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Preparem
el Nadal
S’inicien oficialment els preparatius de Nadal 
amb la plantada de l’arbre a la Plaça de la Vila. 
Els propers dies s’instal·laran les llums als carrers.
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Badalona posa en marxa la 
unitat Domus per combatre 
casos d’ocupació il·legal

Es posa en marxa la nova Unitat 
Domus de la Guàrdia Urbana de 
Badalona, una unitat específica in-
tegrada per 8 agents, per prevenir, 
detectar i actuar en casos d’ocu-
pació il·legal d’immobles. Una de 
les principals funcions de la unitat 

La unitat estarà integrada per 8 agents de la GU

serà fer una intervenció en aque-
lles ocupacions que es coneguin 
per posar-les en coneixement del 
jutjat. També s’ha habilitat un nú-
mero de telèfon exclusiu al servei 
de la ciutadania l’ocupació il·legal 
d’immobles a Badalona: 617 396 

Arriba Nadal a Badalona i, com cada any, 
es col·loca el tradicional arbre de Nadal a 
la plaça de la Vila. Enguany, després de 30 
anys, l’arbre torna a ser un avet natural. S’ha 
col·locat durant la tarda del dijous davant de 
l’Ajuntament. L’encesa de l’arbre tindrà lloc 
durant el següents dies. Aquest avet és de 
l’empresa Feel Green la qual assegura en 
la seva fitxa tècnica que és un avet natural 
que “ha estat cultivat de forma totalment 
ecològica”. El pròxim dilluns 5 de desem-
bre a les 18.30 hores, la plaça de la Vila de 
Badalona acollirà l’encesa de les llums de 
l’arbre Nadal. Poc després, a les 20 hores, 
a la plaça del President Tarradellas, tindrà 
lloc el Concert de Gisela amb l’espectacle 
Concert Kids, un xou musical per a tota la 
família protagonitzat per la veu oficials de 

les cançons de Disney a Espanya.
Amb aquests actes, juntament amb la posa-
da en marxa des del passat 25 de novembre 
de la Fira de Nadal a la plaça de Pompeu 
Fabra, s’inicien les activitats de la campanya 
Nadal a Badalona. Cal destacar que enguany 
hi ha un total de 4 fires de Nadal als baris del 
Centre, Gorg, Lloreda i Llefià. Així mateix, 
com a novetat, el dissabte 3 de desembre, 
de 10 a 14 hores a la plaça de la Plana tindrà 
lloc l’activitat Nadal divers i inclusiu, amb 
activitats físiques i esportives inclusives. La 
ciutat comptarà amb diferents arbres ubicats 
en diversos punts: l’arbre de BSA als jardins 
de Ca l’Amigó, l’encesa de llums del Port de 
Badalona, 4 arbres de Nadal al voltant de 
l’Hotel Marina Badalona, i a la plaça de la 
Plana..

Detinguts set veïns de 
Badalona pel robatori a 
camions

La Guàrdia Civil de Navarra ha 
detingut set veïns de Badalona, 
Montcada i Ripollet pel robatori 
de camions. Han estat acusats 
de 25 robatoris de mercaderies 
a l’interior de camions de gran 
tonatge en diverses autopistes de 
l’Estat. Els suposats autors dels 
fets són set homes i tres dones 
d’entre 30 i 60 anys, veïns de les 
localitats de Badalona, Ripollet i 
Montcada i Reixac. Se’ls impu-
ten els delictes de robatoris amb 
força, estafa lleu, encobriment i 
delicte contra la salut pública.

24è concurs Crema’l tu!: 
s’escollirà el disseny del 
Dimoni que es cremarà la 
Nit de Sant Anastasi 

L’Ajuntament de Badalona ha obert 
la convocatòria del vint-i-qua-
trè concurs Crema’l tu!. Aquest 
servirà per decidir el Disseny del 
Dimoni de Badalona de les Festes 
de Maig. La voluntat és donar a la 
ciutadania l’oportunitat de dissen-
yar un dels símbols culturals de la 
ciutat: el Dimoni de les Festes de 
Maig.  
Els participants podran presentar 

el seu disseny, que s’ha d’ajustar 
a unes bases concretes, abans del 
divendres 10 de febrer de 2023. El 
disseny guanyador, que serà es-
collit per un jurat, prendrà forma i 
es construirà amb una estructura 
de fusta d’entre 12 i 14 metres i 
es plantarà a la platja uns dies 
abans de la Cremada, la nit del 10 
de maig, perquè tota la ciutadania 
pugui veure’l i gaudir-lo. 

Foto: Cartell Crema’l tu

En el magatzem d’un dels habi-
tatges es van localitzar 245 plan-
tes de marihuana i objectes amb 
un valor de més de 70.000 eu-
ros. El valor total d’efectes sos-
trets i danys ocasionats va as-
cendir a gairebé 500.000 euros. 
Segons fonts policials, aquestes 
persones esberlaven les lones 
per a comprovar la càrrega dels 
camions estacionats en les àrees 
de servei i de descans. Després 
sostreien el gènere que era 
d’interès per a la seva posterior 
venda.

L’Hospital Germans Trias torna a 
ser reconegut com a un dels 20 
millors hospitals de l’Estat
 L’Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol ha tornat a ser reco-
negut un any més amb el guardó 
Top 20 a la Gestió Hospitalària 
Global. El premi atorgat per IQ-
VIA Spain reconeix els 20 millors 
hospitals de l’estat espanyol. Des 
del centre mèdic han volgut des-
tacar la feina dels professionals 

Foto: Arxiu

del centre: “ha estat possible 
gràcies a la gran tasca de tots 
els professionals que hi pres-
tem servei”. L’hospital arrelat a 
Badalona des de la seva entrada 
en funcionament ha patit diverses 
ampliacions de serveis i fa anys 
que és una referència al país. 
Ofereix una cobertura sanitària a 

per a mes 700.000 persones del 
Barcelonès Nord i el Maresme. 
Un total 140 hospitals han parti-
cipat en aquest concurs de forma 
voluntària, dels quals 68 han es-
tat nominats. Formen part de 15 
comunitats autònomes diferents i 
optaven a aconseguir un dels 63 
guardons.

669.
Segons les darreres dades del De-
partament d’Interior de la Generali-
tat de Catalunya, les denuncies per 
ocupació i usurpació d’immobles 
de l’any 2021 a Badalona van ser 
577. A tot Catalunya en total van 
ser 7.322.

La funció de la Unitat Domus
Els agents estaran en contacte per-
manent amb la ciutadania i amb 
els propietaris dels pisos, així com 
amb grans tenidors i fons immo-
biliaris. També prestarà assesso-
rament a les persones que pateixin 
les conseqüències de l’ocupació. 
Operaran de manera coordinada 
amb els departaments municipals 
amb responsabilitats en aquesta 
matèria. 

Badalona ja té l’arbre 
de Nadal a la plaça 
de la Vila
L’encessa de l’arbre serà el proper 
dilluns 5 de desembre (18:30h)

Foto: Aj. de Badalona

Foto: Josep Sancho
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La pel·lícula “Alcarràs” de la bada-
lonina Carla Simón no para de ser 
reconeguda. Aquest cop ha rebut 11 
nominacions pels premis Goya que 
se celebraran el proper 11 de febrer. 
Competirà contra altres films també 
reconeguts com Cinco lobitos, As 
Bestias o Modelo 77. El principal 
“rival” a batre serà la pel·lícula As 
Bestias. Una mirada al camp d’una 
prespectiva molt diferent a la d’Al-
carràs. La pel·lícula també va ser 

seleccionada per representar l’Estat 
espanyol als Premis Oscar, on As 
Bèsties es trobava entre les prese-
leccionades. 
 
Alcarràs, una història que parla 
del camp
El llargmetratge explica la història 
d’una família del poble de la comar-
ca del Segrià que fan l’última collita 
de fruita abans que els propietaris 
de la finca hi instal·lin plaques so-Fragment pel·lícula Alcarràs

“Alcarràs”, de la badalonina 
Carla Simón, rep 11 nominacions 
pels premis Goya

Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com

Foto: Camions foto arxiu

lars. Un retrat de la Catalunya rural 
interpretada per actors no profes-
sionals i que, com en el seu primer 
llargmetratge, parteix d’una expe-
riència personal, la mort del seu avi. 
La directora Carla Simón es conso-
lida així com a un dels grans talents 
del cinema espanyol després de 
viure la mateixa situació amb «Estiu 
1993» que va optar a ser nominada 
en la categoria de millor pel·lícula 
internacional ara fa 5 anys.

