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Els pisos turístics, prohibits 
a tota la façana marítima

Bon Nadal!
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Les platges badalonines, de les 
més afectades pels temporals
Després de les tempestes, l’Àrea Metropolitana de Barcelona posa en marxa immediatament el protocol de neteja
Badalona ha viscut els darrers dos mesos 
forts temporals de pluja i vent que han 
trastocat el paisatge urbà més, pot ser, del 
que estem acostumats a veure. Després 
d’episodis com els temporals intensos 
de principis de desembre, la majoria de 
parcs i platges metropolitanes sofreixen 
desperfectes. A la costa badalonina, per 
exemple, es van acumular molts residus 
i la platja va perdre molta sorra. És per 
això que l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na està preparada per oferir una resposta 
immediata després d’aquests incidents 
meteorològics i enviar els seus equips 
tècnics per avaluar els danys, reparar i 
netejar aquests espais públics.

L’hivern, època propícia per als tem-
porals
A l’hivern, és freqüent que el litoral metro-
polità, i més concretament el de localitat 
badalonina i el Barcelonès Nord, es vegi 
afectat pels temporals, sobre tot quan es 
combinen pujades del nivell del mar per 
baixes pressions, onatge important, fortes 
ràfegues de vent i pluja intensa. Aquestes 
tempestes sovint provoquen que els dife-
rents elements instal·lats a les platges es 
facin malbé, o que les platges perdin so-
rra o que acabin brutes, una problemàtica 
per la que Badalona es veu afectada ha-
bitualment,  especialment enguany, quan 
la pèrdua de sorra ha estat inusual. Da-
vant d’un episodi com el de fa pocs dies, 
i fruit d’una planificació i ordenació dels 
elements i instal·lacions que té en compte 
els possibles temporals, l’AMB avalua si 
hi ha hagut pèrdua o deteriorament del 
mobiliari de les platges, com ara dutxes, 
aparcabicicletes i altres elements. En les 
darreres ocasions, el mobiliari es trobava 

en perfectes condicions i només algunes 
passeres de fusta van resultar lleugera-
ment desplaçades a causa de la inundació 
de les platges i l’onatge.

El Besòs, gran influència
El temporal de principis de desembre 
es va endur una bona quantitat de sorra 
d’alguns trams de la costa badalonina i va 
deixar una gran massa de residus, com a 
la resta de platges del Barcelonès Nord. 

Per què patim més afectacions que Bar-
celona, per exemple? Amb les intenses 
pluges, el riu Besòs augmenta molt el seu 
cabal, arrossegant una gran quantitat de 
restes vegetals (sobretot canya), així com 
residus de tots els tipus (envasos, metalls 
i fins i tot pneumàtics). Quan s’acumulen 
gran quantitat de residus, com en aquest 
cas, són separats in situ els inorgànics 
dels residus vegetals (canyes, troncs) se-
gons el protocol d’actuació establert per 

l’AMB, per tal de diferenciar el rebuig i 
aprofitar la matèria vegetal per a la valo-
rització ambiental.

Efectius humans i tècnics bolcats
Sortosament l’AMB, encarregada de les 
platges metropolitanes, juntament amb 
les dues operadores del servei, FCC i 
Coptalia, dedica diversos dels seus efec-
tius a la neteja i condicionament d’aquests 
espais. Concretament, després del tempo-

ral de desembre, l’ens supramunicipal va 
desplegar de forma immediata sobre les 
nou platges de Badalona un tractor amb 
pinces per a recollir residus, dues garbe-
lladores, una retroexcavadora, tres equips 
de neteja manual i dos de manteniment, 
amb un total de 15 persones. També es va 
fer servir un camió grua per retirar grans 
troncs. Malgrat la gran quantitat de deixa-
lles que es van acumular a les platges, 
davant d’un episodi com el de fa uns dies, 
l’AMB triga només entre 5 i 7 dies a deixar 
la platja en perfectes condicions per a 
qualsevol usuari que el vulgui fer servir.

Manteniment constant de les platges
Si bé és cert que bona part dels seus vi-
sitants i activitat es deplega durant l’estiu, 
les platges badalonines són un espai viu 
obert els 365 dies de l’any, i cada vegada 
són utilitzades pels ciutadans en una fran-
ja temporal més àmplia. Només s’ha de 
passejar al voltant del passeig Marítim i el 
Pont del Petroli qualsevol cap de setmana 
assolejat per veure la gran quantitat de fa-
mílies i persones que s’hi apropen per fer 
esport o gaudir del paisatge. És per això 
que l’AMB no limita el seu manteniment, 
neteja i promoció als mesos de més calor, 
sinó que en vigila les condicions cons-
tantment, i està preparada per actuar en 
casos d’emergència, com ara davant d’un 
temporal.
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Diferents activitats entretindran els infants fins la tarda del 5 de gener, quan Ses Majestats recorreran la ciutat
missatge dirigit a tots els nens i nenes. 

Canvi en el recorregut de la Cavalcada 
El recorregut canvia respecte el dels darrers 
anys a causa de les obres en la millora del pa-
viment del carrer de Don Pelai, el carrer alter-
natiu de baixada serà el carrer de Juan Valera. 
En aquesta edició de la Cavalcada 2015 hi par-
ticiparan artísticament unes 400 persones. Tot 
i així, la xifra global de participants, comptant 
també Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, 
Protecció Civil, Bombers, Voluntaris Badalona 
o tècnics, serà del voltant de 650 persones. 
Tanmateix, hi seran presents més d’una vin-
tena d’entitats de dansa i de cultura popular, 
entre d’altres. L’esdeveniment compta amb una 
desena de patrocinadors. Al llarg de tot el reco-
rregut s’oferiran més de 4.000 quilograms de 
caramels aptes per als nens i nenes celíacs. Es 
calcula que més de 100.000 persones poden 
presenciar en directe la Cavalcada de Reis de 
Badalona.

Badalona s’omple d’activitats i colors durant 
aquestes dates. A la plaça de la Vila ja llueixen 
l’arbre gegant i el tradicional pessebre, la Fira 
de Nadal presideix La Plana i els llums nada-
lencs de colors es reparteixen arreu de la ciutat. 
La façana de la Casa de la Vila es converteix en 
una gran pantalla per a l’espectacle audiovisual 
que es va estrenar fa uns dies i que aquest diu-
menge, dia 21, es podrà tornar a veure, amb 
tres passis a les 18.30, 19.30 i 20.30 hores. 
Tanmateix, els pessebres i les exposicions de 
diorames ja es poden veure als diferents barris, 
ja sigui a la Sala el Refugi, a La Salut, Sant Roc 
o Pomar. Tot plegat, per a molts nens, serà 
l’entreteniment per amenitzar l’espera dels tres 
personartges més estimats del Nadal: els Reis 
Mags. 

Cavalcada de Reis 2015
La Cavalcada de Reis 2015 arribarà a Badalona 
la tarda del dia 5 de gener. Abans, no obstant,  
tots els nens i nenes que ho desitgin poden 

El Nadal alegra Badalona mentre arriben els Reis
lliurar les seves cartes els dies 2 i 3 de gener, 
de 17 a 20.30 hores i els dies 3 i 4, d’11 a 14 
hores, a la plaça de la Vila de Badalona. En-
guany, la cavalcada se submergirà en un món 
fantàstic a partir del elements simbòlics que 
representen els presents que portaven els Reis 
Mags d’Orient: l’or, l’encens i la mirra. Ses Ma-
jestats arribaran a Badalona a les 16.45 hores, 
per l’avinguda d’en Martí Pujol en cotxe d’època 
i faran un recorregut fins arribar a la cantonada 
amb el carrer de Francesc Layret on seran re-
buts per l’alcalde i els regidors de l’Ajuntament 
de Badalona. En aquest punt es formarà una 
comitiva amb els Reis, patges, comparses i 
autoritats, i es dirigiran a peu fins a la plaça de 
la Vila.  Un cop els Reis arribin a la plaça de 
la Vila, una coral infantil cantarà, des del balcó 
de l’Ajuntament, la nadala Els Reis vénen. A 
continuació, des del mateix balcó de la Casa de 
la Vila, es farà la rebuda institucional amb un 
discurs de benvinguda a Ses Majestats a càrrec 
de l’alcalde, i el discurs d’un dels Reis, amb un 

Nadal solidari a la ciutat: 
‘Cap Nen Sense Joguina’
L’Ajuntament organitza una nova edició de la 
campanya Nadal Solidari que inclou la cam-
panya Cap nen sense joguina, ‘Cap persona 
sense un somriure’ i Despatx d’aliments, que 
es porta a terme amb la col·laboració d’entitats 
i col·lectius ciutadans, Voluntaris Badalona i 
establiments comercials de la ciutat. L’objectiu 
principal és la recollida de joguines per a 
col·lectius desafavorits de la ciutat per tal que 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient arribin 
a totes les llars de la ciutat. Les persones que 
vulguin participar en aquesta campanya ho 
poden fer a través d’una aportació econòmica 
a l’urna situada a la plaça de la Vila, des del dia 
11 de desembre de 2014 al diumenge 5 de ge-
ner de 2015; o portant una joguina o aliments 
al punt de recollida que també està situat a la 
mateixa plaça durant els mateixos dies, de 10 a 
21 hores. D’altra banda, diverses àrees comer-

cials de la ciutat també s’han implicat intensa-
ment en aquesta campanya. El Centre Comer-
cial Montigalà donarà lots de joguines noves i 
cedeix fins al 5 de gener un espai per recollir 
les joguines que aportin els seus clients. Tam-
bé el Màgic Badalona disposarà d’un punt de 
recollida fins al 5 de gener. Així mateix aportarà 
recursos per al desenvolupament de la cam-
panya. IKEA, per la seva banda, posarà un es-
tand de recollida de joguines noves adquirides 
al seu centre comercial, que seran aportades a 
la campanya. Per cada joguina adquirida, IKEA 
Badalona aportarà un euro a una entitat de 
suport i atenció a la infància.Diverses entitats 
organitzen actes de solidaritat per a la captació 
de fons i recursos. És el cas, per exemple, del 
CF Badalona, que cada any organitza un partit 
amistós, del Col·legi Badalonès o del Centro 
Cultural Agarimos.

La pista de gel de la plaça Pompeu Fabra rep 
aquest cap de setmana la visita d’un Tió gegant

  El Tió gegant 
estarà aquest 
dissabte i 
diumenge, de 12 a 
14h i de 17 a 20h

  A partir de 
dilluns, obre una 
fira d’artesania 
que romandrà fins 
a l’11 de gener

La pista de gel Kinder continua la seva exi-
tosa estada a la plaça Pompeu Fabra, on va 
ser instal·lada i inaugurada el passat 5 de 
desembre. Més de 15.000 persones han pas-
sat per la pista i el seu entorn des de llavors, 
centenars de famílies han gaudit del patinatge 
i durant la darrera semana s’hi ha apropat una 
desena d’escoles i entitats d’infants d’arreu de 
Badalona. I per si la diversió fins ara no era 

suficient, aquest cap de semana arriben di-
verses activitats per acompañar la pista i am-
pliar l’espai lúdic del que pot gaudir tothom.

Arriba el Tió Gegant
Durant tot el cap de setmana, un Tió de di-
mensions gegants convertirá en dolços els 

desitjos dels més petits que s’apropin a fer-lo 
cagar. Per poder picar el Tió amb els bastons, 
els nens i nenes hauran de pujar a una petita 
tarima. Quan baixin, trobadan tota mena de 
sorpreses sota seu. El Tió estrenarà la seva 
presencia demà a Pompeu Fabra i presidirà la 
pista de gel aquest cap de semana, dissabte i 
diumenge, de 12 a 14, durant el matí, i de 17 
a 20, durant les tardes.

Fira d’artesania i objectes de regal
Els jocs i activitats per als més petits no seran 

Diferents activitats completen l’espai lúdic de la pista; dilluns obre una fira d’artesania i objectes de regal
l’únic complement de la pista de gel Kinder. A 
partir de dilluns, dia 22 de desembre, una fira 
de productes artesanals i objectes de regal 
obrirà a la plaça Pompeu Fabra, a pocs me-
tres de la pista. Més d’una desena d’estands 
oferiran tota mena de productes d’aquesta 
época de l’any fins a l’11 de gener. A més, la 
fira tindrà una vessant solidària, i és que Vo-
luntaris Badalona disposaran de dues para-
detes per recollir aliments i joguines. Tothom 
que porti menjar o joguines rebrà descomp-
tes per a la pista de gel.
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El Ple aprova provisionalment la proposta per restringir-los

Són les reivindicacions que més hem sentit i 
vist als carrers de Badalona durant el darrer 
mes i el passat dimarts van voler fer-se visi-
bles al Ple municipal. Desenes i desenes de 
treballadors i treballadores de Badalona Ser-
veis Assistencials i de pares, mares i alumnes 
de la comunitat educativa de Montigalà es van 
donar cita a la plaça de la Vila per exigir a base 
de crits, xiulades i cartes als reis mags les 
seves particulars reclamacions. La protesta, a 
més, no es va quedar a les portes de la Casa de 
la Vila. La representant de l’AMPA de l’Escola 
Montigalà va agafar la paraula, en nom del 
seu centre i de l’Institut Ventura Gassol, per 

BSA i la comunitat 
educativa de Montigalà 
alcen la veu al Ple

El Ple municipal va aprovar a finals de setem-
bre una proposta per actuar contra els pisos 
turístics que van començar a sorgir el passat 
estiu sobretot a la zona del passeig Marítim 
i que van despertar les queixes de comuni-
tats de propietaris i associacions de veïns. 
La intenció era establir una regulació que 
racionalitzi la implantació d’aquesta mena 
d’habitatges per preservar la convivència als 
barris del Progrés, Gorg i la Mora, atès que 
no hi ha una reglamentació per a aquest tipus 
d’habitatge. Aquesta setmana, però, el Ple ha 

La prohibició de pisos turístics 
s’amplia a tot el front marítim

  No tindran 
cabuda als barris 
del Progrés, Gorg, 
la Mora, Centre, 
Casagemes, 
Canyadó i 
Manresà

aprovat la nova regulació, de forma provisio-
nal, amb la incorporació de tota la zona de 
primera línia de mar fins a Montgat, és a dir, 
Centre, Casagemes, Canyadó i Manresà. Així 
ho van demanar els grups de l’oposició, PSC, 
CiU i ICV-EUiA, en especial els convergents, 
que van presentar l’al·legació formalment, a 
l’aprovació inicial. Després de recollir aques-
ta modificació, el projecte va ser votat a favor 
ahir de forma unànime. La proposta defineix 
dues zones a la ciutat. La zona A, a la façana 
marítima, on no s’admetran els habitatges 

d’ús turístic; i la zona B, corresponent a la 
resta de la ciutat, que sí podrà acollir pisos 
d’ús turístic, sempre i quan estiguin inclosos 
dins d’edificis destinats a tal finalitat. Recor-
dem que, abans d’impulsar la normativa 25 
habitatges havien intentat regularitzar la seva 
situació com a pisos turístics, sis dels quals 
van ser denegats; els altres 19 sí poden exer-
cir com a tal. Quant als autoritzats, el govern 
assegura que es duen a terme inspeccions 
constants i que ja existeix un “protocol no 
oficial” amb els veïns i les comunitats per 
tal que informin si detecten alguna irregula-
ritat. Les sancions per a aquells propietaris 
que explotin una vivenda a mode d’habitatge 
turístic oscil·len entre els 3.000 i els 60.000 
euros. 

fer un repàs minuciós de les situacions que 
viuen ambdues instal·lacions, la primera en 
barracons i la segona en un edifici antic i de-
teriorat. Per unanimitat, el Ple va aprovar una 
moció que insta la Generalitat a incloure les 
dues construccions als pressupostos de 2015. 
També va prendre la paraula la presidenta del 
comitè d’empresa de BSA, per recordar que 
una sentència ampara la seva reclamació de 
recuperar un 5% del salari de tots els treba-
lladors de l’empresa municipal, retallat l’any 
2010, a partir del proper 1 de gener. Una altra 
moció va ser aprovada de forma unànime per 
recolzar la reivindicació de la plantilla.

Foto: Arxiu

Foto: FAVB
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BDN llança una ruta audioguiada 
per conèixer el seu front litoral

La ciutat té des d’aquesta setmana la nova 
ruta audioguiada “Badalona i el mar”, que 
recorre 10 punts del litoral de la ciutat amb 
l’objectiu de donar a conèixer i posar en va-
lor la importància que el mar ha tingut i té 
a Badalona, tant des d’un punt de vista his-
tòric com social. Aquest nou servei gratuït 
vol convertir-se també en un element més de 
connexió i de pas entre el centre de la ciutat 
i el Port, a través del passeig Marítim. La 
ruta està adreçada a un públic familiar amb 
l’objectiu que adults i petits puguin gaudir 

d’aquesta activitat. La visita es pot fer amb 
un aparell audioguia o amb telèfons mòbils 
a partir de codis QR. L’usuari pot escollir 
entre cinc idiomes: català, castellà, francès, 
anglès i rus. Cal destacar que part dels con-
tinguts que escoltaran els usuaris aniran a 
càrrec de dos personatges que durant tot el 
recorregut explicaran anècdotes de forma 
amena i divertida. Els 10 punts que formen 
la ruta estan senyalitzats i identificats, i van 
des del carrer de Mar fins al Port, passant 
per l’Escola del Mar, la platja dels Pesca-

dors, la platja dels Patins de Vela, el passeig 
Marítim, la Fàbrica de l’Anís del Mono, el 
Pont del Petroli i la plaça dels Patins de 
Vela.
Rosa Bertran ha destacat que, com a nove-
tat, a la plataforma del pont del Petroli, s’ha 
instal·lat un plafó amb una imatge on es 
contempla tot el litoral des de Barcelona fins 
a Premià de Mar i on s’indiquen els punts 
referencials i singulars d’aquest paisatge. 
També s’ha col·locat al terra d’aquesta plata-
forma la reproducció d’una rosa dels vents. 

Vol posar en valor la importància del mar per a la ciutat
Marina Badalona, empresa que gestiona el 
Port de Badalona, llança la campanya “Per 
Nadal aparca al Port”, que ofeix la possi-
bilitat d’aparcar gratuïtament durant les 3 
primeres hores. Aquesta iniciativa estarà 
vigent durant tot un mes, del 15 de desem-
bre de 2014 al 15 de gener de 2015, amb 
l’objectiu de potenciar les visites al port du-
rant aquestes festes, una promoció perfecte 
per celebrar sopars d’empresa o dinars fa-
miliars als restaurants del Port de Badalona.

Nou cicle de xerrades al Port
La Sala d’Activitats del Port va acollir ahir 

El Port de Badalona 
ofereix tres hores per 
aparcar gratuïtament

la primera conferència del cicle Apropa’t 
al Mar, Apropa’t al Port, que va anar a cà-
rrec de Natàlia Via-Dufresne,  membre de 
la Fundació Navegació Oceànica, sobre la 
Barcelona World Race. El cicle se celebrarà 
fins al mes de març al Port de Badalona, els 
dijous a les set del vespre, amb la intenció 
d’apropar el món nàutic a tots els ciutadans. 
Les conferències seran gratuïtes i abordaran 
des de la història de recuperació del Quetx 
Ciutat de Badalona, a càrrec del capità de 
l’embarcació, passant per la projecció del 
documental Mar de Fons, amb el pescador 
Ramón Costa.

Foto: Arxiu
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Arrels-Esperança incorpora 
l’ús del ‘smartphone’ a classe

Algunes noves tecnologies, sobretot els 
smartphones, s’han convertit en dispositius 
objecte de distraccions per als estudiants 
durant les hores escolars i que els cen-
tres es veuen obligats a controlar. De fet, 
es tracta d’una qüestió que la Generalitat 
vol regular, previ debat amb la comunitat 
educativa. L’Escola Arrels-Esperança, que 
internament ja ha desenvolupat aquest pro-
cés, ha volgut anar un pas més enllà i apro-
fitar aquest context en el que la tecnologia 
està cada cop més present en el dia a dia 

per incorporar-ho al seu programa lectiu. 
Durant una hora setmanal, des de 5è de 
Primària fins a 4rt d’ESO, el centre afegeix 
l’assignatura d’Investigació Digital a les 
ja consolidades Projecte d’Aprenentatge, 
Ús de les Tecnologies i les optatives 
d’informàtica. Per fer-ho possible, l’escola 
disposa d’una nova aula equipada amb 
30 ordinadors portàtils i 30 iPads, sense 
cap inversió extra per a les famílies, a més 
d’incorporar l’ús dels telèfons mòbils dels 
alumnes a les classes de Secundària, com 

a eina educativa per comprovar APPs, lle-
gir codis QR i gravar i editar vídeos, entre 
d’altres exemples. La direcció de l’Escola 
Arrels-Esperança explica que tant l’alumnat 
com el professorat necessiten una formació 
específica d’aquestes eines degut a la velo-
citat dels canvis tecnològics, per tal que es 
puguin garantir uns continguts reglats i una 
competència digital d’avantguarda durant la 
vida escolar i posterior. Tanmateix, consi-
deren que aquest procés ha de ser lúdic, 
pràctic i significatiu, i que el tractament que 
pretenen impulsar no té precedents ni en 
continguts ni en metodologia ni en recur-
sos humans i materials. Per fer-ho correc-
tament, el centre s’inspira en mSchools, 
un dels àmbits de treball del Mobile World 
Capital Barcelona. A més, l’assignatura es 
completarà amb conferències i xerrades 
amb experts de fora de l’escola, visites 
al Mobile World Capital i a l’Apple Store. 
Entre d’altres coneixements, els alumnes 
treballaran l’ús de les eines Google (Gmail, 
Drive, Google Docs), conceptes bàsics 
d’ordinadors i Internet (configuracions, 
TCP/IP), les connexions entre dispositius, 
el tractament d’imatges i de vídeos, eines 
de presentacions (Prezi), les xarxes socials 
i la seva capacitat publicitària, els sistemes 
operatius mòbils o eines per emmagatze-
mar informació al núvol.

L’escola de Llefià inclou les noves tecnologies en el seu programa

S’apropen èpoques de molt menjar i beure. 
Amb el nou any comencen les dietes, però 
també es parla ara, els dies previs a les fes-
tes, de sistemes miraculosos per aprimar-
se o mantenir la figura. Un dels que més 
s’ha comentat les darreres setmanes és la 
famosa dieta de la reina Letizia, basada en el 
mètode ideat pel prestigiós doctor Nicholas 
Perricone, que evita l’aparició d’arrugues a 
la pell i consolida la salut dermatològica. 
Es tracta d’un programa que combina ali-
ments amb propietats antiinflamatòries i 
antioxidants amb suplements nutricionals 
i cosmecèuticos tòpics. Els productes i els 
divulgadors de la dieta es troben distribuïts 
arreu del món i els responsables de la Fir-

Els divulgadors de la 
dieta de la reina Letizia 
tenen la seu a Badalona

ma Perricone MD a Espanya i Andorra de 
forma exclusiva es troben, precisament, 
a Badalona. Parlem de l’empresa Pure 
Skincare Cosmecéutica, que distribueix 
en exclusiva diferents marques de cos-
mètica d’autor, entre elles la impulsora de 
la famosa dieta de la Reina. Encara que 
Pure Skincare no realitza venda al detall al 
propi local, ja que proveeix a cadenes de 
perfumeria i centres de cirurgia i d’estètica, 
entre d’altres, sí disposa d’una web on po-
der comprar els seus productes. A més de 
Letizia, els cosmecèutics que Pure Skincare 
posa a l’abast de tothom són empleats ha-
bitualment per figures com Uma Thurman, 
Eva Mendes o Julia Roberts.
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Veïns de Sant Crist en contra 
de dues antenes de telefonia

A banda dels laterals de l’autopista, els veïns 
de Sant Crist es troben en peu de guerra per 
algunes qüestions més. Des de fa unes se-
tmanes, si eren poques, s’ha afegit una de 
nova. Es tracta de la instal·lació de dues 
antenes de telefonia mòbil, a la intersecció 
entre el carrer Àngel Guimerà entre els ca-
rrers Cuba i Buenos Aires, a la qual molts 
ciutadans de la zona s’hi oposen. Un mes 
enrere, aproximadament, un grup de veïns 

es va assabentar i va crear una comissió per 
protestar i demanar la retirada. Cada dimarts 
al vespre, es reuneixen a Guimerà amb Cuba 
per fer soroll i informar la resta de veïns. El 
darrer dimarts, la convocatòria va superar 
la cinquantena de persones que es mostren 
contràries a les antenes. Han editat cartells, 
fullets i fins i tot un petit llibret on exposen 
els perjudicis que aquestes instal·lacions 
poden provocar per a la salut, i tot plegat 

ho reparteixen arreu del barri, comerços 
inclosos. De fet, expliquen membres de la 
pròpia assemblea, van sentir rumors d’una 
possible nova antena a un altre carrer de 
Sant Crist i ja han parlat amb la comunitat 
de l’edifici corresponent per informar de les 
conseqüències negatives que, segons diuen, 
poden comportar aquest aparells. A més de 
les antenes, l’assemblea setmanal ha servit 
per crear un punt de trobada on parlar dels 
problemes i reivindicacions del barri, com el 
CAP o l’estat dels carrers. Des del govern lo-
cal apunten que les antenes de telefonia són 
una iniciativa privada i que la funció munici-
pal és la de controlar la instal·lació de forma 
urbanística i revisant que la seva activitat 
s’ajusti al reglament. En aquest sentit, expli-
ca el regidor Daniel Gracia, el camp electro-
magnètic està controlat en tot moment per 
Medi Ambient i es troba “molt per sota del 
límit permès per la normativa”.

Es manifesten cada setmana des que van ser instal·lades fa un mes

Foto: AVV Sant Crist

Nou episodi de crítiques per part d’una asso-
ciació de la ciutat derivat, segons exposen, de 
la falta de comunicació de l’Ajuntament cap a 
algunes entitats. Divendres, el govern local va 
inaugurar un nou espai lúdic i de salut per a la 
gent gran al parc situat entre el carrer del Molí 
de la Torre i l’avinguda de Bufalà. La iniciati-
va i la seva estrena, però, ha despertat certes 
contrarietats en l’associació de veïns del ba-
rri, que assegura no haver estat preguntada 
ni consultada pel que fa a aquesta actuació. 
“Volem ser agents de participació i decisió 
perquè creiem que els veïns i veïnes de Bufalà 
hem de poder decidir i participar sobre allò 
que ens ha d’afectar”, manifesta l’entitat. Des 

L’AVV de Bufalà critica 
el govern per manca 
de participació veïnal

de l’AVV asseguren que els col·lectius veïnals 
“no han estat ni avisats ni convidats a assis-
tir o col·laborar” i lamenten que “no és l’únic 
detall ni el primer cop que l’Ajuntament actua 
a esquenes dels veïns”. A més, l’entitat critica 
que els hi hauria agradat “prendre partit en les 
obres de millora plantejades al barri”, amb 
l’objectiu “de ser inclusius i sumar”. Des del 
govern local apunten que es va contactar amb 
el casal de gent gran de Bufalà, per ser l’entitat 
que més aprofitarà el nou espai, i que es trac-
ta d’una “actuació menor”. El regidor Daniel 
Gracia considera que són “respectuosos amb 
l’AVV” i que, amb ells, s’han consensuat “to-
tes les obres al barri”.

  Denuncien 
el perjudici que 
poden comportar 
per a la salut de 
tot el barri
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El Fòrum de Turisme premia 
les millors iniciatives privades 

El Fòrum de Turisme va entregar aquest di-
marts els premis a les millors iniciatives pri-
vades de Badalona a la Drogueria Boter, que 
es va endur la menció especial pel seu 90è 
aniversari i continuar sent un dels “emblemes 
del comerç tradicional i de proximitat de la 
ciutat”. El premi a la millor iniciativa va ser, en 
un renyit empat, per la Badalona Home Design 
i els Monkeys in Love: el primer, recordem, 
un projecte d’empresaris i empresaries ba-
dalonines del món de l’interiorisme, que van 

reformar la Casa Clara, al parc de Ca l’Arnús, 
per convertir-la en referent a la zona; el segon, 
el casament entre el mono de l’Anís del Mono 
i la Micaela, una ximpanzé de Tarragona, que 
va atraure centenars de visitants, va tenir molta 
repercussió als mitjans i va comptar amb la 
implicació de diferents agents de la ciutat. La 
menció honorífica va ser per a Joan Mayné, di-
rector del Museu de Badalona durant 10 anys 
que ha convertit l’espai en un referent –ha arri-
bat a ser el museu més visitat de la província, 

excloent Barcelona ciutat- i que ara es retira 
del càrrec, tot i que continuarà estant-hi lligat. 
A més dels premis, el Fòrum va fer balanç i 
repàs d’un any en el que han tornat a impulsar 
iniciatives com ara el Tapas Night. D’ara en en-
davant, expliquen, intensificaran les relacions 
amb les federacions d’empresaris de Badalona 
i amb l’Ajuntament. Tanmateix, han arribat a un 
acord amb la Penya Fotogràfica de Badalona 
per fer un banc d’imatges atractives de la ciutat 
i realitzaran un portal web turístic de la ciutat.

El guardó va ser per la BDN Home Design i el ‘Monkeys in love’

Foto: Fòrum Turisme

Aquest dilluns, la Federació d’Ateneus de Ca-
talunya ha celebrat la 25a edició dels Premis 
Ateneus que tenen com a objectiu reconèixer 
l’esforç i la tasca feta per les entitats i associa-
cions culturals catalanes al llarg de l’any. En 
aquest quart de segle els objectius originaris 
de donar, d’una banda, visibilitat al moviment 
associatiu, i de l’altra, reconeixen la tasca 
duta a terme per les entitats i associacions 
de Catalunya continuen vigents. Més de 280 
persones van assistir a l’acte de lliurament 
que va tenir lloc a la Sala Moragues del Born 
Centre Cultural. En aquesta edició l’Ateneu de 
Sant Roc ha resultar guanyador del Premi de 

L’Ateneu de Sant Roc, 
guardonat als 25ens 
Premis Ateneus

Votació Popular, atorgat per primera vegada 
en col·laboració amb el Diari Ara. D’altra ban-
da l’entitat badalonina s’ha emportat el segon 
premi en la categoria Foment de la Partici-
pació amb el projecte XXXII Fira d’Artesania 
i Mostra d’entitats i serveis, per la capacitat 
de mobilitzar diferents entitats entorn d’un 
mateix projecte.
El premi de Votació popular s’ha entregat per 
primera vegada aquest any en col·laboració 
amb el Diari Ara i inclou una subscripció 
durant un any a la publicació i una col·lecció 
de llibres sobre narrativa catalana del s.XX o 
poetes catalans del s.XX. 

Foto: Toni Galitó
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Badalona estrena un servei per 
demanar la neteja de contenidors
L’Ajuntament de Badalona ha posat a dispo-
sició dels ciutadans el telèfon 901 114 115 
perquè els veïns puguin trucar i demanar 
que es netegi un contenidor d’escombraries 
si aquest fa mala olor o presenta alguna al-
tra incidència de salubritat. Aquest número, 
que fins ara només atenia les peticions de 
recollida d’objectes voluminosos, està actiu 
de 9 a 19 hores i és totalment gratuït per al 
ciutadà. El temps de resposta per efectuar 
aquesta neteja especial del contenidor és 
d’entre 48 i 72 hores. Via Pública ha posat 
en marxa el servei perquè es reben moltes 
sol·licituds de neteja de contenidors des de 
tots els barris d’aquesta ciutat. A Badalona 
hi ha un total de 4.000 contenidors i dos 
equips per a la seva neteja.

L’Associació Esportiva 
Badalonès celebra una 
festa solidària al Sarau
L’Associació Esportiva Badalonès cele-
bra la setmana vinent l’arribada del Na-
dal i les vacances d’hivern, i ho fa amb 
un esdeveniment d’allò més solidari. Es 
tracta de la Festa Solidària de l’AEB, que 
tindrà lloc el dimarts a les 18h a la Sala 
Sarau Zero9811 (c/Ramón Martí Alsina, 
32 del polígon de Can Ribó), atès que 
al migdia hauran finalitzat les classes 
escolars. Fins a les nou de la nit, els 
esportistes, alumnes i acompanyants 
s’hi podran apropar i podran accedir a la 
festa aportant una joguina, nova o en bon 
estat, o pagant cinc euros d’entrada. Les 
famílies podran accedir amb una joguina 

per unitat familiar o bé abonar el preu de 
l’entrada per cadascun dels adults. Du-
rant tota la tarda, hi haurà bona música, 
ball, molts sortejos i regals, dues paneres 
de l’AMPA, passis gratuïts pel Cap d’Any 
a Sarau Zero8911, xecs per la compra 
de material esportiu, entrades pels par-
tits de la Lliga ACB del FIATC Joventut i 
moltes sorpreses més. Els organitzadors 
volen fer d’aquesta festa un referent per a 
tothom que forma part de la família Ba-
dalonès, així com ajudar en la recollida 
de joguines pels infants més necessitats 
de la ciutat, a través de la campanya Cap 
Nen Sense Joguina.
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Les botigues de La Salut Alta 
surten al carrer aquest dissabte

Per primera vegada, el carrer Pau Piferrer, 
del barri de La Salut, romandrà tallat pel 
trànsit aquest dissabte, 20 de desem-
bre, ja que l’Associació de Comerciants 
Pau Piferrer-La Salut Alta celebra la seva 
primera edició de ‘Botigues al carrer’. Al 
voltant d’una quarantena de comerços 
s’instal·laran enmig de l’asfalt des de 
les 10 del matí fins a les vuit del vespre. 

Pràcticament els veïns podran trobar ofer-
tes i productes de moda, complements, 
d’artesania, alimentació i serveis com pe-
rruqueria, entre altres.. Per un altre costat, 
la fira comparà amb l’actuació de la cantant 
Caro Luque des de la cantonada del carrer 
Pau Piferrer amb Pablo Iglesias. A més, 
l’associació ubicarà un punt de recollida 
d’aliments i de joguines per a les famílies 

de la ciutat que més ho necessiten. També, 
durant tot el dia passejaran diversos Pa-
res Noels per recollir les cartes dels nens 
i repartir caramels. L’objectiu és donar vida 
al barri de La Salut i a la vegada poten-
ciar el petit comerç. Finalment, l’entitat 
comercial, conjuntament amb l’Associació 
de Veïns Turó d’en Caritg ja treballa en la 
4a Matinal Motera i el 2n Concert Solidari. 

El Nadal ja truca a la porta i durant el 
passat cap de setmana diverses enti-
tats culturals i socials de la ciutat han 
celebrat actes amb un vessant solidari 
per recollir aliments i joguines per a 
les famílies més necessitades.   Entre 
les quals, l’Associació Cultural Rociera 
Andalusa (ACRA) Ciutat de Badalona 
va recollir dissabte al voltant de 1.000 
quilos d’aliments no peribles a la pa-
rròquia de Sant Antoni de Pàdua de 
Llefià on va acollir la celebració del 7è 
Festival Solidari Badalona per Nadales, 

El Nadal arriba a les 
entitats de Badalona

protagonitzat per unes 12 entitats de 
diverses cultures, des d’andaluses fins 
extremenyes, i que van aglutinar més de 
300 persones. Entre les entitats es tro-
baven l’Associació Cultural Extremenya 
Zurbarán de Badalona, el Centre Ara-
gonès de Badalona, però també la Casa 
de Còrdova de Badalona, l’Hermandad 
Rociera de Rubí i Sentir Rociero de 
Mollet, entre altres. També, el Teatre 
Blas Infante va ser l’escenari d’una Gala 
Solidària en motiu del XVIII Aniversari 
d’Agrupació Cultural Galega Agarimos 
de Badalona, on  van recaptar prop de 
200 joguines i van ser recollides per la 
Creu Roja del Barcelonès Nord. L’acte va 
acollir espectacle de mateixa entitat i de 
les casses gallegues d’Hospitalet i Cor-
nellà, però també sardanes a càrrec de 
l’Ateneu Cultural de Llefià i l’Orfeó Ba-
daloní. Finalment l’Associació Amics de 
La Salut ha inaugurat el seu Gran Pesse-
bre Artesanal, creat per Juan Izquierdo 
amb la col·laboració de Ricardo Navarre 
i Santi Jaén. El pessebre, que represen-
ta diverses escenes com l’anunciació, 
el naixement i 
l’arribada dels 
reis mags, es po-
drà visitar fins 
el 6 de gener a 
l’Escorxador.
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La Piruleta d’en Guillem
Una de les primeres activitats a Badalona va ser la convo-
catòria d’un berenar solidari impulsat pels pares i mares 
de les Escoles Minguella que van poder destinar més de 
1.500 euros. Però una de les iniciatives més destacades i 
que ha arribat a revolucionar La Marató d’engauny ha estat 
la ‘Piruleta d’en Guillem’, un dolç creat pel pare d’en Gui-
llem Valls, un nen badaloní d’11 anys que va morir l’any 

Veïns i entitats locals bateguen 
amb La Marató de TV3

Foto: Escola Betúlia

des d’un torneig de ping pong fins a un concert de gospel, 
passant per una sessió de reiki, reanimació cardiopulmo-
nar, xerrades sobre salut, nutrició i literatura i representa-
cions teatrals, entre altres.  En aquest conjunt d’iniciatives 
van participar diverses entitats i persones a títol personal. 
En total van recollir 2.877,07 euros.
El berenar de l’Escola Salvador Espriu
Unes 400 persones, entre alumnes i familiars de P3 fins 
a 3r de primària amb 27 pastissos casolans i que van ser 
venuts pels nois i noies de 5è i 6è de primària, sota la 
vigilància de 14 mestres, van recaptar 530 euros.
 Pitch & Putt solidari
Des del Club Pitch & Putt de Badalona es va realitzar un 
torneig benèfic d’aquest esport on van participar una tren-
tena de persones i van recollir 600 euros.
Concert de l’Orfeó Badaloní i l’Escola de Música 
Moderna de Badalona
L’Orfeó Badaloní i l’Escola de Música Moderna de Bada-
lona van oferir dos concerts en conjunt al Teatre Principal. 
‘Acords Animats’ era el títol del concert dirigit per Óscar 
Peñarroya i que va mostrar una selecció de les peces 
musicals més sonades de pel·lícules de dibuixos animats 
dels darrers temps. L’acte va aconseguir recaptar 2.350 
euros.
Badalona corre 11.000Km per La Marató
Per segon any consecutiu, la Unió Gimnàstica i Esporti-
va de Badalona va organitzar la iniciativa ‘Badalona corre 
per La Marató’, amb el suport d’altres entitats esportives. 
Es tractava de mobilitzar la ciutadania per superar els 
10.000 quilòmetres caminant o corrent, individualment, 
en grup o amb l’ajuda de diverses quedades. El repte va 
començar a les 6 del matí i es va assolir abans de les 9 de 
la nit, amb un total d’11.045Km 
entre 1.277 corredors de totes 
les edats. Part del teixit comer-
cial i empresarial de la ciutat va 
aportar 754 a favor de la inves-
tigació de les malalties del cor.

passat de mor sobtada cardíaca a causa de la displàsia 
provocada pel gen placofilina. D’aquest dolç, recolzat per 
les Escoles Minguella, s’ha venut més de 14.000 unitats i 
recaptat i més de 19.500 euros.
El cor de l’Escola Betúlia
562 persones, entre alumnes, pares, mares i professio-
nals del centre, a més de veïns de la zona van formar el 
logotip d’enguany “Jo estimo La Marató” amb un cor ge-

gant com a protagonista. A més, a l’entrada de l’escola 
es va col·locar una urna per poder realitzar donatius. El 
Betúlia va recollir 1.550 euros.
 El rastre de l’Escola Jungfrau
Uns 250 pares, mares i amics van fer un rastre solidari 
amb objectes que es van vendre i que van poder acon-
seguir al voltant de 1.300 euros. A més, els 400 alumnes 
de l’escola van realitzar tallers, una gimcana i un mosaic, 
entre altres, on el cor era el protagonista.
 Fer un bàsquet amb el cor
Des de l’Associació Esportiva Minguella també van posar 
el seu granet de sorra amb la iniciativa de fer un bàsquet a 
una cistella que es va instal·lar al pavelló de Casagemes. 
Van aconseguir 150 euros.
La Rambla amb La Marató
Un dels punts de la ciutat on es van concentrar més ini-
ciatives va ser a La Rambla, on els Castellers de Badalona 
van realitzar un pilar solidari, però destacar la realització 
d’un mercat de segona mà, un esmorzar, activitats per a la 
mainada i tallers castellers i de risoteràpia, que amb tot 
això van poder sumar 402,05 euros al marcador de La 
Marató. Per un altre costat, els Bufons del Foc i del Toc 
van recaptar 280 euros mitjançant un taller de percussió 
per a nens, confecció d’instruments, dibuix i maquillatge, 
a ritme de batucades.
 Escola de Salut el Mar i Centre d’Estudis Joan 
Maragall
Els alumnes van realitzar activitats com un berenar solida-
ri i el centre va acollir una desena d’activitats de tot tipus, 

Més fotografies
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Resultats darrera jornada (11)

Gipuzkoa - FIATC Joventut 63-66
Obradoiro - Estudiantes 60-59

FC Barcelona - CAI 90-67

Unicaja - Baloncesto Sevilla 82-76

Andorra - UCAM Múrcia 68-74

Baskonia - Fuenlabrada 77-71

Manresa - València Basket 78-77

Gran Canaria - Tenerife 79-64

Bilbao Basket - Real Madrid 89-79

 Fuenlabrada  -  Manresa

 CAI -  Unicaja   

 Real Madrid  -  Obradoiro

 Baloncesto Sevilla  -  Andorra

 FIATC Joventut  -  Bilbao Basket
 València Basket  -  Gran Canaria 

 UCAM Múrcia  -  Baskonia

 Tenerife  -  Gipuzkoa

 Estudiantes  -  FC Barcelona

Jornada actual (12)

Classificació
  Equip  G P

 1  Unicaja 10 1
 2  FC Barcelona 9 2
 3  Real Madrid 9 2
 4  Bilbao Basket 8 3
 5  FIATC Joventut 8 3
 6  València Basket 6 5 
 7  Obradoiro 6 5
 8  CAI 6 5
 9  UCAM Múrcia 6 5
 10 Tenerife 5 6
11  Baskonia 5 6
12  Gran Canaria 5 6
13  Estudiantes 3 8
14  Andorra 3 8
15  Gipuzkoa 3 8
16  Baloncesto Sevilla 3 8
17  Fuenlabrada 2 9
18  Manresa 2 9

        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT - BILBAO BASKET 

12a Jornada ACB. Diumenge 21 de desembre (12:15h). Palau Olímpic (Esport3 / RCB)

Dues revelacions es creuen

El partit de la jornada es juga a Badalona. 
Després d’onze jornades de competició, 
les dues principals revelacions d’aquest 
primer tram de Lliga Endesa es creuen a 
l’Olímpic. El Bilbao Basket (8/3), quart 
després de vèncer al Madrid a Miribilla 
(89-79), buscarà desfer l’empat tècnic de 
victòries amb la Penya en els partits ju-
gats a Badalona al llarg de les últimes deu 
temporades (5/5). El FIATC Joventut, ara 
cinquè (8/3), vol assaltar la quarta plaça 
de la classificació , efectuant un pas en-
davant quasi definitiu per classificar-se 
per la Copa del Rei. Després de sumar la 
quarta victòria seguida a Illumbe (63-66), 

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

   

TARIQ KIRKSAY

DEMOND MALLET

ALBERT VENTURA

SITAPHA SAVANÉ GORAN SUTON

igualant la millor ratxa de resultats des que 
Maldonado dirigeix a l’equip, la Penya ja té 
un nou repte: assolir les set victòries con-
secutives aconseguides amb Sito Alonso 
la temporada 2008-2009. Aquella ratxa, 
inaugurada precisament contra el Bilbao 
a Miribilla (100-116), va durar des de la 
jornada 10 a la 17, i va permetre al FIATC 
Joventut classificar-se per la Copa del Rei 
de Madrid (2009). El repte, doncs, es pre-
veu emocionant, ja que la Penya i el Bilbao 
han demostrat poder competir contra els 
grans de la lliga. Mentre els verd-i-negres 
són el cinquè millor atac de la competició 
(78.5), els homes de negre es presenten a 

l’Olímpic com la quarta defensa més efi-
cient (71.8). El Bilbao té les baixes de Dai-
ris Bertans i Dejan Todorovic. Caldrà veure 
si Raül López i Germán Gabriel poden estar 
disponibles. “El Bilbao Basket és un equip 
amb molta capacitat per crear problemes. 

Obren molt el camp des de la línia de tres i 
depèn molt del seu encert”, afirmava Salva 
Maldonado durant la setmana. “Van patir 
molt i han fet l’equip a última hora. Penso 
que han aconseguit fer una bona plantilla i 
han començat guanyant”, afegia el tècnic.

ÁLEX MUMBRÚ

QUINO COLOM

DANILO ANDJUSIC

AXEL HERVELLE MARKO TODOROVIC

BILBAO
Entrenador Sito Alonso

Foto: RTVE
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Jordan (2), Dean (19), Díez (11), Hanley (5), 
Doblas (13), Franch (-), Motos (-), Huskic (-), 
Olaizola (-), Iarochevitch (13) i Grimau (-).

66

Mallet (15), Kirksay (2), Ventura (8), Savané (8), 
Suton (15), Llovet (2), Miralles (-), Hannah (6), 
Vidal (8), Abalde (-), Barrera i Suárez (2).

FIATC JOVENTUT 

63

GUIPUZCOA

La Penya esquiva el triomf del GBC 
en una pròrroga agònica (63-66)

Una Penya amb dues cares va sumar la quarta 
victòria consecutiva a Illumbe, havent de recó-
rrer a la pròrroga després de desaprofitar una 
renda favorable de 16 punts. En un dia on l’atac 
va ser aigües durant la segona meitat, el FIATC 
Joventut va saber guanyar des de la defensa, 
emportant-se un partit que, en condicions 
normals, hauria estat pel Gipuzkoa Basket. La 
Penya dominaria el primer quart (14-20) i, ja 
en el segon, Salva Maldonado apostava per 
Alberto Abalde per fer parella exterior amb Vi-
dal i Hannah. Les jugades individuals del base 
semblaven rellançar al FIATC Joventut, però 
David Doblas no estava disposat a deixar que 
els verd-i-negres s’escapessin (19-22). Llavors 
arribarien els triples visitants. Sergi Vidal, en 
dues ocasions, i Albert Ventura, des de la can-
tonada, disparaven l’avantatge badaloní fins als 
14 punts (26-40). La Penya arribaria a tenir una 
màxima de 16, després d’un rebot ofensiu de 
Ventura transformat en dos tirs lliures (26-42). 
Només les accions de caràcter de Dani Díez 
farien ajustar una mica la renda al descans 
(30-42). A la represa, el guió del partit seria to-
talment diferent. L’eficàcia ofensiva de la Penya 
començaria a desaparèixer. La bola cremava, 
els tirs no entraven i el rebot es convertia en 
l’única via de producció en atac. El Gipuzkoa 

creixia amb els triples de Dean i les cistelles 
al pal baix de Doblas, mentre que el FIATC Jo-
ventut semblava anar a menys a mesura que 
passaven els minuts (52-55). Quan els bascs 
estaven ficats de ple en la lluita pel triomf, un 
rebot ofensiu de Savané i una bomba anotada 
per Mallet li donaven una empenta a la Penya 
que semblava definitiva (52-60). L’equip de Mal-
donado, però, encaixava un parcial de 8 a 0 en 
un minut, completat amb un triple de Dean que 
forçava la pròrroga (60-60). Els de Jaume Pon-
sarnau s’arribarien a posar per davant (62-60), 
tot i que la defensa i els rebots impossibles de 
Suton li mostrarien el camí del triomf a la Pen-
ya. L’aler pivot s’erigia en un mur sota cistella, 
oferint moltes solucions a l’equip. L’últim triple 
a la desesperada de Jordan no entrava i el FIATC 
Joventut confirmava la quarta victòria seguida. 

Foto: Bernat López

  El FIATC Joventut 
ho tenia tot controlat 
a un minut pel final 
(52-60), però el GBC 
va empatar (60-60)

  La gran defensa 
de la Penya a la 
pròrroga va servir 
per guanyar el partit
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El partit del Fiatc Joventut contra 
el Bilbao Basket servirà per veure 
la realitat del bàsquet ACB on no 
hi ha equip on no hi hagi jugadors 
o entrenadors formats al planter 
badaloní. La Penya, amb Ventura 
Barrera, Suárez, Llovet, Vidal, Mi-
ralles, Abalde... s’enfronta al club 
basc on hi ha exverd-i-negres com 
Àlex Mumbrú, Raül López, Marko 
Todorovic o el tècnic Sito Alonso i 
el seu ajudant Òscar Lata. No són 
jugadors qualsevols, són juagdors 
de referència del bàsquet ACB. Per 
exemple, el pivot montenegrí és el 
quart jugador més valorat de la lliga 
amb 16,5 per partit només superat 
per Sikma (Tenerife), Gelovac (CAI) 
i Lima (Múrcia). Els altres dos ve-
terans com són Mumbrú i Raül 
han estat i són dues de les icones 
de l’ACB i, com es va veure contra 
el Madrid, encara que tinguin pro-
blemes físics continuen marcant 
diferències. Capítol a part mereix 
Sito Alonso. El tècnic, ajudant a la 
selecció espanyola, ha anat escalant 
posicions i el què és indiscutible, 

Un Bilbao amb segell verd-i-negre

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

caigui millor o caigui pitjor, és que 
és un entrenador de primer nivell i 
que en un futur no massa llunyà se-
gur que tindrà l’oportunitat d’entrenar 
a un dels grans. De moment el què 
està fent amb el Bilbao és increÏble 
perquè de desaparèixer a l’estiu ha 
passat a ser equip de copa del rei 
amb un equip teòricament inferior a 
molts altres. Això sí, amb un segell 
i caràcter que ha impregnat el tècnic 
que el fa viure en un núvol.
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Sergi Vidal: “S’estan guanyant partits, però patint molt. 
Tampoc podem deixar que els flaixos ens enlluernin”
La Penya passa per una situació esporti-
va molt positiva, però a l’equip ningú està 
disposat a aixecar el peu de l’accelerador. 
“Mentiria si digués que ens esperàvem es-
tar en aquesta situació. Ningú s’imaginava 
estar d’aquesta manera a aquestes alça-
des”, afirmava Sergi Vidal. “Hem de ser 
conscients que s’estan guanyant partits, 
però que s’està patint molt. Tampoc hem de 
deixar que els flaixos ens enlluernin”, afe-
gia el jugador badaloní sobre el fet de fer 
volar coloms massa aviat. Per Sergi Vidal, 
el primer objectiu que s’ha marcat la Penya 
– ser a la Copa – “encara no està acon-
seguit”. “Fins que les coses no passen, 
no es poden donar per fetes”, agregava el 

jugador verd-i-negre. Fent números, Vidal 
apuntava el seu pronòstic sobre quina serà 
la xifra mínima de victòries que caldrà su-
mar per ser al Gran Canaria Arena. “Al final 
tot es pot comprimir i fins i tot pots acabar 
entrant per l’average. Crec que amb deu 
s’entraria segur”, declarava l’escorta de la 
Penya. El més positiu per Sergi Vidal és 
que el FIATC Joventut està en una situació 
“que ens permet dependre de nosaltres”. 
L’exterior de la Penya recordava com va 
viure una situació similar durant la seva 
temporada a San Sebastià. “L’equip va co-
mençar a anar bé i tota la ciutat es va mo-
bilitzar pel bàsquet. Espero que a Badalona 
passi el mateix”, afirmava Vidal. 

“Fins que les coses no passen, no es poden donar per fetes”, afirma l’escorta badaloní sobre la Copa del Rei

Foto: Bernat López

  Vidal es mostra 
prudent, ja que la 
Copa encara no 
està assegurada 

  “Al final tot es 
pot comprimir i 
acabar entrant per 
l’average” 

No hi ha manera de guanyar un final ajustat. Amb 
la derrota soferta diumenge al Joan Busquets contra 
l’Ourense, el CB Prat manté la seva particular ago-
nia en els darrers minuts dels partits. Va ser l’equip 
d’Agustí Julbe qui va dominar el marcador durant 
quasi la totalitat dels 40 minuts de joc, però el re-
sultat final va acabar afavorint al conjunt gallec. Cap 
dels dos equips va tenir el seu millor dia en atac i el 
duel es va decidir gràcies a la veterania de l’Ourense. 
Amb un David Iriarte que ha anat recuperant sensa-
cions, el Prat començava el duel plantant-li cara al 
segon classificat de la LEB Or. Després d’un primer 

L’Ourense empeny al Prat 
fins al descens (55-56)

Foto: Guille del Castillo

quart igualat (14-15), el vinculat de la Penya agafa-
va el timó i se situava per davant. Iriarte, molt actiu, 
marxaria fins als 10 punts i 6 rebots al descans, per 
liderar l’atac potablava (34-28). Tot i el dia nefast des 
del triple de l’Ourense, els visitants van saber retallar 
la distància el tercer quart (43-40), però a dos minuts 
per la conclusió, el CB Prat encara guanyava per dos 
punts (55-53). L’experiència de Pedro Rivero a l’hora 
de dirigir als seus i un últim tir lliure agònic anotat per 
Suka-Umu – el seu únic punt del duel – van fer que 
l’Ourense capgirés el marcador (55-56). El Prat no va 
saber tancar el partit i ho va pagar molt car. 

Goran Suton s’enganxa al llegat 
rebotador de Charles Gaines 

Sens dubte, Goran Suton va ser un dels 
grans protagonistes de l’onzena jornada de 
la Lliga Endesa. La seva brillant actuació a 
Illumbe – 15 punts, 16 rebots, 1 assistèn-
cia, 2 recuperacions i 21 de valoració – va 
situar a l’aler pivot balcànic dins del quintet 
ideal de la setmana. A San Sebastià, Suton 
va establir el seu millor registre de rebots 
capturats des que juga a la Lliga Endesa i 
el seu primer doble-doble a Espanya. L’aler 
pivot s’ha destapat com un dels grans 
especialistes en rebots de la competició. 
Actualment, Suton és el segon millor re-

botador de l’ACB (7.2), només superat per 
Augusto Lima, de l’UCAM Múrcia (7.55). 
A nivell de club, cal viatjar cap al passat 
per trobar a un jugador que hagi estat tan 
determinant en aquesta faceta del joc. En 
les darreres nou temporades, l’únic interior 
que ha assolit una mitjana de rebots per 
partit superior a la de Goran Suton ha estat 
Charles Gaines. L’aler pivot texà va tancar 
el curs 2006-2007 amb una estadística 
de 7.8 rebots per partit a la lliga. Aquella 
temporada, Gaines va establir el seu rècord 
personal de rebots amb els 18 que va 

aconseguir jugant a la pista de l’Akasvayu 
(72-63). Per tant, feia més de vuit anys que 
ningú arribava a un mínim de 16 rebots 
vestint la samarreta de la Penya i disputant 
la Lliga Endesa. Goran Suton està demos-
trant un nivell similar al de grans estrelles 
amb passat verd-i-negre com Jamie Ar-
nold (7.5 rebots la 03-04), Zan Tabak (7.7 
la 02-03), Ferran Martínez (7.6 la 99-00) 
i Darryl Middleton (7.5 la 98-99). El mític 
Tanoka Beard, però, encara queda lluny. 
Rècord de 21 rebots en un partit (01-02) 
i 11.5 de mitjana a la lliga ACB (96-97).

Des del 2006, cap jugador del club agafava 16 rebots en un partit 

Foto: Bernat López

  Goran Suton 
és el segon millor 
rebotador de la 
Lliga Endesa (7.2) 

  S’acosta al 
nivell de Gaines, 
Middleton, Arnold, 
Tabak i Martínez 
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 ELDENSE C.D.  - CF BADALONA LA PRÈVIA
18ª Jornada Lliga de Segona B - Estadi Nuevo Pepico Amat, dissabte 20/12/2014 a les 17.00 h.

El Badalona haurà de seguir sobre-
posant-se als problemes físics i a les 
absències en la seva visita al camp de 
l’Eldense. En el darrer partit de l’any Ma-
nolo González haurà de tornar a buscar 
solucions per confeccionar l’11, arran 
de la baixa per acumulació de targetes 
d’Amantini i les lesions que arrosse-
guen altres homes clau com Abraham,  
Lulu i Manu Balda.  Caldrà veure qui pot 

arribar a temps per jugar aquest dissabte i 
en quines condicions.
 “En una temporada tant llarga és lògic qui 
hi hagi lesions, però esperem poder com-
petir amb un bon nivell”, apunta el tècnic 
escapulat Manolo González, que com ja va 
passar en el partit contra el Saragossa B 
no es refia ni un pèl de la situació del rival 
en la classificació. L’Eldense és cuer amb 
16 punts i fa quatre jornades que no guan-

ELDENSE
Entrenador Toni Aparicio

CF BADALONA
Entrenador Manolo González

Matamala

Carracedo Fran Bea Raúl Torres

Prior Toni Lao

Fran Grima Sierra Vega Bermudo

Marcos

Acabar l’any de la millor manera
ya, però té equip per estar molt més amunt. 
“Si mires el pressupost de l’Eldenc i sobre-
tot els noms que tenen veus que compten 
amb gent molt contrastada en la segona B.  
Que estiguin últims no vol dir res, i més 
amb la igualtat que hi ha aquest any. No 
m’esperava pas que estiguessin allà baix”, 
explica Manolo González.
El tècnic escapulat confia a tancar l’any 
amb un bon regust després de sumar no-
més un punt en els dos darrers partits. Dos 
enfrontaments en què l’equip ha estat a un 
bon nivell però li ha faltat rematar la feina. 
La situació continua sent positiva, amb 
l’equip instal·lat en la novena posició, però 
les distàncies són molt curtes i cal sumar 
com més aviat millor, perquè la sensació 
és que aquesta temporada la salvació anirà 
molt cara. Els escapulats, a més, no guan-
yen un partit fora de casa des de la jornada 
inaugural del campionat, quan es van im-
posar al camp de l’Olímpic per 0-1.  

Foto: CF Badalona

Bardanca

Cañadas

Chupe

Jefté

Sánchez Vivancos

Pagán
Soldevila Aridane

Alberto

Guardiola

La perseverança no obté recompensa 

Camp de Pomar
Marcos Royo
Álvaro Vega Company
Óscar Sierra Connor
Amantini Uche
Fran Grima One
Prior Clausí
Carracedo  Domi (Joan Sastre, 72’)
Toni Lao Tia Sastre
Matamala      Brandon (Cifré, 90’)
Raúl Torres (Esteve, 83’)      Cortés
Joel (Abraham, 61’) Kike (Nico, 81’)

Manolo González Javier Olaizola
Àrbitre: Cristian Gadella Kamstra (Tenerife)

00

BADALONA    MALLORCA B Si només comptessin els mèrits, el Bada-
lona hauria d’haver sumat els tres punts 
contra el Mallorca B. Malauradament, 
però, en el futbol mana el gol, i sense gols 
és impossible guanyar. Aquesta és una de 
les assignatures pendents dels escapu-
lats, que són un equip rocós, consistent, 
però al qual li costa molt marcar gols. I 
més si té de baixa Manu Balda i Abraham, 
el seu millor home, està tocat. El canari va 
quedar-se d’inici a la banqueta i va forçar 
en l’última mitja hora, sent objecte d’un 
dels dos penals que es va menjar l’àrbitre, 
però va quedar clar que no estava ni de 

bon tros al cent per cent. Sigui com si-
gui, el treball de Matamala i Carracedo 
al davant va ser incansable i l’equip va 
merèixer la victòria. Va faltar, de tota 
manera, concretar les jugades d’atac. 
Gairebé no es va rematar entre els tres 
pals i quan va arribar la millor ocasió, 
en el temps de descompte, va aparèixer 
Royo. El porter del Mallorca, al 93, va 
treure una mà inversemblant per evitar 
la victòria del Badalona, desviant una 
gran xut a l’escaire de Toni Lao, que 
era sol dins l’àrea.  Una llàstima, per-
què aquesta acció hauria fet justícia.Foto: CF Badalona
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Sant Gabriel Femení

El Sant Gabriel falla en la seva visita a la Ciu-
tat Esportiva Andrés Iniesta i torna a caure 
fins a la penúltima plaça de la classificació. 
Les blaves no van poder allargar el seu bon 
moment després de superar al Santa Teresa 
(2-0) i van perdre un partit marcat per la mala 
climatologia. Durant tot el partit, l’atac adria-
nenc no estaria gaire fi. A més, veient-se per 
davant en el marcador, l’Albacete se sabria 
defensar amb intel·ligència per frustrar totes 
les arribades del Sant Gabriel. En una pri-
mera part on la pluja seria protagonista, les 
manxegues estarien més inspirades en atac, 
arribant en diverses ocasions a les immedia-
cions de l’àrea de Norma. L’Alba pressionava 
al Santgra, tant en ràpides combinacions 
com en accions d’estratègia. Les locals 

Foto: Bernat López

gaudirien de molts serveis de córner, però el 
Sant Gabriel aconseguiria arribar al descans 
amb vida (0-0). Només començar el segon 
temps, la Fundación obria el marcador ano-
tant un dels gols de la jornada a la Superlliga. 
Recollint un refús, Marina Martí impactava 
una voleia imparable (49’). Sense temps per 
reaccionar, les noies de Toni Camacho veien 
com les locals ampliaven distàncies amb el 2 
a 0. Maria Arranz definia a la perfecció des-
prés de rebre una assistència precisa de Vane 
(54’). El Sant Gabriel ho intentaria fins al final 
amb alguna arribada aïllada, però la sort i el 
control del ritme es mantindria en mans de 
la Fundación. La derrota soferta a Albacete 
sumada al triomf del Santa Teresa contra el 
Huelva (2-0) provoca que les blaves tornin 

Un Diari de Primera 
per una ciutat de primeraA

N
IVERSARI10

ANYS
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El Sant Gabriel canvia d’any 
en zona de descens (2-0)

a caure en descens. El Santgra passarà les 
vacances de Nadal en penúltim lloc i amb la 
salvació a dos punts.

  Equip  PTS GF GC

 1. Hércules 30 20 10

 2. Espanyol B 29 29 18 

 3. Nàstic 29 16 11

 4. Huracán 28 18 13

 5. Reus 27 19 15 

 6. Lleida 27 20 17

 7. Alcoià 27 17 19

 8. