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És Nadal 
a Badalona
El pessebre d’enguany té com 
a protagonista La Rambla i el tren
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Estimades lectores, estimats lectors del Diari de Badalona,

 A Badalona tenim ganes de Nadal, de tornar a passar uns dies inoblidables en companyia dels nostres éssers estimats. A la ciutat ho tenim tot a punt perquè aquestes 

Festes siguin ben especials, amb activitats pensades per a tota la família i especialment per als més petits. 

 Tornarem a gaudir un any més del Campament Reial, per tercer any Ses Majestats els Reis d’Orient instal·laran el seu campament al parc de Can Solei i Ca l’Arnús. 

Enguany a més recuperem la Fàbrica de Joguines i Turnemis al Centre Cultural l’Escorxador.

 El nostre programa d’activitats de Nadal d’enguany, està pensat perquè tots els nens i nenes de qualsevol barri de Badalona puguin viure la màgia i la il·lusió d’aquestes festes.

 Estem a la recta final d’aquest any 2022, al davant tenim un 2023 en el que Badalona té grans reptes que ens faran sentir orgullosos i orgulloses de la nostra ciutat. La 

Copa del Rei de Bàsquet, farà ben segur que els sacs amb regals dels Reis d’Orient vagin plens de samarretes dels nostres equips i jugadors preferits.

 Badalona és una ciutat viva i diversa que sempre ha entès l’espai públic com un lloc de convivència i celebració i aquest any, més que mai, els carrers de tots els barris 

desprenen llum, alegria, solidaritat i diversió.

 Us desitjo un Bon Nadal i que el 2023 sigui un any ple de salut i alegries. Cuidem-nos molt! 

Rubén Guijarro

Alcalde de Badalona

BONES FESTES!
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La gent gran va ser un dels col·lectius més 
afectats durant la pandèmia. La por els ha 
aïllat a les seves cases i centres, i en molts 
casos han desaparegut dels carrers, provo-
cant un agreujament de problemes físics o 
emocionals, com la depressió. Fins i tot, 
aquest aïllament ha ocasionat problemes 
cognitius, havent aparegut o empitjorat la 
pèrdua de memòria. En Martín García, jun-
tament amb l’Estefanía Vara, han liderat el 
projecte ‘Les parets tenen memòria’. “Vo-
líem veure com des de l’art podíem ajudar al 
col·lectiu de la gent gran, qui ho ha passat 
pitjor durant la pandèmia”.
El projecte està protagonitzat per dotze 
persones grans guiades per professionals. 
S’han centrat en dotze punts del barri del 
centre de Badalona i han traçat una ruta de 
rajoles que recorden aquests diversos in-
drets. A més, cadascuna d’aquestes rajoles 
anirà acompanyada d’un QR amb el qual es 

podrà descarregar un àudio gravat per la 
persona que ha escollit aquell punt. En ell 
hi explica el que significa per ell l’indret triat 
i els records que hi té. La identitat d’aques-
tes persones es veu afectada quan es pateix 
soledat i pèrdua de la memòria. El procés de 
fer les rajoles vol ser un incentiu per recu-
perar aquesta identitat.
 
Un procés per recuperar la memòria
Martín assenyala que “una de les claus del 
projecte és el fet que sigui un procés que 
ajudi a recuperar la memòria. No només 
participen les persones que ho han fet, sinó 
que en aquest projecte també es veuran 
implicades totes les persones que vegis 
aquestes rajoles pel carrer”. La importància 
de la memòria individual s’hi veu sumada 
amb l’interès del projecte cap a la memòria 
col·lectiva al recordar uns temps passats 
que tots els badalonins van viure.

Rajoles de ceràmica 
per recordar els 
carrers de Badalona
El projecte busca vincular els records 
de la gent gran amb la ciutat
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Foto: Projecte Les parets tenen memòria



“Volíem veure com, 
des de l’art, es podia 
ajudar al col·lectiu de 
la gent gran”

“No només participen 
les persones que ho 
han fet, també les que 
les miraran al carrer”
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Foto: Projecte Les parets tenen memòria

Les fases del projecte
El projecte va començar l’última setma-
na de febrer de 2021 i acabarà amb la 
col•locació als carrers de les peces crea-
des. Des del seu inici va estar plantejat 
en quatre fases. En primer lloc, passejar 
pels carrers del centre de Badalona en 
grups petits de dues o tres persones per 
a activar la memòria i el cos. La segona 
fase va consistir en una sèrie de tallers de 
Narrativa per passar el record a un escrit 
concret. La tercera fase eren tallers de di-
buix per a traspassar a imatges el record 
triat. Després uns tallers de ceràmica per 
a convertir el text i les imatges creades, en 
rajoles ceràmiques que seran les que es 
col•locaran als carrers.
Seguidament, es van fer unes sessions de 

gravació dels àudios i disseny dramatúr-
gic de les peces amb els protagonistes. Un 
cop fetes les 12 peces es podran col•lo-
car als carrers. Actualment, es troben en 
aquest punt negociant amb l’Ajuntament, 
que serà el moment de posar en marxa la 
darrera fase del projecte.
 
El recorregut
En el recorregut podem veure com s’inicia 
des de la plaça de la Constitució, baixa 
fins a la Platja dels Pescadors, recorre tot 
el Passeig Marítim i, finalment, travessa la 
via del tren fins a prop de Roca i Pi. Ca-
dascun dels punts representa el record 
individual d’un dels participants en el 
projecte, però també un record de tots els 
badalonins.
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Pocs dies per acabar l’any i Can Casacoberta segueix tancada

Badalona tindrà una biblioteca nova al 
barri de Nova Lloreda el 2025

Render  de la futura biblioteca

La ubicació serà a l’Avinguda Lloreda, on 
Aedas Homes ha llançat la seva primera 
promoció a Badalona. L’edifici serà de dues 
plantes i servirà per substituir la biblioteca 
actual per una de nova. El projecte estarà 
conformat per 80 habitatges enfront del 
Parc de Montigalà que ha de donar resposta 
a una històrica reivindicació del barri amb 
la creació d’una biblioteca municipal. El 
nou equipament tindrà una superfície d’uns 
1.500 m², l’actual local és de 590 m² i d’una 
sola planta ocupant els baixos d’un dels 
blocs de pisos del barri.
Aquesta notícia ha reobert el debat de la 
reobertura de la biblioteca de Can Casa-
cuberta, la qual es va assegurar des del 
govern municipal que es faria el possible 
perquè estigués oberta abans d’acabar 
l’any. Segons fonts municipals, encara no 
es pot assegurar una data de reobertura i 
segueix treballant per acabar les obres de 
millora de la seguretat i normativa de riscos 
de prevenció d’incendis”. 

El pessebre d’enguany, ubicat a la Plaça de 
la Vila, representa diferents indrets de Ba-
dalona amb el Passeig Marítim i La Ram-
bla com a grans protagonistes. Aquesta 
setmana s’ha inaugurat juntament amb 
l’exposició de diorames a la sala d’El Re-
fugi. Al pessebre hi podem trobar l’Estació 
de Badalona, la Mobba, l’escultura de Roca 
i Pi, cases típiques de La Rambla, l’Anís del 
Mono o el Restaurant Ramonet. Una de les 
curiositats d’enguany és que el caganer es 
troba a l’interior d’una de les cases, fet que 
fa molt complicat que es pugui sostraure, 
com ha passat gairebé cada any. 

La Rambla 
protagonista del 
pessebre de la 
plaça de la Vila

Pessebre d’aquest any
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La “suelta de vaquilles” 
podria tornar a Sant Joan de Llefià

La “suelta de vaquillas” podria tornar a Ba-
dalona. La Regidora de Cultura, Ana Maria 
Lara, no ha arribat a un acord amb l’Asso-
ciació de Veïns de Sant Joan de Llefià per 
seguir fent els concerts de gran envergadu-

Foto: Vaquillas al Gran Sol

Des del 2016, l’activitat s’havia substituït per un festival musical

ra que substituïen l’activitat.

El govern tamca la porta 
La proposta de la Regidoria de Cultura era 
portar Camela i un segon artista escollit 

pels veïns per les properes festes del barri, 
al mes de juny, però ha estat refusada pels 
veïns. Tot i que l’associació ha assegurat 
que aquesta és la seva posició, el Govern 
municipal manté, en un comunicat, que 
el parc del Gran Sol de Llefià no tornarà 
a acollir l’activitat en el marc de les festes 
d’aquest barri. Des de 2012, alguns sectors 
polítics i civils de la ciutat va posar a de-
bat la seva conveniència i la necessitat de 
canviar la celebració per una altra sense 
“maltracta animal”. El 2015, la plataforma 
Badalona Sense Correbous va fet pública 
una factura que assenyalava el pagament de 
2.000 euros per part de l’Ajuntament, a tra-
vés de l’empresa Badalona Cultura, per a la 
celebració d’aquesta festa. La controvèrsia 
finalment va acabar amb l’acord l’any 2016 
de canviar la festa per un festival musical.

Una activitat amb 80 anys d’història
Aquesta activitat es feia des dels anys 80 
al barri de Sant Joan de Llefià al Parc del 

ESPECIAL NADAL´22

Gran Sol com un dels actes centrals de les 
festes del veïnat. A mitjans del mes de juny, 
l’associació de veïns improvisava una petita 
plaça de toros en un amfiteatre, on set o vuit 
bous petits van sortint en torns de 10 mi-
nuts. Només els majors de 18 anys tenien 
permís per accedir a l’arena i estava prohibit 
el contacte amb la cua o la cornamenta dels 
animals.

