar a la societat sobre 
les capacitats de les persones amb 
discapacitat intel·lectual de viure 
plenament els seus drets, i encora-
tjar a la ciutadania a contribuir en 
el seu assoliment. Coincidint amb 
el 3 de desembre, Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat, i 
enllaçant amb el 10 de desembre, 
Dia internacional dels Drets Hu-
mans, la campanya pretén trencar 
amb les barreres que posa l’entorn 
en l’exercici dels drets. Una so-
cietat més justa i inclusiva només 
serà possible si totes les persones 
posen de la seva part. La societat 
ens necessita per ser una societat 
millor. L’elaboració de la campanya 
s’ha dut a terme amb la col·labora-
ció d’un equip creatiu de persones 
usuàries de la Fundació. A través 
d’espais participatius, les persones 
han fet arribar els seus missatges 
en la defensa dels seus drets.

Neix la campanya #PensoiDecideixo

LA FIRA BADA GALET ARRIBA A POMPEU FABRA 
ELS PRÒXIMS 11 I 12 DE DESEMBRE

EL PORT DE BADALONA INICIA LA CAMPANYA DE 
NADAL AMB L’ENCESA DE LLUMS

BREUS

Badalona es prepara per 
estrenar una nova fira en la 
present campanya de Nadal. 
Es tracta de la Fira Bada 
Galet, esdeveniment que se 
celebrarà a la plaça Pompeu 
Fabra el cap de setmana de 
l’11 i 12 de desembre. Du-
rant dos dies, la primera 
edició de Bada Galet delec-

Per primera vegada des de la 
seva creació, el Port de Bada-
lona portarà la llum del Nadal 
des del mar i convoca tothom 
a participar en l’acte d’encesa 
de les llums al recinte, cita que 
vol simbolitzar el retrobament 
de la comunitat nàutica i de tota 
la ciutadania. L’arribada de les 
llums anirà acompanyada d’es-
portistes del Club de Rem Bada-

tarà tots els badalonins i 
badalonines amb regals, 
gastronomia, decoració, 
food trucks i restauració 
per aquestes festes nada-
lenques. La fira de Nadal 
estarà oberta durant tot el 
dia i l’organització a càrrec 
de l’empresa badalonina 
Evidents Events.

lona, de les seccions de rem del 
Club Natació Betulo i del Club 
Natació Badalona, dels piragüis-
tes de Barcelona Caiac i d’un 
concert de Nadal protagonitzat 
pel grup Gòspel Sentits. L’ac-
tuació començarà divendres 3 
de desembre a les 18h a la Plaça 
de Capitania del Port, que estarà 
preparada per acollir 400 perso-
nes acomodades en seients.  

Catalan Brewery viu una situació d’extrema complicació

Al carrer i sense maquinària: 
el cas d’una cerveseria artesana de Badalona

Catalan Brewery és una marca producto-
ra de cervesa artesana que el 2017 es va 
instal·lar a Can Ribó, creant una fàbrica de 
producció artesanal i un bar. A causa de la 
pandèmia, el negoci va patir per fer front 
al lloguer de la nau industrial i aquestes 
dificultats s’han transformat ara en un 
escenari encara més complicat. Segons 
explicaven la passada setmana els matei-
xos propietaris del negoci, Joan Saperas i 
Manuel Aguilar, la propietat de la nau els 
ha deixat al carrer i sense la possibilitat de 
recuperar tota la seva maquinària, valora-
da en més de 800.000 euros. 

Gran deute
Segons Saperas i Aguilar, Catalan Brewery 
va arribar a acumular més de 30.000 eu-
ros de deute en concepte de lloguer, però 
en van retornar 14.000 després d’arribar a 
un acord amb la propietat i de començar 
a vendre cervesa a una gran superfície. El 
pla era tornar a pagar el lloguer amb un 
recàrrec pel deute pendent, però l’acord 
verbal al qual es va arribar mai es va tras-La maquinària té un valor de 800.000 euros

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

lladar sobre el paper, tal com han traslla-
dat Joan Saperas i Manuel Aguilar. 

Un inversor
Catalan Brewery inclús disposa d’un in-
versor que ha de donar viabilitat a l’em-
presa i la marca ho va fer saber a la pro-
pietat de la nau industrial el passat estiu. 
Catalan Brewery volia començar de zero 
i, després de moltes negociacions amb 
advocats, sembla que s’arriba a un acord 
que, finalment, es trenca un dia abans que 
els empresaris creadors de cervesa arte-
sana hagin d’abandonar la nau. Segons 
Joan Saperas i Manuel Aguilar, la pro-
pietat ha canviat el pany de la nau i ara 
no poden recuperar tota la maquinària de 
producció de cervesa. En una intervenció 
al Badalona Matí, inclús van comentar que 
la propietat els demanava una suma im-
portant de diners per donar-los accés a la 
fàbrica per tal de recuperar les màquines. 
La marca de cervesa ha enviat un escrit 
al jutjat per gaudir d’un marge de 10 dies 
per marxar.  

02/12 al 15/12/2021
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El passat 26 de novembre, Badalona va veu-
re inaugurada la campanya de Nadal 2021 
amb l’encesa dels llums de Nadal. L’acte 
principal es va dur a terme la Plaça de la 
Vila, amb l’encesa de l’arbre gegant, i amb 
la presència d’una multitudinària audiència 
de veïns i veïnes. L’actuació del grup Gospel 
Sentits i el discurs de l’alcalde, Rubén Gui-
jarro, des del balcó de l’Ajuntament van do-
nar pas a l’encesa de llums a tota la ciutat. 

Més carrers il·luminats
Enguany hi haurà més carrers il·luminats que 
l’any anterior.Les avingudes Sant Salvador, 

Lloreda i la ronda de Sant Antoni de Llefià i 
diversos carrers de Sant Roc per primera ve-
gada comptaran amb llums de Nadal, mentre 
que a la façana del Museu o la Plana no n’hi 
haurà. Recordem també que s’han instal·lat 
10 figures gegants lluminoses amb dissenys 
de Nadal a la plaça Pompeu Fabra, plaça dels 
Països Catalans, Passeig de la Salut, davant 
de la sortida del metro de Llefià, a la plaça An-
tònia Boada, Sistrells, a la Rambla Sant Joan, 
a Nova Lloreda, Pomar, Bonavista i la Morera. 

Els Reis, el dia 28
Els Reis Mags d’Orient arribaran a la ciutat 

El pessebre de la Plaça de la Vila s’inaugura el 13

Enguany es repetirà el Campament Reial

Enguany hi ha més carrers il·luminats que l’any passat 

L’horari per visitar el Campament Reial serà de 17h a 21hEls Reis Mags d’Orient arribaran a la ciutat el 28

Que comenci el Nadal: 
així va ser l’emotiva encesa de llums a Badalona
La Plaça de la Vila va acollir una multitudinària audiència de veïns i veïnes

el 28 de desembre, per mar i davant del 
Pont del Petroli (cap a les 16:30h). Pos-
teriorment, Ses Magestats es dirigiran al 
Campament Reial que s’organitzarà al Parc 
de Montigalà fins al 4 de gener. Enguany, 
Badalona conserva el Campament, però 
perd la Fàbrica de Joguines, tot i que el 
govern local s’ha compromès a recupe-
rar-la per les festes del 2022. La caval-
cada, com és habitual, tindrà lloc el 5 de 
gener a partir de les 18h. Recordem que 
la programació de Nadal va començar el 
passat divendres amb l’encesa de l’arbre 
de Nadal a la Plaça de la Vila. 

Entrades pel Campament
L’horari per visitar el Campament Reial 
serà de 17h a 21h i es podrà reservar cita a 
través del web d’Agenda cultural de l’Ajun-
tament (www.agendabadalona.cat). Cal 
destacar que s’instal·laran diverses bústies 
reials repartides per la ciutat.