La Boite, la nova 
proposta d’oci 
de Titus Grup a 
Badalona

Titus Grup obre el proper dissabte 10 de 
desembre a les 11 de la nit la nova sala 
La Boite. Aquesta sala que està ubicada 
a la planta de baix de l’actual Espai Titus 
anirà destinada a un públic més sènior, 
de majors de 35 anys. L’horari d’obertura 
serà de d’23h a 4h del matí. Principal-
ment, a la sala hi sonarà música d’època, 
dels 80 i 90, i serà una sala de ball. El 
nom va dedicat a les antigues sales de 
festa que es freqüentaven els anys 80 i 
90. Tot i això, no es descarta fer-hi algun 
concert puntual, encara que no seria la 
principal proposta.

L’entrada estarà a la dreta de la discote-
ca Espai Titus, però els horaris d’entra-

Obrirà el proper 10 de desembre
da seran diferents. Encara que les dues 
obriran el dissabte, una ho farà a les 11 
mentre que l’altre a partir de la 1:30 rebrà 
la majoria del seu públic. Una de les acti-
vitats que també s’ha començat a fer a La 
Boite són les Pre-Fashion, les quals es 
feien a Carpa. Aquests són sopars amb 
càtering on es posen taules a tota la sala 
i en els quals s’ha de reservar amb ante-
rioritat. Ramon Fonollà, responsable de 
Titus Grup, parla de la diversa oferta de 
locals d’oci a la ciutat de Badalona: “Com 
més oferta de sales hi hagi en aquesta 
zona per a diferents edats, més s’ajudarà 
a que creixi l’oci nocturn de qualitat a 
Badalona. És una sala que la ciutat ne-
cessitava”.
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L’Hospital Germans Trias pioner 
en el tractament de càncer de pròstata

L’Hospital Germans Trias ha establert, per 
primera vegada a Catalunya, un circuit as-
sistencial per a tractar, amb una nova terà-
pia poc invasiva i de forma ambulatòria, 
aquells pacients que després de rebre 
radioteràpia pateixen una reaparició del 
càncer de pròstata.

Un dels grans avantatges d’aquest pro-
cediment rau en el fet que suposa una 
alternativa a les dues vies de tractament 
existents fins ara per a aquests pacients: 
extirpar la pròstata o sotmetre’s a la su-
pressió androgènica, dues tècniques que, 
malgrat la seva eficàcia, presenten efectes 
secundaris que, en molts casos, malmeten 
la qualitat de vida del pacient.

Equip que ha desenvolupat la nova tècnica a Can Ruti / Hospital Germans Trias

Una tècnica que redueix els efectes 
secundaris
La tècnica en qüestió és la teràpia focal amb 
IRE que consisteix a fer passar corrents d’alt 
voltatge a través d’elèctrodes col·locats a 
l’interior de la pròstata. D’aquesta manera, 
la zona on ha reaparegut el tumor es pot re-
parar de forma molt precisa aconseguint un 
bon control de la malaltia i, sobretot, amb 
pocs efectes secundaris. El servei d’Urolo-
gia de l’hospital ja n’ha tractat una desena 
de pacients –tres d’ells recentment sense 
necessitat d’haver d’ingressar- i preveu 
practicar-la en una quinzena d’homes més 
l’any vinent.
Segons explica Pol Servián, metge del 
Servei d’Urologia del Germans Trias, “és 

Nova teràpia per pacients que els ha reaparegut el càncer després de rebre radioteràpia

El càncer de pròstata 
és el tumor amb 
major incidència al 
món en homes

Causa molt pocs 
efectes secundaris i 
ajuda a controlar la 
malaltia a nivell local

 Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.comDel 02/12 al 15/12/2022

preferible retardar aquests altres tracta-
ments i els seus riscos associats i apostar 
per una tècnica que, sobretot, preserva la 
qualitat de vida dels pacients”. Aquesta 
nova teràpia obre una finestra, ja que cau-
sa molt pocs efectes secundaris i ajuda a 
controlar la malaltia a nivell local.

Controls i resultats plenament satis-
factoris
Els resultats obtinguts fins ara amb la dese-
na de pacients tractats són plenament satis-
factoris. Els primers pacients van estrenar 
aquesta teràpia fa un any i fins ara la taxa 
de complicacions és inexistent. A més, en 
els controls clínics i oncològics posteriors 
de seguiment als quals se sotmeten tots 
ells, es va observar com l’àrea tractada ha 
esdevingut teixit mort i com els marcadors 
tumorals ja havien experimentat un gran 
descens poques setmanes després d’ha-
ver-se aplicat el procediment. En tot cas, si 
aquests marcadors tornen a créixer, el trac-
tament es pot tornar a repetir.
Els experts asseguren que és una teràpia 
cost-efectiva. Això vol dir que a curt termini 
és un tractament costós, però a llarg termini 
evita que aquests pacients s’operin i dismi-
nueix el risc de patir complicacions (com 
osteoporosi, fractures i augment del risc 
cardiovascular en forma d’infart de miocardi 
o ictus, entre altres problemàtiques).
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El nou Renault Austral arriba 
a Badalona

El nou Renault Austral acaba 
d’aterrar a Badalona, on ja és 
possible descobrir-lo física-
ment a les instal·lacions d’Au-
ser Renault del grup Movento, 
situades en el número 23-25 de 
la carretera de Mataró del mu-
nicipi. El nou “Made in Spain”, 

ofereix una completa gamma de 
motoritzacions electrificades, a 
destacar el motor E-Tech full hy-
brid de nova generació amb uns 
consums des de tan sols 4,6 l/100 
km i unes emissions de CO2 a 
partir de 104 g/km, amb la millor 
relació entre consum i prestacions 

LIFE BAETULO, el nou sistema d’alerta que anticipa i 
monitoritza els episodis de perill climàtic a Badalona

La ciutat de Badalona ha desenvo-
lupat el projecte LIFE BAETULO, 
cofinançat per la Unió Europea, 
amb l’objectiu d’implementar 
una eina innovadora que ha de 
contribuir a adaptar la ciutat als 
perills derivats del canvi climà-
tic. Es tracta d’un sistema d’aler-
ta integral que engloba avisos i 
protocols d’emergència automa-
titzats pels riscos climàtics que 
poden afectar aquest municipi, 
des d’inundacions pluvials fins a 
episodis de contaminació atmos-
fèrica. El sistema d’alerta climàtica 
BAETULO neix del programa LIFE 
de la Unió Europea dedicat al medi 
ambient i a l’acció pel clima. 
 
Com funciona?
La plataforma LIFE BAETULO 
prediu de forma anticipada els 
episodis meteorològics relle-
vants que poden causar impactes 
al municipi i als seus habitants. 
La informació que es facilita en 
temps real la proporciona una 
xarxa de sensors ambientals que 
s’ha ampliat en el decurs del pro-
jecte amb la instal·lació de nous 
sensors i altres equips avançats. 
S’han incorporat 14 nous sensors 
per controlar els abocaments d’ai-
gües residuals al mar, 3 noves es-
tacions meteorològiques, 4 nous 
sensors d’inundació en superfície 
i 1 càmera que monitoritza els 

Sensors distribuits per la ciutat del nou sistema d’alerta LIFE BAETULO

Sensors distribuits per la ciutat del nou sistema d’alerta LIFE BAETULO

La nova App 
“Alerta BAETULO”
A més de la plataforma del sistema 
d’alerta, també s’ha dissenyat la 
nova App Alerta climàtica BAETULO, 
per tal que la ciutadania pugui es-
tar informada dels possibles perills 
climàtics en temps real i protegir-se. 
L’objectiu és fomentar la percepció 
del risc climàtic per minimitzar els 
efectes sobre la salut dels ciutadans 
badalonins. La nova App gratuïta 
informa sobre els perills climàtics 
que poden passar a Badalona i ex-
plica quins són els diferents nivells 
d’alerta climàtica: Prealerta, Alerta 
i Emergència. Segons cada perill 
climàtic, l’aplicació recomana una 
sèrie d’accions a seguir. 

temporals marítims, abocaments 
al medi, presència de persones i 
la regressió de la línia de la costa. 
Tota la informació proporcionada 
per aquests sensors serà recollida 
en una base de dades que, a més 
d’alimentar el sistema d’alerta, es 
podrà utilitzar per a futurs estudis 
d’evolució de la ciutat. 

Una aplicació mòbil informarà en temps real dels episodis climàtics a la ciutat

Vídeo per conèixer 
LIFE BAETULO

del mercat. El nou sistema mul-
timèdia OpenR link, desenvolu-
pat juntament amb Google, serà 
el protagonista de l’interior de 
nou Renault Austral que encar-
na l’estratègia de reconquesta 
del segment C del pla estratègic 
Renaulution.
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700 persones participen 
en una trobada ‘gamer’ a Montigalà

El centre comercial Montigalà ha celebrat 
amb èxit la seva primera trobada ‘gamer’ en 
la qual han assistit gairebé 700 persones. 
S’ha fet pública aquesta xifra de persones 
de l’esdeveniment celebrat el passat 12 de 
novembre. La trobada, organitzada junta-
ment amb Carrefour, va ser un gran esdeve-
niment de Bizak Gaming en el qual els par-
ticipants van tenir l’oportunitat de mostrar 
les seves habilitats en el joc Brawl Stars. 
L’esdeveniment va tenir al Team Queso, un 
prestigiós equip d’aquest joc, com a gran 
atracció i es van fer diverses partides en les 
quals el grup de nois va participar. A més, 
també es van repartir diversos regals i els 
participants van interactuar amb aquests 
dos grans jugadors que compten amb mi-
lers de seguidors.
Brawl Stars és un dels jocs més populars 
del moment. Sense caure en la violència re-
alista, la seva base principal és l’estratègia i 
l’agilitat del jugador per a moure al perso-
natge ràpidament per a aconseguir poder i, 
així, defensar als companys d’equip.

