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Foto: penya.com

Un derbi 
de primera
Aquest diumenge a les 18,30h 
es juga el primer Penya - Barça de lliga
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Aquest dijous 17 de novembre, el ple de l’Ajuntament 
de Badalona ha aprovat l’ordenança municipal que 
regularà la Zona de Baixes Emissions al municipi. 
A partir de l’1 de gener de 2023, els vehicles sense 
distintiu ambiental de la DGT podran circular per tot 
el terme municipal. Les restriccions no afectaran els 
vehicles amb autoritzacions especials (mobilitat re-
duïda o persones amb malalties) i vehicles que els hi 
falten cinc anys de cotització per jubilar-se.
La normativa no entrarà en vigor fins al 2024, quan 
es començaran a multar amb 200 euros els vehicles 
infractors. Vehicles que transportin persones malal-
tes, vehicles de tallers mecànics, entre d’altres També 
podran circular demanant autoritzacions puntuals. 
Altres grans ciutats com Barcelona ja han començat 
als darrers mesos a aprovar ordenances que regulen 
el trànsit de vehicles en algunes zones de la ciutat.
La ZUBE serà una zona restringida en el barri del 
centre de Badalona als vehicles sense l’etiqueta am-
biental que es defineixi i en uns horaris concrets per 
aquells vehicles que no pertanyi als residents de la 
zona. 
La ZBE serà la zona controlada en els principals ac-
cessos del municipi de Badalona dels vehicles sense 
l’etiqueta ambiental que es defineixi.  

Badalona tindrà Zona de Baixes Emissions 
a partir de 2023
Encara que entrarà en vigor el 2023, fins al 2024 no es començarà a sancionar
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L’Hospital Municipal de Badalona cele-
bra enguany els 90 anys d’història a la 
ciutat, s’ampliarà i es reformarà amb una 
inversió de 7 milions d’euros. El projec-
te d’ampliació i millora preveu una mo-
dernització de l’estructura de l’Hospital 
i suposarà, entre altres actuacions, una 
renovació completa de la climatització i 
l’ampliació i la renovació d’espais com 
l’Àrea Quirúrgica o els vestuaris del per-
sonal, millorant l’atenció i els serveis per 
als pacients i les condicions per als pro-
fessionals sanitaris. 
 
Els inicis del Museu de Badalona
L’Hospital Municipal de Badalona, inau-
gurat el 17 de gener de 1932, segons ex-
plica Montserrat Carreras a l’article ‘Una 
mirada enrere, per anar endavant’ és un 
centre sanitari amb una llarga trajectòria 
històrica. Està situat des dels seus orí-
gens a Ia Via Augusta a les instal·lacions 
reformades d’una antiga caserna de Ia 
Guàrdia Civil. Antigament, tenia una su-
perfície de 2.200 m2 i una capacitat per 
a 24 malalts quan va entrar en funciona-
ment. Durant els seus inicis, la població 
badalonina va acollir molt bé l’hospital 
públic i gratuït a Ia ciutat. El funciona-
ment ordinari aviat es va veure trencat 
per l’esclat de Ia guerra civil i durant el 
conflicte la demanda va augmentar Ia de-
manda sanitària va augmentar. Després 

L’ampliació i millora 
preveu una 
modernització de 
l’estructura de l’hospital

Unes instal·lacions 
reformades d’una 
antiga caserna de Ia 
Guàrdia Civil

de la fi de la guerra van haver-hi diver-
ses reformes per ampliar la capacitat del 
centre, que el 1974 comprenia una zona 
edificada de 3.200 m2. 
En el mateix article de Montserrat Ca-
rreras explica que el 1982 l’Ajuntament 
i el patronat de l’Hospital van iniciar la 
recerca dels recursos financers que van 
permetre posar en marxa un projecte per 
modernitzar les instal·lacions. En els da-
rrers anys s’ha treballat per transformar 
i modernitzar el centre amb l’objectiu de 
millorar i acostar l’assistència sanitària 
a tots els ciutadans. Amb la construcció 
del nou Hospital, Badalona s’ha dotat 
d’una infraestructura sanitària moderna i 
adequada a les necessitats dels usuaris.
 
El futur de l’hospital
Dins dels actes amb el lema “Fem Gran 
l’Hospital” es celebren per commemo-
rar el 90è aniversari d’aquest equipa-
ment sanitari que es va inaugurar el 17 
de gener del 1932 i que forma part de 
la història de diverses generacions de 
badalonins i badalonines. El futur de 
l’hospital ja es troba en fase de concurs 
la redacció del Projecte de modernització 
de l’Hospital. La previsió és que al llarg 
de l’any vinent es concursin les obres per 
tal que durant l’any 2024 es faci efectiu 
el començament de les obres. Entre les 
reformes previstes destaca que la faça-

na de Via Augusta s’ampliarà amb dues 
plantes. Es renovaran els quiròfans i els 
espais per als procediments que reque-
reixen sedació, les àrees d’endoscòpia i 
les àrees de cirurgies sense ingrés, així 
com també es reubicarà i millorarà l’es-
pai del laboratori. 
 
L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, 
ha manifestat que “s’ha de valor la fei-
na que des de fa 90 anys porta a terme 
l’Hospital Municipal i de manifestar el 
nostre agraïment a tot el personal que 
ho fa possible”. Des de fonts municipals 
s’ha assegurat que és el moment de con-
tinuar treballant millorar de les instal·la-
cions i dels equipaments”.

HOSPITAL MUNICIPAL

L’Hospital Municipal 
de Badalona 
fa 90 anys
Coincidirà amb l’ampliació i renovació 
de les seves instal·lacions amb 
una inversió de 7milions d’euros
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Càrites va obrir el dilluns 14 de novembre 
les portes de dos nous centres d’acollida 
a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. 
A la ciutat badalonina, s’ha localitzat al 
carrer Sant Marc. La setmana passada ja 
va començar a funcionar un a Cornellà de 
Llobregat. Avui l’espai ha rebut la visita 
d’una part del govern, l’alcalde Ruben 
Guijarro i el tercer tinent d’alcalde, David 
Torrents, als quals se’ls hi ha mostrat les 
instal·lacions. Salvador Busquets, direc-
tor de Càritas Diocesana de Barcelona, ha 
explicat que el treball de Càritas es fona-

menta a la proximitat, i que aquest espai 
d’acollida respon a aquesta voluntat. “Vo-
lem estar més a prop de les persones que 
acollim i acompanyem. L’acollida s’ha 
de fer des de la dignitat de la persona, 
i aquests nous locals responen a aques-
ta necessitat de dignificació, d’obrir els 
braços i d’acollir les persones que ho han 
perdut tot”. Busquets ha volgut agrair la 
tasca dels professionals de Càritas, però 
també ha destacat la bona feina de les 
476 persones voluntàries que actuen a la 
Zona Pastoral 5.Nou local de Càrites

Càrites obre un nou espai 
d’acollida a Badalona

Una setmana sense setanta agents de la Guàrdia 
Urbana de Badalona

Des de fa una setmana, 70 agents de la 
Guàrdia Urbana de Badalona estan de 
baixa laboral per una suposada indispo-
sició. Això significa un 30% del total de 
240 membres del cos. Per part del govern, 
Christian Carneado, sisè tinent d’alcaldia 
i regidor de l’Àmbit de Govern i Segure-
tat Ciutadana, ha calificat les baixes la-
borals com a una “vaga encoberta”. Van 
començar després d’una assemblea del 
sindicat policial PSU Badalona que va 
amenaçar d’emprendre mobilitzacions. 
La principal reclamació és el no paga-
ment de les hores extres d’aquest estiu. 
A més, el mateix cos denunciava la falta 
evident d’efectius. A mitjans de setmana, 
Carneado afirmava en un comunicat que 
“no acceptarien cap mena de xantatge” i 
ha confirmat que ja s’han pagat les hores 
extres d’aquest setembre.

L’Ajuntament de Badalona amb vigi-
lants de seguretat privada
La falta d’agents a causa de la “vaga 

Recepció del ViverFoto: Arxiu

S’han substituït agents de la Guàrdia Urbana per vigilants de seguretat privada

encoberta” està generant situacions 
inusuals. Un decret permet contrac-
tar una agència de seguretat a l’Ajun-

Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com

tament de Badalona per realitzar els 
serveis de vigilància dels edificis 
municipals. Tindran en el seu càrrec 

la vigilància i el control d’accessos de 
l’edifici de la Casa de la Vila i les ofi-
cines del Viver.
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En mig de la polèmica per la construcció 
d’uns pisos en una part del parc i amb les 
recents manifestacions ecologistes que 
condemnen el procés d’edificació, Can 
Solei i de Ca l’Arnús rebrà una inversió 
de 550.000 euros que es destinaran a la 
restauració i a la millora dels valors pa-
trimonials que conformen l’estructura del 
parc. L’Ajuntament de Badalona aportarà 
més de 322.000 euros i la resta del fi-
nançament procedeix dels fons europeus 
FEDER.
Concretament, les obres se centraran en 
la millora de les grutes; la recuperació del 
jardí romàntic, la recuperació de l’antic 
sistema de reg i millores en les làmines 
d’aigua, entre altres. La previsió és que 
les obres estiguin enllestides abans que 
finalitzi l’any 2023 per complir amb els 
requisits i terminis dels Fons FEDER.
Es tornarà a obrir una part del parc que 
està tancada al públic
La regidora de l’Àrea de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Badalo-
na, Rosa Trenado, ha manifestat que “hem 

de destacar que aquest projecte ajuda a 
millorar els espais naturals del parc en 
els quals fa anys que no s’inverteix més 
enllà del manteniment ordinari. A través 
de l’execució d’aquest projecte una gran 
part del parc que avui dia està tancat al 
públic tornarà a obrir-se per al gaudi de 

Foto: Arxiu

El parc de Can Solei i de Ca l’Arnús 
rep una inversió de fons europeus per 
a la seva restauració

tots els nostres veïns i veïnes”. L’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) és 
l’encarregada de redactar i aprovar el 
projecte executiu i la licitació, tal com 
estableix el conveni signat amb la Gene-
ralitat de Catalunya per al desenvolupa-
ment del Programa Operatiu FEDER.

