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Els Reis venen
La Cavalcada tindrà un darrer tram inclusiu silenciós 
que acabarà a Sant Bru, cantonada riera Canyadó
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Els Reis d’Orient tornaran a passar pels 
carrers de Badalona aquest 5 de gener i ho 
faran sense cap mena de restricció antico-
vid, després de tres anys. L’última cavalcada 
“normal” va ser la del 2020, pocs mesos 
abans que s’apliquessin les primeres res-
triccions.
A l’espectacle hi trobareu, entre altres com-
parses: l’Estel, que il·lumina el camí dels 
Reis; els entremaliats carters reials que 
demanen les cartes als més menuts, les 
carrosses dels Reis, la carrossa Carbonera 
que estarà plena de carbó per als que no 

Els Turnemis, els 
ajudants badalonins 
dels Reis d’Orient 
tornaran a ser 
protagonistes

La Cavalcada 
estrenarà un tram 
inclusiu per a nens 
amb alguna atenció 
especial

s’han portat bé; i les desitjades carrosses 
dolces. A més, tota la comitiva reial estarà 
dinamitzada per uns personatges emblemà-
tics de Badalona, els Turnemis, que són els 
ajudants dels Reis.

El recorregut
La Cavalcada de Reis de Badalona d’aquest 
any  començarà a les 18 hores des de l’avin-
guda de Pius XII, a la cantonada del carrer 
de Ramiro de Maetzu. Després continuarà 
per l’avinguda del Marquès de Sant Mori 
fins a girar per baixar pel carrer de Juan 

Valera. A les 18.45 hores, la comitiva arri-
barà al Gorg i recorrerà el carrer d’Alfons XII, 
posteriorment el carrer de Francesc Macià, 
el carrer de la Creu i el carrer de Francesc 
Layret, fins a arribar a la plaça de la Vila a les 
20 hores. En aquest punt la Cavalcada can-

CAVALCADA 2023

Badalona està llesta 
per la primera 
Cavalcada de Reis 
sense restriccions
El recorregut no passarà pel carrer Prim 
i acabarà a la riera Canyadó

Del 05/01 al 19/01/2023

via el seu recorregut respecte a altres anys i 
continuarà fins al carrer de Sant Bru, on es 
posarà punt final a la celebració al voltant de 
les 20.45 hores.
La gran novetat d’aquesta edició és que el 
recorregut no acabarà al carrer Prim, sinó 
que seguirà pel carrer de Sant Bru fins a la 
cantonada de Riera Canyadó. El canvi ha 
estat motivat per les obres al Pavelló Albert 
Esteve, lloc on normalment es guarda tot el 
material de la Cavalcada, i s’ha optat per fer-
ho a l’escola Lola Anglada, al costat del final 
del recorregut. 

Tram inclusiu
La Cavalcada de Reis 2023 estrenarà un 
tram inclusiu per a nens amb alguna atenció 
especial. Aquest serà el darrer tram, des dels 
pisos de Can Mercader, al carrer de Sant 
Bru, fins al final, a la cantonada de Riera 
Canyadó. S’abaixarà la música de l’especta-
cle i els speakers parlaran sense fer sorolls 
estridents que puguin molestar al públic al 
qual va dirigit aquest tram.

La rebuda dels Reis d’Orient
Abans de la Cavalcada, el dia 5 de gener al 

matí, els Reis es passejaran pel litoral ba-
daloní a bord del vaixell Ciutat de Badalona 
fins a arribar al Port. Allà es farà la rebuda 
institucional i l’alcalde Rubén Guijarro els 
lliurarà el pa, la sal i la clau de la ciutat per-
què puguin entrar sense problemes a totes 
les llars de Badalona. Per tal que els infants 
gaudeixin d’aquestes festes i puguin prepa-
rar-se per l’arribada de Ses Majestats, Ba-
dalona ha preparat tot un seguit d’activitats.
L’escenografia que proposa l’espectacle 
d’enguany és una oda a la creació, la imagi-
nació i l’esperit juganer de les persones. En 
l’espectacle itinerant d’enguany les tres ca-
rrosses Ses Majestats estaran engalanades 
amb motius relacionats amb els jocs, les jo-
guines i les aventures que es persegueixen 
des de la infantesa i ens acompanyen durant 
tota la vida.

5 tones de caramels
Com cada any, el bus turístic de Tusgsal 
serà l’encarregat de repartir les més de 5 to-
nes de caramels, una per cadascun dels cinc 
quilòmetres de cavalcada. Durant el darrer 
tram inclusiu, es pararà de tirar caramels per 
respectar les persones atenció especial.

Recorregut Cavalcada de Reis 2023
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L’Ajuntament de Badalona posarà a dis-
posició un servei d’atenció integral LGTBI 
per garantir actuacions coordinades que 
abordin les necessitats específiques del 
col·lectiu. Durant la darrera setmana de 
gener s’ha previst que s’iniciïn una sèrie 
de presentacions per fer conèixer el pro-
jecte. El servei s’ubicarà a l’edifici d’El Vi-
ver i, actualment, es troba en fase de que el 
departament de contractació tramiti l’expe-

dient perquè surti a licitació pròximament. 

La xarxa SAI
La Xarxa de Servei d’Atenció Integral LGB-
TI de Catalunya és un servei integral, de 
qualitat i de proximitat per a persones que 
pateixin, hagin patit o estiguin en risc de 
discriminació o violència per orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de 
gènere.Manifestació LGTBI a Badalona

Badalona tindrà un servei 
d’atenció integral LGTBI

Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com

L’Ajuntament promet que 
Can Casacuberta estarà 
oberta parcialment el 13 
de febrer

Nova data per la reobertura de la Biblioteca 
Central Can Casacuberta. La Regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de Badalona, Anna 
Maria Lara, ha fixat el 13 de febrer de 2023 
com dia que gran part de la biblioteca tor-
narà a estar al servei del ciutadà.
En l’audiència pública celebrada el passat 
29 de desembre, es va explicar que serà una 
obertura parcial: la sala infantil continuarà 
tancada i s’obrirà quan acabin unes obres 
de millora pendents. Des del consistori s’ha 
detallat que aquesta part de la biblioteca no 
reuneix tots els requisits de seguretat, com 
ara l’absència de vies d’escapament.
En l’anterior audiència pública feta el 15 
de setembre Anna Maria Lara va assegurar 

La Regidora de Cultura, Anna Maria Lara, 
ho va assegurar en una audiència pública

S’ubicarà a les dependències de l’edifici 
d’El Viver

que estaria “oberta en el darrer trimestre de 
l’any”, però no ha pogut ser així per un nou 
retard en les actuals obres i problemes bu-
rocràtics. Malgrat sigui, per tant, una pro-
mesa incomplerta, és motiu de celebrar que 
serà el primer cop en més de tres anys, i 
tres alcaldes diferents, que es dona una data 
exacta de reobertura.
Des de fa ja més de tres anys, la biblioteca 
roman tancada a causa de l’execució d’unes 
obres de climatització. Des de la regidoria, 
s’han excusat d’aquests retards assegurant 
que quan es tanca un equipament, és molt 
difícil tornar-lo a obrir, perquè ha de com-
plir amb tota la normativa vigent. En aquest 
sentit, fa un parell de setmanes l’Ajuntament 

va treure a licitació les obres d’adequació 
del sistema de detecció d’incendis i del 
recorregut d’evacuació i accessibilitat de 
la Biblioteca de Can Casacuberta i l’Espai 

Betúlia. El pressupost és de 96.000€ i la 
durada prevista és de quatre mesos i és un 
dels darrers requisits per adequar l’espai a 
la normativa vigent.

Foto: arxiu
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Marina de Badalona, l’empresa conces-
sionària del Port de Badalona, ha iniciat 
els tràmits per a la licitació de les obres 
de construcció del viaducte del ferroca-
rril per sobre del canal i la rotonda de la 
zona Nord del Port.
La construcció del viaducte del ferroca-
rril és clau per avançar en la fase final 
del projecte del Port Esportiu i Pesquer 
de Badalona, que sumarà a la seva activi-
tat al voltant de la dàrsena principal i els 
molls actuals, tot el potencial de l’eix del 
canal, amb 200 amarradors més i 4.000 
metres quadrats d’usos comercials.

Unir el litoral badaloní i la resta de 
la ciutat 
La construcció del viaducte és un ele-
ment imprescindible per enllestir defi-
nitivament la construcció del nou canal 
del Gorg i unir el litoral badaloní i la 
resta de la ciutat, creant així una nova 
centralitat urbana. Actualment, abans 
d’arribar a la fase final del projecte, 
s’estan executant les obres per fer els 

primers 250 metres del canal, que van 
iniciar-se el passat mes de juny i que 
estaran enllestides durant la primavera 
de 2023. 

Surten a licitació les obres per construir el viaducte 
de ferrocarril del canal del Port de Badalona

Els treballs inclouen l’adequació de 
l’espai per al desviament provisional de 
les vies del ferrocarril, tal com demana 
Adif, una actuació que és imprescindi-

Inspecció de treball ha confirmat 
que a l’edifici de la Guàrdia Ur-
bana de Badalona del Turó d’en 
Caritg hi ha un problema amb el 
control de les temperatures. Les 
característiques de l’edifici així 

Àlex Adrián és el primer 
nadó nascut a Can Ruti 
aquest 2023

L’Àlex Adrián ha estat el primer nadó nascut a l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona aquest 2023. El nouvingut és 
fill de l’Arminda i d’en Rubén, va néixer a les 00.25h de l’1 de 
gener i ha pesat 3.590 grams.

com l’antiguitat dels equips de 
calefacció i climatització existents, 
fan que el fred sigui especialment 
intens a les nits d’època hivernal i 
la calor intensa durant el dia entre 
el juny i setembre. Fa uns mesos, 

la secció sindical de SIP- FEPOL 
va denunciar a Inspecció de Tre-
ball aquesta situació. L’Ajuntament 
va fer una compra extraordinària 
d’equips de climatització portà-
tils, coneguts com a pingüins, 
però des d’Inspecció de treball 
s’ha determinat que no aporten la 
climatització necessària en espais 
grans i que poden comportar risc 
de sobrecàrrega elèctrica, essent 
una mesura provisional totalment 
insuficient. 

Adoptar mesures provisionals
Inspecció del Treball ha requerit 
a l’Ajuntament que, mentre no es 
pugui fer les actuacions tècniques 
necessàries, s’hauran d’adoptar 
mesures provisionals organitzati-
ves i d’EPIs i/o roba de treball que 
eviti que el personal estigui expo-
sat a situacions de risc derivades 
de les temperatures fredes, ara a 
l’hivern, i càlides a l’estiu.

Ha de servir per crear un nou eix de centralitat metropolitana

Inspecció de treball assegura que l’edifici 
de la Guàrdia Urbana no compleix amb la 
normativa de prevenció de riscos laborals

ble per no interrompre el servei del fe-
rrocarril mentre es construeix el viaduc-
te definitiu, que podria entrar en servei 
l’estiu de 2024. 

Pots veure el 
vídeo aquí
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El 2023 ja és aquí i amb ell arriben les re-
baixes d’hivern. Algunes marques ja han 
avançat les rebaixes per fomentar les com-
pres de Nadal i Reis, però la majoria ho 
faran després del dia de Reis. A la gran ma-
joria de les botigues físiques, les rebaixes 
començaran entre el 6 i 7 de gener i duraran 
fins al 7 de març. Aquest és el període de 
rebaixes aprovat pel Consell Assessor de 
Comerç que és l’òrgan que recomana els 
dies que conformen les rebaixes d’hivern i 
d’estiu a Catalunya. Malgrat que són molts 
els establiments que rebaixen considerable-
ment els productes, el sector de la moda és 
sens dubte un dels més demandats durant 
aquests dies. 

Rebaixes en les principals marques
Les principals marques de roba, com el Corte 
Inglés, no faran cap mena de modificació al 
calendari i a partir del 7 de gener hi haurà 
descomptes que arribaran al 40% en alguns 
dels seus productes. Les empreses d’Inditex 
també començaran les rebaixes a partir del 7 
de gener, però a partir del dia 6 ja es podran 
obtenir descomptes en alguns productes on-
line. Hi ha excepcions: Mango va començar 
el 29 de desembre i H&M el 3 de gener. 

Comencen les rebaixes d’hivern 

Badalona tanca l’any 
amb 12.164 persones aturades

Badalona ha tancat el 2022 amb 
12.164 persones aturades. Aques-
ta és la xifra més baixa des del 
juny de 2008 i representa una dis-
minució de l’atur de 203 persones 
al mes de desembre.
D’aquesta manera es manté la ten-
dència a la baixa registrada des 
de l’octubre. Són un total de 637 

Segueixen les cremes 
de contenidors

Els veïns de barris com Sant 
Roc, el Remei o el Congrés 
es segueixen despertant amb 
diversos contenidors d’escom-
braries cremats. Tant Mossos 
d’Esquadra, com Guàrdia Urba-
na apunten al fet que l’autor dels 
fets segueix sent l’home conegut 
com al “piròman de Badalona”. 
Després del pic d’incendis pro-

vocats durant la darrera set-
mana d’octubre al carrer Font i 
Escolà i voltants, els casos de 
cremes de contenidors no han 
parat. Els incendis no es limi-
ten a Badalona, sinó que altres 
zones properes, com al barri de 
La Mina de Sant Adrià, també 
s’han patit situacions similars 
els darrers mesos.

menys que el 2021. La tendència 
no ha estat única a Badalona, sinó 
que a ciutats properes com Santa 
Coloma de Gramenet també ha 
baixat en 93 persones i Sant Adrià 
de Besòs s’ha disminuït en 57. A 
la resta de Catalunya la xifra total 
de persones aturades a finals del 
2022 ha estat de 346.338 aturats, 

la xifra més baixa en 15 anys.
Segons el Primer Tinent d’Alcal-
de de Badalona, Alex Montornès, 
l’objectiu per la ciutat durant l’any 
2023 és “baixar la barrera de les 
12.000 persones aturades per 
primer cop en 15 anys”, tal com 
ho ha exposat a la seva compta de 
Twitter.

El Centre 
Comercial 
de Montigalà 
regala un any de 
compres gratis

El CC Montigalà celebrarà en gran 
l’arribada de 2023 amb el sorteig ‘El 
millor any de la teva vida’, amb el 
qual els participants opten a aconse-
guir dotze mesos de compres gratis 
en compres fins a 150 euros. A més, 
Montigalà obrirà al complet diumen-
ge que ve, 8 de gener, en el seu horari 
habitual coincidint amb el període de 
Rebaixes amb descomptes i promo-
cions especials en la seva extensa 
oferta de moda i complements.

El període és del 7 de gener fins al 7 de març

És la xifra més baixa d’aturats des del juny de 2008

Incendi de la darrera setmana al barri de Sant Roc
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A la Fàbrica de Joguines, els Turnemis treballen de forma intensa per tenir preparats tots els regals abans de la Nit de Reis i al Campament 
Reial els Reis Mags, patges o carboners es preparen abans de la Cavalcada. Les entrades pels dos espais es van exhaurir en menys de 
dues hores, després del gran èxit de les darreres edicions.

Un nou Campament Reial a Can Solei 
amb més possibilitats
Més de 26.000 persones han passat 
aquests dies pel Campament Reial, un 
espai màgic on veure les comparses ar-
tístiques que participaran en la Cavalcada 
dels Reis d’Orient. Un camí de màgia que 
aquest any ha canviat la seva ubicació al 
Parc de Can Solei i Ca l’Arnús. El fet de 
ser en un parc, l’ambientació ha guanyat 

La Fàbrica de Joguines repeteix l’èxit de 
les darreres edicions
El Centre Cultural l’Escorxador-Nau 3 
s’ha tornat a transformar en la “Fàbrica 
de Joguines” dels Reis d’Orient. És el lloc 
on els personatges anomenats Turnemis 
s’encarreguen de construir i empaquetar 
els regals que es repartiran durant la nit 
del 5 de gener. El recorregut està dividit 
en tres espais: l’Oficina de Correus, l’Em-

La Fàbrica de Joguines 
i el Campament Reial escalfen motors 
abans de la Cavalcada de Reis
Centenars de persones han pogut visitar els dos espais màgics

Fotos: Josep Sancho

molta més màgia a l’aprofitar diversos ra-
cons. El color de la llum, de la música, 
dels balls de les comparses artístiques, 
del vestuari i de les decoracions i atrez-
zos ajuden a gaudir de tots aquells ele-
ments de la tradició reial. Unes enormes 
girafes animades per uns actors també 
interactuen amb els més petits. A més, 
els més petits han pogut portar la carta 
als Reis.

paquetadora i el Magatzem. A vegades, 
les grans diversions i entreteniments 
pels més petits no són pas aquelles 
més costoses. Una de les grans atrac-
cions de final del recorregut d’aquesta 
“fàbrica” és buscar el teu nom entre els 
centenars de paquets, regals, que hi ha 
en l’anomenat Magatzem. Els Turnemis 
també ajuden als infants a trobar “els 
seus regals” per tot l’espai.

Núm. 754
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Diverses entitats de Badalona van 
organitzar una concentració a la 
Plaça de la Vila per fer un crit unà-
nime contra la violència masclista. 
D’aquesta manera van voler recor-
dar totes les dones assassinades 
l’any 2022. L’última setmana de 
l’any van ser assassinades 8 do-
nes a l’Estat per violència masclis-
ta i sumen un total de 46 dones al 
llarg d’aquest 2022, segons la xifra 
oficial del ministeri d’Igualtat. Des 
de la Federació de Dones es va re-
clamar que els veïns estiguin alerta 
de possibles agressions. L’acte va 
consistir en una performance i la 
lectura d’un manifest.

8 dones assassinades a Espanya 
aquest mes de desembre
Han estat vuit les dones que han 
mort aquest desembre a Espanya 
assassinades per la parella o ex-

parella. Un mes tràgic que ha 
significat el registra més alt de 
tot l’any. A Catalunya, la xifra 
total de crims comesos durant 
tot l’any ha estat de 12, comp-
tant també els crims comesos 
per agressors fora de l’àmbit de 
la parella. Dos han estat durant 
el passat mes de desembre.

Víctimes assassinats masclistes durant l’any 2022 a Espanya

150 persones es concentren a Badalona per 
recordar les víctimes d’assassinats masclistes 
durant el 2022
La Plaça de la Vila va acollir aquest acte el divendres 30 de desembre

Del 05/01 al 19/01/2023

Aquest dimarts al matí la Direcció General 
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat han 
activat un avís preventiu de contaminació per 
partícules en suspensió PM10 a Barcelona 
i l’entorn metropolità, que inclou Badalona. 
L’avís s’ha activat en superar aquest dilluns 
el llindar de 50 µg/m3 en més d’una estació 
de mesura de la zona de protecció especial i, 
també, a la plana de Vic. La previsió indica 
que els nivells es mantindran elevats a tot el 
territori.

Intrusió de pols africana 
La mitjana diària dels nivells de PM10 del dia 
2 de gener va ser superiors al valor de 50 µg/
m³ en més d’una estació de mesurament de 
la Zona de Protecció Especial de l’Ambient 
Atmosfèric (àrea de Barcelona i Vallès-Baix 
Llobregat). També es van produir supera-
cions del valor límit diari a la Zona de Qualitat 
de l’Aire de la plana de Vic. La previsió indica 
es podria superar el valor diari de 50 µg/m³ 
durant els propers dies, donat que es preveu 
que la intrusió de pols africana persisteixi i 
que les condicions de dispersió no millorin 
significativament. 

S’activa el primer avís preventiu de l’any per 
contaminació per partícules en suspensió PM10

Mor Rosa Bové, activista 
de diverses causes 
socials a Badalona

La T-Casual es queda 
sense la bonificació i 
tornarà a costar 11,35 
euros

Renfe retornarà la 
fiança dels abonaments 
gratuïts el pròxim 
dilluns 9 de gener

Rosa Bové, responsable i 
portaveu de diverses en-
titats badalonines, com 
Deixem de Ser Invisibles, 
Federació de Dones o 
PAM, va morir aquest 31 
de desembre. El nostre 

El Govern espanyol ha con-
firmat que manté la rebaixa 
del 30% per als títols inte-
grats i l’Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM) ha 
anunciat la congelació de 
les tarifes mantenint la re-
baixa del 20% en alguns 

Els usuaris que van adqui-
rir els títols amb targeta re-
bran els diners de manera 
automàtica i els que van 
pagar amb efectiu s’hauran 
d’acostar als punts de ven-
da de les estacions a partir 

més sincer condol a la 
família i amics d’una 
persona que va lluitar 
per millorar la vida de les 
persones amb diversitat 
funcional de la ciutat de 
Badalona.

títols (T-Jove i T -Usual). 
En canvi, en alguns ca-
sos, com el de la T-Ca-
sual (l’antiga T-10), s’ha 
decidit que no rebrà cap 
rebaixa de les tarifes du-
rant aquest 2023 i tornarà 
a costar 11,35 euros.

del 15 de gener. Cal re-
cordar que per tenir dret a 
rebre el retorn de la fiança 
s’hauran d’haver fet un 
mínim de 16 viatges entre 
l’1 de setembre i el 31 de 
desembre.

Badalona es troba a la zona afectada i es preveu que els nivells es mantindran elevats 
Una fase prèvia abans de l’episodi ambiental
L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibi-
litat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de 
produir necessàriament, i s’activa per reduir 
les emissions de contaminants, en aquest 
cas, les partícules que s’emeten per causa de 
les activitats humanes, que s’afegeixen a les 
que hi ha presents a l’atmosfera per motius 
naturals. Aquest avís comporta indicar en 
els panels lluminosos dels principals eixos 
viaris que el nivell de contaminació és elevat; 
informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús 
del transport públic envers el vehicle privat; 
notificar a les activitats industrials i obres 
públiques i de generació elèctrica que activin 
els protocols de treball previstos en aquests 
casos; recomanar als municipis que aturin o 
redueixin les activitats o obres amb materials 
pulverulents.  

Els muncipis afectats
Els municipis que els hi afectarà l’alerta, 
ja que són de la conurbació de Barcelo-
na, són Badalona, Barcelona, l’Hospitalet 
de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa 
Coloma de Gramenet, Castelldefels, Cor-
nellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Mo-

lins de Rei, Esplugues de Llobregat, el 
Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobre-
gat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, 
Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Ba-
dia del Vallès, Barberà del Vallès, Caste-
llbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada 

i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant 
Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, 
Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, 
Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mo-
llet del Vallès, Montmeló, Montornès del 
Vallès, Parets del Vallès, i Sant Fost de 
Campsentelles. 

Contaminació a la ciutat de Barcelona

Núm. 754



 

CULTURA 15 Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.comCULTURA14 Albert Sancho - redaccio@diaridebadalona.com

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dissabte 7 de gener
Millors Versions 
al Sarau 08911 
(23:45h)

Dissabte 14 de gener
“A toda máquina 2” 
per Ricardo F  + Warm 
Up Rafa DM l’Estraperlo 
(23:59h)

Divendres 6 de gener
Cinema: La noche de los 
reyes del Newstyle a l’Es-
tarperlo (23:59h)

Dijous 12 de gener
Conferència: Perfumeria 
Parera, la història d’un 
èxit al Museu de Badalona 
(19:00h)

Dijous 5 de gener
Rebuda de Ses Majestats 
els Reis d’Orient al Port de 
Badalona (16:30h) i Cavalca-
da de Reis (a partir de les 18h)

Dimecres 11 de gener
Banc del Temps 
a la Biblioteca Sant Roc  
(17:00h)

Dimecres 18 de gener
Cinema: Maija Isola. Ella, 
el color i la forma al Teatre 
Margarida Xirgu 
(21h)

Dissabte 14 de gener
Visita guiada a la fàbrica 
de l’Anís del Mono 
(Diverses sessions de 10 a 
13h)

Dissabte 7 i diumenge 8 
de gener Els Pastorets, 
últimes sessions al Teatre 
d’El Círcol (18h)

Dilluns 9 de gener
Club de lectura de còmic 
“No passaran de Vittorio 
Giardino” a la Llibreria Mi-
tja Mosca (19:30h)
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L’Espai Betúlia acull a partir del dimarts 
17 de gener, i fins al 3 de març, l’expo-
sició “Paraula, matèria, imatge”. Lluís 
Ivern, Agustí Penadès i Arnau Puig mos-
tren una mirada a tres bandes, tres llen-
guatges complementaris que ensenyen la 
visió personal de tres autors en un mateix 
treball. L’exposició convida un conjunt de 
fotografies (imatge) de Lluís Ivern on ex-
plora les formes, textures, ombres i llums 
contingudes en algunes de les obres es-
cultòriques (matèria) d´Agustí Penadès. 
Es tracta d’una aproximació compositiva 
que deixa de banda el registre formal de 
la peça individualitzada, per endinsar-se 
en el joc visual i les qualitats plàstiques 
que ofereix cadascuna de les escultures 
escollides. El filòsof i crític d’art Arnau 
Puig reflexiona sobre aquestes imatges. 
El dimarts 14 de febrer a les 19h hi ha 
programada una visita Guiada amb Lluís 
Ivern. Cal reserva prèvia trucant al 93 464 
62 55 o escrivint a espaibetulia@bada-
lona.cat

Tres mirades en una exposició
Penadès ens convida a aprofundir en la 
visió del seu treball volumètric i espa-
cial, a través d’algunes maquetes que són 
l’origen de moltes de les seves obres. Es 
tracta del punt de partida d’escultures de 
dimensions molt variades. L’artista ens 

La Trena: el gran èxit teatral a 
Catalunya arriba a Badalona

Paraula, matèria i imatge: 
la nova exposició de l’Espai Betúlia

A finals d’aquest mes de 
gener, arriba un dels plats 
forts de la temporada al Tea-
tre Zorrila. La Trena és un 
fenomen literari de Laetitia 
Colombani ja s’ha convertit, 
també, en un gran èxit tea-
tral a Catalunya. Dirigida per 
Clara Segura, La trena és la 

Conferència 
“Perfumeria Parera, 
la història d’un èxit”

El dijous 12 de gener a les 
19h, l’autora del llibre Per-
fumeria Parera. 100 anys de 
Varon Dandy, Núria Casals, 
ens aproxima a la història 
d’aquesta empresa que va ser 
fundada a Badalona per Joan 
Parera com un petit establi-
ment i que, ben aviat, es va 

convertir en una de les cases 
més importants del sector a 
tot el país. La conferència es 
troba dins el marc de l’expo-
sició Perfumeria Parera. 100 
anys de Varon Dandy que 
podeu visitar al Museu de 
Badalona fins el 14 de maig 
de 2023.

El divendres 27 de gener al Teatre Zorrilla

A partir del dimarts 17 de gener

Del 05/01 al 19/01/2023

història de tres dones que, 
nascudes en continents 
molt dispars (Índia, Itàlia 
i Canadà), comparteixen 
unes idees i sentiments 
que les uneixen en un po-
derós anhel de llibertat. La 
Smita, la Giulia i la Sarah 
no es coneixen, però tenen 

en comú l’empenta i la tenacitat 
de les dones que rebutgen el 
que el destí els ha reservat i es 
rebel·len contra les circumstàn-
cies que les oprimeixen. Els 
seus camins s’entrellacen com 
fils invisibles i formen una tre-
na que simbolitza la voluntat de 
viure amb esperança i il·lusió.

ofereix, així, una certa didàctica dels seus 
mètodes de treball. El filòsof i crític d’art 
Arnau Puig va ser un entusiasta seguidor 
de la trajectòria d’aquest escultor de qui, 
en ocasions diverses, va realitzar agudes 
disseccions. Lluny de fer-ne una mera 
presentació del treball compartit de dos 

artistes, Puig va implicar-se en aquest 
projecte assumint el protagonisme amb 
què s’havia plantejat la seva intervenció, 
elaborant uns textos on la paraula és una 
eina per endinsar-se en les formes i ma-
tèries, a través d’una determinada visió 
fotogràfica de les obres de l’artista.
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Col·lapse total

El Joventut perd virtualment les opcions 
de ser cap de sèrie a la copa, de la qual 
n’és l’amfitrió, el dia que Carles Duran era 
escollit millor entrenador del desembre a 
l’ACB i veuen tallada la ratxa de sis vic-
tòries seguides.
Des de l’inici de partit ja hem pogut veure 
la superioritat gironina vers la badalonina, 
en què Gasol i Miletic superaven Tomic 
i Parra. El Girona ha fet un parcial ràpid 
12-5 però la Penya ha reaccionat amb tri-
ples de Ribas i Feliz. El segon quart ha es-
tat una desconnexió conjunta verd-i-negra 
que ha propiciat una avantatge pel conjunt 
d’Aíto impossible de remuntar. Amb Taylor 
anotant des del triple guiava un parcial 
de  14-0, amb la direcció de Colom com 
a director (39-23). Feliz a falta d’un minut 
per arribar a la mitja part posava fi a 5:52 
sense sumar per la Penya i Tomic amb 3 
punts deixava el 41-28.

Foto: penya.com

Amb Tomic carregat de faltes, el Girona ha 
aprofitar per fer mal dins la zona i tornar 
a agafar la màxima del partit amb un triple 
de Fjellerup (59-43). El conjunt de Carles 
Duran no ha trobat cap manera de can-
viar el ritme de partit i trobar situacions 
favorables ja que el gran descencert des 
del triple (8/33) ha estat un mal de cap 
constant. Prkacin ha posat la renda més 
alta (69-51), llavors la Penya és quan ha 
tret caràcter i ha realitzat uns últims cinc 
minuts bons, retallant la distància (72-61) 
a falta de dos minuts, però sense opcions 
reals a entrar a partit, i acabar caient a 
Fontajau (79-63).
Sense temps per lamentacions i tornant a 
creure en l’èxit i la confiança dels últims 
sis partits de lliga, el pròxim dissabte dia 
7, la Penya buscarà una nova victòria con-
tra un Granada que arriba en hores baixes, 
per lesions i resultats.

La Penya ha estat desapareguda durant 35’ i no ha pogut aguantar a un Girona que ha 
realitzat el millor partit de la temporada.
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Que l’Olímpic continuï sent un fortí

Tot i la derrota contra el Girona, 
no cal oblidar les sis victòries que 
va aconseguir el conjunt de Carles 
Duran. El cansanci i les poques 
idees van resultar claus en un 
partit que ni va sortir bé. Següent 
rival: Granada. Es preveu un partit 
de ritme alt en anotació. Els dos 
equips juguen a tanteig alt i pos-
sessions curtes, basant el triple 
com a punt fort.

Dinàmiques
Els dos equips arriben comple-
tament en dinàmiques oposades. 
Mentre els verd-i-negres es man-

tenen forts a casa, el Granada ha 
perdut els últims sis partits que ha 
jugat, en què les lesions de Felicio 
i Luke Maye han estat molt dures.

Objectius
La Penya continua una setmana 
més integrada en les posicions de 
play off (Copa certificada per ser 
l’amfitriona) , però ha de guanyar 
si vol començar a creure’s ser cap 
de sèrie a final de temporada. En 
canvi, el Granada, a causa de les 
últimes sis derrotes i sense op-
cions a copa, està a només dues 
derrotes de la zona de descens. 

Guanyar começa a ser una obli-
gació.

Jugadors clau: Ante Tomic tor-
narà a ser diferencial, i Henry 
Ellenson i Simon Birgander hau-
rien de donar un pas endavant 
perquè el rival està afectat per 
les lesions al seu joc interior. El 
nou fitxatge del Granada, Youssou 
Ndoye intentarà aturar al gegant 
croat. Per part del Granada, Alex 
Renfroe i Bropleh seran els enca-
rregats de portar el pes ofensiu 
de l’equip, jugant més de 25’ per 
partit. 

El Granada serà el pròxim rival de la Penya

La Penya passa per sobre el Betis, 
en un partit marcat per la diferència 
al primer quart (93-81)

El far de Dubrovnik 
segueix il·luminant 
Badalona

La Penya ha volgut matar ràpid al partit contra 
el Betis i ho ha fet gràcies a l’avantatge acon-
seguit al primer quart (26-16). Yannick Kraag i 
Ante Tomic han estat els protagonistes, espe-
cialment el croat que continua sent el jugador 
més determinant un cop rep al palt alt. Amb 
el Betis deixant espais, ha sigut el moment de 
Kyle Guy. El nord-americà ha aprofitat els sis-
temes dissenyats per a ell per anotar 12 punts 
a la primera meitat, dels quals 9 han estat des 
del triple. El partit no s’ha ajustat, i els de Car-
les Duran seguien estirant la diferència a partir 
dels tirs lliures (8/9). El Betis no ha trobat cap 
manera de trobar situacions còmodes i el mo-
tiu és la gran defensa invidual de Vives i Feliz 

Foto: penya.com

Foto: penya.com

sobre l’estrella i motor rival, Shannon Evans. 
La segona part ha començat amb un ritme molt 
pobre per part dels dos conjunts. descans, que 
ha beneficiat més al Betis, però amb poc ànim 
a la remuntada. Els joves del planter Kraag i 
Allen han estat bé davant i darrere mentre que 
Evans ha agafat el ritme habitual de cada cap 
de setmana i ha baixat la diferència 76-70. La 
desconnexió verd-i-negra ha tornat a ser real 
i la direcció de joc en els primers minuts de 
l’últim quart ha estat poc encertada. Evans ha 
fet el possible per ajustar al màxim el partit 
(22 punts a la segona part), però la Penya té el 
MVP de la lliga: Ante Tomic 16 punts, 8 rebots 
i 9 assistències.

L’entrenador del Club Joventut Badalona, 
Carles Duran, ha estat escollit com a millor 
tècnic del mes de desembre de la Lliga En-
desa segons l’Associació Espanyola d’En-
trenadors de Bàsquet (AEEB). Amb quatre 
victòries en quatre partits, l’entrenador 
verd-i-negre aconsegueix per segona vega-
da el premi després d’haver-lo guanyat el 
passat mes de març.
En aquest mes de desembre perfecte per a la 
Penya, sota la direcció de Duran el Joventut 
ha guanyat al BAXI Manresa (68-90), al Le-
novo Tenerife (78-69, i líder en el moment 
de la disputa del partit), 74-91 a la pista del 

Monbus Obradoiro i 93-81 a la darrera jor-
nada de lliga contra el Real Betis Baloncesto.

Carles Duran escollit millor 
entrenador del mes de 
desembre a l’ACB

La localitat de Santa Maria 
del camí, Mallorca, ha estat 
l’escenari del Primer Campus 
de Nadal nascut de la col·la-
boració entre el Club Joven-
tut Badalona i l’equip balear. 
Del 27 al 30 de desembre 
es va celebrar un Campus 
que ha estat un èxit. Amb la 
supervisió de la Penya, l’ac-
tivitat ha servit per oferir una 
experiència única als nois i 
noies d’entre 7 i 17 anys que 
han volgut gaudir del bàsquet 
durant les festes nadalenques. 
Durant el Campus, els nens i 
nenes han pogut aprendre mi-

tjançant la metodologia amb 
què es treballa al Joventut, i 
els entrenadors han après de 
primera mà com es treballa a 
la Penya. David Jimeno, cap 
del planter verd-i-negre, va 
fer una ponència per explicar 
l’exitós mètode de treball del 
Club, així com Aitor López, 
director de l’Escola de bàs-
quet del Joventut. .El Joventut 
ha pogut aportar coneixe-
ments i metodologia a l’hora 
de fer els entrenaments i les 
xerrades tècniques cap als 
nostres entrenadors i els nois 
i noies de l’illa.

Primer Campus entre la 
Penya i el CB Santa Maria

Del 05/01 al 19/01/2023
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Foto: Badalona Futur

Començar el 2023 tal i com el conjunt 
escapulat va tancar l’any 2022 seria la 
millor manera, en què van trencar una 
mala ratxa de set victòries sumant tres 
tiomfs de quatre possibles.
El Badalona rebrà el pròxim diumenge 
dia 8 a les 12:00h del migdia al Muni-
cipal de Badalona a l’Olot, rival que va 
per sota a la classificació -  17è amb 
15 punts - però arribarà amb necessitat 
màxima de victòria. Els dos conjunts 
arriben amb dinàmiques totalment opo-
sades, mentre que el conjunt d’Oriol 
Alsina està en el millor moment de la 
temporada, sumant 10 dels últims 12 
punts possibles, l’equip olotí tot el con-
trari, emportant-se 3 punts dels últims 
quatre partits. Un aspecte que pot marcar 
el partit és que el Badalona és l’equip que 
encaixa més gols de tota la lliga i l’Olot 
el sisè equip. Per tant, es pot preveure un 
matx en què els equips permetin moltes 
ocasions i possibles opcions de gol, tot 
i que el rival és el tercer equip per la cua 
en gols a favor (8) i el Badalona el setè 

(16). En el cas que els escapulats aconseguei-
xin la victòria o empatin, continuaran fora de la 
zona de descens. Si no puntuen, es quedarien 
en 19 punts i podrien tornar a entrar a la zona 
perillosa. 

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Barça  36 36 14

 2. Zaragoza 33 31 15

 3. Damm 32 24 11

 4. Espanyol  26 29 17

 5. San Francisco 26 17 16

 6. Cornellà  25 24 9

 7. Mallorca  24 23 14

 8. Huesca 20 19 18

 9. Girona 19 16 19

 10. Sabadell 18 23 27

 11. Badalona 15 20 25

 12. Constancia 15 14 24

 13. Nàstic Tarragona 12 12 31

 14. Europa 11 17 32

 15. Ebro 11 11 18

 16. FE Grama  9 14 30

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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A assegurar la victòria contra l’Olot
El Badalona Futur buscarà seguir amb la bona dinàmica i 
allunyar-se de la zona perillosa

Copa Catalunya 
El dimecres 4 de gener es va confirmar la 
data en què el FC Badalona té la final de la 
Copa Cataunya contra el FC Andorra: serà 
el 15 de febrer.

Derbi comarcal 
contra la Grama 
al Municipal de 
Badalona

Foto: CF Badalona

Foto: CF Badalona

El juvenil del Badalona rebrà la Funda-
ció Grama en un partit clau a la catego-
ria Divisió d’Honor. Els escapulats van 
tancar l’any amb una important victòria, 
i en cas de guanyar als colomencs, treu-
rien avantatge de dos partits respecte 
les posicions de descens. El Badalona 
es troba 11è a la classificació amb 15 
punts mentre que la Fundació Grama 
és cuer a Divisió d’Honor amb només 
9 punts. 

Puntuar sí o sí. És el que necessita el CF Ba-
dalona a la Tercera RFEF. Després de tres de-
rrotes consecutives, el conjunt escapulat no 
pot tornar a deixar escapar el tren dels punts 
per no veure’s una setmana més en les posi-
cions de descens. El conjunt de Santi Álvarez 
es trobarà al davant la Pobla de Mafument, 
rival a la zona tranquil·la de la taula amb 20 

  Equip PTS GF GC

 1. Teruel 32 19 12
 2.  Espanyol B 30 18 15
 3. València Mestalla 28 26 10
 4. Peña Deportiva 26 25 13
 5. Manresa 26 21 15
 6. Formentera 24 16 13
 7. Terrassa  22 17 13
 8. Aragón 22 16 21
 9. Badalona Futur 19 15 21

 10. Saguntino 18 9 10
 11. Hércules 18 15 19
 12. Prat 18 13 20
 13. Alzira  17 15 17
 14. Lleida Esportiu 16 13 12
 15. Ibiza 14 14 20
 16. Mallorca B  13 7 14
 17. Olot 11 8 16
 18. Ebro 8 7 14

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 Badalona necessita 
puntuar al Municipal

punts (recordar que a la primera volta 
els escapulats van perdre per 1-0). Dels 
8 partits que el Badalona ha jugat al Mu-
nicpal de Badalona, encara no ha acon-
seguit treure cap victòria. Aconseguir la 
primera i sortir de la zona de descens 
seria un cop alt de moral molt important 
de cara el segon tram de lliga.

JOVENTUT

EL JÚNIOR A FEMENÍ DE LA PENYA ÉS PREFERENT A

Les verd-i-negres pugen de ca-
tegoria després d’una primera 
volta excel·lent a la categoria 
Preferent B.
El conjunt de Josep Gómez que-
da líder a la categoria Preferent 
B i puja a Preferent A, la millor 
lliga catalana de la generació. 
Amb un balanç de 13 victòries i 
1 derrota (contra el Safa Claror 
en l’últim partit de lliga), la Pen-
ya júnior femení competirà con-
tra equips femenins històric com 
el Femení Sant Adrià, Almeda, 
Geieg Girona, Segle XXI, Boet 

Mataró, Barça o Mataró.
Les jugadores verd-i-negres Vin-
yet Morató i Míriam Vilafranca 
són les dues referents de l’equip 
júnior, i ja han tingut dinàmica 
amb el primer equip de la Lliga 
Challenge, tant en entrenament 
com en minutatge.
La resta de jugadores que formen 
part de la plantilla són: Núria Es-
quius, Laia Sabaté, Martina Bra-
vo, Laia Oliva, Maria Vives, Pau-
la Barajas, Berta Alegret, Mireia 
Casas, Tania Van Der AA Perez, 
Ariadna Altadill i Laia Izquierdo.

Foto: penya.com

I per què no somiar?

El conjunt de Jordi Vizcaino es 
situa a la segona posició de la 
lliga empatades amb el Zamora 
i a una victòria de les líders, el 
Baxi Ferrol. L’objectiu de l’staff 
tècnic és fer fases per pujar a la 
major lliga nacional, la Lliga Fe-

Foto: penya.com

El creixement de 
Yannick Kraag

El jugador, que va arribar a 
Badalona l’estiu del 2019, 
Amb la lesió de William 
Howard i els pocs minuts de 
Maronka i Ventura, el jugador 
que ha trascendit amb pes a 
l’equip és Yannick Kraag. Amb 
només 20 anys ja és peça im-
portant de rotació  a l’equip, 
sortint de titular en els últims 
partits. El seu físic (2’02cm) i 

envergadura li permet alternar 
diferents posicions tant en 
atac com en defensa. A les 
últimes jornades s’ha pogut 
veure el seu creixement, 13 
punts en 13 minuts contra el 
Betis i a EuroCup, obtenint 
bons registres: 5.3 punts i 
3.7 rebots en 11.3 minuts per 
partit, firmant un 75% en tirs 
de 2 punts.

Foto: penya.com

menina 1, i per aconseguir-ho, 
necessita quedar entre les quatre 
primeres a la classificació. Els 
diferents camins per aconseguir 
l’ascens: quedar primer (directe) 
o entre la segona i novena posi-
ció. Després una final a quatre 

entre les que han guanyat la fase 
anterior.  Assegurar els partits a 
casa i treure les majors possi-
bles victòries fora l’Olímpic és 
vital. Un partit clau serà el que la 
Penya disputarà a casa el dia 15 
de gener, contra el Ferrol.

La Penya es consolida a les primeres posicions 
de la Lliga Challenge i lluitarà per l’ascens a LF1

Del 05/01 al 19/01/2023
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    Foto: CE Seagull

L’equip de Jose Antonio Ruiz 
visitaran el pròxim diumenge a 
les 16h de la tarda al camp del 
Riuprimer de Vic, les cinque-
nes classificades a la Primera 
Nacional Femenina. El Seagull 
està en el millor moment de la 
temporada, sent molt fortes en 

Objectiu: a lluitar pel liderat
Les gavines tindran un rival complicat 
que es manté fort a casa

FUTBOL COMARCAL

Tercera Catalana: El Pomar, 
que va acabar l’any amb una 
remuntada i molt bones sensa-
cions, intentarà seguir el mateix 
camí d’alegries al camp del Vi-
lassar de Mar B, rival per sota 
a la taula però que tambe arriba 
a la cita després d’emportar-se 
els tres punts en l’últim partit. 
El conjunt badaloní haurà de re-
córrer a la seva millor carta, la 
davantera i l’eficacia golejadora.  
És el segon millor equip de la 
classificació en gols a favor (33) 
i dels equips que crea més oca-
sions de perill. 

Primera Catalana: el Llefià té 
un objectiu clar i és continuar 
una setmana més a les posicions 
de dalt a la classificació, que do-
nen accés a les fases de play-off 
per pujar de categoria. Aquest 

cap de setmana tindrà davant el 
San Mauro, el seu rival més di-
recte ja que està una posició per 
sota els badalonins (cinquens) i 
amb dos punts menys (19). Per 
tant, si el Llefià aconsegueix 
puntuar continuarà en la quarta 
posició, però si perd veurà com 
el San Mauro passa per sobre 
seu. El Llefià és el segon equip 
de la categoria que encaixa 
menys gols (9) i necessitarà la 
millor defensa davant un equip 
que és el segon en marcar més 
gols (24).

Segona Catalana: el Lloreda 
li tocar descansar aquest cap de 
setmana. Per tant, passi el que 
passi a la resta de la jornada no 
afectarà a l’equip badaloní ja que 
continurà en l’última posició 
amb només 7 punts.

Foto: Llefià

El Pomar buscarà allargar el bon tram de 
temporada al camp del Vilassar de Mar B
El Llefià visitarà el San Mauro, rival directe a les posicions capdavanteres

defensa i molt eficaces en atac, 
i el resultat és el segon lloc en 
solitari a  un punt del líder de la 
classificació.
El partit es preveu lent i en què 
els dos equips els hi costi trobar 
ocasions de gol ja que es troben 
davant les dues millors defenses 
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de la lliga (Seagull encaixant 
només 5 gols i el Riuprimer 9). 
L’aspecte que juga més a favor 
de les gavines són els gols a 
favor. El Seagull és l’equip que 
més gols marca a la lliga amb 
48 gols, una mitja de  3’6 gols 
per partit.

Sararols i Serna, 
les màximes golejadores
Que el Seagull sigui sego-
naes (a un punt de les líders, 
el Huesca) de la Primera Na-
cional femenina és gràcies a 
molts aspectes, com la defen-
sa, la tàctica, direcció de par-
tit, però per descomptat l’efec-
te golejador. Les gavines han 
sumat 39 gols a favor en els 
13 partits de lliga que s’han 

disputat i Aina Sararols i Sara 
Serna són les màximes pro-
tagonistes en aquests apartat. 
Les dues jugadores ofensives 
de l’equip sumen 11 gols cada 
una, marcant 22 gols dels 39 
totals, un 56%. Sararols i Ser-
na són dos pilars fonamentals 
en l’equip de Jose Antonio 
Ruiz.

Després de l’aturada nadalenca, la 
competició de Copa Catalunya pren 
força. S’acaba la primera volta i els 
equips ja comencen a patir els ner-
vis per no baixar o les il·lusions per 
disputar l’ascens. La Minguella bus-
carà refer-se de la dura derrota contra 
el Jac Sants, el dissabte a la pista de 
l’UE Mataró, que porta quatre victòries 
consecutives i amb la moral alta des-
prés d’assaltar Masnou. Un altre partit 
dur del grup1 serà el que disputarà 
els Maristes Ademar el dissabte a la 
pista del segon classificat, el Mont-
gat. L’Ademar arriba amb confiança 
després de treure una victòria a la 
pista del Ciutat Vella. El cap de set-
mana el tancarà el derbi badaloní del 
grup 3, entre el Círcol i el Badalonès. 
El Cotonifici mira cap a les posicions 
capdavanteres trobant les millors sen-
sacions mentre els dimonis necessiten 
una victòria urgent per tal de no veure 

com els seus rivals directes s’escapen 
a la classificació.

Derbis a Primera Catalana Mas-
culina
La represa de la competició ens porta 
dos derbis badalonins de qualitat. El 
Bufalà, que vol escapar-se de les zo-
nes complicades, buscarà trencar la 
bona dinàmica del Minguella B que 
continua lluitant per estar a les prime-
res posicions. El Círcol rebrà a casa 
el Sant Andreu de Natzaret, en un par-
tit en què qui guanyi s’avançarà a la 
classificació (5 victòries i 6 derrotes). 
Finalment, el Llefià necessitarà la seva 
millor versió per guanyar a la pista del 
líder, el Castellbisbal.
En la categoria femenina, el Llefià bus-
car a seguir en la bona dinàmica de 
les últimes setmanes contra el Lloret 
mentre que la Minguella li toca des-
cansar.Foto: AE Minguella

Plats forts a Copa Catalunya
La competició torna el cap de setmana del 14-15 de gener 
de manera intensa, amb 3 derbis badalonins

    Foto: CE Seagull
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Els pacients de Can Ruti 
reben una visita especial

Els pacients de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol van rebre 
ahir a la tarda, 2 de gener del 
2023, la visita dels jugadors 
del Barça Ferran Torres i Jules 
Koundé. Els futbolistes han 
visitat la planta de pediatria 

després de no poder-hi anar du-
rant dos anys per la pandèmia. Han 
intercanviat mostrs d’estimació 
amb els infants i han repartit regals 
amb els més menuts.
El dia 27 de desembre el Club Jo-
ventut de Badalona també va conti-

nuar amb la tradició d’entrega de 
regals als nens i nenes ingressats 
a la planta de pediatria. Guillem 
Vives, Yannick Kraag, Albert Ven-
tura, Mariona Teixidó, Paula Gar-
cia i Alexus Johnos van ser els 
encarregats de la visita.

El jugador del Cadet A del 
Badalona Futsal Iris, Adrià 
Salgado,ha estat convocat 
amb la Selecció Catalana sub 
16 per disputar el Campionat 
d’Espanya que s’ha disputat a 
Torredembarra. Salgado és un 
altre jugador format al club 

Adrià Salgado amb 
la Selecció Catalana

Foto: Badalona Futsal Iris

Foto: Hospital Germans Trias i Pujol

badaloní que és convocat amb 
la selecció catalana. Recordar 
que Jana Solà (cadet), Oriol, 
Iker i Carlos (cadet), Gerard, 
Lluís i Bruno (benjamí), Javi, 
Marc i Xavi (aleví) van estar 
convocats pels campionats 
comarcals.

Jules Koundé i Ferran Torres van ser els assistents

Foto: Arxiu
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Diferents jugadors/es i entrena-
dors badalonins i de clubs de la 
ciutat, estan disputant els campio-
nats autonòmics de seleccions a 
Huelva. que es disputa del 3 al 7 
de gener.
L’infantil masculí compta amb la 
presència de Raul Laita (entrena-
dor principal) i Nil Pozam Martí 
Gil, Humberto Ruiz (Penya) i Sergi 
Teruel (Sant Josep) .
A La femenina el pes és la Penya, 
seleccionant a Laia Nieto, Carla 
Catalán, Aisha Diop, Clàudia Flo-
res i Feriel Belloundja pel torneig. 
En la categoria cadet, Marcel Roca 
com entrenador ajudant i Eric del 
Castillo i Ian Platteeuw (Penya) i 
Pol Peña (badaloní, juga Barça) 
estan a l’equip. I, en la selecció 
cadet femenina, Anya Coulibaly i 
Núria Barbe (Penya) formen part 
de l’equip.

Representació badalonina als Campionats 
d’Espanya de seleccions
Els tornejos es disputen del dia 3 al 7 de gener a Huelva
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Pablo Garcia, MVP 
del torneig U14 
disputat a Dubai

El jugador del Sant Andreu de Natzaret 
va estar seleccionat per l’equip Next 
Hoops Entertainment i disputar un tor-
neig a Dubai. El combinat va quedar 
campió del torneig i el badaloní va ser 
escollit MVP. Pablo Garcia també està 
convocat per a la preselecció catalana 
U15 3x3 per als campionats d’Espan-
ya. Els seus grans números a la tem-
porada (23 punts en 27 minuts) han 
estat premiats amb les convocatòries.

Foto: Sant Andreu

 Àries (21/3 al 20/4)
El bon aspecte de Venus amb Mart afavoreix les se-
gones oportunitats en l’àmbit afectiu. Possiblement, 
tens molta feina, però també més ingressos. Trobada 
familiar a casa.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb la Lluna Plena pots conèixer algú més gran que 
tu, amb qui hi hauria bona sintonia, tot i les diferèn-
cies d’opinió. Mous els fils per posar un negoci pel 
teu compte.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
S’activa el sector afectiu i estàs més demostratiu. Algú pot 
declarar-te el seu amor. Comences l’any amb el propòsit 
de passar-ho bé i desconnectar, sobretot, de la feina.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
L’economia s’equilibra. Controles les despeses, po-
sant-te al dia. La Lluna Plena a Casa VII et connecta 
emocionalment amb els altres. Podries conèixer una 
persona afí a tu.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Els assumptes laborals comencen a moure’s. Si esta-
ves cercant feina, s’obren portes. En l’amor passes a 
l’acció. Ja has vist que ningú mou fitxa i t’has cansat 
d’esperar.
.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Estaràs força emotiu, però no ho mostraràs. Si sents 
que has fallat a algú en el passat, sospeses apro-
par-t’hi per demanar perdó. Venus a Casa VII, obre la 
porta a l’amor.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Tens ganes de redecorar la llar o de comprar-te’n una de 
nova. Si hi havia problemes amb una persona de la famí-
lia, ara pot donar-se un nou escenari per a la reconciliació.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Si durant les festes has espremut la targeta, implemen-
tes un pla d’estalvi pels mesos vinents. Amb Venus 
al teu signe, desprens més atractiu i no manquen les 
conquestes.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Si tens negoci propi o estàs en una emprenedoria, vas 
veient els fruits del teu esforç. Controla que estiguis 
al dia en assumptes fiscals. L’amor pot donar alguna 
alegria.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Possibles dubtes en l’àrea sentimental. Potser t’has 
enamorat d’una persona amiga i no vols dir-li per no 
espatllar l’amistat. Et proposes que aquest any faràs 
més exercici.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb Venus a Casa III veus el costat positiu de les coses. 
Gaudeixes de passejar o de sortir de cap de setmana. 
Pots conèixer l’amor a la biblioteca o en una exposició.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Una persona t’atrau i ho portes en secret perquè un 
dels dos té parella. Podries rebre uns diners, però 
possiblement seran “en negre”. Moments divertits 
amb els fills.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku
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