Fotos: CC Montigalà

Es va centrar en el joc Brawl Stars, amb milers de seguidors
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S’encén l’arbre dels desitjos al 
Jardí de Ca l’Amigó 

L’encesa d’un arbre dels desitjos 
al Jardí de Ca l’Amigó ha marcat 
aquest dimecres l’inici de les acti-
vitats de Nadal organitzades en el 
marc de la celebració del 90 aniver-
sari de l’Hospital Municipal de Ba-
dalona, primera llavor de Badalona 
Serveis Assistencials.  Concreta-
ment, el mateix jardí acollirà el 22 
de desembre, a partir de les 16.30 
hores, una tarda amb propostes 
intergeneracionals que inclourà 
l’actuació de la Unió de Corals de la 
Gent Gran de Badalona i Sant Adrià 
i, gràcies a la col·laboració de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals 
de Badalona, una sessió de ronda-
llaires i una acció de decoració de 
l’arbre de Nadal a partir de les 17 
hores. 
El mateix dia, de 9 a 20 hores, es 
durà a terme una nova marató de 
donació de sang a la sala d’actes de 
l’Hospital Municipal. Les persones Arbre de Nadal de BSA

Alumnes de l’institut Pompeu 
Fabra de Badalona canten 
‘El Desembre Congelat’ al 
president Aragonès

El fred a les aules ja estava a la 
boca de tots, però enguany que el 
fred ha arribat i l’energia s’ha enca-
rit són molts els mestres que de-
nuncien la situació. El President de 
la Generalitat, Pere Aragonés, i el 
Conseller d’Educació, Josep Gon-
zález-Cambray, van visitar l’institut 
Pompeu Fabra de Badalona per 
anunciar una inversió de 102 mi-
lions d’euros de fons europeus per 
la millora energètica de 294 cen-
tres educatius de Catalunya. 
Durant la visita, un vídeo a les xar-

xes ràpidament es va vitalitzar. Es 
tractava d’una coincidència sense 
cap intenció darrera, però la imat-
ge era impactant: una classe sen-
cera de nens amb abrics cantant 
la nadala ‘El Desembre Congelat’ 
en una aula davant del president 
Aragonès. En el mateix vídeo hi 
apareix l’alcalde de Badalona que 
també havia assistit a l’acte. Des 
de l’escola s’assegura que les fi-
nestres estaven trencades i aquest 
va ser el motiu que anessin amb 
jaqueta. 

Vídeo a l’aula on els alumnes canten la nadala

que vulguin participar en la dona-
ció s’hi han d’inscriure mitjançant 
aquesta web.  D’altra banda, el 3 
de gener, de 17 a 19 hores, una 
patgessa reial recollirà de mans de 
nens i nenes les cartes adreçades 

a Ses Majestats els Reis d’Orient. 
Aquesta recepció, que habitualment 
se celebrava a la sala d’actes de 
l’Hospital, es traslladarà enguany al 
Jardí de Ca l’Amigó i inclourà una 
xocolatada amb melindros.

Ha marcat l’inici de les activitats de Nadal de BSA
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La Fundació Badalona Capaç 
inaugura l’exposició 
‘Educa la teva mirada’

Coincidint amb el 3 de desem-
bre, Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, la 
Fundació Badalona Capaç ex-
posa el resultat de la seva cam-
panya #Educalatevamirada, 
que estarà al Màgic Badalona 
fins al dia 12 de desembre. Ar-
tistes com la reconeguda il·lus-
tradora, Lola Vendetta, han 
participat en aquesta campan-
ya. Té com a objectiu trencar 
amb els estereotips i canviar la 
percepció envers les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
posant en relleu les seves ca-
pacitats. A més, gràcies a la 
col·laboració del Màgic, la po-
dran veure milers de persones 
que aquests dies passejaran 
pel Centre Comercial.

???????????????????

Més de 150 vehicles participen a la “Pomar Classic”, 
una trobada d’amants dels vehicles clàssics

Bubo Sports, Club esportiu sense 
ànim de lucre que crea esdeveni-
ments esportius a Badalona, ha 
organitzat la “Pomar Classic” al 
Polígon Industrial Les Guixeres de 
Badalona . Aquesta trobada dels 
amants dels vehicles clàssics ha 
rebut més de 150 vehicles d’arreu 
de Catalunya.
Diuen que allò antic sempre és 
millor i de ben segur que els as-
sistents hi estaven d’acord. “Mira, 
jo de petit anava amb la meva fa-
mília en aquest cotxe” explicava 
emocionat un dels assistents al 
seu fill mentre es miren un dels 
cotxes aparcats. Més que una fira 
o una exposició, l’esdeveniment 
s’havia convertit en un gran punt 
de trobada, un fòrum per compar-
tir vivències, anècdotes o temes 
tècnics dels cotxes i motos de ca-
dascun dels assistents. En un dels 
cotxes hi ha un cartell que hi posa 
“No tocar el vehiculo”. El cartell 
només hi és en aquest cotxe, però, 
a jutjar pels comentaris tècnics del 
personal, ningú hauria tocat sen-
se permís cap dels vehicles. “Les 
persones que assisteixen a l’acte 
saben quin valor tenen aquests 
vehicles” explica en Miguel Arte-
ro, un dels organitzadors de l’acte. 
“Una peça d’aquests cotxes et pot 
costar molts diners, però és que 
n’hi ha moltes que no les pots 
ni trobar avui dia. Són peces de 
col·leccionista que ja no fan re-
canvis”.

Carreres i “botellots”
Fa uns mesos, diversos veïns de 
la zona de Pomar denuncien la 
presència de carreres de cotxes al 

Fotos: Josep Sancho

Polígon Industrial Les Guixeres. 
La pràctica s’ha reprès després 
que abans de la pandèmia fos ja 
una constant en aquest espai. Les 
carreres, a vegades, als caps de 
setmana també van acompanya-
des d’episodis de “botellot” que 
deixen malmesa la zona. Artero 
també parla d’aquests incidents 
relacionats amb l’espai en el qual 
han organitzat l’esdeveniment: 
“Volem que Badalona es deixi de 
conèixer pels contenidors cre-
mats, els robatoris o els “bote-
llots” i es comenci a recordar per 
esdeveniments com aquests”.

Es va celebrar al Polígon Industrial Les Guixeres de Badalona

Al Màgic Badalona fins al 12 de desembre
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Entrevistem a Enrique Tomàs, 
empresari badaloní i ambaixador del 
pernil pel món

“En altres llocs gairebé 
em regalaven el terreny, 
però jo em quedo a 
Badalona”

Enrique Tomàs? El del pernil? Exacte. 
L’Enrique va néixer a Badalona, al barri 
de la Salut, l’any 1966. Els seus pares, 
per donar menjar als seus 11 fills, van 
obrir una lleteria a Santa Coloma i, junt 
amb els seus germans, l’Enrique va 
començar-hi a treballar quan sortia de 
l’escola. Quan va deixar els estudis, a 
l’acabar l’EGB, ràpidament va començar 
amb 16 anys a treballar a la xarcuteria 
que els seus pares tenien en el mercat 
de la Salut. I, avui dia, d’aquells mateixos 
productes ha fet un petit imperi amb bo-
tigues a tot el món. L’empresa que s’ha 
especialitzat en pernil té previst tancar 
aquest 2022 amb una facturació de 84 
milions d’euros. La companyia invertirà 
3 milions d’euros en la seva seu central, 
inaugurada l’any 2020 a Montigalà. A 
més, la seva vinculació amb Badalona el 
porta a fer la presentació de la ‘Fundació 
Enrique Tomàs’ al Teatre Zorrilla el pro-
per 22 de desembre.

Com acaba un nen de Badalona que 
ajudava a la xarcuteria dels seus pares 
sent un empresari d’èxit que fa d’am-
baixador del pernil arreu del món?
La clau de l’èxit és tenir moltes ganes i anar 
a dormir cada dia estant segur que ho has 
donat tot. Sembla una fórmula senzilla, però 
la majoria de vegades és més important l’exe-
cució d’una idea que no la idea en sí. Jo vaig 
néixer a la Clínica de Carme i vaig viure en 
el barri de la Salut. En el barri vivíem en un 
carrer anomenat Ramiro Ledesma, que avui 

dia es diu Federico Garcia Lorca. Tinc grans 
records d’aquella infantesa. Jo sempre dic 
que primer soc del meu carrer, després del 
Barri de la Salut, després de Badalona, català, 
espanyol, europeu i després ciutadà del món. 
Hi ha gent que ho diu perquè queda, però jo 
ho sento així. Des d’aquells inicis era un nen 
que tenia molts somnis, era molt emprenedor. 
Els meus pares em van ensenyar que cada dia 
es podia aprendre una cosa nova i quan estic 
a Badalona torno a recordar aquell nen.

Teniu botigues a tot Espanya, Argen-
tina, França o Perú, però invertireu 3 
milions d’euros a la vostra seu central 
a Montigalà. Segueix sent tan forta la 
teva vinculació amb Badalona?
Mira si estic vinculat que aquesta és la meva 
targeta de visita des de fa 12 anys: per un 
cara figura la meva professió, “hacedor de 
negocios” i per l’altra apareix que soc de 
Badalona amb una imatge del Pont de pe-
troli. Pel meu treball viatjo a altres llocs 
espectaculars com pot ser Miami, però estic 
molt més a gust aquí. Em sento de Badalo-
na, m’agrada moure’m per la ciutat. Vaig a 
l’Estupendu o m’agrada caminar pel passeig, 
forma part de la meva personalitat. És cert 
que en altres llocs d’Espanya si vols posar 
un negoci gairebé et regalen el terreny, però 
jo prefereixo potenciar Badalona, donar-la a 
conèixer. Tot el que faig aquí, també ho faig 
en certa manera per a la meva família i els 
meus amics.

Et defineixes com a “hacedor de nego-

“Aquí regalar pernil 
és una demostració 
d’amor, hi ha una 
cultura del pernil 
molt arrelada”

“El pernil no és un 
producte qualsevol, 
per comprar-lo 
requereixes d’un 
protocol especial”

cios”, per què vas decidir fer del pernil 
el teu negoci?
Em vaig adonar que el pernil no estava 
en el lloc que li corresponia: el podi. En 
l’actualitat els aliments amb més prestigi 
són tres: les trufes, el caviar i el foie. El 
pernil hauria de figurar entre ells. Ara tinc 
56 anys, però ja de nen, quan ajudava a la 
plaça del Mercat Vell del barri de la Salut, 
m’adonava que quan els clients venien a 
comprar pernil no era el mateix que qual-
sevol altre producte. Per comprar un pernil 
requereixes d’un protocol especial. S’ho 
pensaven més. Em vaig adonar que el per-
nil no és només un menjar, és un concepte, 
una bandera.

Ara que s’acosta Nadal, és l’època de 
regalar pernil. Ho noteu en les vostres 
vendes?
Justament és el que volem evitar. Un dels nos-
tres objectius era ser capaços d’aconseguir 
un consum regular de pernil al llarg de l’any. 
L’estratègia ha estat situar botigues en aero-
ports i en centres turístics amb gran afluència 
durant tot l’any. D’aquesta manera, per Nadal 
aquestes vendes es redueixen, ja que la gent 
viatge menys, però queda compensat amb els 
lots que venem a empreses perquè regalin a 
clients i treballadors. Hem tingut l’habilitat de 
desestacionalitzar les vendes.
 
Valoren de la mateixa manera el pernil 
a altres llocs del món?
Aquí regalar pernil és una demostració 
d’amor i hi ha una cultura del pernil molt 
arrelada. A altres llocs, com a la Xina, estan 
acostumats a altres sabors. Els xinesos ho 
fan per demostrar poder. És la nostra feina, 
com a ambaixadors del pernil al món, educar 
a altres països on el consum no és tan ha-
bitual perquè sàpiguen entendre el producte.

Quin és el futur del pernil?
Ens centrem en el lema “Menys, però millor”. 
És el futur de tot. Consumir menys quantitat, 
però de millor qualitat. Per a mantenir el pla-
neta cal reduir el consum. D’aquesta manera li 
donarem valor al nostre producte i educarem 
al nostre consumidor perquè en consumeixi 
menys, però de més bona qualitat. Hi ha una 
aposta per la sostenibilitat i per l’equilibri 
social. És un concepte, una filosofia de vida.
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 2 desembre
Concert Tribut a AC/DC 
amb SIN CITY al Sarau 
08911 (23:30h)

Dilluns 5 desembre
Concerts Per fi és dilluns 
“Duot” a l’Escola de Músi-
ca Moderna de Bdn (20h)

Divendres 2 desembre
Teatre: “Monopoli” de 
Mar Monegal al Teatre 
Margarida Xirgu (20h)
 

Diumenge 4 desembre
Teatre “Imbecil” d’Alex 
O’Dogherty al Teatre Blas 
Infante (19h)

Divendres 2 desembre
Taller “Fes el teu tió de 
Nadal” de Xavier Soto a 
la Biblioteca Llefia (17:30h)

Dissabtes 3 desembre
Concert “Millors ver-
sions” de L80P al Sarau 
08911 (23:59h)

Dilluns 12 desembre
Concert “Jam session” a 
l’Escola de Música Moder-
na de Badalona (21h)

Dimecress 7 desembre
Concert OBK 
al Sarau 
(23:30h)

Dissabtes 3 desembre
Teatre “Una terapia in-
tegral” al Teatre Zorrilla 
(20h)

Dissabtes 3 desembre
Concert “Jazz Flamen-
co” a LaGaia Books
(20:30h)

Torna la Festa de Nadal d’Acollida i Es-
perança i aquest 2022 ho fa amb un es-
pectacle de teatre de la Companyia Im-
pro Acatomba. Un any més, només amb 
les excepcions dels anys de pandèmia, 
Acollida i Esperança torna a celebrar la 
seva trobada de Nadal. Segons la ma-
teixa organització, aquest és “un punt 
de referència per a l’entitat i un espai per 
retrobar-se i per gaudir d’una estona de 
cultura i de paraules”.

A banda de tenir un gran atractiu artístic 
amb l’espectacle d’improvisació d’Impro 
Acatomba, també és una activitat perquè 
la institució es projecti a Badalona i doni 
a conèixer la tasca que Acollida i Espe-
rança realitza des de fa més de 25 anys 
a la ciutat. Amb aquest doble objectiu, 
doncs, per a dissabte 3 està previst un 
breu parlament de la presidenta de la 
Fundació Acollida i Esperança, Estíbaliz 
López Torrent i el posterior espectacle.

Acollida i Esperança celebra una nova edició 
de la “Festa de Nadal” al Círcol Catòlic

Núm. 752

‘Monopoli’ de Mar Monegal arriba al Teatre 
Margarida Xirgu

El divendres 2 de desembre a les 20:00h, 
el Teatre Margarida Xirgu acull ‘Monopo-
li’ de la dramaturga i directora Mar Mo-
negal. L’obra parlarà a través del joc del 
Monopoly de la generació perduda i farà 
una divertida i crua crítica al capitalisme 
salvatge. Els actors, Eduard Buch i la 
Sara Espígul, interpreten un home i una 
dona d’uns 40 anys que reben una carta 
on els notifiquen que se’ls ha acabat el 
contracte de lloguer. La parella haurà de 
deixar i buidar el pis en tres mesos. 
El joc del Monopoli els servirà com a ex-
cusa per fer una crítica al capitalisme i 
parlar de tota una generació. La comèdia 
parla de la bombolla immobiliària que ha 
deixat en una situació incerta i precària 
aquesta parella i tantes d’altres que veu-
en ja molt lluny les expectatives de quan 
eren universitaris i compartien pis d’es-
tudiants. 

26 i 27 de novembre al Teatre Margarida Xirgu

Del 02/12 al 15/12/2022

“Imbècil” el monòleg d’Alex 
O’Dogherty al Blas Infante

El Teatre Blas Infante acull el 
diumenge 4 de desembre a les 
19h un nou monòleg del còmic, 
actor, compositor i autor Alex 
O’Dogherty sobre el poder que 
tenen les paraules, o més concre-
tament, sobre el poder que tenim 
a l’hora d’utilitzar-les. 
Paraules, parauletes i paraulotes 
mesurades (o no) amb audàcia 
per l’humorista en un show frenè-
tic, de ritme trepidant, on inten-
tarà descobrir amb nosaltres, 
el públic, si és possible que les 
paraules ens deixin d’afectar o bé 
si estem condemnats a ser uns 
perfectes imbècils.
Imècil és un gran espectacle ple 
d’humor intel•ligent i perspicaç 
sobre el que es diu amb i sense 
les paraules, de la capacitat de la 
gent per ofendre i per ofendre’s, 
i del dret a ser i fer el ximple, el 
pallasso. És en definitiva el que 
representa ser i fer l’imbècil!

????????????????????????