Es recuperen els Tornemis
El Nadal d’enguany a Badalona suposa la re-
cuperació dels Tornemis, personatges elimi-
nats l’any passat pel govern del PP. Pel que fa 
al pessebre de la Plaça de la Vila, recordem 
que s’inaugurarà el 13 de desembre.

Núm. 730
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona té en marxa 
diferents estratègies per garantir un habitatge 
digne per la ciutadania. Un d’ells és l’operador 
Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), el qual 
ha formalitzat l’ampliació de capital necessària 
per engegar el projecte de construcció de 4.500 
habitatges assequibles a l’àrea metropolitana de 
Barcelona (la meitat a la ciutat de Barcelona i 
l’altra meitat a la resta de la metròpolis) en un 
termini de 8 anys. La primera fase de l’operació 
preveu construir 640 habitatges. La totalitat dels 
4.500 habitatges seran de lloguer permanent, de 
manera que la inversió realitzada repercutirà en 
consolidar indefinidament l’ampliació del parc 
d’habitatge assequible a l’àrea metropolitana i la 
ciutat de Barcelona. Aquesta ampliació de capital 
ha consistit en l’aportació de 6 milions d’euros en 
forma de sòl i efectiu per part de l’AMB, 6 milions 
més en efectiu per part de l’Ajuntament de Barce-
lona i 12 milions en efectiu per part de NICRent 
Residencial, societat creada per les companyies 
privades Cevasa i Neinor.La consecució del pro-
jecte es preveu que es farà en quatre fases, que es 
materialitzaran en diferents augments de capital 

social fins a arribar als 58 milions d’euros el 
soci privat i 58 milions els socis públics.

Les localitzacions
El calendari per al desplegament del projecte 
d’aquesta societat preveu quatre fases. La pri-
mera es desenvoluparà a les següents localitza-
cions: La Marina del Prat Vermell, Barcelona (2 
solars amb capacitat per a uns 125 habitatges); 
La Sagrera, Barcelona (1 solar amb capacitat per 
a 106 habitatges); Casernes de Sant Andreu, 
Barcelona (1 solar amb capacitat per a 112 ha-
bitatges); Saló Central, Sant Boi de Llobregat (1 
solar amb capacitat per a 110 habitatges); Turó 
del Sastre, Montgat (2 solars amb capacitat total 
per a 130 habitatges); La Catalana, Sant Adrià de 
Besòs (1 solar amb capacitat per a 57 habitat-
ges).Aquesta primera fase sumarà 640 habitat-
ges, que allotjaran al voltant de1.600 persones. 
Els treballs de construcció generaran més de 
1.000 llocs de feina, segons dades del sector.

L’impuls de l’IMPSOL
L’IMPSOL segueix impulsant la construcció 
d’habitatge amb protecció oficial. Un altre dels 
eixos de les polítiques d’habitatge de l’AMB 
és continuar amb els projectes de construcció 
d’habitatge assequible i de qualitat mitjançant 
l’IMPSOL. En aquest sentit, ara mateix s’estan 
promovent gairebé 1.450 habitatges i n’hi ha 
uns 1.600 més en gestió.

L’AMB impulsa 4.500 habitatges de lloguer assequible 
a través de l’operador Habitatge Metròpolis Barcelona
i més de 3.000 a través de l’IMPSOL

Núm. 730

800.000 persones viuen en risc de pobresa al sector metropolità 
Un de cada quatre habitants de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona viu en risc de 
pobresa, un 23% més que abans de la 
pandèmia de la covid-19; i un 12% està en 
risc de pobresa greu. Aquestes dades les 
publica l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
arran d’un estudi dut a terme per l’Institut 
de Recerca de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que ha estudiat l’impacte de la 
covid a l’àrea de Barcelona. 

800.000 persones en risc
Els informes publicats comparen les dades 
del 2019 amb estimacions del 2020 i dicta-
minen que gairebé 800.000 persones viuen 
en risc de pobresa a ciutats com Barcelona, 
Badalona, l’Hospitalet o Santa Coloma. De 
la mateixa manera, el risc de pobresa creix 
3 punts més que el 2019, mentre que la 
població en pobresa extrema arriba al 7%. 
Segons indica l’estudi, els perfils socials 
més afectats són la població en la franja 
d’edat 0-17 anys, els joves, les persones 
d’origen migrant i les classes treballadores, 
especialment els treballadors no qualificats 
del sector de la indústria i dels serveis i el 

Un de cada quatre habitants de l’Àrea 
Metropolitana viu en risc de pobresa

conjunt de petits empresaris i autònoms. 

Les rendes baixen
L’informe estima que el 2020 la renda anual 
mitjana de les llars de la metròpolis es va si-
tuar entre els 32.876 i els 32.564 euros. És 
una caiguda d’entre un 5,4% i un 6,3% en 

relació amb la situació que hi havia abans de 
la pandèmia del coronavirus. La vulnerabili-
tat residencial també ha rebut un fort impacte 
per culpa de la Covid-19. La població me-
tropolitana destina de mitjana un 22,7% dels 
ingressos a cobrir les despeses d’habitatge, 
pràcticament 2 punts percentuals més que 

La població en pobresa extrema arriba al 7%

abans de la pandèmia. El sector poblacional 
més afectat és aquell que viu de lloguer, que 
estaria destinant el 44% dels seus ingressos 
a pagar el seu pis. Un 8% dels habitants de 
l’AMB estan actualment en risc de no poder 
fer front a les despeses d’habitatge, ja que hi 
dediquen més d’un 60% dels ingressos.

02/12 al 15/12/2021





CULTURA 19 Barnat López - redaccio@diaridebadalona.comENTREVISTA18 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com

La història de superació de Brahim Amelal: d’estar a punt 
de morir al mar, a fer-se mecànic

“Vaig arribar a Espanya passant 
un dia sencer sota un camió”

En Brahim va estar a pocs minuts de morir ofegat al Mediterrani

Núm. 730

En Brahim Amelal té 21 anys i és d’Oum-
jrane, un petit poble al sud-est del Ma-
rroc situat en una zona desèrtica a tocar 
de la frontera amb Algèria. Sent menor 
d’edat, en Brahim va posar en risc la 
seva vida, llançant-se al mar per arribar 
a Espanya. Finalment, després d’estar a 
les portes de la mort, ho va aconseguir 
amagant-se sota un camió. Ha pogut es-
tudiar, fer-se mecànic i treballar com a 
repartidor del Diari de Badalona. Aques-
ta és la seva història. 

Per què decideixes venir?
Jo sóc el germà gran de la família i el meu pare 
és l’únic que treballa a casa. Som una família 
nombrosa i no podia permetre que el meu pare 
pagués els meus estudis de secundària. Des-
prés d’acabar la primària al meu poble, vaig 
marxar a estudiar secundària a un altre muni-
cipi, a més d’una hora de casa meva. La meva 
família m’havia de pagar el lloguer i el menjar. 
Jo no volia ser una càrrega. Mentre estudiava 
la secundària, amb 12 i 13 anys, treballava als 
mercats per guanyar uns diners. Al final vaig 
decidir que volia venir a Espanya. 

Com ho vas fer?
Amb 15 anys marxo cap a Tànger sense que 
la meva família ho sàpiga. Dormia en barra-
ques amb altres joves iguals que jo. Un dia 
estava a la vora del mar i vaig conèixer uns 
nois que havien comprat una pastera petita. 
Ens van oferir l’oportunitat de viatjar a canvi 
de 10 euros. Vam fer un grup d’unes 15 per-
sones i, de nit, vam sortir de Tànger. Gairebé a 
meitat de camí la pastera va començar a perdre 

aire i ens vam quedar aturats al mig del mar. 
La barca s’anava enfonsant cada vegada més 
i quasi ningú sabia nedar. Per sort, la Policia 
del Marroc va passar per allà i ens va rescatar. 
Uns minuts més i tots hauríem mort. 

Què va passar després?
La Policia del Marroc ens va detenir durant 15 
dies, preguntant-nos pel nom dels nostres pa-
res. Si els hi dèiem, els farien pagar una gran 
multa. Així que no els vam dir res. Al Marroc hi 
ha bons policies, però també n’hi ha molts de 
dolents. Ens van estar pegant per obtenir infor-
mació i ens van dir que estaríem tancats tota la 
vida, però als 15 dies es van cansar de nosal-
tres. Quan ens van deixar lliures, vaig buscar 
un altre camí per creuar a Espanya. Vaig anar 
a Tetuan per fer-ho amagat sota un camió. 
Després d’alguns intents fallits, al final ho vam 
aconseguir. Jo i un amic ens vam untar tot el 
cos amb ceba per despistar els gossos de la 
policia i ens vam posar planxes metàl·liques 
sobre el cor per evitar els escàners. Vam estar 
un dia sencer sota el camió fins que el vaixell 
va sortir i vam arribar a la Línea, a Cadis. Jo 
anava al costat del tub d’escapament i em vaig 
cremar tota la cama. Al final vam baixar del ca-
mió, vam buscar la Policia Nacional i ens van 
dur a un centre d’acollida de la Línea. 

I com arribes fins a Catalunya?
He passat per molts centres d’acollida. He es-
tat a la Línia, a Còrdova i a València, abans 
d’arribar a Barcelona. Vaig arribar a l’estació 
de França i, directament, vaig anar a la co-
missaria de policia d’Arc de Triomf. Em van 
dur al centre de Mas Pins, a Vallvidrera, on hi 

llà, però després vaig acabar obtenint la millor 
nota de la classe: un 8.3. Com que vaig treure 
una bona qualificació, vaig entrar directament 
al grau mitjà. Un cop acabat, ara he començat 
el grau superior de mecànica. 

Quin és el teu objectiu?
Acabar el grau superior i treballar de mecànic. 
Ara en breu començaré a treballar de nou en 
un taller. Quan tingui una situació de feina del 
tot estable m’agradaria estudiar Enginyeria 
Mecànica a la universitat. 

Et preocupa la imatge que es té dels mi-
grants a Espanya?
Una mica sí. Molta gent ens jutja sense 
conèixer i creu que tots som iguals, però no 
és cert. M’afecta que em vegin com no sóc. 
Entenc que, quan no em coneixen, em puguin 
tenir certa por, però quan veuen com sóc, les 
persones ja confien en mi. La majoria de la 
gent d’Espanya no ha viscut les coses que jo 
he vist i he viscut. Ha estat difícil. Jugar-te la 
vida al mar, malviure en barraques i treballar 
descarregant peix i menjar al port i als mercats, 
creuar sota un camió... També he de dir que 
m’enfada molt veure a gent del Marroc fer co-
ses dolentes aquí. Jo els hi dic. Jo només vull 
treballar, estudiar i tenir una vida tranquil·la. 

Has tingut problemes amb la Policia?
Gairebé res. Només un cop em van parar men-
tre anava a comprar un telèfon amb diners que 
em van donar al centre d’acollida. Em van re-
quisar els diners perquè deien que havia robat. 
Al final, el meu educador em va acompanyar a 
la comissaria i m’ho van tornar tot.

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

Es faran escenes 
dels Pastorets a les 
Biblioteques

vaig estar uns set mesos. Després vaig estar 
a un pis de menors, on vaig fer els 18 anys, i 
per acabar a un pis de majors d’edat. Des del 
principi vaig començar a estudiar castellà i ca-
talà, i després electromecànica. He treballat a 
un taller i en els últims mesos de repartidor al 
Diari de Badalona. Ara tornaré al taller, perquè 
he començat un grau superior. 

La família no sabia res de tu...
Fins que no vaig ser a Còrdova, no. Sent ja a 
Espanya, vaig trucar el meu pare i li vaig dir 
que no volia estudiar més al Marroc i que mar-
xaria. Ell em va dir: si marxes a Espanya no em 
parlis mai més. Tenia por que morís al mar. Al 
final, li vaig confessar que ja estava a Espanya 
i no s’ho podia creure. La meva mare va plorar 
molt, però al final van quedar-se tranquils de 
saber que estava bé. 

Què pensaves quan la barca s’enfon-
sava al mig del Mediterrani?
Jo tenia clar que moriria. No sé nadar. Vaig co-
mençar a resar i punt. De fet, mentre la pastera 
perdia aire, alguns nois de Tànger que sabien 
nedar van llençar-se a l’aigua i es van agafar a 
la barca des de sota, per reduir el pes, però jo 
no podia fer-ho, perquè m’hauria ofegat. Vam 
aguantar moltes hores així, pensant que era el 
final. Quan la Policia ens va salvar, la pastera 
estava gairebé sense aire. 

Com t’ha tractat la gent aquí?
M’han tractat bé. Als centres d’acollida m’han 
ajudat a aprendre l’idioma i a començar els es-
tudis de mecànica. El principi no em donaven 
plaça perquè no tenia suficient nivell de caste-

Després d’un any on la pandèmia va im-
possibilitar el que hagués sigut el centenari 
d’Els Pastorets pel Círcol, enguany les con-
dicions sanitàries permetran que l’entitat 
badalonina no s’estigui de res per organit-
zar els esdeveniments de commemoració i 
celebració de l’aniversari d’una representa-
ció emblemàtica per la ciutat de Badalona.

Les representacions
Les representacions teatrals estan realitza-
des per la secció “La Dramàtica” d’El Círcol, 
el grup de teatre amateur de la casa format 
per unes 80 persones, entre adults, joves i 
infants. Fou creada el mateix any que l’enti-
tat i, en aquell moment, les representacions 
eren de caràcter catòlic, i es duien a terme 
durant les festes de Quaresma i Advent. Amb 
el pas del temps, la Dramàtica d’El Círcol 
va anar agafant un notable relleu en l’espai 
d’oci de la ciutat. El 1917 la programació 
de festes nadalenques incloïa “La Rosa de 
Jericó” i “La Adoración de los Reyes”, entre 
d’altres. La incorporació de la popular obra 
de Josep Maria Folch i Torres “Els Pastorets 

o l’Adveniment de l’Infant Jesús” a principis 
dels anys vint ha marcat, des de llavors, una 
tradició per moltes famílies.

Les dates
Aquest 2021 les dates de les represen-
tacions seran les següents: 19/12/2021 

100 anys de Pastorets  del Círcol

Els Pastorets d’El Círcol celebren 100 
anys amb una programació especial
El dia 26 es durà a terme l’acte central d’homenatge pel centenari 

(11:30h-18h); 25/12/2021 (20h); 
26/12/2021 (18:30h); 2/1/2022 (18h); 
9/1/2022 (18h). El dia 26 es durà a terme 
l’acte central, que no serà una representació 
d’Els Pastorets comuna, ja que prendrà es-
pecial rellevància l’homenatge a les aproxi-
madament 80 persones que han tingut una 

participació destacada en fer possible que 
aquesta tradició es mantingui viva a través 
dels anys. A més de l’obra en si, l’acte in-
clourà la projecció de material audiovisual 
complementari, una major presència de la 
música en directe i l’entrega d’obsequis als 
homenatjats.