S’inicia el procés de descontaminació 
del solar on es construirà la nova 
escola Badalona Port
L’empresa contractada per l’Ajunta-
ment de Badalona treballa des del 
mes d’octubre en la caracterització 
prèvia, mostreig i anàlisi dels sòls 
per a la redacció del projecte exe-
cutiu. Les partides d’inversions que 
van ser aprovades són de gairebé 7 
milions d’euros i l’empresa encarre-
gada de fer l’estudi exhaustiu dels 
costos i dels amidaments permetrà 

Carles Puente, el badaloní 
que va fer desaparèixer 
l’antena dels mòbils

L’investigador de Badalona Car-
les Puente, i el seu equip de l’em-
presa Fractus, ha estat reconegut 
pel Parlament Europeu com un 
dels 20 inventors a qui s’hauria 
de conèixer. Puente va tenir la 
idea d’utilitzar les fractals per fer 
antenes quan era estudiant de la 
Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC). El científic explica 
que el seu principal objectiu era 
crear una tecnologia per solucio-
nar els ‘problemes tradicionals i 
l’antena era una incomoditat.

L’empresa Fractus
L’empresa Fractus autodefinida 

com a “pionera en el desen-
volupament d’antenes fractals 
per a smartphones, tauletes i 
wireless” ha generat més de 
150 patents i gràcies al científic 
s’han posicionat com a líders en 
el desenvolupament i producció 
d’antenes fractals a tot el món. 
Tot i això, l’empresa Fractus, 
cofundada per Puente, encara 
que va patentar l’antena fractal, 
moltes companyies fabricants 
de telèfons mòbils la van plagiar 
de seguida. Això, asseguren, no 
els va permetre guanyar tants 
diners com haurien pogut acon-
seguir.

conèixer l’import econòmic de la 
descontaminació del terreny on s’ha 
de construir la nova escola Badalo-
na Port.

L’escola passarà a ser de dues 
línies i estarà llesta l’any que ve
La finalització d’aquest projecte està 
prevista a principis de l’any vinent, 
i permetrà tirar endavant la licitació 

de l’obra de construcció de la nova 
escola Badalona Port, situada en-
tre els carrers de Tortosa, el carrer 
Monturiol i l’avinguda Eduard Ma-
ristany en un solar de 7.273 metres 
quadrats. L’escola passarà a ser de 
dues línies, i constarà d’una planta 
baixa més dues plantes, amb una 
construcció i disseny modular in-
dustrialitzat. La 2a tinenta d’alcaldia, 
Aïda Llauradó, ha afirmat que “grà-
cies a aquest contracte estem fent 
passos importants per a la cons-
trucció de la nova escola”. Llaura-
dó ha recordat que “es tracta d’una 
competència de la Generalitat que 
estem tirant endavant des de l’Ajun-
tament amb recursos municipals”. 
L’empresa adjudicatària és TUBKAL 
ENGENIERIA SL, que des del passat 
mes d’octubre està portant a terme 
és la caracterització prèvia, mostreig 
i anàlisi dels sòls per a la redacció 
del projecte executiu.

Badadolç, la 
ruta dolça 
d’aquest Nadal 
a Badalona
Després de l’èxit que va tenir el Ba-
datapes, no és d’estranyar que l’asso-
ciació Badalona Restauració s’animi 
amb una nova ruta gastronòmica a la 
ciutat. Del dia 1/12 fins al 15/12 en 
tot el seu horari d’obertura, 14 esta-
bliments de tot Badalona participaran 
en el Badadolç. La primera edició de 
la ruta dolça a la ciutat oferirà un dolç 
nadalenc a 2,50€ a cadascun dels di-
versos establiments durant la primera 
quinzena de desembre.

Una ruta solidària
Els establiments que s’hi han volgut 
sumar destinaran part de l’import a la 
causa solidària “Cap Nen Sense Jo-
guina”. A més, tots els establiments 
tindran la Guardiola solidària perquè 
tots els consumidors aportin el que 
puguin. Aquesta ruta va destinada 
especialment als infants, perquè ells 
són els protagonistes d’aquestes da-
tes!

Foto: AFA Escola BDN Port
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La caseta amb rodes, un servei 
pels infants que no van a una 
escola bressol
“La caseta amb rodes” és un ser-
vei sociocomunitari i educatiu 
de suport a les famílies durant 
l’etapa de criança dels infants 
que, per diferents motius, no van 
a una escola bressol. És un espai 
gratuït per a infants d’entre 0 i 3 
anys on es poden relacionar amb 

Morts dos joves 
motoristes en un 
accident de trànsit 
frontal a la carretera de 
Canyet

Dos joves motoristes van mo-
rir el divendres 11 de novem-
bre en un accident de trànsit 
en xocar-se de manera frontal 
entre ells. Segons el SEM, 
la causa de la mort ha estat 
parada cardiorespiratòria. A 
l’accident hi van acudir diver-
sos dispositius dels Mossos, 

SEM i Guàrdia Urbana. Una 
setmana tràgica pel que fa a 
accidents de moto a Badalona, 
ja que el dimarts 15 de novem-
bre un altre motorista va per-
dre la vida en patir ahir un atac 
de cor mentre conduïa per la 
cantonada dels carrers Guifré 
i Avinguda Maresme.Foto: Badalona Comunicació

Imatges posteriors a l’accident a la carretera de Canyet

Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 751

altres nens i nenes.

Un espai gratuït per a infants 
d’entre 0 i 3 anys
L’espai compta amb l’acompanya-
ment d’educadors i és un servei 
d’accés lliure i gratuït, de dina-
mització comunitària, que ofereix 

a infants i adults una estona per 
jugar, parlar, observar i pensar 
amb l’acompanyament d’un equip 
de professionals especialistes 
en l’atenció a la petita infància. 
Aquest espai familiar promogut 
per l’Ajuntament de Badalona, es-
tarà situat, aquest curs, a la Plaça 
de la II República, al barri de Llo-
reda, i a la Plaça de Les Palmeres, 
al barri de Sant Mori de Llefià. 
Aïda Llauradó, 2a tinenta d’alcade 
de Badalona, assegura que “les 
famílies poden anar amb la seva 
criatura per fer activitats. És di-
ferent que una escola bressol, és 
una forma que les famílies puguin 
fer un acompanyament diferent” 
És un nou model complementa-
ri que pot anar de la mà amb les 
escoles bressol. Inclús, pot ser un 
espai que hi hagi dins de les ma-
teixes escoles bressol.

Un grup inversor francès liderat per Jean-
Noël Reynaud ha comprat el vermut Perucchi, 
amb producció a Badalona. L’empresa funda-
da el 1976, actualment era dels dos empre-
saris catalans del sector, Álex Soler Kettlitz i 
Eduardo Flo Vidal-Ribas. La falta de recursos 
financers feia molt difícil la continuïtat en so-
litari i el grup francès s’ha fet amb la marca.

Perucchi, el primer vermut de l’estat
A mitjans de segle XIX es va produir a Ba-

dalona, per primer cop a l’estat, un licor 
fruit d’una barreja artesanal de vins, mis-
teles, herbes, plantes i arrels. En essència, 
el primer vermut. Augustus Perucchi va ser 
el responsable d’aquella elaboració pionera 
i el pare fundador, el 1876 segons els do-
cuments més antics que es conserven a la 
Cambra de Comerç de Barcelona, del celler. 
L’empresa té uns 20 empleats, factura gaire-
bé 5 milions i el pla és quadruplicar vendes 
en cinc anys.

El vermut Perucchi 
de Badalona comprat 
per un inversor francès
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L’excomptable d’Aspanin va robar 
més de 228.000 euros

Àlex Segura, l’excomptable de 
l’entitat badalonina Aspanin, ha 
estat condemnat a 20 mesos de 
presó. Segura va robar més de 
228.000 euros a aquesta asso-
ciació que ajuda a persones amb 
discapacitat intel·lectual. La Fis-
calia i l’acusació particular que 
exerceix Aspanin han decidit que 
la pena quedi suspesa, per tant, 
no entrarà a la presó. S’ha arribat 
a un acord perquè el condem-
nat, però, haurà de complir dues 
condicions: no tornar a delinquir 
en cinc anys i complir un pla de 
pagaments de tan sols 42.000 
euros. Aspanin, encara que el 
seu objectiu és la recuperació 
total dels diners que havien estat 
desviats, va tenir en compte di-
versos la certesa de la insolvèn-
cia de l’extreballador i la tessitura 
legal de la penalitat dels delictes Foto: Arxiu

L’entitat badalonina ajuda a persones amb discapacitat intel·lectual

econòmics per dur a terme aquest 
acord.