OBK tocarà al Sarau el 
7 de desembre

El Sarau 08911 acollirà el 7 de 
desembre el concert d’OBK. És 
un duet de pop electrònic for-
mat per Jordi Sánchez i Miguel 
Arjona el 1990. La banda ca-
talana neix a causa de l’interès 
que sentien els seus membres 
per l’estil musical de Depeche 
Mode, fet que els va impulsar 
a voler difondre aquest per Es-
panya. El nom del grup prové 
de la cançó “Oberkorn (It’s a 
Small Town)”. Tot i la llarga 
trajectòria de la banda, en tots 

els seus treballs es pot apre-
ciar un estil que concreta l’es-
perit d’OBK: pop ballable amb 
melodies enganxoses i grans 
recursos electrònics, que han 
anat creixent de mica en mica. 
És per això que les gires del 
grup sempre han congregat a 
una quantitat molt important 
de públic. El 2012, Miguel 
Arjona va deixar el duo, per 
la qual cosa actualment és un 
projecte en solitari de Jordi 
Sánchez.

Diumenge 4 de desembre a les 19h
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El relax va acabar en creu en un final igualat

Els verd-i-negres han tornat a donar una 
vida extra al rival (Bourg) quan més tocat 
estava. La falta d’energia al darrer perío-
de es va notar, i el conjunt francès ho va 
aprofitar per assaltar Badalona i liderar el 
grup A de l’Eurocup. Els primers minuts del 
partit van començar amb una Penya domi-
nant mitjançant l’escorta Pep Busquets que, 
amb tres triples i l’ajuda d’Ellenson amb 10 
punts agafaven la primera distància impor-
tant del partit (40-29). Amb el Bourg tocat 
i sense idees, el conjunt de Carles Duran 
no va rematar al rival, deixant que es tornés 
a enganxar al partit gràcies a les accions 
individuals de Jame Palmer Jr i Jordan 
Floyd. Al descans es va arribar 48-45 a 
favor de la Penya, i amb la sensació que 
a la que els verd-i-negres augmentessin la 
línia defensiva, el Bourg no fluiria en atac. 
Però no va ser així. Els francesos van fer 
valer la seva millora física i els de Duran Foto: penya.com

van pagar la falta de jugados vitals - Tomic 
2 punts a finals del tercer quart, Guillem 
Vives 0 punts i Guy desencertat en atac. El 
Bourg es va avançar al marcador (56-60) 
però Tomic i Parra van tornar a posar la 
diferència a final tercer període (66-65). El 
darrer quart va començar amb una descon-
nexió defensiva local que els francesos van 
aprofitar per anotar un parcial ràpid (0-5) 
i fer que Carles Duran aturés el partit. Els 
verd-i-negres van intentar reaccionar, però 
la falta d’energia va ser un aspecte clau per 
al desenvolupament del partit. Ellenson va 
tenir dos triples per forçar l’empat, però el 
desencert comú (2/12 T3 segona part) va 
tornar a ser decisiu. La Penya perd el pri-
mer partit europeu a l’Olímpic. No és cap 
mala situació ni molt menys ja que encara 
queda més de mitja volta per acabar, però 
millor que el cop vingui ara que no pas com 
la temporada passada contra Ulm. 

La Penya perd el primer partit europeu a l’Olímpic contra el Bourg i els 
cedeix el liderat (80-85)

Núm. 752

Derbi català al Nou Congost

La Penya ha perdut els dos últims partits 
de Lliga Endesa que ha jugat al camp del 
Baxi Manresa. Els dos precedents han 
tingut el mateix guió: ritme ofensiu molt 
alt d’atacs ràpids  (87’5 punts de mitja per 
equip). 

Dinàmiques
Els dos equips catalans arriben en sensa-
cions totalment oposades. Els del Bages 
penúltims amb balanç de 2-7 però amb 
certa millora després de guanyar al Bas-
konia al Nou Congost. En canvi, la Pen-
ya arriba setena i amb balanç de 5-4. Els 
dos comparteixen un punt comú, perdre a 
competició europea. 

Objectius
La victòria pel Manresa els faria sortir de 
la zona de descens. Els verd-i-negres ne-
cessiten emportar-se el partit per seguir 
dins posicions playoff; en cas de perdre hi 
hauria opcions de sortir del top 8. 

Jugadors clau
Els locals confiaran en el duet de bases Har-
ding (20’1p) i l’incorporat Ferrari (16p mitja-
na dos últims partits) més el tirador Waczy-
nski (11’6p) . Els verd-i-negres aprofitaran 
la superioritat interior amb Tomic (16’3p) i 
Ellenson (10’4p) com a referents. Andrés Fe-
liz podria ser una altra arma ofensiva en un 
partit que es preveu d’anotació alta.

La Penya buscarà la 3a victòria seguida al camp del Manresa

Els verd-i-negres trenquen la ratxa 
de tres derrotes seguides

  Equip  G P

 1 Tenerife 8 1
 2  Madrid 7 2
 3 Barça 7 2
 4  Gran Canaria 7 2
 5  Unicaja 6 3
 6  Baskonia 6 3
 7  Joventut 5 4
   8    Bilbao 5 4
 9  Granada 5 4
 10  Breogán 4 5
 11  UCAM Múrcia     4 5
12    València Basket  4 5
13    Obradoiro 3 6
 14    Carplus Fuenlabrada   3 6
 15    Zaragoza          2            7
 16   Girona 2            7
17     Baxi Manresa 2 7
18  Betis 1 8

Classificació

      Fuenlabrada    81    -  85 Joventut

 Zaragoza  67 - 74 Surne Bilbao   

   Gran Canaria 99  - 88 BAXI Manresa   

 Breogán 61 - 86 Lenovo Tenerife   

    Múrcia   80 - 84 Obradoiro   

 Betis  55 - 73 Real Madrid   

  Barça 100 - 82 Granada  

  Baskonia 95 - 68  Girona 

  València Basket 67   -  83  Unicaja  

Resultats  darrera jornada

L’equip júnior de la Penya va guanyar al 
camp del Barça en la categoria Preferent A. 
Amb aquesta victòria, el conjunt de David 
Jimeno s’emporta els dos duels disputats 
fins ara. Els blaugranes van sortir amb 
més ritme al primer quart i van tenir més 
encert (18-13), però un gran segon quart de 
la Penya (7-26) va posar el 25-39 al des-
cans. A la represa l’equip de Roger Grimau 
va posar més ofici per no emportar-se una 
dura derrota com la que van patir a l’Olím-

pic (-14). Dame Sarr i, especialment, Dayan 
Nessah van ser els encarregats de fer que el 
Barça tornés a entrar al partit. L’últim quart 
va estar molt igualat i es va acabar decidint 
a cara o creu. Conrad Martínez va exerci-
cir de “clutch” i va posar el 64-65 a falta 
de segons. La Penya va cometre una falta 
amb el temps esgotat i el blaugrana Dame 
Sarr va tenir dos tirs lliures per empatar o 
guanyar el partit. Sarr va fallar els dos tirs i 
la victòria anar cap a Badalona.

La Penya també s’emporta 
el derbi júnior contra 
Barça (64-65)

Ruben Prey dona la 
victòria a la Penya a 
l’últim segon (64-63)

El conjunt de David Jimeno i Cesar Saura 
trenquen la mala dinàmica a la lliga EBA 
i aconsegueixen una victòria molt impor-
tant contra la Bisbal Bàsquet gràcies a un 
bàsquet a l’últim segon del pívot verd-
i-negre Ruben Prey (64-63). El partit va 
estar molt igualat des de l’inici, en què 
cada equip responia cada atac de l’equip 
rival, posant l’empat a 17. El segon quart 
va agafar un ritme ofensiu molt més alt en 
què la Bisbal Bàsquet va dominar, marxat 
al descans amb una avantatge +5 (37-
42). A la represa, els verd-i-negres van 
augmentar el nivell defensiu i van acon-
seguir que els de Girona no trobessin 

Foto: CB Bisbal Basquet

tantes facilitats en l’antoació. La Penya 
va trobar situacions de tir més clares i va 
començar la remuntada liderada per Ru-
ben Prey, Dwayne Aristode i Conrad Mar-
tínez.  Els baix-empordanesos només van 
anotar 21 punts els dos darrers quarts (la 
meitat que en els dos primers), i la vic-
tòria se’ls va anar escolant a poc a poc, 
especialment en un tercer quart gens lluït 
de cara a cistella. Una cistella de Prey a 
falta de 0’5 segons per acabar el partit 
va sentenciar el partit. La Penya suma la 
quarta victòria a la lliga. Ruben Prey amb 
25 punts, Dwayne amb 16 i Conrad amb 
12, els més destacats.