02/12 al 15/12/2021
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Juan Diego Botto i Perís-Mencheta ho 
han tornat a fer. Després de la feliç tro-
bada de tots dos amb ‘Un trozo invisible 
de este mundo’, tornen als escenaris, 
intèrpret i director, per apropar-nos a 
l’univers fascinant del poeta granadí. Un 
recorregut, amb molta ironia, emotivitat i 
sentit de l’humor, per alguns dels aspec-
tes menys coneguts de la vida i obra de 
Federico García Lorca: el seu pas per la 

‘Una noche sin luna’ 
arriba al Teatre Zorrilla

La vida de Lorca, al teatre 

Els Catifaires de Dalt la Vila dediquen un gran homenatge al seu antic president 

Badalona enalteix la figura 
de Joan Novell, mestre catifaire 

Els Catifaires de Dalt la Vila de Ba-
dalona van organitzar el passat 27 
de novembre un emocionant ho-
menatge a Joan Novell. Novell ser 
el president que va fundar l’entitat 
i secretari de la Federació Catalana 
d’Entitats Catifaires. El mític cati-
faire badaloní ens va deixar el 26 
de maig del 2020 per culpa de la 
Covid. Joan Novell va néixer un 28 
de Novembre de 1967 a Badalona, 
on va viure tota la seva vida, més 
concretament el barri de Dalt la Vila. 
No va ser fins el 2005 que, veient 
com el barri bullia pel Corpus i 
s’omplia de Catifes, va començar 
amb aquesta afició. Tot va canviar el 
2012 quan a Barcelona es va cele-
brar un Congrés Internacional d’Art 
Efímer organitzat per la Federació 
Catalana de Catifaires. Es va convi-
dar els Catifaires de Badalona i els 
van recomanar formalitzar la situa-

ció de l’entitat. D’aquesta manera, el 
2015 es va fundar l’actual Associació 
de Catifaires de Dalt la Vila amb en 
Joan al capdavant. Novell es va in-
volucrar de ple en el món catifaire i 
de l’art efímer, arribant a ser secreta-
ri de la Federació Catalana de Cati-
faires i Participant a catifes d’arreu 
de Catalunya i del món, aportant el 
nom de Badalona a Roma (Itàlia), 
Noto (Sicília), Perpinyà (Catalunya 
Nord), Brussel·les (Bèlgica), Carrión 
de los Condes (Palencia) i Santia-
go de Compostela (A Coruña). Per 
recordar la seva figura es va crear 
una gran catifa de 8x11 metres amb 
materials naturals i confeccionada 
per catifaires de tot Catalunya. L’ho-
menatge va cloure amb una trobada 
a l’Església dels Pares Carmelites 
i amb actuacions del Típic Ball de 
Bastons de Canyet i dels Bufons de 
Foc i Toc. Joan Novell ens va deixar el 2020

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 3 de desembre
Parásitos
Pel·lícula amb 4 Óscars al Círcol 
(19h)

Dissabte 11 de desembre
Lia Sampai i Adrià Pagès
Concert al Teatre del Círcol 
(19:30h)

Divendres 3 de desembre
La màgia del Nadal
Actuació màgica a Pep Ventura 
(17:30h)

Dissabte 11 de desembre
Italino Grand Hotel
Obra de teatre al Teatre Blas Infante 
(17h)

residència d’estudiants, les crítiques re-
budes per Yerma, la seva experiència a La 
Barraca, la seva relació amb la premsa, 
els seus amors, la tensió dels seus últims 
anys… Un seguit de fragments que ens 
acosten a una realitat de Lorca que és, 
alhora també, la nostra. ‘Una noche sin 
luna’ s’estrena al Teatre Zorrilla el pròxim 
10 de desembre (20h). El preu de l’entra-
da és de 26 euros.

02/12 al 15/12/2021
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PRÈVIA LLIGA 12a Jornada Lliga ACB. Olímpic. Diumenge 5 de desmbre a les 17h

22 dies després de disputar el darrer par-
tit de la Lliga Endesa, el Joventut tornarà 
a competir aquest diumenge a l’Olímpic 
davant l’UCAM Murcia. Pràcticament un 
mes sense competició per a la meitat dels 
integrants de la primera plantilla verd-
i-negra. La part restant s’ha incorporat 

durant aquesta setmana als entrenaments 
després de finalitzar els compromisos in-
ternacionals. El retorn de la ACB tindrà un 
calendari i un mes de desembre força ata-
peït per al conjunt de Carles Duran. Reini-
ciar la rutina, vaja. Aquesta pretemporada 
de 22 dies haurà servit per recuperar efec-

JOVENTUT BADALONA UCAM MÚRCIA

Foto:  D.Grau /CJB

tius i que Ferran Bassas, Guillem Vives i 
Brandon Paul afrontin el tram final de les 
seves lesions sense cap pressió neces-
sitat d’accelerar les seves recuperacions. 
Bassas i Vives podries tornar a defensar 
la verd-i-negra aquesta mateixa setmana 
davant l’equip de Sito Alonso. Dues pe-
ces claus i determinats per a Carles Duran 
però que encara no han pogut compartir 
partit en aquests tres primers mesos de 
competició.

Murcia, rival amb aspiracions de Copa
L’UCAM Murcia és un clàssic guerrer de la 
Lliga Endesa però que en les dues darreres 
dècades no ha aconseguit classificar-se 

per a la Copa del Rei. Amb Sito Alonso a la 
banqueta, el conjunt murcià intentarà as-
solir aquesta fita i el seu inici i sensacions 
al parquet són força positius. Isaiah Taylor 
és la gran arma ofensiva del rival del Jo-
ventut, amb una mitjana de 15,7 punts per 
partit. Augusto Lima és l’altre gran home 
que hauran de vigilar Ante Tomic i Simon 
Birgander sota cistella. El pivot brasiler 
agafa una mitjana de 6 pilotes per partit. 
Amb un partit menys, el Joventut és setè 
a la classificació, a dues victòries de dis-
tància de l’UCAM. Importantíssim guanyar 
aquest enfrontament per mantenir ben vi-
ves les opcions d’arribar a ser cap de sèrie 
de cara a la Copa del Rei.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Foto:  FIBA

La notable representació verd-i-negra du-
rant el calendari de les finestres FIBA ja for-
ma part de l’ecosistema del primer equip del 
Joventut. Durant els darrers anys, la Penya 
és un dels clubs ACB amb més jugadors in-
ternacionals i la darrera convocatòria de se-
leccions no va ser una excepció. Joel Parra 
(Espanya), Vladimir Brodziansky (Eslovà-
quia), Andrés Feliz (República Dominicana), 
Simon Birgander (Suècia), Arturs Zagars 
(Letònia) i el vinculat Maronka Zsombor 
(Hungria) integren els sis jugadors del Jo-
ventut que es van incorporar amb la seva 
selecció i han estat en dinàmica FIBA durant 
els darrers 9 dies. L’aler-pivot verd-i-negre 
Brodziansky és tot un referent i un habitual 
amb la selecció d’Eslovàquia. 18 punts i 8 
rebots va ser la seva aportació en la derrota 
contra Bèlgica (57-83) i 21 punts en la des-
feta davant la Letònia de Zagars (82-74). El 
base verd-i-negre no va arribar a jugar amb 
la seva selecció. Per la seva part, Birgander 
també va tenir una destacada actuació als 
dos enfrontaments amb Suècia. 10 punts i 
5 rebots en la victòria escandinava (72-62) 

Lideratge verd-i-negre internacional: enorme aportació 
de Birgander i ‘Vladi’; debut de Maronka

davant Finlàndia i 16 punts i 4 rebots en la 
derrota contra Eslovenia (94-89). L’aporta-
ció de Parra amb la selecció espanyola tam-
bé va brillar al primer duel de ‘La Familia’. 9 
punts, 2 rebots i 12 de valoració en la vic-
tòria contra Macedònia del Nord (65-94). Al 
segon enfrontament, el jugador del planter 
va sumar 3 punts davant Geòrgia (89-61). 
De matinada, va ser el torn d’Andrés Feliz 
amb República Dominicana. El base domi-
nicà va aportar 4 punts i 4 rebots al triomf 
del seu país versus Íslas Vírgenes United 
States (87-65). Al mateix enfrontament però 
a domicili, Feliz va millorar els seus regis-
tres: 12 punts i 3 rebots (56-100). 

Debut especial
A més a més, va ser una convocatòria es-
pecial per a Maronka, qui debutava amb el 
combinat absolut d’Hongria i va aportar 3 
punts en la seva estrena contra la totpode-
rosa França (54-78). Després de la primera 
finestra classificatòria per al Mundial de 
l’any 2023, quatre de les cinc seleccions 
amb participació europea es mantenen en 

posicions de classificació per a la segona 
fase (totes, a excepció de l’Eslovàquia de 
Brodziansky). A finals de febrer (una set-

mana després de la Copa ACB) tornarem a 
tenir aturada de a Lliga Endesa a causa de 
les finestres internacionals de seleccions.

Recupera el 
resum dels 
partits dels 
jugadors 
internacionals 
verd-i-negresParra, Feliz i Zagars també van viatjar amb la selecció

Jornada 13

 Joventut - Coosur R. Betis
 Gran Canaria  -  BAXI Manresa
 Río Breogán -  Moranbanc And.
 Lenovo Tenerife -  Barça
  Baskonia -  Surne Bilbao
 Valencia Basket -  Breogán
 Real Madrid  - Unicaja  
 Hereda SPB  - UCAM Murcia 
 Casademont ZGZ  - Urbas Fuenla

 Joventut   - UCAM Múrcia
 Urbas Fuenla - Valencia Basket 
 Morabanc And. - Monbus Obradoiro
 Barça - Baskonia    
 Casademont ZGZ - Real Madrid   
 Surne Bilbao - Río Breogán
 Gran Canaria - Hereda SPB  
 BAXI Manresa  -  Lenovo Tenerife

Jornada 12

  Equip  G P

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

Classificació

Recuperar el ritme de competició

JOVENTUT 02/12 al 15/12/2021
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El Joventut va participar a la Copa ACB de 1995 

24

El Club Joventut Badalona no està tenint 
cap sort amb les lesions durant aquest inici 
de curs 2021 – 2022. Més de la meitat de 
la primera plantilla verd-i-negra ha patit al-
guna mena de lesió en aquests dos primers 
mesos i mig de temporada i aquest con-
tratemps ha condicionat les convocatòries 
i plantejaments de Carles Duran. Ferran 
Bassas és el jugador que més partits ha ha-
gut de viure des de la graderia però la seva 
recuperació ja es troba al seu tram final. La 
Penya va publicar la setmana anterior que 
el base badaloní començava a exercitar-se 
amb el grup i a partir d’aquest mes de des-
embre ja podria debutar oficialment amb 
l’equip.

Des del 31 d’agost
El passat 31 d’agost – més de tres mesos 
de recuperació – va patir una greu lesió al 
canell dret i des d’aleshores no ha pogut 
participar en cap partit. Aquest diumenge 5 
de desembre torna la Lliga Endesa després 

de l’aturada per les Finestres FIBA i la seva 
recuperació arriba en un moment precís al-
hora que necessari. El base badaloní va ex-

Foto: CJB

Ferran Bassas, el ‘fitxatge’ nadalenc 
en un moment precís i decisiu 
Debutarà aquest diumenge contra l’UCAM Murcia després de 3 mesos lesionat

Foto: ACB

Granada serà la seu 
de la Copa ACB 26 anys després 

26 anys després de la darrera 
edició (1995), Granada tornarà a 
ser seu de la Copa ACB, entre el 
17 i el 20 de febrer de 2022. La 
novetat d’aquesta temporada serà 
que no hi haurà conjunt amfitrió. 
El Coviran Granada competeix a 
LEB Or i això vol dir que els vuit 
primers classificats de la Lliga 
Endesa al final de la primera volta 
seran els conjunts que obtindran 
el seu bitllet. La ciutat de la Al-

posar als micròfons de Badalona Comuni-
cació la seva valoració sobre el seu retorn a 
pista i què suposa tenir tota la plantilla dis-

ponible. “És bo per l’equip aquesta compe-
tència en totes les posicions. Ara, m’hauré 
de guanyar els minuts i el lloc”, reflexiona 
Bassas. D’altra banda, el base verd-i-negre 
també va reflexionar sobre el tram decisiu 
que té a partir d’aquest mes de desembre 
el Joventut. “Venen partits importants, dos 
seguits a casa (UCAM Murcia i Coosur R. 
Betis). Encara queda molt per acabar de 
tancar aquesta primera volta. Tots els partits 
són importants però guanyar a casa seria un 
pas endavant”, va afegir. La setmana sense 
competició i el partit ajornat contra el Río 
Breogán no han pogut ser més beneficioses 
per al Joventut. Carles Duran ja ha recu-
perat per als entrenaments Ferran Bassas i 
Guillem Vives, i per al partit de diumenge 
davant l’UCAM Murcia podria tenir dispo-
nibles els quatre bases badalonins: Bassas, 
Vives (encara és una incògnita), Zagars i 
Feliz. Brandon Paul és l’altre jugador verd-
i-negre lesionat i no està confirmat el seu 
retorn per aquesta mateixa setmana.

Núm. 730

hambra serà el gran epicentre de 
la festa del basquetbol nacional i 
l’equip de Carles Duran buscarà 
la seva segona classificació de 
forma consecutiva. El Palacio de 
Los Deportes de Granada té una 
capacitat de 7.300 espectadors i 
durant el mes de gener es podran 
començar a comprar les entrades. 
El gran enigma actual és si l’afo-
rament serà del 100% o l’evolució 
de la pandèmia i les restriccions 

limitaran la presència de públic 
a la graderia. El Joventut encara 
haurà de pencar de valent per po-
der assegurar la seva participació. 
Entre els set rivals que li resten a 
la Penya abas de finalitzar la pri-
mera volta destaquen els enfron-
taments contra Barça i Madrid. La 
darrera participació del Joventut a 
Granada va ser la temporada 94-95 
i va caure a quarts de final contra 
Baskonia (89-96)

JOVENTUT Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

L’Alqueria tornarà a ser la seu de la Fase 
Prèvia de la MiniCopa ACB. Entre el 6 i el 
8 de desembre s disputaran els partits i es 
decidiran els conjunts que es classifiquen 
i obtenen el bitllet per a la Fase Final de 
Granada. Gran Canaria, Obradoiro i Bil-
bao Basket són els tres rivals del planter 
verd-i-negra. Només el campió de cada 
grup obté el bitllet directe i les dues places 
restants s’assoleixen entre els dos guanya-
dors del duel entre els segons. 

El camí de 
l’Infantil a la 
Fase Prèvia de la 
MiniCopa ACB 22’ El Joventut és el vuitè club a la taula, segons indica 2PlayBook

El Consejo Superior de Deportes (CSD) 
ha anunciat aquesta mateixa setmana la 
bombona d’oxigen econòmic que injectarà 
als clubs de la Lliga Endesa corresponent 
a l’ajut per mitigar l’impacte de la covid-19 
durant la temporada 2020 - 2021. El portal 
financer 2PlayBook exposa que el CSD ha 
dividit els ajuts en dos nivells: pèrdua d’in-
gressos a causa de l’absència d’espectadors 
a la graderia i despeses a conseqüència de 
les mesures sanitàries que els clubs hagin 
efectuat durant aquest darrer any. Tot i els 
clubs ACB van sol·licitar 19,31 milions, 
l’organisme regulador només ha repartit 
7,62. Més de la meitat de la xifra definitiva. 
Entre els 18 conjunts ACB que obtindran 
aquest ajut econòmic (Movistar Estudian-
tes ha quedat exclòs per motius fiscals), 
el Joventut ocupa la vuitena posició i això 
es tradueix en una quantitat econòmica de 
452.266 euros. Real Madrid, FC Barcelona, 
Casademont Zaragoza, Hereda SPB, Bitci 
Baskonia, Unicaja i Valencia Basket són els 
set conjunts que rebran una xifra superior a 
la del conjunt verd-i-negre.

452.000 euros d’ingressos per part del 
CSD per pair l’impacte de la covid

Foto: CJB

Foto: CJB

Ferran 
Bassas, 
regal 
nadalenc 
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Foto: CF Badalona

El primer desplaçament del CF Badalona 
a les Illes Balears arriba en un moment 
decisiu per als escapulats. El gran repte 
a curt termini és arribar a l’aturada na-
dalenca amb el conjunt de Javi Moreno 
fora de les posicions de descens. Una 
fita que en les darreres jornades ha estat 
força intermitent. Els empats agredolços 
a l’Estadi contra Formentera i Europa han 
estat dues oportunitats desaprofitades per 
poder fer un pas endavant, però aquests 
entrebancs ja formen part del passat. El 
futur més imminent del Badalona té la 
seva ubicació al poble illenc d’Andratx. 
Aquest enfrontament serà un partit his-
tòric. Després de dues temporades sense 
els clàssics enfrontaments entre balears 

cens després d’una jornada fora de la zona 
vermella i aquest diumenge podria tornar 
a deixar-la enrere. L’Andratx té 19 punts, 
el Badalona 14 i es presenta una gran 
oportunitat per oxigenar-se i agafar aire. 

ANDRATX CF BADALONA

“Será maravilloso, viajar hasta Mallorca”?
14a Jornada. Municipal d’Andratx. Diumenge 5 de novembre a les 12hLA PRÈVIA: 

i catalans, el Badalona visitarà l’illa de 
Mallorca per primer cop aquest curs. Els 
dos enfrontaments contra Peña Deportiva 
i Formentera s’han disputat a l’Estadi. Per 
primera vegada en la història, el Badalo-
na visitarà el Municipal del modest equip 
d’Andratx. Nouvingut a Segona RFEF 
però que està sent una de les sorpreses 
positives. El conjunt balear va acumular 
nou jornades seguides sense perdre (5 
victòries i 4 empats) i aquest coixí li ha 
permès mantenir-se a la zona còmode de 
la taula. En les darreres dues setmanes ha 
ensopegat contra el Numancia (1-2) i el 
Prat (1-0) i és un dels rivals més directes 
dels escapulats a la taula. El Badalona va 
tornar diumenge a les posicions de des-

Amb Àlex Sánchez sota pals, els badalo-
nins acumulen més de 360 minuts sense 
encaixar cap gol. Gran símptoma i darrer 
mes de competició defensiu que s’ha de 
mantenir per seguir creixent.

Foto: CF Badalona

El Badalona va tornar a mantenir la por-
teria a zero davant el CE Europa. Ho ha 
aconseguit per quarta jornada de forma 
consecutiva però...no va aconseguir su-
mar de tres en tres. Tot i tenir el seu mèrit 
sumar 8 punts de 12 possibles, la situació 
de l’equip escapulat encara és delicada. No 
tant com fa un mes però ho és.
Contra el seu homòleg escapulat, el Ba-
dalona va disputar un partit prou anivellat. 
Sana i Ferran Brugué van gaudir de les 
dues ocasions més clares. El migcampista 
al primer temps en un xut a boca de canó 
que va bloquejar Troya sota pals i el da-
vanter badaloní al segon temps amb un 
fort xut que va marxar fregant el travesser. 
Tot i aquestes dues oportunitats, l’Europa 
va gaudir (i perdonar la vida al Badalona) 
d’un conjunt d’ocasions molt més clares. 
La regularitat de l’Europa durant els 90 
minuts va sorprendre el conjunt de Javi 

BADALONA  -  EUROPA

0 0

Escapulats sense efectivitat

Moreno. Afortunadament, l’equip de David 
Vilajoana no va tenir el fusell prou encertat 
i el Badalona va sumar un punt valuós. Així 
com en la jornada anterior van merèixer 
més davant el Formentera, contra l’Europa 
es va sumar un punt d’or. 
Cal destacar també els 250 valents que van 
recolzar l’equip en una tarda molt freda i 
amb molt vent a l’Estadi. 

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Teruel  24 17 13
 2. Espanyol B 21 19 15
 3. Numancia  21 16 12
 4. Formentera 21 14 10
 5. Peña Deportiva 20 18 14
 6. Cerdanyola 20 21 19
 7. Terrassa  20 16 14
 8. Ibiza IP 19 16 11
 9. Andratx 19 16 13
 10. Tarazona 16 13 14
 11. Brea 16 13 16
 12. Prat 15 12 12
 13. Ebro 14 12 13
 14. Europa  14 15 19
 15. Badalona 14 9 13
 16. Huesca 13 11 15
 17. Lleida Esportiu 13 12 18
 18. Ejea 8 10 19

 Badalona  0 - 0 Europa  
 Peña Deportiva 2 -  1 Lleida Esportiu  
 Prat 1 -  0 Andratx  
 Ejea 0 -  0 Ebro 
 Brea  2    -  0 Tarazona 
 Formentera 2 -   1 Cerdanyola 
 Terrassa 2  -  2 Espanyol B 
 Huesca B 0  -    0  Teruel
 Numancia B 1  -    1  Ibiza  

Resultats Jornada 13Propera Jornada 

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

Núm. 730
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Salvador Jaspe “lluitarà perquè 
el Seagull es mantingui a Reto Iberdrola”

El Lloreda agafa velocitat de creuer; 
el Pomar goleja i agafa distància amb el descens

Nou entrenador de les ‘gavines’ després de la destitució de Juli Garcia

Foto: CES

La setmana sense competició a Reto Iber-
drola ha tingut les seves notícies al Seagull. 
El club blau va prendre una decisió sobre 
el futur més immeditat del primer equip.  
Durant la setmana anterior, les ‘gavines’ 
van anunciar la destitució de Juli Garcia 
al capdavant de l’equip i l’arribada de Sal-
vador Jaspe (aquest dilluns). La derrota al 
camp de l’Osasuna - la cinquena de forma 
consecutiva - va acabar de sentenciar l’en-
trenadora a la banqueta blava i el club va 
aprofitar per cercar el nou entrenador. Sal-
vador Jaspe (Olot, 1970) ha estat el míster 
escollit i debutarà aquest dissabte a l’Estadi 
contra la SE AEM (13h). La seva mà dreta 
serà Jaume Llopis i ambdós entrenadors 
tenen experiència al màxim nivell nacional.

Experiència a Primera
Fa dues temporades, Jaspe va dirigir l’Es-
panyol a Primera Iberdrola i va encapçalar 
la nau blanc-i-blava a Primera Divisió. “El 
Seagull ha estat tot un referent a Reto Iber-
drola durant les dues darreres temporades 

del nou esglaó nacional però aquest any 
és evident que s’ha produït un canvi en la 
primera plantilla. Han marxat jugadores im-
portants i ara hauré de conèixer la plantilla 
i saber si s’ha de reforçar el bloc perquè 
el Seagull es mantingui a la lliga que ha 
d’estar”, valora Jaspe en la seva primera 
interacció pública com a nou entrenador. 
“El primer objectiu és fer la feina psicolò-
gica perquè les jugadores gaudeixin jugant. 
A partir d’aquesta premissa, seguirem un 
model de joc i les jugadores ho puguin 
interioritzar en un parell de setmanes. Som 
conscients del calendari i s’haurà de sumar 
punts”, afegeix Jaspe. El Seagull només ha 
sumat 4 punts en les primeres 10 jornades 
de lliga i es troba en posicions de descens 
a Primera Nacional. La distància amb la 
darrera plaça de promoció d’ascens a la fu-
tura Reto Iberdrola és de 6 punts i amb la 
de permanència a 2. “Encara hi ha marge i 
el primer objectiu és mantenir la categoria. 
Amb la feina de les jugadores, l’staff tècnic i 
el club ens en sortirem”.

Dolorosa derrota de la Llefià contra el Mataró al temps afegit (1-2) La distància amb el descens ja és de tres victòries de marge

Foto: Pedro González

L’ascensió del CF Lloreda és la gran notícia 
del cap de setmana al futbol comarcal bada-
loní però també de tot el mes de novembre. 
L’equip de Fran Cadenas acumula 13 dels 
darrers 15 punts en joc i això li ha permès 
deixar enrere les posicions de descens i 
agafar una notable bombona d’oxigen. Diu-
menge contra el Racing Vallbona, el conjunt 
vermell va exhibir el seu potencial i va tornar 
a demostrar que el seu dolç estat de forma 
no és cap casualitat sinó més aviat una cau-
salitat (5-1). Amb 5 i 4 gols, respectivament, 
Aleix Fernández i Luis Aguilera són dos dels 
màxims golejadors del grup 5 de Segona 
Catalana i aquesta setmana tindran un me-
rescut descans. Per la seva part, la Unificació 
Llefià va patir al seu Municipal una dolorosa 
derrota davant el Mataró (1-2). Tot i exhibir 
un bon futbol i gaudir d’ocasions de gol, el 
conjunt de Jordi Souto va tornar a patir una 
desfeta als instants finals. En aquesta ocasió, 

una derrota encara més dolorosa que la de la 
setmana anterior a Bescanó. La ‘Llefi’ va caure 
al temps afegit. Horrible dinàmica de resul-
tats que no reflecteixen la bona feina al camp. 
Aquesta setmana sense Primera Catalana 
serà de reflexió i per tornar a agafar forces. 

La resta de la jornada
A Tercera, el Young Talent no va poder sumar 
els tres punts contra el Carmelo (3-3) i el 
Pere Gol va perdre contra el Poble Sec (1-4). 
L’única victòria al grup 11 la va celebrar el 
Pomar davant el Montsant (3-0) i s’allunya 
de la zona perillosa de la taula. Qui també 
agafa distància amb el descens és el YTFA 
B al grup 14 de Tercera, després de superar 
el Roureda a Badalona Sud (2-0). A Quarta 
Catalana, el Pere Gol va perdre al camp del 
At. Marina (5-0), el Lloreda B davant l’Atlanta 
Ravala (2-1) i el Young Talent C a Collblanc 
Torrassa (5-1).

FUTBOL COMARCAL

El Badalonès manté el ritme; Màxima emoció 
a Primera Catalana amb Minguella i Círcol B
La Penya B supera el Martorell a l’Olímpic i l’Ademar cau a Llucmajor

dos quarts inicials a remolc (17-19 i 33-36), 
però els badalonins van reforçar la defensa 
a la represa (51-52). Pol Barbecho, amb 17 
punts i 7 rebots, i Samppa Maki, amb 14 
punts, 9 rebots i 23 de valoració, els de Xavi 
Riera van aconseguir capgirar el marcador i 
certificar la quarta victòria de la temporada. 

La Penya guanya a casa
El Joventut tampoc va deixar opció a la sor-
presa i va superar el Martorell a l’Olímpic 
per mantenir-se al grup capdavanter (72-
67). El binomi Oliveira - Montero van brillar 
a la pista central del Palau d’Esports en un 
partit de menys a més dels joves cadells 
verd-i-negres. Iker Montero va ser el màxim 
anotador del Joventut B amb 17 puns i 5 
rebots,, seguit pel seu company Rubén De 
Oliveira, amb 16 punts i 9 rebots. A destacar 
també les 10 pilotes que va agafar Gerard 
Bosch.  Finalment, el Maristes Ademar va 
oferir dues cares a Llucmajor. L’equip de 
Javi Espinosa va arribar al temps de descans 
amb un marcador força anivellat a terres ba-
lears (36-34) però a la represa es va pro-
duir un autèntic bombardeig de punts dels 

locals, que no van poder igualar els badalo-
nins (84-66). Els 48 punts del Llucmajor al 
segon temps van ser un llistó massa difícil 
de poder anivellar. Tot i la desfeta, notable 
participació de Quim Franch amb 17 punts, 
3 rebots i 3 assistències, i Adrià Rivas, amb 
12 punts, 5 rebots, 8 assistències i 23 de va-
loració. Aquest cap de setmana no hi haurà 
competició i la lliga EBA no tornarà fins l’11 
de desembre, així com també les competi-
cions de la FCBQ. 

Minguella i Círcol aviven la 1ªCatalana
El grup 1 de Primera Catalana no pot arri-
bar més igualat a l’aturada de la competició 
d’aquesta setmana. I part d’aquesta culpa 
la tenen Minguella i Círcol B. Els de Casa-
gemes van vèncer a la pista del Collblanc 
(59-64), rival directe a la classificació, i el 
segon conjunt del Círcol va superar el Sant 
Nicolau (líder del grup) a La Plana (62-60).. 
Dues victòries que es tradueixen en un li-
deratge compartit entre quatre conjunts (en-
tre aquests, la Minguella) i un segon gruix 
d’equips a un triomf de distància, a on es 
troba el Círcol B. 

victòries seguides dels ‘dimonis’ a lliga EBA 
oxigenen el conjunt de La Plana al grup 2 de 
la Conferència C. El conjunt vermell va cui-
nar a foc lent l’ajustada victòria davant l’Al-
picat (67-65). El Badalonès va finalitzar els 

Si fa poc més d’un mes deiem que era el 
Maristes Ademar l’equip badaloní que es 
trobava en un dolç estat de forma, el Bada-
lonès de Xavi Riera li ha agafat el relleu du-
rant aquest darrer tram de novembre. Dues 

Foto: Flash BDN

Foto: David Grau

E Joventut LF Challenge va em-
portar-se del seu desplaçament 
al Municipal d’Azpeitia molt 
més que una victòria (65-67). 
L’equip dirigit per Willy Abelló 
visitava la pista del cuer de la 
segona divisió nacional. Abans 
d’enlairar-se la pilota, l’Azkoitia 
Azapeitia ISB era un rival direc-
te a la taula per a les verd-i-ne-
gres, a només dues victòries de 
marge de les badalonines. Però 
aquests dos punts de marge a 
favor tenen el seu pes d’or a la 
classificació. Amb Dominique 
Toussaint al capdavant, amb 28 
punts 4 rebots, 2 assistències i 
20 de valoració, el Joventut va 
liderar el marcador i el partit 
durant els quatre períodes. El 
parcial 12-24 al tercer temps i 

El Joventut LF Challenge 
supera la final d’Azpeitia (65-67)

els 9 rebots de Mireia Vila, així 
com els 13 punts i 4 assistèn-
cies de Mireia Poyato també 
van ser tres factors decisius 
per emportar-se els dos punts 
de terres basques. Amb quatre 
triomfs, la Penya acumula dues 
alegries seguides i la distància 
amb el descens ja és de tres 
victòries de marge. El mes de 
desembre serà força atapeït, 
amb cinc enfrontaments de 
màxim nivell i davant aspirants 
a l’ascens a Lliga Femenina 1. 
Dissabte 4 es disputarà el derbi 
a l’Olímpic contra el Barça CBS 
(18:00 hores), segon classificat 
a la taula. Dimecres 8 (festiu) 
també hi haurà jornada a Bada-
lona amb l’enfrontament contra 
el Celta Zorka Recalvi (12:30h).
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Valoracions de 
Salvador Jaspe, nou 
entrenador del Seagull 
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Sudoku

 Àries (21/3 al 20/4)
Si tenies un viatge o una escapada pendent, es pot 
donar abans d’acabar l’any. Tens molta energia per 
cremar i això et pot provocar estrès. L’esport serà un 
bon aliat.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Es reactiva la feina i tornes a treballar o bé augmenta 
el volum de treball. Si la salut és una qüestió que et 
preocupa fa un temps, ja no esperes més i cerques 
solucions.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Pots viure una gran passió amb algú que fa trontollar 
el teu món. Si ja tens parella, els teus sentiments seran 
de gran intensitat. Canvis pel que respecta a l’econo-
mia.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Preveus fer canvis a la teva vida de cara a l’any vi-
nent, però de moment, prefereixes portar-ho en si-
lenci. En el terreny sentimental, necessites més espai 
i llibertat.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
L’aspecte Urà/Mart et pot empènyer a actuar en un 
assumpte que fa temps que demana la teva atenció. 
Compte amb els robatoris. Procura tenir les teves co-
ses controlades.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Necessites expressar-te, no vols seguir callant. Estàs 
intel·lectualment inquiet i amb ganes de seguir apre-
nent. Si tens fills, dies de confidències i converses 
interessants.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Encara que tinguis feina estable, cerques com obtenir 
més ingressos. Poses el focus en la dieta per millorar 
la salut. Si tens parella es pot mostrar una mica gelosa.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El Sol per Casa XI t’anima a expandir-te i a mirar 
més enllà. Possibilitat de fer un viatge o d’establir 
contacte amb persones d’altres cultures. Interès a 
formar-te.

  Bessons (21/5 al 21/6)
S’activa el sector de la parella. Si no en tens, una per-
sona pot mostrar interès en una relació formal. Si en 
tens, assumptes pendents de resoldre es posen da-
munt la taula.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
A la feina o en un grup d’amics, pots trobar l’ocasió 
per viure una aventura sexual. Sospeses un trasllat de 
residència. Dies per rememorar el passat amb antigues 
amistats.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Tot i que l’economia et preocupa, la veritat és que es 
posen algunes oportunitats al teu camí. Aprofita-les. 
Compte amb l’estrès, descansa més i cuida més l’ali-
mentació.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
El Sol per Casa X obre una etapa laboral. Pots co-
mençar una nova feina o adquirir més autoritat al teu 
lloc actual. No permetis que et diguin com has de fer 
les coses.

Previsions astrològiques per Roser BonaEl CTT Badalona recupera el sènior 
de noies i reforça l’aposta femenina
Va debutar amb victòria a Primera Divisió

Foto: CTT Badalona

porta gran, amb el fitxatge estrella de Ma-
ria Ballester, ex-jugadora de Superdivisió. 
Ballester no va poder arribar a debutar la 
passada temporada amb el conjunt bada-
loní a conseqüència de la covid. La juve-
nil Núria Macià també s’ha incorporat a 
l’equip, provinent del Bàscara, amb qui va 
col·laborar en l’ascens a Divisió d’Honor i 
les joves del planter Marina Bueno i Ma-
riona Bachs continuaran formant el nucli 
de l’equip que encara la temporada sense 
renunciar a res. El debut en la jornada in-
augural no va poder tenir millors sensa-
cions. L’equip badaloní va estrenar-se amb 
tres triomfs per un marcador idèntic. 4-2 
contra el CTT Vilablareix, La Garriga i el 
Girona. Aquesta setmana hi haurà jorna-
da de descans i la competició no tornarà 
a activar-se fins al cap de setmana de l’11 
i 12 de desembre amb els enfrontaments 
davant el Termosolar Borges, el Borges 
Grup Vall, el Terrassa i el Miró.

L’esportista badaloní Óscar Gámez partici-
parà a partir d’aquest dissabte 4 de desem-
bre a l’Spartan Race d’Abu Dabi. Aquesta 
prova d’exigència física extrema serà un 
gran repte per al jove corredor, qui ha acon-
seguit la classificació gràcies a la seva gran 
marca obtinguda a l’Spartan d’Andorra. 
Aquesta prova internacional és una mitja 
marató amb 30 obstacles que haurà d’anar 
completant fins arribar a la meta. Tot un 
repte i una experiència que viurà el nostre 
representant badaloní. Molta sort, Óscar!

El projecte del Club Korfbal Badalona ha 
demostrat en les dues primeres jornades de 
lliga que serà un conjunt incòmode i gue-
rrer en la Primera Divisió Nacional 2021 - 
2022. El primer conjunt badaloní ha superat 
les dues primeres jornades amb dos marca-
dors molt ajustats i competitius. En la jor-
nada inaugural contra el Castellbisbal van 
empatar (17-17) i aquest cap de setmana 
anterior van caure a la pista  d’un dels aspi-
rants a la part alta de la taula, el Vallparadís 
(28-21). La projecció del conjunt badaloní 
es positiva i els enfrontaments versus Platja 
d’Aro i CK Barcelona són els altres dos par-
tits pendents del grup de Primera Divisió. 

Óscar 
Gámez, 
a l’Spartan 
Race d’Abu
Dabi

El CK Badalona 
competeix en 
les jornades 
inaugurals
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Els Badalona Dracs, a la final 
de la Copa d’Espanya (7-2)
Els badalonins superen els Fuengirola Potros a Montigalà

Foto: @kmaimages

Els Badalona Dracs i Osos Rivas es jugaran 
el primer títol de la temporada a la gran final 
de la Copa d’Espanya, que se celebrarà el 
cap de setmana del 18 i 19 de desembre. 
Els badalonins van eliminar en una emocio-
nant semifinal uns durs Fuengirola Potros 
(7-2). Els andalusos, amb el seu poderós 
joc de carrera, van sumar moltes iardes per 
via terrestre, però a la “red zone” no van 
concretar les seves oportunitats davant una 
defensa de Dracs que es va mostrar sense 

fissures en els moments clau. Els de Ba-
dalona,   a més, sí van ser capaços d’anotar 
amb el seu atac i la passada de touchdown 
de Sergi Gonzalo a Marcos Sánchez, al se-
gon quart, sent una acció de partit decisiva. 
Els primers compassos del partit van ser de 
domini de Potros, que van protagonitzar un 
primer “drive” llarg i sostingut que els va 
portar fins a la “red zone”. Els andalusos, 
però, van topar-hi amb la defensa de Dracs, 
que va parar l’ofensiva visitant i va recupe-

rar l’oval. L’atac badaloní va haver de co-
mençar la seva possessió molt a prop de la 
seva pròpia “end zone” i un mal “snap” li va 
costar encaixar dos punts amb un “safety” 
(0-2). Potros va tenir un altre atac per in-
tentar ampliar el seu avantatge, però no ho 
van aconseguir i un mal “snap”, en intentar 
allunyar la pilota, els va deixar en una situa-
ció delicada que Dracs van saber aprofitar. 

Connexió Gonzalo-Sánchez
Començant el “drive” en una gran posició 
de camp, Sergi Gonzalo va connectar amb 
Marcos Sánchez per posar els badalonins 
per davant (7-2). L’emoció va continuar a la 
segona meitat, on Potros van tornar a acos-
tar-se a l’end zone badalonina. Els andalu-
sos es van plantar a la iarda 11, però una 
vegada més la defensa de Dracs va fer acte 
de presència. L’equip de Fuengirola encara 
va tenir una última oportunitat per capgirar 
el partit, però es va tornar a quedar amb la 
mel als llavis. Dracs va aconseguir contro-
lar el rellotge amb les carreres d’Edu Mor-
lans i Javier Fernández i van acabar plantant 
genoll per assegurar la victòria i el bitllet a 
la final.

El Club Tennis Taula Badalona segueix 
recuperant la seva normalitat esportiva 
pre-pandèmia i aquest mes de novembre 
ha tornat a celebrar un altre èxit de nivell. 

El CTT va prendre la decisió de recuperar 
l’equip femení, que havia retirat la tempo-
rada passada per manca de pressupost. El 
retorn del sènior de noies ho ha fet per la 
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