“Els seus actes no ens faran 
defallir”
Aspanin continuarà treballant per 
les persones amb discapacitat in-
tel·lectual i malaltia mental i insis-
teixen que “malgrat alguns que no 
tenen escrúpols a l’hora de perju-
dicar els més necessitats, els seus 
actes no ens faran defallir en la 
nostra labor social.” L’entitat con-
sidera que la notícia és una forma 
de tornar a començar, encara que 
asseguren que “amb els diners ro-
bats es podrien haver pogut pagar 
diversos projectes”. En l’actualitat, 
gràcies a l’esforç d’entitats i parti-
culars i una nova forma de gestió, 
Aspanin ha tornat a ser una entitat 
solvent i sanejada que segueix tre-
ballant per les persones.
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Osborne celebra els seus 
250 anys a Badalona

El dimarts 15 d’octubre al migdia va tenir 
lloc la festa de celebració dels 250 anys 
d’Osborne a la seva fàbrica de l’Anís del 
Mono de Badalona. Coincidint amb aquest 
acte es va aprofitar per presentar presentat 
el nou projecte gastronòmic que faran a 
la fàbrica centenària. A l’acte hi ha assis-
tit l’alcalde de Badalona, Ruben Guijarro, 
treballadors de la fàbrica Anís del Mono, 
el president de la companyia, Ignacio 
Osborne i altres membres del Comitè de 
Direcció.
Un espai per obrir la fàbrica a la ciutat
L’empresa Osborne ha assegurat que el 
nou espai gastronòmic de l’Anís del Mono 
vol ser “un espai per obrir la fàbrica a la 
ciutat”, però també es busca aprofitar 
l’oportunitat per atraure turistes. A falta 
de l’aprovació definitiva de l’Ajuntament, 
la companyia espera presentar de manera 
definitiva el projecte al llarg dels pròxims 
mesos. Com us vam explicar, la idea de 
l’empresa és fer de l’Anís del Mono un 
espai per gaudir-ne més enllà de la part 

Ha presentat el seu nou projecte gastronòmic a l’Anís del Mono
industrial i museística. L’empresa Osborne 
està treballant per instal·lar-hi un restau-

Acte de celebració dels 250 anys a l’Anís del Mono

Els Mossos 
desarticulen un 
grup criminal 
amb locals a 
Badalona 

rant i un bar on es faran degustacions dels 
seus productes.Agents dels Mossos d’Esquadra han 

detingut vuit homes d’entre 21 i 46 
anys com a presumptes autors d’al-
menys 14 robatoris de mercaderia a 
camions estacionats a àrees de ser-
vei. A banda, el grup criminal també 
hauria fet 3 robatoris violents, 3 ro-
batoris amb força a concessionaris 
i 22 robatoris de vehicles. S’han 
trobat locals a Badalona, Molins de 
Rei, El Prat de Llobregat, i Pineda 
de Mar que utilitzaven per descarre-
gar i emmagatzemar la mercaderia. 
També els feien servir com a punt de 
venda a terceres persones, coneixe-
dores de la procedència il·lícita de 
la mercaderia (receptadors). Els 
investigadors han pogut determinar 
que els autors generaven un volum 
d’ingressos en la venda de merca-
deries d’entre 6000 i 9000 euros 
mensuals.

Del 18/11 al 01/12/2022
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Es substituirà per tercer cop 
la bandera de Badalona del 
Passeig Marítim

La bandera s’ha fet malbé i 
l’Ajuntament ha decidit repo-
sar-la
La bandera de Badalona que 
està situada al Passeig Marí-

Comerços de 
Badalona contra les 
violències masclistes  

L’Ajuntament de Badalona ha 
posat en marxa la campanya 
“Comerços contra les violències 
masclistes” en el marc de la pro-
gramació d’activitats que s’està 
fent durant tot aquest mes per 
reivindicar el 25 de novembre, 
Dia Internacional per a l’elimi-
nació de la violència envers les 
dones. La iniciativa consisteix 
a posar en un lloc molt visible 
dels establiments i comerços de 
la ciutat un cartell amb el lema 
“Comerç contra la violència 
masclista” i informació sobre 

els recursos que disponibles 
per donar suport a les víctimes 
d’aquests actes delictius.  Els 
cartells permeten informar a to-
tes les dones que poden estar 
patint situacions i episodis de 
violència masclista, així com al 
seu entorn més proper, dels te-
lèfons d’atenció que tenen a la 
seva disposició: la línia 900 i el 
112, el 016 i WhatsApp d’atenció 
immediata; el SIAD i la Guàrdia 
Urbana. Cal recordar que tant la 
línia 900 com el 016 no deixen 
rastre en les factures.   

Bandera del Passeig Marítim de Badalona

tim, al costat del Port, s’haurà 
de substituir per tercer cop. 
Aquesta vegada, la causa és que 
s’ha fet malbé i l’Ajuntament ha 
decidit canviar-la. La curiositat 

arriba amb la dada que la ban-
dera s’ha canviat tres cops, en 
els últims tres anys, en tres al-
caldes diferents: Dolors Sabater, 
Xavier Garcia Albiol i ara Rubén 
Guijarro.

La història de la bandera
El 2020, quan estava Sabater a 
l’alcaldia, es va decidir treure la 
bandera a causa del mal estat del 
pal de la bandera. Segons fonts 
municipals aquest estava rove-
llat ‘pel fet que no la van tornar a 
posar. El setembre de 2021, amb 
l’arribada del govern d’Albiol, la 
bandera va ser reposada. A més, 
durant el seu mandat aquesta va 
desaparèixer, va ser robada, i al 
cap de pocs dies va ser reposada 
per una altra. I ara, amb el go-
vern de Guijarro, serà un altre 
cop substituïda per una nova a 
causa del seu mal estat.
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“A Badalona som bons!”, campanya de 
bons de descompte per fomentar les 
compres de proximitat

La Festa dels Drets dels Infants 
al parc de Nova Lloreda 

Passeig de La Salut

Les persones més grans de 18 anys em-
padronades a Badalona podran adquirir 
un màxim de tres bons de descompte. Ca-
dascun d’aquests bons es podrà adquirir 
pagant 6 euros i tindrà un valor de compra 
de 10 euros, la qual cosa representarà un 
estalvi del 40% en les compres que es fa-
cin als establiments adherits mentre duri la 
campanya. La presentació de la campanya 
será aquest dilluns 21 de novembre, a les 

Aquest diumenge 20 de novembre es com-
memora el Dia Internacional dels Infants. Per 
aquest motiu, i dins de les activitats que es 
porten a terme en la 3a Setmana dels Drets 
dels Infants a Badalona, el parc de Nova Llore-
da acollirà la Festa dels Drets dels Infants que 
tindrà lloc des de les 11 fins a les 14 hores. 
A la festa hi haurà activitats per a totes les 
edats, jocs, tallers, actuacions musicals amb 
Paula y Javier; dansa, esports, espais per a la 
petita infància; conta contes amb Petit Bom-
bay; construccions; una exposició de cartells 

11 hores, al passeig de La Salut, a l’alça-
da del carrer Quevedo anirà a càrrec de 
l’alcalde de Badalona. Anirà a càrrec de 
Rubén Guijarro; del tercer tinent d’Alcaldia 
i regidor de l’Àmbit de Protecció Social a 
les Persones i Impuls Comercial, David To-
rrents; del president de la Cambra territorial 
del Barcelonès Nord, Pere Alemany; i de la 
presidenta de l’Associació de comerciants 
de La Salut, Nuria Rodríguez.

sobres els Drets dels Infants i pallassos i circ 
amb el Trio Popetin. 
A les 13 hores tindrà lloc la lectura del Ma-
nifest del Consell Nacional dels Infants i els 
Adolescents de Catalunya (CNIAC) i del Con-
sell dels Infants de Badalona (CIB), i es can-
tarà la cançó dels Drets dels Infants. 
La Festa dels Drets dels Infants està organitza-
da pel Consell dels Infants de Badalona (CIB) i 
per la Taula d’Infància i Adolescència de Bada-
lona (TIAB) amb la participació d’escoles, cen-
tres socioeducatius i entitats de tota la ciutat. 

Parc de Nova Lloreda

Del 18/11 al 01/12/2022
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Façana de l’Institut Josep Carreras

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras estabilitza 21 places de les 
unitats d’administració i serveis comuns 
de. Amb aquesta estabilització, l’Institut de 
Recerca adopta un esquema de contractació 
indefinida, tal i com marca la última reforma 
laboral. La nova estructura de places, que 
es poden consultar al portal web de l’insti-
tut, li permet consolidar el seu creixement i 
erigir-se com una de les institucions cientí-
fiques amb major projecció a Catalunya.

Institut de Recerca Contra la Leucèmia 
Josep Carreras
L’Institut de Recerca Contra la Leucè-

mia Josep Carreras és una institució 
de recerca sense ànim de lucre ubica-
da a Badalona (Barcelona), dedicada a 
la recerca biomèdica i la medicina per-
sonalitzada en l’àmbit de la leucèmia i 
altres patologies malignes de la sang. 
L’Institut alberga 38 grups d’excel·lència 
científica dedicats a la recerca bàsica, 
epidemiològica, clínica i translacional 
de la leucèmia i altres malalties hema-
tològiques. Els seus esforços es diri-
geixen a la identificació de noves dianes 
terapèutiques i el desenvolupament de 
tractaments efectius mitjançant la recer-
ca de frontera.

L’Institut Josep Carreras, un 
dels centres de recerca amb 
més creixement de Catalunya

VENDA I MUNTATGE D’ENGANXALLS I REMOLCS HOMOLOGATS

93 391 04 67

L’HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA DISPOSARÀ D’UN NOU 
EQUIP DE TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA

MENYS DONES EN LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA, UNA CAUSA DEL 
CONFINAMENT DE LA COVID-19 

El Servei de Diagnòstic per Imatges ubicat a 
l’Hospital Municipal de Badalona disposarà 
d’un nou equip de nova generació de tomo-
grafia computeritzada (TC). Els treballs per a 
la seva instal·lació es preveu que finalitzin el 
18 de desembre.

Renovació tecnològica
Amb aquest nou equip, Badalona Serveis 
Assistencials (BSA) continua el procés de 

A causa de la pandèmia de la COVID-19, els 
governs van declarar diverses mesures de con-
tenció, entre elles el confinament domiciliari i 
les restriccions de moviment. Les mesures 
van aconseguir frenar la progressió d’aquesta 
malaltia, però també van tenir un impacte so-
cial i econòmic, i van incrementar desigualtats, 
com la bretxa de gènere. Un estudi que comptat 
amb la participació de 147 persones del Cam-
pus Can Ruti ha volgut quantificar aquestes 
diferències entre homes i dones en l’àmbit de la 
recerca biomèdica. S’ha dut a terme mitjançant 

renovació tecnològica, ja que durant aquest 
estiu també s’han incorporat equipaments 
d’endoscòpies digestives d’última gene-
ració. En aquest sentit, el darrer consell 
d’administració va acordar acollir-se al Pro-
grama Específic de Suport a la Renovació 
Tecnològica (PERT) 2022 promogut pel Ser-
vei Català de la Salut per renovar diferents 
equipaments, com ara l’equip de ressonàn-
cia magnètica i altres equips de radiologia.

la realització d’enquestes durant els mesos de 
juliol a octubre de 2020.
Nuria Izquierdo-Useros, membre del grup de 
treball “Dones en Ciència” del Campus Can 
Ruti, explica que “els resultats obtinguts de-
mostren que, durant els mesos que encara 
estaven vigents les mesures de restricció de 
mobilitat, les científiques del campus van en-
viar menys articles a revistes científiques, van 
sol·licitar menys beques i van aparèixer menys 
com a autores principals dels articles publicats 
en comparació amb els homes”. 
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Entrevistem a Jaume Ventura, persona 
que forma part de la Parròquia de Sant 
Josep i de l’organització Justícia i Pau

“Volem que el 
CB Sant Josep 
es disculpi per la 
falta de respecte 
que hem rebut”

Jaume Ventura davant del mural del carrer Sant Ignasi

Jaume Ventura és una persona molt 
vinculada a Badalona, a la Parròquia de 
Sant Josep i a l’entitat Justícia i Pau. 
Partint de la fe cristina té una forta con-
vicció per la lluita dels drets humans a la 
ciutat badalonina. Aquesta setmana s’ha 
inaugurat el mural del carrer Sant Ignasi, 
al costat de la Parròquia, que reivindica 
els drets de les persones migrants. Una 
pintada feta per l’artista Spogo que ser-
veix de record i reivindicació en solida-
ritat amb aquests col·lectius. Al costat 
d’aquest mur ens parla sobre la seva fi-
gura a la ciutat i la seva implicació cons-
tant per intentar lluitar pels drets de les 
persones.

Quina és la teva vinculació amb Justícia 
i Pau?
Justícia i Pau té més de 40 anys, està esca-
pada per tota Catalunya i té l’objectiu princi-
pal de lluitar pels Drets humans i reivindicar 
la manca d’aquests drets arreu del món. Jo 
formo part d’ella perquè m’agrada lluitar pels 
drets dels immigrants. Badalona és una ciutat 
multicultural i oberta a diferents religions.

Dins de les accions que impulseu hi ha 
diverses accions per mantenir les tra-
dicions
Penso que hi ha diverses tradicions que s’han 
de mantenir. És important recuperar la tradi-
ció de visitar els pessebres de domicilis par-
ticulars. La castanyada també es perd, però el 
fet cultural de les castanyes s’ha de mantenir. 
El dia de Tots Sants hauria de ser el dia dels 

vius i no el dia dels morts. Els sants són per-
sones que han estat santificades pel que han 
fet durant la seva vida. Jo he tingut la sort de 
conèixer personalment a una dona que es diu 
Rosa Deulufeu i la proposen per ser Santa. 
Aquestes persones han lluitat per fer un món 
millor. Les tradicions són bones per mantenir 
l’esperit familiar.

Quin significat té la pancarta que es 
troba a dalt de tot de l’església de Sant 
Josep en la que hi posa “Era forester i 
em vau acollir”?
Això és una col·laboració amb la plataforma 
Badalona Acull, formada per diferents enti-
tats que ajuden a registrar la precarietat als 
serveis socials. Des de la parròquia estem 
molt vinculats amb diverses organitzacions i 
lluites. Una altra de les problemàtiques que 
més ens preocupen és el malbaratament dels 
aliments. Un de cada tres aliments es perd per 
culpa de tots i nosaltres donem suport a ini-
ciatives per anar a escoles a conscienciar als 
nens. La pancarta per la qual em preguntaves 
és una cosa vistosa, però fem moltíssimes 
coses més que això.

Com a persona propera a la Parròquia 
de Sant Josep, com veus la situació del 
CB Sant Josep?
La situació del CB Sant Josep és preocupant 
a causa de la mala gestió del seu, fins ara, 
president. Molts àmbits de Badalona li tan-
quen la porta al club a causa d’aquesta mala 
gestió. La responsabilitat és exclusivament 
del club. La parròquia no ha tancat la porta 

“La parròquia de 
Sant Josep no ha 
tancat la porta mai 
a ningú”

“Badalona és una 
ciutat multicultural 
i oberta a diferents 
religions”

mai a ningú, però per tornar a establir un 
diàleg calen unes accions determinades.

Quines són aquestes accions perquè 
existeixi una reconciliació amb el CB 
Sant Josep?
En primer lloc, que el club tregui totes les ac-
cions judicials envers la Parròquia. Després 
que es disculpi per tots els insults i la falta 
de respecte que hem rebut. Per últim, que ens 
tornin a donar accés a unes instal·lacions que 
segueixen sent de l’església, per tal de fer-hi 
informes tècnics i veure l’estat real en que es 
troben. Des de l’església sempre hem estat 
comprensius i mai hem fet pagar un lloguer al 
club de bàsquet. Ens sap molt greu les coses 
com han anat i busquem un futur de diàleg.

Església de Sant Josep
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La 1a edició del Badasona, 
el festival de música de Badalona

Els dies 26 i 27 de novembre es presenta la 
1a edició del Badalona, Festival de Música 
de Badalona al Teatre Margarida Xirgu. En 
aquesta primera edició, es podrà gaudir de 
les actuacions dels grups guanyadors del 
Concurs de Música de Badalona d’enguany 
i de bandes convidades, amb força presèn-
cia de propostes locals. Hi participaran vuit 
grups i l’entrada serà gratuïta.

Programació del Badasona
La nit de dissabte arrancarà amb l’actuació 
de Willio, un grup molt jove de la ciutat, 
guanyador del premi millor banda de Ba-
dalona del Concurs de Música. Seguirà la 
fusió entre Soul, Funk, Jazz i Electrònica del 
grup Kókolash, banda barcelonina, guan-
yadora del premi millor banda del Concurs 
2022. Continuarà amb el concert i jam ses-
sion oberta de Alterlatina, banda badalonina 
que ens farà ballar al ritme de salsa i música 
llatina. La nit de dissabte tancarà la nit la mí-
tica banda de reggae Universal Rockers amb 

26 i 27 de novembre al Teatre Margarida Xirgu
un concert que comptarà amb la participació 
d’artistes convidades.
El diumenge hi haurà una atmosfera molt 
més familiar amb un escenari obert a 
col·lectius i estils variats. Obriran la tarda 
els/les petits/es de la Botey Band, banda 
musical del col·legi  Antoni Botey de Bada-
lona, seguit per l’actuació de Clams, pro-
jecte social que té la finalitat de contribuir 

L’hora del 
conte amb 
Nadia Ghulam

a canviar la mirada envers les persones en 
situació de discapacitat, visibilitzant les se-
ves capacitats en la música. La tarda tancarà 
amb una actuació molt íntima del cantautor i 
guitarrista Roger Torné guanyador del premi 
millor solista en català 2022, i després aco-
miadar-nos amb l’actuació E-motions, com-
bo de versions de bossa, jazz, r&b i funk de 
l’Escola de Música Moderna de Badalona.

Una jornada especial de l’Hora del 
conte, una iniciativa de l’Ajuntament 
per llegir contes a diverses bibliote-
ques de la ciutat. Nadia Ghulam edu-
cadora, comunicadora i activista per 
la Pau) explicarà el seu propi conte 
Ponts de Llum. Serà una estona per 
poder compartir, petits i grans, la des-
coberta de noves històries i nous per-
sonatges que viuen dins dels llibres 
de la biblioteca. Les places limitades i 
cal inscripció prèvia. 

Del 18/11 al 01/12/2022
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El 26 de novembre a les 20h, el Teatre Zorri-
lla acull el Concert de Santa Cecília 2022 de 
la Banda Simfònica de Badalona. Els con-
certs de Santa Cecília són tot un clàssic en 
aquestes dates. Diverses institucions, esco-
les, teatres o agrupacions organitzen el seu 
concert de Santa Cecília, però se’ns dubte 
un dels més importants a la ciutat és el de la 
Banda Simfònica de Badalona. Aquest any 
el concert es dividirà en dues parts molt di-
ferents: la primera inclourà música clàssica 
europea amb compositors com Strauss i la 
segona ens acostarà a tota mena de ritmes 
de l’Amèrica del Sud. Un viatge per la mú-
sica europea dirigit per Manel Barea i amb 
Miquel Arrué com a director assistent.

El Sarau 08911 acull aquest divendres 18 
de novembre a les 23:30h el concert de 
Rafa Sánchez de la Unión. A la primavera 
del 2020, Rafa Sánchez va anunciar la dis-
solució del grup La Unión després de 36 
anys d’activitat. Punt final per a una de les 
grans bandes dels 80 i principis dels 90, 
amb grans vendes i gires. Un final abrup-
te legalment que encara està per resoldre, 
però que, mentrestant, el que va ser el seu 
vocalista i rostre visible ha arrencat la seva 
carrera personal. Rafa Sánchez presenta 
l’àlbum titulat ‘Solo para adultos‘.

Concert de Santa 
Cecília de la 
Banda Simfònica 
de Badalona

Rafa Sánchez, de 
La Unión, torna 
en solitari al 
Sarau 08911

La sala d’El Círcol acull el divendres 18 de 
novembre a les 20h “Ja us he reconegut” 
de The Feliuettes. Laia Alsina, Laura Pau i 
Maria Cirici us proposen un recorregut per 
les cançons més representatives de Núria 
Feliu, en format concert teatralitzat. Dife-

El divendres 25 de novembre a les 20h, el Tea-
tre Zorrila acull “Els colors de Duke Ellington”. 
Marcel Tomàs i la big band del Girona Jazz 
Project s’uneixen per crear un nou espectacle 
on la música i l’humor donen vida i color a 
un dels grans compositors, directors i intèr-
prets de la història del jazz, Duke Ellington. 
Un viatge musical que ens trasllada al glamur 
dels elegants clubs nocturns on va triomfar la 

rents situacions i personatges, molt d’hu-
mor i també moments per a homenatjar la 
figura de Núria Feliu. Ho faran a través de 
les seves cançons, que tothom coneix, però 
interpretades d’una manera diferent i arran-
jades a tres veus.

música d’Ellington, sense oblidar l’univers hu-
morístic de Marcel Tomàs. Elegant i gamberro, 
Tomàs ballarà, entretindrà i farà de mestre de 
cerimònies en un concert divertit i glamurós 
ple de situacions còmiques imprevisibles que 
semblaran ben bé sortides de la cabina dels 
germans Marx. Tot plegat al servei d’un gran 
show amb una banda sonora impecable per 
gaudir del jazz d’una manera diferent.

Espectacle Els colors de Duke Ellington 

“Ja us he reconegut”, un recorregut 
per les cançons de Núria Feliu 

Els colors de Duke Ellington, el 
record segueix més viu que mai

L’ESTRAPERLO ORGANITZA UNA NOVA K-PARTY 

SILENCIO DE JUAN MAYORGA AL TEATRE MARGARIDA XIRGU

La cultura japonesa ha tingut molta influèn-
cia en els darrers anys. Encara que potser 
al dia a dia no sembla que aquesta cultura 
estigui massa arrelada a la nostra ciutat, 
hi ha una gran comunitat de persones que 
segueixen de prop el país japonès. La sala 
Estraperlo se va adonar i ha programat una 
K-Party, organitzada per Daebak! el diven-
dres 25 de novembre a les 23:55h. Aquest 
tipus de festes hi ha uns ballarins que ballen 
cançons de k-pop i sonen cançons d’aquest 
gènere.

El dissabte 19 de novembre a les 21h, el 
Teatre Zorrilla acull “Silencio” de Juan Ma-
yorga. Silencio és el discurs d’ingrés a la 
Real Acadèmia Española del dramaturg i 
director Juan Mayorga. Pren la forma d’una 
insòlita representació teatral. Un recital 
interpretatiu de l’actriu Blanca Portillo que 
ens farà viatjar per silencis teatrals que res-
sonen en la seva memòria i en el seu cos. 
Diversos crítics han senyalat de “brillant” 
l’actuació de Blanca Portillo en aquesta 
obra.
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 18 novembre
Concert Rafa Sánchez de 
La Unión al Sarau 
(23:30h)

Divendres 25 novembre
Teatre: Els colors de 
Duke Ellington 
al Teatre Zorrilla (20h)

Divendres 18 novembre
Teatre: Ja us he recone-
gut de Les Feliuettes al Cir-
col (20h)

Dimecres 23 novembre
Ballada de Sardanes a 
la Rambla de Badalona 
(11:30h)

Divendres 18 novembre
Concert Frustration 
al Estraperlo 
(20h)

Diumenge 20 novembre
Teatre: ¡Que viva el amor! 
a la Nau3 Centre Cultural 
l’Escorxador  (18h)

Divendres 25 novembre
Concert: DAEBAK! 
K-PARTY a l’Estraperlo 
(23:59h)

Divendres 25 novembre
Concert: Tribut Super-
tramp amb The Logical 
Group al Sarau (23:30h)

Dissabte 19 novembre
Teatre: Silencio de Juan 
Mayorga al Teatre Zorrilla 
(20h)

Diumenge 20 novembre
Teatre: Tempus Fugit 
de la cia. Màgic Empenta al 
Teatre Blas infante (18h)

Del 18/11 al 01/12/2022
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Duel d’alçada a l’Olímpic

L’ alapivot francès William Howard con-
tinua sense recuperar-se, Jarrod Jones 
se li va acabar el contracte i no se li va 
renovar degut a les altes prestacions 
econòmiques que demanava i Maronka 
entrarà en rotació per afrontar el partit. 
L’assistència a l’Olímpic es convertirà en 
una olla a pressió (l’any passat van supe-
rar els 10.000 aficionats, rècord total). La 
Penya arriba amb descans - excepte els 
jugadors que han estat amb la selecció - i 
amb la dinàmica de cinc seguits guanyats 
a casa mentre que el Barça ve d’un partit 
dur a la pista de l’Efes. Un derbi històric 
entre Penya i Barça. Un triomf transfor-
maria els dubtes en il·lusió mentre que 
una derrota marcaria la última plaça a 

Foto: penya.com

playoff a dos victòries. Dels últims deu 
precedents que s’han jugat a Badalona, 
els verd-i-negres n’han guant 3 - l’últim 
cop a les semifinals de l’any passat - i els 
blaugranes 7. 

El conjunt de Carles Duran haurà de 
controlar tres aspectes si vol guanyar 
El primer, neutralitzar tot el que genera 
Nico Laprovittola. És el referent del Barça 
i el que assumeix més responsabilitats en 
atac, amb mitja de 16’5 punts els darrers 
sis partits. El segon paràmetre és la su-
periotat física que crea el Barça. La Penya 
no comptarà amb Howard d’interior, i el 
Barça castigarà amb Satoransky i Kalinic 
d’exterior i Oscar Da Silva a l’interior. Per 

La Penya - sense Howard - rebrà un Barça que només ha perdut un partit dels últims onze

últim, l’encert dels blaugranes des de la 
línia de tres (39’7% d’encert). 

Jasikevicius es centrarà a evitar dos 
factors claus 
Que el joc interior de la Penya pugui des-
envolupar tot el seu potencial. Ante Tomic 
(el referent) i Henry Ellenson aporten un 
34% dels punts total de l’equip. La línia 
de tres també pot arribar a ser un factor 
determinant a favor pels verd-i-negres 
amb Guy, Ribas i Ellenson. 

Els jugadors destacats:
Ante Tomic amb 17 punts - 6’9 rebots, 
Henry Ellenson amb 10’6 punts - 6’9 re-
bots i Guillem Vives amb 5 assistències 
són els tres jugadors verd-i-negres que 
registren les millors estadístiques. En 
canvi, els blaugranes Higgins 11’4 punts, 
Laprovittola 11 punts - 3’5 assistències i 
Jokubaitis amb 4’6 assistències els més 
destacats. 

Aspecte a destacar:
Els jugadors que tenen un millor +/- a 
pista dels dos respectius equips:
Penya: Vives (+2’4), Parra (+1’3), Ellen-
son (3’9) i Tomic (1’7)

  Equip  G P

 1 Tenerife 6 1
 2  Barça 6 1
 3 Gran Canària 5 2
 4  Madrid 5 2
 5  Baskonia 5 2
 6  Unicaja 4 3
 7  Breogán 4 3
   8    Múrcia 4 3
 9  València Basket 4 3
 10  Granada 4 3
 11  Joventut      3 4

12    Bilbao  Basket  3 4
13    Carplus Fuenlabrada 3 4
 14    Girona 2 4
 15    Obradoiro       2            4
 16     Zaragoza 1            6
17    Real Betis 1 6
18  Baxi Manresa 1 6

Classificació

Barça: Satoransky (+8’3), Laprovittola 
(+9), Higgins (+10) i Vesely (+8’1)
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Entrevistem a Kyle Guy, 
l’especialista ofensiu 
de la Penya

“Aprendre a 
recolzar-me amb 
la meva família 
i companys d’equip 
va ser clau per créixer”

Foto: M. A Forniés

Abans de guanyar s’ha de perdre. El 
camí de Kyle Guy no ha estat fàcil. Lí-
der d’un equip universitari que es va 
apagar quan la pressió era màxima i 
sense oportunitats per demostrar les 
seves capacitats a NBA. Ara, escriurà 
un nou capítol a Badalona, conscient 
que la Penya és el vehicle per arribar 
a l’èxit. 

Les primeres sensacions a l’arribar a 
Badalona.
Molt bones i amb molta il·lusió. No co-
neixia a ningú, ni tan sols Henry Ellenson, 
encara que siguem de la mateixa agència. 
Pau Ribas ha estat el que m’ha ajudat més 
en la integració.

El fitxatge per la Penya. Com es va 
produir?
Va ser ràpid. La meva agència va tenir con-
verses amb el club durant dues setmanes. 
Quan vaig saber que començava a tenir so-
lidesa, el meu agent em va enviar el con-
tracte i condicions i vaig revisar-ho. L’en-
demà, en Jordi Martí em va trucar i vam 
estar parlant. A l’acabar, em va semblar el 
moviment correcte pel meu futur. 

Tenies altres ofertes?
Vaig decidir que la Penya era l’opció més 
bona. La Lliga Endesa és la millor com-
petició després de la NBA així que sé que 
vull jugar aquí.

La direcció tècnica et va contractar 

per ser el “killer” de l’equip, el refe-
rent ofensiu.
Sí, segur. Confio molt en la meves capaci-
tats i habilitats. Content d’estar aquí i dels 
reptes.  Però també tenim grans tiradors 
i anotadors. Pau Ribas és una llegenda 
d’aquesta lliga

A part de l’anotació que més et veu-
rem fer a pista? Què has de millorar?
Espero que tothom pugui veure que soc 
capaç d’assistir i generar joc facilitant als 
companys. M’agrada treballar en tot, in-
clòs el meu tir. Sempre puc fer millores. 
Més consistent en defensa i com a ano-
tador.

En els últims partits s’ha vist la falta 
de sistemes cap a tu. És un problema 
real?
No ho crec, per això segueix-ho sen-
tint-me molt còmode a Badalona. Només 
porto dos mesos, així que penso que quan 
rodem tot serà millor. No necessito ano-
tar 20 punts cada partit. Molts rivals fan 
box and one i llavors estic aturat a una 
cantonada amb un defensor enganxat a 
mi. L’entrenador sempre em diu que sigui 
agressiu, així que intento ser-ho al màxim 
possible.

El febrer del 2021, el mitjà “Defensa 
Central” publica que el Madrid s’in-
teressa fort en els teus serveis. Fins 
a quin punt és real?
Va ser cert. No em van oferir res ni em 

“Vull jugar l’Eurolliga, 
però la competició 
d’Eurocup és un bon 
punt de partida”

“En Jordi Martí em 
va trucar i em va 
semblar el moviment 
més correcte”

van donar cap contracte, però es volien fer 
una idea. Finalment van decidir anar cap a 
una altra direcció. Sabia que era un dels 
equips que probablement hauria dit que 
si, però volia quedar-me als Estats Units 
aquell any.

Amb Virgina, convertia com a gran 
favorita, caieu eliminats a NCAA. La 
bombolla de pressió i ansietat va 
explotar sumat a les amenaces dels 
aficionats. Com va ser el procés de 
gestionar la situació?
Crec que va ser una època important per 
a mi. Vaig créixer molt i em vaig fer més 
fort. Aprendre a recolzar-me al costat de 
la meva família i companys d’equip va ser 
clau. La millor manera de superar coses 

així és parlar d’elles. Els meus companys i 
jo pensavem que tots estavem rebent ame-
naces de mort, així que ho parlavem i qui 
tenia la pitjor, rèiem d’ell. Van ser un dels 
moments més durs, però també alguns 
dels millors.

El bàsquet et torna tot el que li 
dones. El teu gran èxit. Guanyes la 
NCAA i ets MVP. Vas pensar que Kyle 
Guy podria arribar a ser una estrella 
emergent de NBA?

Sí. Sabia que jugaria a NBA. Encara penso 
que De’Andre Hunter mereixia l’MVP 
abans que jo. Va jugar molt bé el aquell 
partit del campionat, ofensivament i de-
fensivament. Teníem un gran equip i sabia 
que guanyar era la millor manera.

I quin és el teu objectiu personal a 
final de temporada?
Sempre són els mateixos. Guanyar tot el 
que juguem. Ens vam quedar curts a les 
competicions de pretemporada. Per tant, 
guanyar les dues competicions (Lliga En-
desa i Eurocup), jugar bé individualment i 
ser un bon company d’equip.

I a llarg termini? Tornar a provar la 
NBA?
L’únic que vull és jugar i disfrutar, cosa 
que no he pogut fer gaire en els últims 
tres anys. És cert que vaig jugar a la 
G-League, però l’objectiu és el màxim 
nivell. Tinc una gran ambició.
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La Penya suma una altra victòria, davant 
l’Estepona (83-56) i segueix segona a la 
classificació. El conjunt rival ha començat 
amb molt més encert mentre que la Penya 
perdia pilotes fàcils i imprecisions als dos 
costats. A partir del 9-14 en contra, les 
verd-i-negres han començat a entrar poc 
a poc al partit. Parzenska ha estat la més 

destacada d’un primer quart que ha acabat 
a favor de l’Estepona (23-24). Que la Penya 
trencaria el partit tard o d’hora era un fet, i 
ho ha aconseguit gràcies a la seva millor 
anotadora, Gala Mestres, que amb 8 punts 
seguits ha acabat amb la primera diferència 
important a la mitja part 42-34. Després del 
descans, el conjunt de Jordi Vizcaíno no ha 

Fotos: penya.com

Que continuï el gran estat de forma
Alexus Johnson (24p), Gala Mestres (21p) i Toussaint (15p) 
han anotat 60 punts dels 83 totals

tingut pietat de l’Estepona i ha passat per 
sobre. Alexus Johnson ha agafat el timó 
d’anotació i ha acabat sent la MVP amb 
24 punts i 8 rebots. Dominique Toussaint 
ha mostrat el seu desequilibri individual 
anotant 12 punts als darrers dos quarts. El 
triumvirat entre les dues exteriors i interior 
verd-i-negres han estat impossibles d’atu-

rar per les rivals, i han sentenciat el partit 
83-59. És la cinquena victòria seguida de 
la Penya, que després de 9 jornades suma 
7 victòries i només 2 derrotes, i es situa 
segona a la Lliga Femenina Challenge. El 
següent partit del conjunt badaloní serà el 
pròxim dissabte a les 20:00h al camp del 
Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife. 
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El Menarini Joventut tornava a la com-
petició davant un rival fins ara candidat 
a ser una de les grans sorpreses. Un 
Fundación Aliados Valladolid momen-
tàniament tercer classificat. En el segon 
període els locals van posar una marxa 
més en defensa. Exercint la pressió a 
tota pista, els castellans van poder ofegar 
l’atac de la Penya. L’altíssim percentatge 
en el llançament exterior local va deixar 
tocat als verd-i-negres, que va marxar al 
descans dotze a baix (35 - 23). Al tercer 

quart, els visitants, molt implicats en tas-
ques defensives, i mantenint un correcte 
percentatge en el llançament, van acon-
seguir guanyar el parcial i mantenir viu el 
partit. En els darrers minuts del xoc els 
locals van tancar definitivament el partit. 
El sobreesforç realitzat a l’anterior parcial 
va passar massa factura als jugadors de 
la Penya, que van acabar l’enfrontament 
visiblement cansats i fallant situacions 
senzilles. Finalment, el marcador va aca-
bar reflectint un 58 a 43Foto: penya.com

La falta d’encert passa factura 
al Menarini Joventut 
a Valladolid

Cinc jugadors de la Penya,  Joel Parra i 
Pep Busquets amb Espanya, Simon Bir-
gander amb Suècia, Yannick Kraag amb 
Països Baixos i Andrés Feliz amb Repú-
blica Dominicana, han estat convocats 
amb les seves respectives seleccions per 
tal de disputar els partits classificatoris 
pel mundial que es disputarà l’any que 
ve. Joel Parra va promitjar 11 punts i 6 
rebots de mitja, sent molt important pel 
seleccionador, sent titular cada partit i 
jugant els minuts decisius. Pep Busquets 
no va estar convocat al primer partit con-
tra Itàlia (va estar descartat) i va debutar 
amb la selecció absoluta al segon partit 
contra Països Baixos de Kraag. El pivot 
Simon Birgander va tornar a ser deci-
siu amb Suècia, titular, promitjant 13’5 
punts, 11 rebots i 4 assistències per 
partit en els duels contra Estònia i Israel. 
Yannick Kraag va ser un dels grans pro-
tagonistes  de la jornada de seleccions, 
amb la irrupció partit de titular al primer 
partit, en què va ser el més destacat amb 

15 punts i 7 rebots contra Ucraina i no va 
jugar contra Espanya. Per últim, Andrés 
Feliz va ser l’organitzador i director de la 
República Dominicana en les victòri (14 
punts i 6 rebots contra Venezuela i amb 
8 punts, 3 rebots i 6 assistències en la 
victòria contra l’Argentina) i va secundar 
molt bé a Jean Montero.

Fotos: penya.com

Actuacions internacionals 
dels verd-i-negres
Pep Busquets s’ha estrenat amb l’absoluta i Yannick Kraag protagonista 
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Foto: CF Badalona

El Juvenil DH del RCD Mallorca es va im-
posar (2-1) al Badalona al partit correspo-
nent a la desena jornada del grup III de la 
Lliga de Juvenil de Divisió d’Honor. Durant 
els primers 45 minuts, els locals van sortir 
amb un plantejament molt ofensiu i en una 
de les primeres ocasions es va avançar al 
marcador, després d’una centrada de Pere 
Haro rematada per Victor Lázaro, que es va 
estrenar com a golejador aquesta tempora-
da. Després del gol, l’equip local va exer-
cir el seu domini al camp, tenint múltiples 
ocasions, però sense aconseguir augmen-
tar la distància al lluminós. El Badalona va 
aprofitar la segona arribada a porta al minut 
38 per aconseguir l’empat gràcies a la dia-
na de Scuri, posant l’1-1 al descans. A la 
segona part hi va haver menys oportunitats 
per part dels dos equips. Al minut 56, des-
prés d’una gran assistència de Marcos Plo-
mer, des de la banda esquerra, Victor Láza-
ro va aconseguir el segon i definitiu gol. El 
Badalona no va trobar reacció, sense crear 
ocasions de perill per trobar l’empat final. 
Amb aquesta derrota, els escapulats empa-

ten a punts (8) amb el Girona, qui marca la 
zona de descens. El següent partit serà al 
Municipal de Badalona contra l’Espanyol, 

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Zaragoza  24 23 9

 2. Barça 23 23 12

 3. Damm 21 19 11

 4. Cornellà  20 20 4

 5. Espanyol 20 22 9

 6. Huesca 19 16 8

 7. San Francisco  18 11 9

 8. Mallorca 15 15 9

 9. Sabadell 11 14 20

 10. Nàstic Tarragona 9 9 18

 11. Badalona 8 15 18

 12. Constància 8 8 17

 13. Girona 8 8 18

 14. Ebro 7 9 20

 15. Grama 5 7 21

 16. Europa  4 9 24

Resultats 

 Mallorca  2 - 1  Badalona  
 Zaragoza  3 -  0  Girona  
  Constancia  1 -  2  Barça  
 Nàstic Tarragona  0 -  1  Huesca 
 Europa  2   -  0   Ebro  
 Espanyol    0 -   1  Damm 
 San Francisco  1  -  0 Fundació Grama
 Cornellà  3  -   0  Sabadell 
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S’escapa la victòria a Mallorca
Els escapulats els hi va costar generar perill mentre 
que els locals van ser efectius en les arribades (2-1).

Victòria i cap a la final

Foto: Badalona Futur

La segona semifinal de la Copa Cata-
lunya Absoluta, disputada al Municipal 
Ca N’Anglada de Terrassa, ha estat molt 
disputada i igualada. El CP San Cristó-
bal, únic representant de la Tercera Fe-

deració que s’ha classificat en aquesta 
Fase Final de la competició, ha plantat 
cara al CF Badalona Futur, equip de la 
Segona Federació, i no s’ha vist un do-
minador clar. La lluita aferrissada al mig 

El Badalona Futur guanya al San Cristóbal (0-1) i s’enfrontarà a 
l’Andorra de Gerard Piqué en la final de la Copa Catalunya

del camp ha generat força targetes gro-
gues en poc temps, però pràcticament 
cap ocasió clara de gol. Daniel Merchán 
ha avisat amb un xut ras que ha sortit 
fregant el pal, i a la mitja hora de joc, 

partit complicat però que sumar punts ja 
comença a ser una tasca obligatòria i ne-
cessària.

rematant de cap una falta a tres quarts 
de camp, Andreu Giu l’ha col·locat a 
l’escaire, impossible per al porter Varo 
(0-1). Kevin ha respost amb un potent 
xut des de fora l’àrea cinc minuts més 
tard, però s’ha arribat al descans amb 
la victòria momentània dels visitants. El 
ritme del partit no ha decaigut en cap 
moment i el San Cristóbal s’ha apropat 
a la porteria escapolada a través d’ac-
cions a pilota aturada. En canvi, el Ba-
dalona Futur ha buscat fortuna a través 
de ràpids contraatacs, ben refusats per 
la defensa local. Els jugadors de Daniel 
Andreu no s’han arronsat i han asset-
jat constantment la porteria de Bece-
rra, però els ha faltat encert en l’última 
rematada. Ja a la desesperada, el San 
Cristóbal ha tingut una última ocasió 
en la darrera jugada de l’enfrontament, 
però el somni dels egarencs ha finalitzat 
amb aquest 0 a 1 favorable al Badalona 
Futur. Així doncs, amb dia pendent de 
concretar, la final de la Copa Catalunya 
Absoluta enfrontarà el FC Andorra i el 
CF Badalona Futur.

Del 18/11 al 01/12/2022
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    Foto: CE Seagull

Invictes i líders. Així salda la SD Osca Fe-
mení la novena jornada del calendari, mar-
cada en vermell pel vital dels punts en joc. 
I és que visitaven Sant Jordi les segones 
classificades, el CE Seagull, amb només 
un punt d’avantatge per a les blaugranes. 
Noranta minuts després, les coses conti-
nuen igual. Perquè encara que el rival es 
va mostrar més efectiu i va obligar les de 
Verónica Rodríguez a lluitar fins al final per 
aconseguir sumar, el gol de Yuki a l’últim 
minut del temps reglamentari els permet 
aconseguir un valuós punt per mantenir la 
seva renda, i, per tant , la condició de líders 
dins del grup.
Amb únicament un lloc per aconseguir el 
bitllet de l’anhelat ascens, estava clar que 
el duel a San Jorge seria intens i semblant. 
Així ja es va veure en els primers minuts, 
de tempteig entre dos rivals amb molt en 
joc. El primer avís seria blaugrana, amb una 
centrada de Sara González que va acabar al 
lateral de la xarxa. Van perdonar les locals 
el primer cop i no van poder evitar que al 

minut 14, en un córner botat al cor de l’àrea, 
el Seagull fes el primer en un cop de cap 
directe a l’escaire. A la SD Osca li tocava 
remar en contra, però sense atendre pos-
sibles fantasmes després de l’ensopegada 
de l’anterior jornada, i amb temps al mar-
cador, l’equip miro cap amunt. I va ser a 

Empat agredolç del Seagull
Un gol del Huesca als últims minuts va situar el 2-2 final al marcador 
i mantenir la mateixa distància a la lliga

FUTBOL COMARCAL

La Unificació de Llefià segueix amb 
la bona dinàmica en aquesta lliga i 
continua a la part alta. El partit, com-
plicat, es va sumar una nova victòria 
davant el Turó La Peira per 2-1. Amb 
aquest nou triomf, el Llefia es col·loca 
en sisena posició a 1a Catalana Grup 
2. El Lloreda va aconseguir una gran 
victòria a casa davant el Cabrils per 
3-0. La primera part el conjunt bada-
loní va patir, però va realitzar un gran 
segon temps, atacant constantment la 
porteria rival. Sergio de los Rios (46’), 
Angel Contador (57’ i 67’) van ser els 
autors dels tres gols que van deixar la 
victòria a Lloreda. Seguint amb la lliga 
de 4a Catalana Grup 6, el Bufalà no 
va tenir pietat del Molinos (5-1). Els 
badalonins van deixar molt ben enca-
rrilat el partit a la mitja part quan ja 
dominaven per dos a zero. A la segona 
part, tres gols ràpids van acabar de 
sentenciar el partit. Mario Rodríguez 
(12’), Iker Cortés (44’), Daniel Martí-

nez (53’), Eduard Ferrer (65’) i Daniel 
Hita (75’) .

En canvi, el Pomar no va poder supe-
rar al Masnou en un partit que se’ls va 
complicar molt degut a una mala pri-
mera part. La reacció va arribar però 
els del Maresme van tornar el cop 
ràpid. L’inici de partit va començar 
amb un Masnou més entregat i domi-
nador d’àrees, i va tenir efecte al minut 
7 quan el rival va obrir el marcador. 
El control del Masnou continuava i 
al minut 23 va posar dos gols de di-
ferència. El Pomar no va rendir-se i al 
minut 34 van aconseguir retallar dis-
tàncies (2-1), però a la jugada següent 
el Masnou va tornar a agafar distància 
i arribar a la mitja part 3-1. A la sego-
na part, i el partit trencat, el Pomar va 
posar el 3-2 al marcador, però no va 
aconseguir arribar a transformar l’em-
pat. Daniel Pino (34’) i Daniel Gonzá-
lez (59’) els autors del gol.

Foto: Llefià

El Llefià segueix imparable a casa
El Lloreda i el Bufalà passen per sobre els seus rivals; 
El Pomar paga una mala primera part al camp del Masnou (3-2)

través de la pilota aturada, especialment en 
llançaments de falta, quan van començar a 
inquietar la porteria del conjunt català. Sara 
González es convertia en la principal font de 
perill, amb diversos trets llunyans i bones 
incorporacions per banda.
Per la seva banda, les locals reduïen riscos, 

conscients que, per molt mínim, l’avantat-
ge al marcador era un bé molt preuat. La 
SD Osca dominava, però no trobava l’es-
purna en atac necessària per començar a 
reflectir-ho al marcador. Així va acabar la 
primera part i així va seguir la següent, fins 
que al 85, Iris Arnas va trobar la clau. Va 
ser precisament a pilota parada, en una 
falta que va col·locar perfecta per fer l’em-
pat. Semblava encatifar-se la reacció local. 
Però res més lluny de la realitat. Un minut 
després, en una contra, el Seagull feia el 
segon, pràcticament en la primera aproxi-
mació clara del període.
Amb cinc minuts per al xiulet final, la SD 
Osca va apel·lar a l’esperit del ‘no reblar’ i 
va trobar els seus fruits. Yuki rebia al se-
gon pal un centre lateral des de la banda 
dreta, per baixar-lo i fer l’empat. No es van 
conformar les de Verónica Rodríguez, a la 
recerca de la remuntada total i la injecció 
de confiança que això suposava, i va man-
tenir el setge en un temps de descompte 
que va acabar morint al 2-2 definitiu.

Núm. 751
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Foto: Maristes

Foto: Círcol
Les tres victòries dels equips badalonins 
a Copa Catalunya van tenir el mateix guió: 
perdent a la mitja part amb mal joc i acabant 
remuntant amb uns bons últims vint minuts.
El Círcol havia de sumar de manera obliga-
da contra un Tecla Sala que només té una 
victòria. Amb La Plana entregada, el rival 
va dominar la primera part - els locals van 
estar molt erràtics des del triple - arribant al 
descans 23-31. Al tercer període, el conjunt 
de Coro va sortir a remuntar el partit i ho va 
aconseguir gràcies a una enorme defensa. 
63-60 i segona victòria. Jordi Teruel va estar 
immens amb 21 punts.
Els Maristes Ademar continuen la seva lluita 
per estar a dalt de la classificació i van haver 
de capgirar una mala primera part (-8). La re-
muntada es va produir al tercer quart gràcies 

a un parcial de 7-16 que va arribar a partir de 
la defensa i el joc col·lectiu. L’equip de Javi 
Espinosa suma la tercera victòria (57-60). Pol 
Vidal amb 16 punts va ser el més destacat.
La Minguella havia de tornar a trobar les bo-
nes sensacions i  l’AESE (últim classificat) 
era el millor candidat. No hi va haver color 
a la primera part i el rival va passar per so-
bre, posant el +13 al descans. Al tercer quart, 
l’AESE va posar la màxima diferència (+17) 
i va ser el moment en què l’equip de Xavi 
Grau va canviar per complet el xip. Una gran 
defensa i l’alt encert des del triple (11) van 
fer capgirar el resultat amb una gran segona 
meitat (51-29). Amb aquesta victòria (77-68), 
els de Casagemes sumen la quarta. Joan Ba-
lada amb 18 punts i Sergi Ors amb 17, els 
referents ofensius.

Círcol, Maristes i 
Minguella reaccionen 
a temps 

1a Masculina
Tots els equips badalonins de Prime-
ra Catalana Masculina han aconseguit 
la victòria en aquesta jornada. Uns 
han patit més i d’altres menys, però 
continuen amb la bona dinàmica. La 
Minguella es va refer de la passada de-
rrota i va guanyar al Sant Pere Terrassa 
(71-59) a partir d’imposar el seu ritme 
a la segona part. Gerard López amb 18 
punts va ser el referent ofensiu. El Sant 
Andreu va treure una important victòria 
al camp del Matadepera (61-70) grà-
cies a un primer quart que els va servir 
per agafar distància. Kevin López i Max 
Planas amb 11 i 10 punts els més des-
tacats. El Bufalà va remuntar un mal ini-
ci per guanyar al camp del Sant Adrià B 
i sumar la tercera de la temporada (62-
72). Iván Fernández amb 17 punts va 
ser el màxim anotador. El Llefià suma la 
segona seguida davant el Sant Nicolau 
(80-72) i continua el recital d’Alejandro 
Eñeso amb 28 punts. El Círcol B va pa-
tir més del compte per superar el Cen-

tre Catòlic L’H (54-53) i continua a la part 
de dalt. Ferran Crisol amb 8 punts el més 
destacat del Círcol.

1a Femenina
La Minguella va caure a la pista sempre 
complicada de l’Espanyol per 51-43. Una 
mala primera part - desencert i encaix 
de cistelles fàcil  - van fer que el rival 
agafés una renda important al descans 
(+15). Després del descans, les de Ca-
sagemes van trobar un bon joc i amb una 
bona pressió a tota pista  es van apro-
par al marcador (46-39 a falta de quatre 
minuts) però l’Espanyol va tornar a tenir 
gran encert. Anna Calàbria amb 9 punts 
va ser la referent.  El Llefíà va perdre a la 
pista del cuer, el Femení Maresme, en un 
partit que els parcials del primer (22-12)  
i tercer quart (20-9)  van ser una sentèn-
cia. Tot i així, les badalonines van fer un 
últim quart molt bo, però sent impossi-
ble la remuntada (64-59). Cristina Royo i 
Txell Torrente amb 9 punts les dues, les 
més destacades.

Foto: ABB

Cara i creu a 1a Catalana 
Masculina i Femenina
Ple de victòries en la categoria masculina; Minguella i Llefià cauen en el femení

El Badalonès cau competint a la pista del 
Sant Cugat, un dels grans equips del grup 3
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Bons resultats a l’Open 
Catalunya 2a fase

L’Open Catalunya, en què 
hi ha diferents categories 
segons les edats, és molt 
important ja que dona punts 
pel rànking català, i els dos 
palistes del CTT Badalo-
na (Joan Granados i Pablo 
Lucas) ho han aprofitat. Els 
dos  jugadors van fer un 
gran torneig, arribant fins a 
les fases finals de les seves 
respectives lligues. En Joan 
Granados va quedar sots 
campió després de perdre 
una final molt disputada en 
la categoria Aleví A. D’altra 
banda, el palista Pablo Lu-
cas va quedar eliminat a les 
semifinals de la categoria 
Infantil nivell B. 

L’UGE Atletisme va afrontar 
el passat cap de setmana el 
Campionat de Catalunya de 
Tardor Sub 12, en què Ivet 
Mondelo i Tomás Cuevas han 
quedat campions en la moda-
litat perxa. En Tomás va fer un 

Actuació excel·lent de 
l’UGE al campionat de 
Catalunya de Tardor 
Sub 12

Foto: UGE Badalona

Joan Granados / CTT Badalona Pablo Lucas / CTT Badalona

salt de 2’36 cm que va supo-
sar la seva marca personal i 
es va quedar a 14 cm de batre 
el rècord de Catalunya. La 
Ivet, també va superar la seva 
marca personal amb un salt 
de 2’14 cm

Joan Granados i Pablo Lucas els més destacats

Foto: Arxiu
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Foto: Dracs Badalona

El renovat equip júnior de la Dracs 
Academy va tenir aquest diumenge 
un gran debut a la Lliga Catalana 
en derrotar clarament l’Hospitalet 
Pioners per 34 a 0. 

No podia començar millor la tem-
porada pel nostre equip júnior. 
El debut a la XXXI LCFA Junior 
els enfrontava a uns Pioners re-
forçats amb els jugadors juvenils 
de l’Academy Dragons, per la qual 
cosa es preveia un xoc força igua-
lat. La realitat és que en cap mo-
ment va ser així. Des dels primers 
instants del partit va quedar clara 
la superioritat dels badalonins, 
que van arribar al descans amb un 
27-0 a favor seu, deixant el partit 
completament sentenciat després 
de la primera meitat. La segona 
part va ser còmoda pels Dracs que 
van col·locar el 34-0 final.        

Espectacular victòria dels Dracs davant 
els Pioners en el debut de la LCFA Junior
La segona part va ser còmoda pels Dracs que van col·locar el 34-0
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El triatleta 
Jordi Garcia, 
del CNB, a Viña 
del Mar

El badaloní Jordi Garcia, triatleta del 
Club Natació Badalona, ha prolon-
gat la seva gran temporada quedant 
cinquè en la Copa del Món de Triatló 
disputada a Xile (Viña del Mar). Amb 
aquest gran resultat, Garcia continua 
sumant punts en la classificació ge-
neral per aconseguir el seu objectiu 
personal: els Jocs Olímpics de 2024 
a França.

Foto: bdncom
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