6.000 euros de cost i tràmits de papers
El 2015, darrer any que es va fer l’activitat, 
el cost de l’esdeveniment va pujar fins als 
6.000 euros. Aquests diners són finançats 
gràcies a l’aportació dels organitzadors de 
la fira d’atraccions, a les rifes que es duen 
a terme durant les festes i a la publicitat 
d’una revista que l’Associació de Veïns de 
Sant Joan edita amb motiu de la celebració. 
La “suelta de vaquillas” necessita setmanes 
de preparació i de tràmits de papers que la 
Generalitat ha d’aprovar per complir amb 
estrictes mesures de seguretat.
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A falta dels darrers carrers per il·luminar, 
ja es respira el Nadal a Badalona 

Amb l’encesa de l’arbre de Nadal de la 
plaça de la Vila de Badalona el passat 
5 de desembre es van iniciar les fes-
tes nadalenques a la ciutat. Ara, els 
carrers (alguns) ja estan il·luminats, 
els aparadors decorats i els arbres als 
seus llocs. Ja és Nadal a Badalona i ho 
celebrem amb unes festes plenes d’ac-
tivitats.

Quatre fires de Nadal, Campament 
Reial i Fàbrica de Joguines
Des de finals de novembre la Fira de 
Nadal a la plaça de Pompeu Fabra va 
donar el tret de sortida al total de quatre 
fires d’aquest Nadal. A la de Pompeu se 
sumen als baris del Centre, Gorg, Llo-
reda i Llefià. Una de les grans novetats 
d’enguany serà el Campament Reial. 
Encara que repeteix amb la mateixa es-
cència de l’any passat, canviarà la seva 
ubicació que passa al parc de Can Solei 
i de Ca l’Arnús. La Fàbrica de joguines i 
turnemis, una de les activitats amb més 
demanda en anys anteriors, es podrà 

visitar al Centre Cultural l’Escorxador, 
al barri de La Salut, els dies 2,3 i 4 de 
gener en horari de 17 a 21 hores. A més 
de l’arbre de la plaça de la Vila, la ciutat 
també ha comptat amb diferents arbres 
ubicats en diversos punts: a Ca l’Ami-
gó, el Port de Badalona o l’Arbre dels 
desitjos de la Plana.

La incògnita dels llums de Nadal
Malgrat haver-hi un gran programa 
d’activitats, una de les principals incòg-
nites d’enguany és l’encesa dels llums. 
Des de principis de mes s’han començat 
a encendre llums a diversos punts de 
Badalona, aquesta darrera setmana s’ha 
fet als eixos comercials del Passeig de 
la Salut, Pérez Galdós i Progrés. Des de 
Badalona Comerç s’ha denunciat el fet 
que aquesta alçada de l’any encara no 
hi hagi llums a tots els barris que s’ha-
via avisat i exigeixen solucions. Des del 
govern municipal s’assegura que els 
pròxims dies s’il·luminaran també els 
de Morera i Bufalà.

El Campament Reial canviarà d’ubicació i es traslladarà a Can Solei

Foto: Il·luminació del c/ Coll i Pujol
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Un projecte científic coordinat per l’Hospital 
Germans Trias rep el premi Joves Investigadors 
de la Fundació AstraZeneca 
Un projecte coordinat des de l’Hospital 
Germans Trias – Can Ruti ha rebut el 
premi Joves Investigadors a la categoria 
Vacunes i Immunoteràpies, atorgat per 
la Fundació AstraZeneca. La iniciativa  
reconeix i promou el desenvolupament 
i la consolidació del talent científic jove 
a Espanya sota el lema “Connexions que 
salven vides”.
En concret, es tracta del projecte ‘Mar-
cadors de resposta post-vacunal en po-
blació immunocompromesa (MARVIC): 
oportunitats per al desenvolupament de 
noves immunoteràpies per a la preven-
ció de la COVID-19’. Ha estat recone-
gut amb 225.000 euros, un premi que 
ajudarà a millorar la qualitat de vida de 
milers de pacients. Enguany els premis 
promouen la investigació entre grups 
procedents de diferents comunitats au-
tònomes, estructurat en un projecte de 
recerca en xarxa, la qual cosa facilitarà 
l’obtenció de resultats i generarà un co-

Foto: Germans Trias

neixement científic més gran mitjançant 
el foment de sinergies entre els diferents 
grups d’investigació. 
La coordinadora i investigadora Beatriz 
Mothe, explica els motius d’aquesta in-
vestigació: “Les persones amb determi-
nades condicions d’immunosupressió o 
que reben tractaments immunosupres-
sors segueixen sent el col·lectiu amb 
més risc de presentar formes greus de 
la malaltia per SARS-CoV-2, malgrat 
haver rebut pautes de vacunació contra 
la COVID-19 amb tres dosis i ja dues 
dosis de reforç”. Mothe també destaca 
que “és molt important que la Fundació 
AstraZeneca hagi apostat per aquest pro-
jecte atès que les persones immunode-
primides solen excloure’s habitualment 
dels assajos clínics de desenvolupament 
de vacunes; aquest premi ens ajudarà a 
dissenyar millors vacunes o immuno-
teràpies que puguin ser més eficaces en 
aquestes persones més vulnerables”. 

Aquests premis ajuden a promoure el 
talent científic, ja que són investigadors 
emergents de grups nacionals amb un 
ampli recorregut en l’estudi de la res-

ESPECIAL NADAL´22

posta cel·lular a infeccions cròniques, 
inflamació i immunosenescència aplica-
bles al camp de la resposta a les vacunes 
COVID.
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loció i un fixador. Pionera en el seu camp, 
va ser una de les primeres línies de perfu-
meria, si no la primera, adreçada al gènere 
masculí. Va tenir una enorme acceptació i 
es va vendre a molts països, sobretot de 
Llatinoamèrica. Altres productes d’èxit de 
la casa abans de la Guerra Civil van ser, 
sobretot, Tentación i Cocaína en Flor, però 
també Pin’s i Gong. Ja a la segona meitat 
del segle XX, van assolir molta popularitat, 
entre d’altres, Agua Profunda, Vereda, Gio-
vanna, Brando, Jacq‘s o Andros.

Una exposició que ressegueix la trajectòria de la Perfumeria Parera

El Museu de Badalona celebra 
els 100 anys de la colònia Varon Dandy 

Foto: Museu Badalona

Foto: Museu Badalona

Foto: Museu Badalona

Des d’aquest dijous 15 de desembre de 
2022 fins al 14 de maig de 2023, el Museu 
de Badalona acull l’exposició Perfumeria 
Parera. 100 anys de Varon Dandy. La mos-
tra ressegueix la trajectòria i l’evolució de la 
Perfumeria Parera, que va ser la indústria 
badalonina més destacada del sector i una 
de les més importants de tot el país. També 
es dedica un apartat a les altres fàbriques 
del ram que hi va haver a la ciutat de Bada-
lona abans de la Guerra Civil.
L’exposició i el llibre que l’acompanya, són 
el fruit d’una llarga recerca portada a terme 
per la historiadora Núria Casals per inicia-
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tiva del Museu de Badalona. A banda de 
peces i documents dels fons del Museu de 
Badalona, reuneix un conjunt de flascons, 
envasos de cosmètics i altres objectes 
procedents de diverses col·leccions parti-
culars, que també apareixen reproduïts a la 
publicació.

Varon Dandy, el producte estrella de 
Perfumeria Parera
Fundada per Joan Parera l’any 1912, la 
marca estrella de Perfumeria Parera va ser 
Varon Dandy, creada fa 110 anys. Identifica-
va, entre altres productes, una colònia, una 
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Signat l’acord per transformar 
l’antiga fàbrica CACI en un centre 
de coneixement tecnològic i digital 
El dijous, 15 de desembre, 
l’Ajuntament de Badalona, la 
Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC) i la Fundació 
Centre CIM UPC han signat un 
acord per desenvolupar el pro-
jecte de creació d’un espai de 
coneixement tecnològic i de fa-
bricació digital a l’antiga fàbrica 
CACI.
Aquest acord permetrà procedir 
a les execucions de les obres, 
accedir a les dotacions pressu-
postàries i establir el model de 
governança i de gestió per fer 
realitat la conversió de l’antiga 
fàbrica CACI en un centre d’in-
vestigació tecnològica. A més, 
també serà convertit en un es-
pai de fabricació digital, de do-
cència universitària i formació 
professional. L’acte de signatura 
va comptar amb la presència de 
l’alcalde de Badalona, Rubén Foto: La Caci

El Pare Noel tornarà 
a visitar Can Ruti 
acompanyat dels Bombers

El col·lectiu Bombers Solida-
ris tornaran enguany ha lliscar 
des del terrat fins al setè pis 
de l’Hospital Trias i Pujol de 
Badalona – Can Ruti perquè 
el Pare Noel visiti els nens 
ingressats i els sanitaris de 
l’hospital. Serà el proper di-

lluns 19 de desembre quan 
es despenjarà de la façana de 
l’edifici per saludar i encendre 
la màgia de Nadal al centre 
sanitari. Aquest serà el segon 
any que es fa a l’hospital de 
Can Ruti després de la bona 
acollida de l’any passat.

Guijarro; el rector de la UPC, 
Daniel Crespo; el primer tinent 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Badalona, Àlex Montornès, i el 
director general de la Fundació 
CIM de la UPC, José María Ca-

brera. La fàbrica que en el seu 
dia va sonar per acollir el Mu-
seu del Còmic i la Il·lustració de 
Catalunya és un edifici de cinc 
plantes i prop de 5.400 m² que 
va ser construït el 1899.

Núm. 753ESPECIAL NADAL´22
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El recorregut deixarà de passar pel carrer d’en Prim

La Cavalcada de Reis 
estrenarà un nou tram inclusiu

La Cavalcada de Reis 2023 estrenarà un 
tram inclusiu, per a nens amb alguna aten-
ció especial. La comitiva, que també estre-
narà en la seva part final nou recorregut, no 
passarà pel carrer d’en Prim sinó pel carrer 
Sant Bru, disposarà d’un tram sense música 
ni efectes especials, a partir de l’altura del 
carrer Martí Julià. Els actes de Reis a Bada-
lona seran presentats aquest dissabte, just 
abans del concert del grup “El Pot Petit” que 
tindrà lloc al carrer Alfons XIII, davant del 
Palau Municipal d’Esports.
L’Ajuntament de Badalona ha apostat per 
aquesta iniciativa que serà un espai reser-
vat per a infants amb diversitat funcional, 
discapacitat intel·lectual i/ trastorn mental. 
Aquest “espai amigable” comptarà amb una 
reducció d’estímuls de so i llum i sense 
aglomeracions ni llançament de caramels. 
També tindran un accés preferent sense cua 
al Campament Reial, el dia 30 de desembre 
i 3 de gener a les 17h, i a la Fàbrica de Jo-
guines el dia 4 de gener a les 17h.

El badaloní Jordi Fernández s’ha con-
vertit en el primer entrenador espanyol 
que dirigeix, com a entrenador prin-
cipal, un partit a l’NBA. Fernández ha 
tingut l’oportunitat de debutar amb els 
Sacramento Kings quan han expulsat 
Mike Brown, el primer entrenador, en el 
tercer quart del partit contra els Toronto 
Raptors. En aquell moment, l’equip per-
dia 69-64. És quan Jordi Fernández ha 
agafat el timó del Kings per remuntar el 
partit i acabar amb victòria (123-124). 
El gran èxit a la seva carrera va arrodonir 
liderant el seu equip a la victòria.

El badaloní Jordi 
Fernández, 
primer espanyol 
a debutar com a 
tècnic a l’NBA
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Barris i Comunitats: el projecte d’art 
urbà al barri de La Salut

En el marc del programa “Barris i Comunitats: 
motors de transformació social” durant les 
darreres setmanes s’està desenvolupant un 
projecte d’art urbà al barri de La Salut. L’objec-
tiu és fomentar els vincles entre veïns i veïnes, 
així com la participació ciutadana, a través de 
diversos tallers que culminaran en una pintada 
mural a la plaça Antonio Machado. 
La intervenció artística, dirigida pel pintor 
badaloní Carlos García ‘Spogo’ i emmarcada 
dins de “Pintamos Mucho” consisteix en un 
primer procés participatiu a través sis tallers 
diferents per a nens i nenes de quatre a deu 
anys. En aquests tallers s’aprenen i practiquen 
diverses tècniques artístiques com són el 
dibuix amb llapis i retoladors, l’aquarel·la, la 
pintura acrílica i el collage. Les creacions re-
sultants dels tallers donaran forma a un mural 
contextualitzat que serà dut a terme a la plaça 
Antonio Machado. L’objectiu de la intervenció 
és dinamitzar aquest espai per a dotar-lo d’un 
sentiment de comunitat, pertinença i col·lecti-
vitat. El projecte seguirà l’any vinent treballant 
en la mateixa línia per dotar de recursos a la 
ciutadania.Foto:  Mural del projecte d’art

La Guàrdia Urbana de Badalona, con-
juntament amb el Servei de Salut de 
l’Ajuntament, ha decomissat prop de 
3.000 productes d’un supermercat situat 
al barri de Bufalà. Aquests productes, 
bàsicament aliments congelats, embo-
tits, làctics i gelats, presentaven proble-
mes de caducitat i no havien respectat 
la cadena de fred.  Els productes s’han 
eliminat. La intervenció dels agents s’ha 
produït després de l’alerta de diversos 
clients en detectar aquesta situació.  
Tècnics municipals han aixecat actes 
davant les irregularitats. 

Decomissen 
prop de 3.000 
productes 
d’alimentació d’un 
supermercat 

Foto: Aj BDN
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Imatges de les festes nadalenques
a la ciutat de Badalona

El nostre Nadal

Els tions esperen en una de les parades de 
la plaça de Pompeu Fabra a ser comprats 
per anar a les llars de la gent. N’hi ha de 
totes les mides que t’imaginis: grans, petits, 
diminuts...

Tothom es pregunta: on és el caganer? Amagat en algun racó del pessebre hi trobareu 
aquesta figureta. Enguany a decidit amagar-se entre els edificis del pessebre per no ser 
descoberta. Al pessebre hi trobem també el Restaurant Ramonet. Havia estat el restau-
rant més distinguit de Badalona. Era un dels restaurants més acreditats de la costa, que 
havia adquirit, al cap dels anys un fabulós prestigi gastronòmic de primera categoria.

Coneguda com a Ponsètia o flor 
de Nadal és tradició arreu del món  
regalar-ne a una persona estimada,  
A les parades de les quatres fires 
de Badalona n’hi trobaràs per tot 
arreu.
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L’Hospital Municipal acollirà una 
jornada de donació de sang

Arriba Nadal i els hospitals s’om-
plen de solidaritat. Sota el lema 
“Aquest Nadal celebrem 90 anys 
d’amistat”, la sala d’actes de l’Hos-
pital Municipal de Badalona aco-
llirà dijous 22 de desembre, de 9 
del matí a 8 del vespre, una nova 
marató de donació de sang orga-
nitzada pel Banc de Sang i Teixits 
(BST) i Badalona Serveis Assisten-
cials (BSA). Per participar-hi cal re-
servar cita a través de la web www.
donarsang.gencat.cat. 
Aquell mateix dia a la tarda el Jardí 
de Ca l’Amigó serà escenari de dues 
activitats intergeneracionals obertes 
a tothom: un concert de la Unió de 
Corals de la Gent Gran de Badalona 
i Sant Adrià (a les 16.30 hores) i la 
lectura del conte “Els Reis d’Orient i 
el misteri del camell perdut” per part 
d’una rondallaire de la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals de Badalona 
(a les 17 hores). D’altra banda, di-
marts 3 de gener, de 17 a 19 hores, 

L’Institut Municipal de 
Serveis Personals de 
Badalona celebra els 
seus 40 anys d’història

L’Institut Municipal de Serveis 
Personals (IMSP) de Badalona  
és un organisme creat l’any 
1982 que ha anat creixent com 
a organització pública i mu-
nicipal, prestadora de serveis 
en els terrenys de l’educació i 
dels serveis socials. “L’IMSP, 
40 anys de servei públic a la 
ciutat”, aquest és el lema amb 
el qual s’han celebrat les acti-

vitats commemoratives de la 
posada en marxa d’aquest or-
ganisme. Actualment, compta 
amb prop de 300 professionals 
que donen suport a més de 
8.000 persones en 18 centres 
o programes ja siguin per a la 
infància i l’adolescència, ser-
veis residencials i centres de 
dia o en centres d’educació i 
formació.

la canalla podrà lliurar personal-
ment a una patgessa reial les cartes 
adreçades a Ses Majestats els Reis 
d’Orient. La tradicional recepció, 
que habitualment se celebrava a la 
sala d’actes de l’Hospital Municipal, 
es traslladarà al Jardí de Ca l’Amigó 
i inclourà una xocolatada amb me-
lindros.

A Catalunya cada dia es ne-
cessiten 1.000 donacions
Durant el desembre les donacions 
baixen pel canvi d’hàbits de la ciu-

tadania, i és per això que BSA i el 
BST han decidit impulsar aquesta 
marató. A Catalunya cada dia es 
necessiten 1.000 donacions per 
donar resposta a les necessitats 
dels malalts. Pot donar sang qual-
sevol persona amb bona salut que 
compleixi aquestes condicions: te-
nir entre 18 i 70 anys, pesar 50 qui-
los o més i, en cas de ser dona, no 
estar embarassada. Les persones 
que acaben de passar la COVID han 
d’esperar 14 dies des de la finalitza-
ció dels símptomes fer la donació.

Una patgessa reial, música i contes al Jardí de Ca l’Amigó 
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Els Pastorets d’El Círcol tornen per Nadal

Els Pastorets tornen, com cada any, per Na-
dal al teatre d’El Círcol. Aquesta tradició tan 
nadalenca a la ciutat badalonina l’any 2020 
va complir 100 anys des de la seva primera 
estrena i ara els seus organitzadors volen 
seguir sumant anys. La Dramàtica d’El Cír-
col, formada per unes 60 persones, entre 
adults, joves i infants, fan aquesta repre-
sentació teatral que ja és tot un clàssic a 

Una tradició badalonina amb més de 100 anys d’història
Badalona. Aquesta secció fou creada el ma-
teix any que l’entitat. Les primeres funcions 
eren de caràcter catòlic, i es representaven 
durant les festes de Quaresma i Advent. 
Amb el pas del temps, la Dramàtica d’El 
Círcol va anar agafant un notable relleu en 
l’espai d’oci de la ciutat. La incorporació de 
la popular obra de Josep Maria Folch i To-
rres a principis dels anys vint “Els Pastorets 

o l’Adveniment de l’Infant Jesús” ha marcat, 
des de llavors, una tradició per moltes famí-
lies, tant de Badalona com d’altres indrets 
de Catalunya.
Els Pastorets són segurament una de les 
poques obres de teatre que la gent va a veu-
re cada any i l’espera com si fos el seu pri-
mer cop al teatre. Una tradició molt arrelada 
a la ciutat que no compta amb grans canvis 
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d’un any a l’altre, encara que també tenen 
una mirada als nous temps i en l’actualitat 
badalonina. La representació té uns petits 
espais per la sàtira, afegint cada any petits 
comentaris sobre actualitat local. Enguany 
hi haurà 6 representacions: dissabte 17 de 
desembre, diumenge 18 de desembre (matí 
i tarda), divendres 30 de desembre, dissab-
te 7 de gener i diumenge 8 de gener.
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El centre comercial Montigalà 
celebra Nadal amb concerts, cercaviles 
i visites del Pare Noel

Foto: CC Montigalà

El centre comercial Montigalà ha prepa-
rat un complet programa d’activitats per 
a celebrar el Nadal amb tota la família, 
amb actuacions musicals, cercaviles, vi-
sites de Pare Noel i els Reis Mags, mer-
cats ambulants, tallers i sortejos.
Aquest diumenge 18 de desembre Mon-
tigalà acollirà un concert nadalenc amb 
els personatges de La Casa de Santa 
Claus amb cançons de Disney i de Nadal 
de la mà de María Rico, en un espectacle 
que tindrà lloc de 18 a 20 hores.
A més, tots els dissabtes de desembre 
el centre comercial acull mercats ambu-
lants amb objectes de segona mà com a 
productes reciclats, vinils antics, llibres, 
antiguitats i artesania. Aquest mateix 
dissabte 17 de desembre tindrà lloc, la 
segona cercavila nadalenca organitzada 
a Montigalà i una activitat de globoflèxia 
i pintacares de la mà de Dental Star.

Visites de Pare Noel i els Reis Mags
Montigalà es vesteix també aquests dies 

L’escriptor badaloní Julià de Jòdar va pre-
sentar el passat dimecres 14 de desembre 
al Museu de Badalona “L’Atzar i les om-
bres”. Aquest volum cohesiona la trilogia 
formada per “L’àngel de la segona mort”, 
“El trànsit de les fades” i “El metall impur”. 
L’autor revisa (i reescriu) una de les obres 
més importants de la història recent en el 
25è aniversari de la seva primera publica-
ció. El gran fris històric sobre la conscièn-
cia popular dels barris industrials de la 
perifèria barcelonina, amb Badalona com 
a protagonista. En la mateixa sinopsi l’edi-
torial descriu el llibre com a “un cabdell de 
vides mogudes per les passions, contra la 
repressió dels desitjos i a favor de la dig-
nitat de l’ésser humà”.

El badaloní Julià 
de Jòdar presenta 
“L’Atzar i les 
ombres”
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de gala per a rebre la visita de Pare Noel 
i els Reis Mags, amb els quals els més 
petits podran fer-se fotografies i lliu-
rar-los les seves cartes amb les seves 
peticions. Ses Majestats d’Orient visita-

ran el centre comercial del 27 al 31 de 
desembre i del 2 al 5 de gener. El Pare 
Noel està visitant el centre des del pas-
sat 2 de desembre i ho fa de nou del 16 
al 24.
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La cursa de Sant Silvestre RACC Badalona 
tindrà lloc aquest diumenge 18 

La cursa Sant Silvestre RACC Badalona 
tindrà lloc aquest diumenge 18 de desem-
bre amb dos circuits de 5 i 10 quilòmetres 
i també es disputarà la prova Sant Silves-
tre Kids, unes curses infantils dirigides a 
nens i nenes de fins a 13 anys en un cir-
cuit situat a la rambla del Gorg. La cursa 
Sant Silvestre RACC Badalona combina 
el vessant competitiu, amb la participació 
d’esportistes d’elit, amb la participació ciu-
tadana i un aspecte més lúdic, amb premis 
per als participants millors disfressats i 
la millor comparsa disfressada. A més, la 
cursa també col·labora amb iniciatives so-
lidàries amb aportacions a la Creu Roja del 
Barcelonès Nord per ajudar als col·lectius 
més vulnerables.
 
La sortida dels circuits grans estarà situada 
a l’avinguda d’Alfons XII, davant del Palau 
Municipal d’Esports i l’arribada estarà si-
tuada a la rambla del Gorg.
L’hora de sortida la cursa de 5k serà a les Darrera edició de la cursa de Sant Silveste

La sortida estarà situada a l’avinguda d’Alfons XII, davant de l’Olímpic

9.15 hores, la sortida de 10k a les 10 ho-
res i a partir de les 11.30 hores les curses 
Kids. El dimecres 14 a la sala de premsa 
de l’edifici el Viver de l’Ajuntament de Ba-
dalona va tenir lloc la presentació oficial de 
la cursa. En aquest acte, la quarta tinenta 
d’alcaldia i regidora de l’Àmbit de Territori, 

Habitatge, Esports i Salut, Teresa González; 
va fer una crida a la participació “perquè la 
Sant Silvestre és una cursa d’un gran nivell 
esportiu, amb un recorregut magnífic per a 
fer bones marques, i també és una activi-
tat esportiva i lúdica que destaca pel seu 
magnífic ambient”. Entre els principals at-

letes que han confirmat la seva participació 
destaquen a la prova de 10 quilòmetres Ilias 
Fifa, Aarón Las Heras, Jaume Leiva, Jordi 
Garcia, Driss Lakhouja, Juan Padra Mala-
gón, Bernat Kun i Oriol Ramírez. A la prova 
de 5 quilòmetres destaquen Carlos Sáez, 
Jordi Pujol i Paula Blasi.
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Entrevistem a Edu Esteve, 
cantant i compositor badaloní 
conegut pel programa Eufòria de TV3

“Tothom 
va veure en mi 
l’energia i les ganes 
que tinc 
de viure de 
la música”

L’Edu Esteve és un cantant i composi-
tor badaloní que es va interessar per la 
música des de ben jove, però el trampolí 
que l’ha dut a ser conegut arreu de Ca-
talunya és la seva participació en el pro-
grama Eufòria de TV3. El seu carisma, 
energia i personalitat l’han portat a ser 
un dels participants més emblemàtics 
del concurs i ara no vol deixar passar 
l’oportunitat per consolidar la seva ca-
rrera musical. 

En l’actualitat ets molt conegut per Eu-
fòria, però els que som de Badalona 
sabem que havies picat molta pedra 
abans. Hi confiaves quan feies concerts 
per a Badalona que arribaries a on estàs 
ara o tenies un pla B?
Per mi des de petit era un somni poder treure el 
cap en el món de la indústria musical, és el que 
realment m’agrada fer. Ho he intentat al màxim. 
Portava ja un temps treballant amb molt d’es-
forç i constància esperant si algun dia sonava 
la flauta i podia explotar tot allò que jo crec que 
tinc. He de reconèixer que va donar la casuali-
tat que vaig començar a ser conegut quan em 
trobava en l’últim any que m’havia donat com a 
límit per intentar-ho amb la música i no deixar-
la com  únicament un hobby. Vaig tenir sort 
segurament, però va sortir l’oportunitat d’Eu-
fòria i de cop i volta la meva vida ha canviat 
radicalment. Soc un afortunat, però tot això no 
hauria arribat sense un sacrifici darrere.

En el programa Eufòria sorprenia la bona 
relació que teníeu els concursants entre 

vosaltres, no us veieu com a competi-
dors?
Gens, tots estàvem flipant i hi havia molt bon 
rotllo. Tots compartíem la mateixa experiència, 
érem com una família que ens veiem cada dia i 
la convivència era francament bona per tots. Hi 
havia molts nervis, ansietats, però també molts 
moments bons de riure i noves vivències que 
van ajudar a unir-nos entre nosaltres.

Què creus que és el que el jurat d’Eufòria 
va veure en tu?
Jo crec que tothom va veure en mi l’energia 
i les ganes que tenia de viure de la música. 
M’agrada descriure’m com una persona amb 
tanta força que quan trepitja l’escenari, surt i 
quasi el parteix. A tots els llocs que vaig a can-
tar intento mostrar la passió sobre l’escenari. 
Vull transmetre energia, ganes de viure i de 
passar-ho bé.

Mentre feies el programa t’adonaves 
que ho estaves petant?
Que va, vivíem en una bombolla. De fet, les 
dues primeres gales van ser discretes i va ser 
a partir de la tercera gala que cada vegada hi 
havia més audiència. El fenomen va anant 
creixent progressivament i nosaltres treballa-
ven amb intensitat durant tota la setmana sen-
se massa temps per pensar en res més. Fèiem 
l’assaig i cap a casa. Era quan miraves les xar-
xes socials que veies com els seguidors ana-
ven augmentant i que prenies consciència de 
l’èxit que estàvem tenint. Era dur, cada setmana 
havíem de preparar una cançó, tres segones 
veus dels companys, les coreografies. 

“Volia fer-ho bé 
per tota aquella 
gent que m’estava 
defensant.”

“M’havia donat un 
últim any com a 
límit en el món de 
la música”

Des d’Eufòria han sortit una sèrie de 
cantants que han irromput en el pano-
rama musical del país, com veus actual-
ment la indústria musical catalana?
La veig bé. El tema de reivindicació de l’idio-
ma fa que molts artistes que abans, per por, 
cantaven en angles o castellà, vulguin donar 
visibilitat a la seva llengua i ho estiguin fent 
ara en català. Això està molt bé. És molt im-
portant donar força i suport a l’idioma català. 
Hi ha molts grups i ara amb aquesta nova 
fornada d’Eufòria ha estat una bufada d’aire 
fresc. No ens podem queixar, perquè hi ha 
molt bon ambient. Els grups més consolidats 
col·laboren amb els nous. Per exemple Adrià 
Salas, el cantant i compositor de La Pegatina, 
m’està ajudant moltíssim en tot projecte del 
nou disc. És d’agrair que la relació no sigui 

de competició, sinó de col·laboració per fer 
créixer la música.

Un dels moments que tots els badalonins 
recordarem d’Eufòria va ser en la Gala 
de Repesca en la qual es va organitzar 
des de Badalona una campanya a favor 
del teu vot. Com recordes aquell dia?
Jo ja estava fora i el somni estava a punt 
d’acabar-se, però per sort hi va haver la Gala 
de Repesca. Em trobava a la corda fluixa. 
Des del club de fans van fer una campan-
ya de #RepescaEdu i ho van penjar per tot 
arreu. Va ser molt emocionant, hi va col·la-
borar l’alcalde de Badalona i tot. A més, va 
coincidir amb el dia del pregó de les festes 
de la ciutat que el feia el Tomàs Molina i va 
dir “Salvem a l’Edu”. Jo aquell dia vaig sortir 
amb moltes ganes de donar-ho tot. Encara 
que em desclassifiquessin, jo volia fer-ho 
molt bé per tota aquella gent que m’estava 
defensant.

El teu primer tema “La Primavera” del 
projecte que estàs preparant ha tingut 
molt d’èxit i ha estat la cançó catalana 
que més ha sonat a la ràdio durant el 
passat mes de novembre. Com ens hem 
d’esperar aquest nou projecte?
Estic molt content de la bona rebuda que ha 
tingut aquesta primera cançó. A mi m’agrada 
ballar molt i m’encanta el pop, el que ve a par-
tir d’ara seran temes alegres i amb energia, i 
potser alguna balada. Vull que la gent vingui 
als meus concerts a passar-ho bé i oblidar-se 
dels problemes. 
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El proper diumenge 18 de desembre a les 18h.

“Soc una nou” de Zum-Zum Teatre
al Margarida Xirgu

El diumenge 18 de desembre a 
les 18h, el Teatre Margarida Xirgu 
acull “Soc una nou”. La compan-
yia Zum-Zum Teatre porta a escena 
un conte especialment suggeridor 
sobre l’Omar, un nen refugiat i els 
seus veïns i veïnes.  Amagat dalt 
d’una noguera, l’Omar cau al jardí 
de l’advocada Marinetti, una dona 
implacable i amargada que ha de-
nunciat gairebé tot el veïnat. La 
trobada amb l’Omar, però, trans-
formarà la seva vida per complet. 
El nen transforma la seva vida per 
complet i, per poder quedar-se 
amb ell, diu que és una nou i que, 
segons una antiga llei, tots els 
fruits que cauen al seu jardí li per-
tanyen.  Aquesta faula divertida i 
emotiva està plena de personatges 
i petites històries i, a més, està 
basada en la història original de 
Beatriz Osés. 

Taller de creació 
del fanalet de Reis
El dia 20 de desembre a les 17:30h, la 
Biblioteca Canyadó i Casagemes acull 
un taller de creació del fanalet de Reis. 
Melcior, Gaspar i Baltasar ja han iniciat 
el seu llarg camí cap a les nostres cases. 
Per tal de rebre els Reis d’Orient us pro-
posem un “Taller de creació del fanalet” 

per a què tots els nens i nenes de Bada-
lona puguin seguir amb la tradició d’anar 
a cridar els Reis i il·luminar-los el camí. 
Joan Sallas, expert en la tècnica i la di-
dàctica del plegat, dirigirà aquest taller 
adreçat a públic familiar i que tindrà un 
aforament limitat.

El dissabte 17 de desembre la sala Es-
traperlo Club de Badalona celebra el seu 
14è aniversari amb un gran concert que 
tindrà un objectiu solidari. Crim seran 
els caps de cartell, però també estaran 
acompanyats de The Bite, en la seva 
tornada als escenaris, Afganistan Ye-
ye’s i I’m. Els els diners que es recaptin 
anirà destinat íntegrament pel guitarris-
ta Afganistan Yeye’s, Toni Yeye, perquè 
pugui comprar-se una dentadura nova. 
D’aquí ve que l’esdeveniment s’hagi ba-
tejat també com Colgate FEST.

L’Estraperlo Club 
celebra el seu XIV 
aniversari amb 
Crim com a cap de 
cartell

Del 16/12/2022 al 04/01/2023
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El Círcol celebra Nadal 
amb “La paperera”

Un curs més, El Círcol celebra el 
dia de Nadal amb una nova pro-
posta de La Dramàtica d’El Círcol. 
Enguany, el 25 de desembre a les 
21h portaran a escena l’adaptació 
de “La Paperera”, d’Albert Llorenç 
i Bosch. Una sàtira política i es-

El jove badaloní Pau Canivell 
estrena el documental 
“Tacones Sobre Ruedas”

Aquest divendres dia 16 de 
desembre s’estrena als cine-
mes Girona de Barcelona el 
documental “Tacones sobre 
ruedas”, dirigit pel badaloní 
Pau Canivell. La pel·lícula re-
lata la història d’una família de 
drag queens i performers que 
viatgen amb autocaravana de 
Barcelona fins a Múrcia amb 

l’objectiu de fer un show benè-
fic per ajudar a un nen que va 
patir una agressió homòfoba a 
la seva escola. El roadtrip ex-
plora el concepte de la família 
dins del col·lectiu LGTBQ+ i 
aposta per defensar el drag 
com a acte polític col·lectiu 
i no com a art estigmatitzat i 
individualista. 

El dia 25 de desembre a les 21h

 Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.comDel 16/12/2022 al 04/01/2023

Cartell del film

perpèntica: Un paper aparegut de 
forma anònima en una plaça és 
motiu d’importants desgavells en 
el sí d’una comunitat que es regeix 
per la normativa fins a nivells des-
esperats. L’acatament compulsiu a 
les ordres i el civisme radical dels 

personatges porta la situació a 
extrems esperpèntics de les quals 
és difícil entreveure’n el desen-
llaç. Un paper és el fil conductor 
d’aquesta comèdia fresca i a l’hora 
absurda, una crítica política molt 
actual i divertida.
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 16 desembre
Concert Street Punk & Oil 
a l’Estraperlo (21:30h)

Divendres 23 desembre
Concert de valsos i dan-
ses al Teatre Zorrilla (21h)

Divendres 16 desembre
Cinema: Libertad al Círcol 
(19h)
 

Dimecres 21 i dijous 22 
de desembre
Concert de Nadal al Mu-
seu de Badalona.

Divendres 16 desembre
La Big Band de l’EMMB 
al Teatre Margarida Xirgu 
(20h)

Dilluns 19 desembre
Concerts EMMB A Boy & 
A Girl 2.1 (20h)

Dimecres 28 desembre
Pel·lícula: Al sostre del 
món K-Pop Party al Teatre 
Margarida Xirgu (17:00h)

Divendres 23 desembre
K-Pop Party a l’Estraperlo 
(23:59h)

Dissabte 17 desembre
Teatre: “De què parlem men-
tre no parlem de tota aquesta 
merda” al Teatre Zorrilla (20h)

Diumnge 18 desembre
Teatre “Soc una nou” al 
Teatre Margarida Xirgu 
(18h)
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Us desitgem Bon Nadal 
i feliç 2023

Ens agrada cuidar de tu de 9-21h 
tots els dies 
de l’any
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Ellenson “at the buzzer”

No és com comença sinó com acaba. 
I ho va demostrar Henry Ellenson. El 
nord-americà, que portava un 1/5 en 
llançaments i una actuació molt po-
bre, ha estat l’heroi en una nit màgica. 
Amb les baixes i el cansanci acumu-
lat, Carles Duran va tornar  a fer una 
bona gestió i aconseguir una gran 
victòria que trenca la ratxa de dues 
derrotes a l’Eurocup. El partit ha tin-
gutdos aspectes rellevants, el retorn 
de l’estimat Derek Willis i el debut a la 
competició del format a casa, Miguel 
Allen com a titular. L’alt percentatge 
ofensiu ha estat present en tot mo-
ment, liderat per un enorme Joel Parra 
que ha batut el seu record d’anotació 
(23 punts i 5/6 en triples).  El Venezia 
ha agafat la primera avantatge 7-16, 
però els verd-i-negres han recuperat 
el terreny perdut a partir de transi-
cions ràpides. L’intercanvi de cistelles 
ha estat la tònica de tot el partit. Un 
3+1 de Parra ha situat el 49-45 favo-
rable a la Penya a la mitja part. A la 
represa, el conjunt italià ha sortit amb Foto: penya.com

les idees més clares, que s’ha posat 
per davant al tercer quart, liderat per 
Spissu i Willis. El Venezia ha seguit 
amb el seu pla de partit i ha estirat la 
diferència 69-74 a falta de cinc minuts 
per acabar, en  què Jayson Granger ha 
estat el referent. 

La Penya però, ha tornat a treure el 
caràcter que tant l’està identificant 
aquests últims partits. 
Els titulars han baixat al fang per re-
cuperar el marge i aconseguir una im-
portant victòria contra un dels grans 
canditats a encapçalar l’Eurocup. 
Amb aquest triom, l’equip de Carles 
Duran es situa amb vuit victòries i 
tres derrotes a la classificació. Joel 
Parra amb 23 punts i Andrés Feliz i 
Kyle Guy amb 15, els més destacats 
del conjunt verd-i-negre. La realitat és 
que la Penya ha aconseguit dos triom-
fs meritòris contra dos dels grans en 
ACB i Europa, però caldrà veure com 
el minutatge pot afectar, o no, a les 
properes jornades. 

La Penya sap patir i remunta el partit en els últims 5 minuts al Reyer Venezia

Del 16/12/2022 al 04/01/2023
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Un Feliz sublim guia a la Penya per derrotar al líder

El Tenerife ha començat més concentrat, 
implicant en defensa i trobant situacions 
clares en atac. Elgin Cook ha portat de 
corcoll als verd-i-negres amb 11 punts 
seguits, estirant la primera diferència del 
partit (9-22). L’equip de Carles Duran ha 
reaccionat amb un inspirat Guy (6 punts) 
i un triple de Busquets a l’últim segon de 
primer quart retallant el marcador 19-22. 
La continuitat del bon moment de la Pen-
ya ha igualat el marcador a 26 degut al 
descenert del Tenerife, abusant del triple 
(1/9). El duet Ribas-Tomic han aguantat 
a la gran quantitat de tirs lliures del rival 
(10). El Tenerife que no havia augmentat 
marxes per trencar el partit degut a la 
superioritat física i segona unitat – i la 
Penya que no renunciava en cap moment 
ha jugar a l’intercanvi de cistelles -, ho ha 
fet a falta de dos minuts per finalitzar el Foto: penya.com

tercer quart, amb un parcial de 10-2 per 
col·locar-se a davant amb 48-57. L’espe-
rança verd-i-negra cap a la remuntada 
ha arribat de les mans de Ribas i Feliz, 
posant el 57-59, però la resposta canària 
ha estat immediata per mitjà de Marcelin-
ho Huertas amb triple (primer estranger 
que arriba als 600 partits a ACB). Feliz 
i Ribas amb dos triples han avançats als 
badalonins per primer cop al partit 65-62, 
però Fitipaldo ha tornat a respondre ràpid 
igualant el matx. Tomic ha posat el 71-67 
a falta de 3 minuts. Després que el partit 
s’hagi aturat més de cinc minuts degut a 
la lesió de Fitipaldo, Andrés Feliz ha de-
cidit tumbar al líder i donar a la Penya 
un nou triomf a la la Lliga Endesa. Final 
78-69. La Penya surt molt reforçada d’un 
partit en què ha demostrat ser consistent 
durant tot el partit.

Amb només 7 jugadors anotant i rotació molt escassa, la Penya ha realitzat 
un partit d’esforç i demostra que és un equip amb caràcter 78-69

Duel d’alçada a Obradoiro

La Penya buscarà la cinquena victòria a la 
Lliga Endesa davant l’Obradoiro, equip que 
ha trobat la seva millor versió les últimes 
setmanes. Guillem Vives i Simon Birgander, 
aturats per lesió, tornaran a les ordres de 
Duran, i donaran més rotació a un equip 
cansat. 

Dinàmiques
Els dos equips arriben en situacions molt 
similars. La Penya allarga la seva ratxa de 
quatre triomfs seguits menyre que el con-
junt de Moncho en porta tres. La victòria 
que va aconseguir l’Obra contra el Barça, 
els va fer més forts. Tot i que Obradoiro es-
tigui en un gran moment, no podrà comptar 
amb la seva estrella, Dragan Bender, que es 
va lesionar dimarts.

Objectius
La Penya està dues victòries per sobre el que 
marca el límit playoff, i a una victòria del tall 
de cap de sèrie Copa del Rei. Treure una vic-
tòria aquest cap de setmana i al següent (vs 
Betis a l’Olímpic) seria un gran pas endavant. 
En canvi, si l’Obradoiro guanya dissabte, 
depèn d’altres resultats, pot accedir a entrar 
al rànking dels vuit millors. 

Jugadors clau
La Penya haurà d’encomanar-se a la ver-
sió estel·lar que hem vist d’Andrés Feliz, 
la bona continuïtat de Pau Ribas i que Ante 
Tomic segueixi sent determinant en camp 
ofensiu. Per part de l’Obradoiro, els ger-
mans Scrubb són els referents de l’equip 
(Phil 10’7p i Thomas 13’1p)

Els dos equips arriben al partit amb una bona dinàmica de victòries
  Equip  G P

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

Classificació

       Joventut    78    -  69  Tenerife

 Zaragoza  73 - 57 Granada     

 Gran Canaria  68  - 96 Baskonia   

 Breogán 74 - 78 Barça      

 Múrcia   76 - 72  Betis   

 Betis  55 - 73 Real Madrid   

  Madrid 103 - 89 Manresa  

  Bilbao 77 - 80  Obradoiro 

  València Basket 104   -  69  Girona  

Resultats  darrera jornada

Núm. 753
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ÈXIT AL PARTIT SOLIDARI DE “BASKET ES VIDA” I 
“RICKY RUBIO FOUNDATION”

Més de 2.000 persones es van 
reunir a l’Olímpic de Badalona 
per assistir al partit benèfic que 
organitzava “Basket es Vida” i 
“Ricky Rubio Foundation”. El 
partit solidari va recaptar més 
de 15.000 euros, que aniran di-
rectament destinats a la creació 
d’un gimnàs pediàtric a l’Hos-
pital Vall Hebrón. Albert Ventu-
ra dirigia l’equip “Team Tresco” 
mentre Joel Parra ho feia amb 
“Team Arigeli”. Els integrans 
de cada equip van estar elegits 

pels capitans de cada equip, 
Nach, Cepeda, Flopball, Edu 
Esteve, Víctor Sada o Roger 
Grimau van ser els grans pro-
tagonistes de l’ocasió. Encara 
que el menys important sigui 
el resultat, el partit el va guan-
yar el “Team Arigeli” amb un 
triple guanyador d’Edu Este-
ve. El partit benèfic va acabar 
amb sortejos i premis que van 
acabar d’ajudar a la recaptació 
i tancar una gran tarda soli-
dària.Foto: Basket es vida

Últim quart per oblidar

La ratxa de victòries del Club 
Joventut Badalona es va acabar 
a València després de perdre a la 
pista del Paterna NB per 68 a 59. 
L’equip de Jordi Vizcaino va fer 
tres quarts bons, però un darrer 
període per oblidar (25-4) que li 
va costar el partit. Malgrat la de-
rrota, la bona ratxa que portaven 
les verd-i-negres fa que seguei-
xin a dalt de la Lliga Femenina 
Challenge amb 10 victòries en 
13 partits (terceres)
El Joventut va sortir concentrat i 
amb les idees clares per sumar 
una nova victòria. 5 punts de Jo-
hnson i un triple de Mestres po-
saven el 5-13 als primers minuts 
de joc, diferència que va arribar 
a ser d’onze punts després d’una 
cistella de Davydova (8-19). El 
Paterna va reduir la diferència 
al final del període (10-19), però 
la Penya va estirar de nou el seu 
marge gràcies a Parzenska (15- Foto: Jordi Vendrell

Presentació de l’ADN 
verd-i-negre: la 
cantera

La Penya va presentar el pas-
sat dissbte (coincidint amb 
la victòria contra el Tenerife) 
la presentació de tota l’es-
tructura del Joventut. Des 
de l’escola de bàsquet fins a 
la categoria júnior, tan feme-
ní com masculí van desfilar 
per mostrar que l’essència 
verd-i-negre segueix viva. 

54 equips i 527 van ser els 
protagonistes. Una dada que 
mostra l’ADN penya és a l’úl-
tima convocatòria: 8 jugadors 
dels 12 inscrits són formats 
a casa: Pep Busquets, Joel 
Pârra, Yannick Kraag, Zsom-
bor Maronka, Miguel Allen, 
Jordi Rodríguez, Pau Ribas i 
Albert Ventura. 

Foto: penya.com

27). Al descans, l’equip valencià 
es va apropar al marcador, 23-
32, però la Penya continuava 
amb el duel controlat.
Les locals van reaccionar des-
prés del descans, situant-se a 
només quatre punts, 31-35. De 
nou amb la polonesa Parzenska 
liderant l’atac de la Penya, les 
verd-i-negres van recuperar els 

dobles dígits d’avantatge, 42-54 
al final del quart. Quatre minuts 
per oblidar van condicionar la 
Penya a perdre: desencert des 
del tir i moltes pèrdues clares. 
Un parcial de 25-4 va ser im-
possible de remuntar. Derrota 
per 67-58.  Dissabte que ve, 
a l’Olímpic, i contra el Melilla 
Sport Capital La Salle (18:00h).

Un 25-4 desfavorable, clau per trencar la ratxa de 
vuit victòries seguides (67-58)
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El Menarini Joventut no té 
opció davant l’UCAM Múrcia

Durant els primers compassos 
del partit es va viure una autènti-
ca demostració de força del con-
junt visitant. Armant una asfixiant 
pressió, el conjunt murcià va pro-
vocar que el Menarini Joventut es 
saturés. La defensa verd-i-negra 
va ser bona ja que al final del pri-
mer quart es va arribar 6 a 11.
En el segon parcial la tònica va 
ser molt similar, amb un Joven-
tut perdut davant la defensiva 
muntada pel Múrcia.  En aquest 
quart, a més a més, va aparèixer el 
cansament acumulat, que va con-
dicionar les defenses dels verd-i-
negres. S’arribava al descans amb 
un Menarini Joventut per sota en 
l’electrònic 11 – 33.
A la represa, els verd-i-negres 
van saltar al parquet millor posi-
cionats, però també van perdre el 
tercer quart per 8 a 16, encara que 
les sensacions van ser millors. Al 

Foto: penya.com

La Penya vol un 
“4” cedit per suplir 
Howard, lesionat

Les lesions del que havia 
de ser el 4 titular, William 
Howard, l’estan apartant més 
temps del que es pensava, i 
va per llarg. El vinculat  Okeke 
està entrant en ritme i donarà 
un cop de mà al primer equip, 
però jugarà al Prat. 
Henry Ellenson és l’únic 4 pur 

que hi ha a l’equip. Per do-
nar-li rotació, Joel Parra està 
agafant una gran quantitat de 
minuts, i Kraag i Maronka pa-
teixen en defensa i els costa. 
La Penya no vol fer una ope-
ració econòmica alta, i per 
això  busca un 4 cedit amb 
rendiment immediat.

Foto: penya.com

final del tercer quart es va arribar 
19 – 49.
Finalment, conclosos els quaran-
ta minuts, el resultat va ser Me-
narini Joventut 29, UCAM Murcia 
BSR 65.

El proper rival dels verd-i-negres 
serà l’Iberconsa AMFIV, equip 
just un lloc per sobre de la Pen-
ya a la classificació. El matx es 
disputarà el proper dissabte a les 
18:00 a Vigo.

Els verd-i-negres es van veure superats des del 
primer minut davant una gran defensa (29-65)

Les millors canteres 
d’Espanya, al torneig de 
l’Hospitalet

Foto: penya.com 

Del 16 al 18 es disputarà el pres-
tigiós Torneig de l’Hospitalet, en 
què les millors canteres d’Es-
panya hi són presents. Barça, 
Real Madrid, Joventut, Baskonia, 
Gran Canaria, Fundación 5+11 
Baskonia, Unicaja, Real Betis i 
el CB L’Hospitalet com amfitrió 
seran els protagonistes. La Pen-
ya, entrenada per David Jimeno i 
Cesar Saura, han caigut al grup 
B, on es trobaran el Madrid, 
l’Unicaja i el Gran Canaria. Els 
verd-i-negres debutaran diven-

dres 16 contra el Gran Canaria a 
les 14h del migdia. El dissabte, 
torn matinal a les 10h contra 
l’Unicja i, l’últim partit de grups 
contra el Madrid a les 20h. Una 
possible final seria diumenge a 
les 19:30h. La plantilla verd-i-
negra està formada: Iker Gar-
mendia, Albert Garrido, Dwayne 
Aristode, Alejandro Díez, Conrad 
Martínez, Pau Majoral, Adrià 
Domínguez, Bernat Morales, Pau 
Marrón, Leo Van Ellwyk, Ruben 
Prey i Karim López.

?
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Foto: CF Badalona

Hi ha partits que s’escriuen com un guió 
de cine i l’Europa-Badalona juvenil de la 
màxima categoria masculina ha resul-
tat ser un d’ells. Els escapulats jugaven 
contra el cuer, i la victòria era més que 
un objectiu. Les idees clares es van tras-
metre just abans del descans en què el 
Badalona (Marc Scuri) es va avançar i va 
marxar 0-1 al descans. Pel guió que ha-
víem vist a la primera meitat, res era d’es-
perar en el que veuríem al segon temps. A 
la represa el partit ha fet un gir de 180’ en 
només quinze minuts. L’Europa va sortir 
molt més concentrat que el Badalona i, 
sobretot, més decidit en buscar porteria. 
El premi va arribar al minut 54’ a partir 
d’una gran juga col·lectiva en què el local 
Willy va posarr l’empat a 1. Quan els es-
capulats s’estaven refent el cop, l’Europa 
ha tornat a donar un cop sobre la taula 
per remuntar el partit (2-1) i que Vici 
anotés el gol. Sense ànim d’esperança, el 
Badalona va tornar a encaixar, al cap de 
cinc minuts, un gol antològic que sen-
tenciaria el partit. El jugador de l’Europa, 
Sergi Vea, va xutar una falta de més de 70 

metres de la porteria rival, en què bus-
cava una centrada, però entre el vent i el 
bot, va sorprendre al porter escapulat que 
no va tenir solucions per aturar el golàs. 
Amb el 3-1 es va arribar al final del par-
tit. Un resultat marcat per la gran segona 

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Barça  33 33 14

 2. Zaragoza 33 30 13

 3. Damm 29 21 11

 4. Espanyol  26 28 15

 5. San Francisco 26 17 13

 6. Mallorca  24 23 13

 7. Cornellà  22 22 8

 8. Huesca 20 19 16

 9. Girona 18 16 19

 10. Sabadell 17 23 27

 11. Badalona 12 19 25

 12. Constancia 12 12 23

 13. Ebro 11 11 27

 14.  FE Grama 9 14 27

 15. Nàstic Tarragona 9 11 31

 16. Europa  8 15 32

Resultats 

 Europa  3  - 1  Badalona  
 Girona  3 -  0  Nàstic Tarragona  
  Mallorca  1 -  0  Constancia  
 Espanyol  2 -  3  Zaragoza 
 FE Grama  1   -  2 Sabadell  
 Cornellà    0 -   0  Barça 
 Ebro   0  -  0 Damm

Empat per seguir puntuant
Amb el 0-0 contra el Terrassa suma 7 punts dels últims 9 possibles

part del conjunt local. El pròxim partit 
del juvenil escapulat serà dissabte quan 
rebrà l’Ebro, rival situat per sota (tretzè).  
La victòria seria un gran cop de confiança 
per encara l’any nou.

Cop dur al Nou Sardenya

El Badalona Futur continua estirant la bona 
dinàmica, aconseguint puntuar en els últims 
tres partits (dues victòries i un empat), però 
amb el 0-0 torna a situar-se en zona de des-
cens directe però només a un punt del novè 
classificat. Des del primer minut ja es va poder 
veure que les defenses s’imposarien els atacs. 
Tots dos equips es van mostrar amb respecte 
des de l’inici i la igualtat en totes les fases de 
joc va ser la tònica dels 90’. Tot i això, els mi-
nuts més divertits per l’espectador van ser la 
primera mitja hora de joc, en què el ritme va 
ser el més alt i les grans ocasions van arribar 
per part dels dos equips. El davanter esca-

pulat, Albert Torras, en va tenir una clara per 
avançar el seu equip al marcador, però l’ocasió 
no es va acabar de poder materialitzar ja que 
la Torras no va poder xutar. A partir d’aquesta 
ocasió, i alguna puntual del Terrassa, el matx 
va baixar de manera considerable la part ofen-
siva i els dos entrenadors van apostar per un 
partit molt tàctic, en què cap dels dos equips 
arriscava per minimitzar els errors. El conjunt 
d’Oriol Alsina, amb por de perdre va renun-
ciar a l’atac, i els seus davanters no van tenir 
bones oportunitats de gol. El proper partit del 
Badalona Futur, abans de tancar l’any i on un 
victòria serviria per sortir de la zona més pe-

El juvenil de Divisó d’Honor perd 3-1 al camp del cuer, l’Europa

Resultats

 Badalona Futur 0 - 0 Terrassa 
 Alzira 0 - 0 Saguntino  
 Ibiza 1 - 1 Olot
 Peña Deportiva  2 - 1 Ibiza 
 Hercules  3   - 1  Aragón  
 Mallorca  B  2 - 1  Lleida Esportiu 
 Prat  3  - 1 Manresa
  Espanyol B   1  - 0  Formentera  
 Ebro 0 - 1  València Mestalla

  Equip PTS GF GC

 1. Teruel 29 18 11
   2. Espanyol B 29 17 14
 3. Valencia B 27 25 9
 4. Peña Deportiva 25 24 12
 5. Manresa 23 20 14
 6. Formentera 24 16 12
 7. Terrassa  21 16 12
 8. Aragón 19 15 21
 9. Saguntino 17 12 11
 10. Hércules 17 15 19
 11. Prat 17 12 19
 12. Lleida Esportiu 16 12 10
 13. Alzira  16 15 17
 14. Badalona Futur 16 13 20
 15. Ibiza 14 14 19

 16. Mallorca B  12 7 14
 17. Olot 10 8 16 
18.     Ebro 7 6 13

Classificació

ALARMAS

Tel. 93 461 00 26 · 627 010 958 
www.espaidigital.cat

Antenas T.D.T y satélite · Porteros y video porteros 
Cámaras de vigilancia · Redes WIFI y redes móviles

Reparación y mantenimiento a comunidades

espaidigital@espaidigital.cat

rillosa, serà el diumenge dia 18 al camp del 
Lleida Esportiu a les 12h del migdia.
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El Pomar va aconseguir revertir una situa-
ció negativa en una de motivació i il·lusió 
per encarar els següents partits. El conjunt 
badaloní va refer-se de tots els cops que va 
rebre, primer posant l’empat a 1 al marcador 
per mitjà de Mikel Garcia i, posteriorment, 
tornant empatar i avançar-se en només vuit 
minuts de diferència (2-3, gols de Mikel 
Garcia i Dani Pino). A la represa, el Po-
mar va posar el 2-4, en què Mikel Garcia 
va materialitzar un hat-trick. Quan tot feia 
semblar que el partit tenia amo i senyor, el 
Tiana va empatar 4-4 en només sis minuts. 
A les acaballes del matx, el Pomar va treure 
l’orgull per marcar el definitiu 4-5 al minut 
90’, per mitjà de Dani González.

A Segona Catalana, el Lloreda es va veure 
superat en tot moment al camp del Júpiter. 
L’equip barceloní es va avançar ràpid (15’) 
amb gol de Llorenç Genesca, d’origen ba-
daloní. A la segona part el Júpiter va tornar 
a posar el 2-0, i va sentenciar el partit al mi-

nut 78’ amb el 3-0. Guillem Aguilar va mar-
car el gol de l’honor i finalment, un altre cop 
Genesca, va posar el 4-1 a favor del Júpiter. 
El Lloreda continua com a últim classificat 
amb només sis punts. El pròxim partit serà 
clau ja que juguen contra el màxim rival di-
recte, l’Ametlla amb només nou punts.

A Primera Catalana, el Llefià va tornar a 
sumar una victòria que el guia cap a les 
primeres posicions de la classificació, cin-
què a la taula amb 18 punts. L’Igualada es 
va avançar quan no havien passat ni 20’ de 
partit. Als badalonins els va costar entrar a 
partit, però just abans d’arribar al descans, 
Marc Jiménez va empatar el partit, enviant 
una injecció de confiança a l’equip. A la re-
presa, el partit va continuar igualat, però al 
minut 78’, el davanter del Llefià Marcelo va 
avançar als llefianencs (1-2), deixant sense 
opcions als igualadins de remuntar el partit. 
El pròxim partit serà a casa contra un rival 
de mitja taula, el Pirinaica (12è).

Foto: Llefià

El Pomar a la èpica, remuntant 
al camp del Tiana (4-5)
El Llefià va guanyar a Igualada (4-5) i el Lloreda cau a Júpiter (4-1)

Foto: AEB

La Minguella amb un balanç de cinc 
victòries i cinc derrotes es situa a la 
zona tranquil·la de la taula, però sense 
badar. L’entrenador Xavi Grau expli-
ca: “l’objectiu és la salvació directa 
i passa per tenir millor bañanç. Vam 
començar sent forts a casa i patint a 
fora fins que vam guanyar al líder. A 
partir d’allà hem baixat el nivell, però 
tenim clar que hem de recuperar la 
nostra millor versió si volem assegu-
rar la permanència. El Círcol, que va 
començar amb un 0-3, es situa actual-
ment amb balanç de de 4 victòries i 6 
derrotes. L’entrenador Coro destaca 
que necessiten constància: ”tempora-
da on comencem amb espectatives no 
reals després de l’any passat. Com-
petim partits però no sabem guanyar. 
Molts errors en defensa i atac ens por-
ten a perdre, però a la que hem corre-

git, hem guanyat. Ens falta continuïtat, 
però si som constants podem competir 
i guanyar contra tothom.
El Badalonès continua a les posicions 
de baix amb balanç 2-8. Els dimonis 
han competit en molts partits, però 
se’ls ha escapat la victòria en el final. 
L’entrenador Pol Amigó, destaca: “es-
perem consolidar i mostrar amb més 
continuïtat la identitat que volem tenir 
com a equip i com a club, que els ju-
gadors segueixin creixent i competint 
cada jornada”. Els Maristen han millo-
rat respecte l’inici i es situen a mitja 
taula amb 4-6. Javi Espinosa valora 
el primer tram de temporada: “ens ha 
costat trobar la identitat, la manera de 
jugar i gaudir a pista. Tenim la voluntat 
de treball i confiança en el grup com 
per creure en el caràcter i l’esperit 
d’aquest equip”.

El balanç dels equips de 
Copa Catalunya
Els entrenadors dels respectius equips 
confien en l’evolució positiva 
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1a Masculina

La Minguella continua a les primeres po-
sicions de la lliga. L’alt ritme i intensitat 
són dues claus per estar amunt. Jordi 
Salichs amb 13p per partit és el més 
destacat dels blaus. Qui l’acompanya és 
el Llefià, amb el mateix balanç de 7-3, 
en què el referent de l’equip, Alejandro 
Eñeso, anota 24 punts de mitja per partit. 
El Círcol també es troba en bon moment 
a la temporada, traient partits importants 
i un equilibri de 6 victòries i 4 derrotes.  
Roger Marcos amb 13 punts és el màxim 
referent ofensiu de l’equip. El Sant An-
dreu, situat a mitja taula amb balanç de 
5-5, ha vist com podria haver obtingut 
més triomfs que s’han escapat en els úl-
tims minuts. Max Planas amb 13 punts 
per partit, guia el Natzaret en la part 
ofensiva. Per últim, el Bufalà continua 
sense troba la millor versió i encadena 
set derrotes en el que va de lliga. Eduard 
Carballo amb 13 punts de mitja lidera el 
Bufalà des de la pintura.

1a Femenina

El Llefià i la Minguella s’han adaptat 
en bona manera a la nova competició. 
el conjunt de Casagemes va començar 
molt bé la temporada, continuant amb 
les bones sensacions de la temporada 
passada. El conjunt de la Jessi Garcia 
ha acumulat el cansanci i, sobretot, ha 
pagat car les lesions de les últimes set-
manes. La gran victòria contra el Femení 
Maresme tornarà a donar confiança a les 
blaves. En canvi, el Llefià, va començar 
amb mala dinàmica i sense trobar el 
joc i intensitat que tant les caracterit-
za. A mesura que les jornades han anat 
avançant, el conjunt de Sergio Arias ha 
anat trobant els seus sistemes i ha re-
cuperat peces importants que faltaven a 
l’inici de temporada. Els dos equips es 
troben a la zona tranquil·la de la taula. 
La Minguella amb un balanç de cinc vic-
tòries i cinc derrotes, i el Llefià amb cinc 
triomf i qautre derrotes, amb un partit 
menys.

Foto: AE Minguella

Minguella i Llefià a les primeres posicions de 1a Cat Masc
Els dos equips femenins s’adapten positivament a la nova categoria

Del 16/12/2022 al 04/01/2023
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Aquest cap de setmana s’ha celebrat a 
Bàscara el Torneig Classificatori Català 
per al Torneig Estatal, l’antic Torneig 
Zonal, amb la participació de 15 palis-
tes badalonins. Pau Lloret, va repetir 
triomf en la categoria reina, fent valer la 
seva condició de favorit i proclamant-se 
campió per tercera vegada en un Zonal.  
Arnau Raventós també va superar la 
fase de grups i la primera ronda, caient 
finalment a 1/16 de final.  Joan Grana-
dos que va caure en semifinals amb el 
campió  i va acabant el torneig guanyant 
el bronze.  En infantils,Mariona Bachs 
que partia com una de les favorites va 
caure a 1/8 de final i acabar 13a  i en 
nois, Pablo Lucas va realitzar un bon 
torneig arribant fins a 1/16 de final. En 
sènior, Eduard Garcia va caure a 1/4 de 
final i  Àngel Giménez en veterans +40 
no va poder passar de grup.

Pau Lloret campió al Torneig Zona per 
tercera vegada
En la categoria benjamí, Joan Granados va aconseguir el bronze
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A per la Copa 
d’Espanya

Els Badalona Dracs es veuran les cares 
contra els Black Demons.
Després de la derrota en l’última edi-
ció, els Badalona Dracs volen tor-
nar-se a coronar com el millor equip 
d’Espanya. Els Dracs arriben a la cita 
després de guanyar les semifinals 
contra l’Alcobendas. Els conjunt bada-
loní confia en el seu bon treball i asse-
gura que serà un partit molt competit 
davant un equip amb qualitat. La final 
de la Copa d’Espanya es disputarà a 
Madrid.

Foto: Dracs