Del 02/12 al 15/12/2022

Foto: penya.com
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“BASKET ES VIDA” I “RICKY RUBIO FOUNDATION” JUNTS A L’OLÍMPIC 

El proper diumenge 11 de desembre a partir 
de les 17:30h, el Pavelló Olímpic de Badalona 
s’omplirà d’espectacle i bàsquet per una bona 
causa: recaptar fons per a contribuir a la cons-
trucció del primer gimnàs pediàtric a l’Hospital 
de la Vall d’Hebron de Barcelona. Els fons que 
es recullin es destinaran a un dels projectes 
més destacats de The Ricky Rubio Foundation 
juntament amb la Fundació La Caixa: el nou 
Gimnàs Pediàtric a l’Hospital de la Vall d’He-
bron, una moderna sala de rehabilitació física 
que serà cabdal en la recuperació activa

El conjunt de Jordi Vizcaíno disputarà, 
aquest dissabte a les 20:00h, un partit con-
tra un Córdoba, que segueix a baix de clas-
sificació amb dues victòries i nou derrotes. 
La Penya arriba a la cita amb un gran estat 
de forma, especialment Toussaint, Johnson 
i Gala Mestres. La jove Marina Aviñoa està 
fent grans passes per a consolidar-se com 
una peça imprescindible.
Les verd-i-negres hauran de sumar un altre 
triomf si no volen perdre de vista al Zamo-
ra i al Baxi Ferrol, que lideren les primeres 
places de la Lliga Challenge.

Es tracta de la iniciativa ‘Basket es Vida’, una 
associació dedicada a millorar les condicions 
de vida dels infants que pateixen càncer, que 
va ser una de les cinc Històries Basket Lover 
premiades l’any 2020 i que compta amb la 
col·laboració de The Ricky Rubio Foundation. 
Ara, estrena una gira que el portarà per dife-
rents ciutats arreu de l’estat espanyol en una 
ruta solidària que fa la seva primera parada 
a Badalona, amb el suport del Club Joventut 
Badalona.
Figures destacades com Tresco, Flopball, Ari 

Foto: Basket es vida

Foto: penya.com

Geli, Papi Gavi, Edu Esteve, Nach, Cepeda 
i Luca, del projecte Luca de The Ricky Rubio 
Foundation, són alguns dels participants ja 
de l’esdeveniment. També comptarà amb la 
presència dels ex-jugadors professionals Víc-
tor Sada i Roger Grimau. Els jugadors de la 
Penya, Albert Ventura i Joel Parra, seran els 
entrenadors dels dos equips.
Hi haurà humor i entreteniment amb regals, 
sortejos, balls i actuacions musicals en el des-
cans. Les entrades es poden comprar ja a un 
preu de 8 euros a la pàgina www.penya.com.

Partit clau 
a Córdoba
La Challenge buscarà 
seguir a la part alta de 
la lliga

El Menarini Joventut es veu 
sorprès per l’encert exterior 

El Menarini Joventut tornava a 
disputar un partit com dur. Viatja-
va fins a  Màlaga per a mesurar-se 
a rival que té un perfil ofensiu molt 
potent.
Durant els primers compassos 
del partit, tots dos conjunts es 
van mostrar molt desencertats. No 
obstant això, la Penya es va tro-
bar amb una gran línia defensiva 
local, la qual cosa va dificultar 
encara més les coses; acabant el 
primer període 12 a 6.

En el segon parcial va arrencar 
el festival d’anotació mala-
gueny
Encapçalat pel britànic Kyle Mar-
sh, qui acabaria el partit amb 25 
punts i 3 triples, els de Badalona 
van ser incapaços de trobar-se so-
bre la pista, i van marxar a la mitja 
part 18 punts a baix (38 - 26).
A la represa les sensacions van 

Foto: penya.com

La Penya presenta 
la seva cantera 
davant l’afició

El pròxim dissabte dia 10, 
aprofitant la mitja part del 
partit Penya - Lenovo Te-
nerife es farà la presentació 
oficial d’equips de bàsquet 
base. Des de l’escola de bàs-

quet fins als júniors, feme-
nins i masculins. L’estructura 
verd-i-negra compta amb 54 
equips totals i 527 nens i ne-
nes que formen part de l’ADN 
verd-i-negre.

Foto: penya.com

ser diferents. Encara que no es va 
poder traduir en una reducció de 
la diferència, el conjunt verd-i-ne-
gre va moure molt millor la pilota, 
i va trobar situacions que li van 
permetre competir el quart. 
Finalment, el darrer quart es va 
veure a un Joventut molt cansat i 

sense idees en atac. Es va arribar 
al final del partit amb el clar mar-
cador de 68 a 36.
L’equip es col·loca amb un balanç 
d’1 victòria i 6 derrotes i jugaran 
la setmana que ve contra un dels 
rivals més forts de la lliga, l’Abe-
consa Basketmi Ferrol. 

L’Amivel Reyes Gutiérrez no va donar cap opció 
als verd-i-negres (68-36)
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Foto: Badalona Futur

El conjunt d’Oriol Alsina ha trigat vuit jor-
nades a tornar a conèixer la victòria. Un 
triomf balsàmic que arriba després que 
l’equip hagi generat molts dubtes en el joc 
i l’staff tècnic molt qüestionat. El rival, un 
bon Formentera que està lluitant per entrar 
als play off, va ser el millor rival per batre i 
tornar a agafar la confiança. La primera part 
del Badalona Futur va ser molt bona, plan-
tejant un partit més ofensiu, creant moltes 
ocasions de perill i millorant en defensa 
(punt negatiu en les últimes jornades). 
El partit va començar de la millor manera 
possible quan al minut 9’, el defensa Dani 
Hernández, va avançar als escapulats apro-
fitant el penal. Amb l’1-0 es va arribar al 
descans. A la represa, Mateo va augmentar 
la diferència pel Badalona a partir d’un gran 
xut llunyà i la realitat és que pel context del 
partit tot deixava ben encarrilat la nova vic-
tòria dels escapulats. Però els fantasmes de 
les últimes jornades van tornar a aparèixer 
en qüestió de menys de 10’ quan el juga-
dor del Formentera, Quesada, va anotar dos 
gols ràpids per posar el 2-2 al marcador. 
La realitat és que el partit no tenia les mi-
llors condicions pel Badalona, sobretot per 

l’estat d’ànim, però a falta de menys d’un 
quart d’hora per acabar el partit, una gran 
juga d’estratègia va concloure amb el tercer 
i decisiu gol del Badalona Futur per mitjà de 
Segura, posant el 3-2 definitiu. Amb aquest 
triomf els escapulats continuen en zona de 

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Zaragoza  30 23 9

 2. Barça 29 23 12

 3. Espanyol 26 19 11

 4. Damm  25 20 4

 5. San Francisco 22 22 9

 6. Cornellà  20 16 8

 7. Huesca  19 11 9

 8. Mallorca 18 15 9

 9. Sabadell 14 14 20

 10. Girona 12 9 18

 11. Badalona 11 15 18

 12. FE Grama 9 8 17

 13. Constància 9 8 18

 14. Nàstic Tarragona 9 9 20

 15. Ebro 7 7 21

 16. Europa  5 9 24

Resultats 

 Cornellà  0 - 1  Badalona  
 San Francisco  0 -  0  Damm  
  Constancia  1 -  1  Girona  
 Espanyol  1 -  0  Huesca 
 Europa  1   -  4 Sabadell  
 Mallorca    2 -   3  Barça 
 Ebro   0  -  4 Fundació Grama
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El Badalona Futur agafa aire
Una victòria contra el Formentera (3-2) trenca la mala dinàmica

descens directe però a només un punt de 
distància respecte el que rival que marca 
la salvació. El pròxim partit del Badalona 
Futur buscarà una nova victòria aquest diu-
menge a les 12:00h al camp del Manresa, el 
segon classificat.

Victòria merescuda del Juvenil del 
Badalona a Divisió d’Honor

Foto: CF Badalona 

El Cornellà encara no havia perdut al Nou 
Municipal de Cornellà. I el Badalona ne-
cessitava una victòria per agafar distància 
respecte la zona de descens. Partit mar-
cat en vermell al calendari, i els nois de 

Kiku Parcerisas van respondre de la mi-
llor manera. Un gran partit seriós, amb 
molta concentració dels 11 jugadors i 
minimitzant els errors en defensa van 
servir per mantenir-se vius durant tot el 

Va guanyar al camp del Cornellà (0-1) gràcies al gol de Sergio Rey
partit i aturar les arribades del conjunt 
local. El tècnic escapulat reconeixia que 
el Cornellà pressionaria molt a dalt i amb 
molta intensitat, i el treball de sortida de 
pilota de la defensa del Badalona va ser 
molt bona. El juvenil del Badalona va anar 
agafant confiança i a la primera ocasió, 
Sergio Rey, no va perdonar i va posar el 
0-1 al marcador. Amb el partit de cara, el 
Cornellà va pressionar encara més però 
sense aconseguir amb claredat la porteria 
escapulada. Després del descans el partit 
no va tenir un guió diferent. El Cornellà 
ho intentava i el Badalona es defensava 
dels atacs. Quan el partit estava a punt 
de finalitzar (90+5’), l’equip local va tenir 
una gran oportunitat per fer l’empat, però 
sense encert. Amb aquesta victòria, el Ba-
dalona es situa 11è a la classificació amb 
11 punts. El pròxim partit del conjunt de 
Kiku Parcerisas serà el dissabte 3 a les 
17:00h al Municipal de Badalona contra 
el San Francisco, el cinquè classificat a 
Divisió d’Honor.

  Equip PTS GF GC

 1. Peña Deportiva 25 12 6
 2. Manresa 25 14 7
 3. Teruel 25 13 8
 4. Valencia B 23 10 5
 5. Espanyol B 23 9 7
 6. Formentera 21 10 6
 7. Aragón  18 7 8
 8. Terrassa 17 10 11
 9. Saguntino 15 12 11
 10. Alzira 14 9 9
 11. Prat 14 6 7
 12. Lleida Esportiu 13 5 7
 13. Ibiza  13 7 9
 14. Hércules 13 6 16
 15. Badalona Futur 12 4 8

 16. Mallorca B  9 8 15
 17. Olot 8 11 15
 18. Ebro 6 5 5

Resultats

 Espanyol B 0 - 6 Valencia B  
 Alzira 2 - 1 Olot  
 Aragón 1 -   Saguntino
 Peña Deportiva  2 - 1 Ibiza 
 Hercules  0   - 4  Lleida  
 Mallorca  B  0 - 2  Manresa 
 Badalona Futur 3  - 2 Formentera
  Teurel   0  - 0  Prat
 Terrassa  1 - 0  Deportivo Aragón 

Classificació

El conjunt de Santi Álvarez va dominar les 
dues parts per emportar-se una victòria im-
portant i, sobretot de necessària, al camp 

del Girona (un rival directe a la classifica-
ció) per un contundent 0-3. El CF Badalona 
va posar peu i mig a la victòria abans de la 

El CF Badalona surt 
de la zona de descens

mitja part, quan ja controlaven el partit per 
0-2. El defensa escapulat Salcedo va obrir 
la llauna del partit al minut 24’. El domini 
del Badalona continuava i l’esforç va tenir 
recompensa quan Daniel Peña va marcar el 
segon gol just abans d’arribar al descans 
(minut 43’). A la segona part i amb el partit 
sota control, els de Santi Álvarez només 
van necessitar tenir la possessió per no 
patir risc de remuntada. Al minut 70’, una 
bona jugada col·lectiva va suposar el gol 
de Marc Anglès, una sentència amb gran 
reforç de sensacions. La victòria per 0-3, 
els escapulats sumen 13 punts a la Tercera 
Federació i surten del límit de la zona de 
descens, que està marcat en 12 punts. El 
Badalona buscarà una altra victòria aquest 
diumenge - seria la primera a l’Estadi Mu-
nicipal de Badalona - a les 17:00h contra 
el Vilafranca. Al CF Badalona li espera un 
calenadri molt exigent, en què jugarà con-
tra tres rivals directes. Treure punts dels 9 
possibles seria el millor regal per l’aturada 
de Nadal.

El complicat 
calendari del 
Badalona
Els escapulats jugaran tres partits claus 
que guiaran el seu futur a curt termini 
a la Tercera Federació abans d’acabar 
l’any. El Badalona rebrà el Vilafranca el 
diumenge a les 17h al Municipal. El se-
güent partit serà a domicili en un matx 
trascendental a la zona de perill contra 
la Fundació Grama diumenge 11 a les 
12:15h  i, finalment, els escapulats tan-
caran l’any a casa el 18 de desembre a 
les 17h contra el Tona.

La victòria a Girona (0-3) confirma la millora dels escapulats

Del 02/12 al 15/12/2022

Foto: CF Badalona

Foto: CF Badalona
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    Foto: CE Seagull

L’equip de Jose Antonio Ruiz visi-
taven les onzenes classificades, el 
CE Algaida. A priori, un partit que 
amb esforç s’hauria de treure per 
continuar la lluita cap al lideratge 
i per no veure’s atrapades per les 
terceres classificades. Les gavines 
van dominar tot el partit, tenint la 

El Seagull no afluixa a la lliga
Les gavines guanyen 0-2 al camp del CE Algaida 
i continuen en segona posició

FUTBOL COMARCAL

Tercera Catalana: El Pomar es fa fort 
a casa i aconsegueix una important 
victòria per mantenir-se en una 
posició còmoda a la classificació, 
setè. Amb l’energia que va sortir 
l’equip badaloní ja podiem preveure 
un Pomar molt ofensiu, i no va de-
cepcionar. Als 10 minuts de partit, 
el partit els locals guanyaven per 
2-0. L’eficàcia dels germans Daniel 
i Manuel González va encarrilar el 
partit. A la segona part, el ritme 
continuava sent del Pomar, que fa 
matar el partit amb tercer gol, autor 
d’Aitor Sánchez al minut 59. Amb el 
partit trencant, els dos equips van 
afluixar. El Sant Cebrià va trobar 
porteria a l’última jugada de partit 
per posar el 3-1 final al marcador. 
Segona Catalana: El Lloreda va 
caure a la sempre pista complicada 
del Singuerlín. El conjunt badalo-
ní va igualar el partit a 1 gol mit-

jançant Guillem Aguilar ( 49’), però 
al cap de dos minuts els locals es 
van tornar a avançar. Va ser un cop 
dur pel Lloreda que va veure com 
se li escapava definitivament el par-
tit al minut 74’ quan Josep Cañete 
posava el 3-1 definitiu. Primera 
Catalana: La Unificació Llefià va 
aconseguir salvar l’empat contra el 
Sant Cugat, i haurien pogut sumar 
els tres punts si a l’última jugada de 
partit no els hi haguessin anul·lat 
un gol. El rival va sortir més intens 
i es va notar en el primer tram de 
partit. Al minut 21’ el Sant Cugat es 
va avançar al marcador. Al Llefià li 
va costar entrar dins del partit i no 
va ser fins ben entrat a la segona 
part quan van començar a arribar 
les ocasions pels locals. El premi 
va arribar al minut 76’ quan Oriol 
González va posar l’empat i defini-
tiu 1-1.

Foto: Llefià

Important victòria del Pomar 
contra el Sant Cebrià 
El Llefià empata (1-1) contra el Sant Cugat; el Lloreda perd a Singuerlín (3-1)

Foto: Maristes

Els Maristes assalten Casagemes-Al-
bert Esteve. El conjunt de Javi Espinosa 
va estar més consistent en atac, en què 
va estar més encertat, sobretot el primer 
quart amb tres triples. La distància aga-
fada al primer quart (12-23) denotava un 
partit controlat pels de La Plana. La Min-
guella va fer un esforç per tornar a entrar 
a partit i va remuntar fins al 23-27, però 
Canillas i Hermoso van tornar a estirar la 
diferència fins al 29-37 descans. A la se-
gona part la falta d’idees va condicionar 
al Minguella que es va veure superat i els 
Maristes van emportar-se la victòria 67-
80. Orlando Méndez amb 27 punts i Quim 
Franch i Marc Canilas amb 16 punts els 
més destacats. Al grup 3 de Copa Cata-
lunya, el Círcol reafirma la bona dinàmica 

i guanya de manera clara l’UBSA per 72-
53. El conjunt de Coro va aconseguir un 
gran parcial segon quart (20-11) que els 
va servir per agafar una bona renda a la 
mitja part. El domini va continuar a la se-
gona part, especialment al tercer quart. El 
partit es va trencar i el Círcol va aconse-
guir la tercera victòria consecutiva. Marc 
Jerez i Francesc Gotzens amb 15 i 12 
punts respectivament, els més destacats. 
En canvi, el Badalonès va morir remant al 
caml de l’invicte Cerdanyola tot i entrar a 
l’últim quart +3 al marcador. Els dimonis 
van fer un gran partit davant un conjunt 
que està cridat a ser fix a les fases d’as-
cens. Jorge Fernández amb 17 punts i el 
jove Alex Fayos amb 12, van ser els més 
importants en l’aspecte ofensiu.

Els Maristes 
s’emporten el derbi del 
G1 de Copa Catalunya

1a Masculina
La Minguella va haver de treballar de 
valent per superar un Sant Andreu de 
Natzaret que mai es va rendir (64-
63). Els blaus van anar tot el partit 
per davant, però a l’últim quart el 
Sant Andreu es va créixer i va acon-
seguir liderar el marcador, però els 
de Casagemes van treure caràcter i 
van emportar-se la victòria (64-63). 
Per part de la Minguella, Adrian Ca-
rracedo amb 11 punts va ser el més 
destacat mentre Aleix Rubio, 17 punts 
(5 triples) ho va ser pel Sant Andreu. 
El Llefià va realitzar un gran primer 
quart que els va servir per agafar una 
renda important i gestionar-la durant 
tot el partit. Al segon quart, el Bufalà 
va pujar la defensa però els locals van 
matar el partit al tercer període. El Lle-
fià va sumar la sisena victòria de la 
temporada (76-58). Alejandro Eñeso 
amb 22 punts va tornar a ser el re-
ferent ofensiu del Llefià. Eduard Car-
ballo amb 17 punts, el més destacat 
del Bufalà. El Círcol es va emportar un 
partit molt igualat contra l’UBSA grà-

cies a un bon últim quart. Els adrianencs 
van començar dominant el partit però els 
de la Plana van fer un bon segon quart 
defensiu per recuperar la distància. La 
segona part va seguir igualada, però en 
els darrers minuts de partit, el Círcol va 
tenir més encert per sumar la sisena. Fe-
rran Crisol amb 14 punts i Roger Marcos 
amb 10 van ser els màxims anotadors del 
conjunt local.

1a Femenina
La Minguella va tornar a caure, aquest 
cop al camp del Geieg B (62-52). Les de 
Casagemes havien de refer-se després 
de les últimes dues derrotes, però el 
desencert en el triple i el tir lliure van ser 
dos factors claus. L’equip gironí es va fer 
fort a casa i va aconseguir que les bada-
lonines no es trobessin còmodes en cap 
moment. Sofia Casado, Erika González i 
Anna Calàbria amb 9, 9 i 8 punts respec-
tivament van liderar l’atac de la Mingue-
lla. Les blaves jugaran aquest diumenge 
al Casagemes-Albert Esteve contra el 
Femení Maresme, un partit per recuperar 
sensacions i tornar a agafar confiança.

Foto: Círcol

Minguella i Llefià guanyen els derbis 
Círcol guanya a l’últim quart contra UBSA i Minguella femení cau a Girona

El Círcol passa per sobre UBSA i el Badalonès 
perd per la mínima contra el líder

possessió i les millors ocasions. 
El Seagull va complir i va aconse-
guir una gran victòria que allarga 
la gran ratxa. Sararols i Serna van 
ser les autores dels dos gols del 
partit, més que necessaris. La set-
mana que ve, el Seagull juga un 
partit clau que pot fer canviar el 
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rumb de la 1a Nacional Femenina. 
En primer lloc perquè juga contra 
el Villarreal B a l’Estadi Municipal 
(quart classificat) i segon hi ha un 
Sant Gabriel - Huesca, i les gavi-
nes estaran molt atentes al resultat 
perquè passi el que passi, les be-
neficiarà a la classificació.

L’entrada del partit del CE 
Seagull d’aquesta jornada anirà 
destinada a causes benèfiques
Aquest diumenge 4 de desem-
bre a les 12h a l’Estadi Muni-
cipal, el CE Seagull Badalona 
col·labora en la recaptació de 
fons per la investigació de la 
malaltia paraparèsia espàtica. 
L’entrada serà de 3 euros i el 
100% de la recaptació anirà 

destinada a “La Lucha De 
Abril”. Aquesta és una inicia-
tiva dedicada a la lluita d’una 
badalonina de 5 anys diagnos-
ticada de paraparèsia espàtica, 
una malaltia rara neuromus-
cular degenerativa d’origen 
genètic.
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El gimnàs BlackBullBDN al Fight 
for Glory-Top Queens

Fight for Glory-Top Queens 
és una trobada de repercus-
sió internacional, organitzada 
per l’escola d’Arts Marcials i 
Esports de Contacte Top King 
Training Center de Malgrat de 

Mar i pel gimnàs Team Calvet de Ba-
dalona. El Team Calvet, del gimnàs 
badaloní BlackBull BDN, present a la 
tercera edició del Fight for Glory-Top 
Queens celebrat a Malgrat de Mar. La 
vetllada va comptar amb 12 combats 

professionals, amb emblemes com 
Mireia García i Victoria Boyanova, i 
4 d’amateur. L’esdeveniment partia 
com a iniciativa solidària i els fons 
aconseguits aniran destinats a la 
fundació Vicente Ferrer. 

Gran jornada pel Club de Tennis 
Taula Badalona en les respecti-
ves lligues. El primer equip, 
que competeix a complicada 
Divisió d’Honor va guanyar de 
manera clara al Borger per 1-5. 
D’aquesta manera, els palistes 
badalonins es mantenen en les 

Victòries a les 
lligues nacionals pel 
CTT Badalona

Foto: CTT Badalona

Foto: bdncom

posicions de play off d’ascens 
de categoria. L’altre equip de 
CTT Badalona és l’equip de 
Primer, que va superar 3-4 al 
Sallent i els 2’5 punts d’Adrià 
Fernández, són vitals ja que 
els mantenen a la zona mitja 
de la taula.

El Team Calvet ha estat un dels organitzadors

Foto: Arxiu
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Foto: TransPerfect Mountain Challenge 

Aquests són els principals esdeveniments 
solidaris que organitzem o amb els que 
col·laborem activament.  Cursa malalties 
minoritàries: prova d’asfalt que es fa a Ba-
dalona al febrer. A la darrera edició vam 
comptar amb més de 1500 participants. 
TransPerfect Mountain Challenge: per al 
nostre esdeveniment principal, organitzem 
curses d’orientació i trail running per a tots 
els públics, música i activitats familiars. 
Vam comptar amb 350 participats.  100km 
vs càncer: prova d’asfalt que permet als 
participants córrer o caminar fins a 100km 
pel passeig marítim de Badalona. Aquesta 
edició vam comptar amb 90 participants.  
Vallalta Trail: curses de trail running al Parc 
del Montnegre. Comptem amb més de 500 
participants.  Posa’t la gorra!: ens engres-
quem amb AFANOC en el seu esdeveniment 
anual. Proves d’orientació i concerts per a 
tota la família en un entorn increïble. Aquest 
any, més de 3.000 persones van gaudir de 
la festa i unes 90 van fer la cursa d’orienta-
ció en família. 

El TransPerfect Mountain Challenge, 
projecte 100% solidari en benefici AFANOC
A Badalona es van recaptar 2.480€ en els 100 km VS cancer
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50è aniversari 
del Club 
Nàutic Bétulo

El Bétulo ha celebrat amb un acte de 
cloenda el seu 50è aniversari d’his-
tòria. La celebració ha tingut com a 
punt de partida la projecció de fotogra-
fies i imatges que expliquen la llarga 
vida del club i l’explicació de les dife-
rents activitats nàutiques i esportives 
que s’hi practiquen. 

Foto: CN Bètulo

 Àries (21/3 al 20/4)
Amb el Sol transitant per Casa IX et pots sentir en-
tusiasmat i amb ganes de viatjar. Compte fins a deu 
abans de pronunciar-te en algun assumpte delicat per 
no vessar-la.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb la lluna creixent poden augmentar els ingressos. 
T’anirà bé estructurar millor el dia a dia per aprofitar 
el temps i evitar l’estrès. A la feina prens més prota-
gonisme.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
El Sol entra a la Casa III i pot fer-te més conscient del 
que penses i de qui ets. Etapa de reafirmació personal. 
No vols imitar a ningú i apostes per ser més original.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb el Sol per la Casa XII et resultarà més fàcil ac-
cedir als teus temors per gestionar-los millor. A la 
feina algú parla de més i ho acabes sabent. Ignora 
la provocació.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol per la Casa VIII obre un període de més re-
flexió i cautela. Bon moment per integrar experièn-
cies difícils. Amb la parella parleu de diners o recur-
sos compartits
.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb el Sol a Casa V pots tenir interès sentimental 
en més d’una persona i no et decidiràs fàcilment. La 
creativitat o fer una activitat artística, t’ajudarà a des-
connectar.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’economia i la dieta demanen una revisió per millorar 
hàbits. Et mostres més tossut del que és habitual i po-
dries tenir una picabaralla. T’anirà bé retirar-te a temps.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb uns quants planetes per Casa XI, la planificació 
del futur és ara un dels teus objectius. També és un 
temps de fer nous amics o adherir-se a grups de per-
sones afins.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Si no tens presència professional a la xarxa, és bon 
moment per tenir la teva web i promocionar-te o bé 
obrir una botiga online. Una persona t’atrau i vols sa-
ber-ne més.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
La família demana la teva atenció. Potser tens diver-
ses celebracions o bé s’ha de resoldre un problema en 
comú. Vols fer canvis decoratius amb colors vibrants i 
més llum.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Per molts anys! El Sol entra al teu signe i si vens d’un 
període tens o apàtic, poden sorgir nous estímuls. Algú 
et vol imposar la seva autoritat i hauràs de fer-te valer.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Júpiter s’ha posat directe i pot portar alguna oportuni-
tat que esperaves. Al sector professional es preveuen 
novetats, però també alguna tensió que hauràs de re-
soldre.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku




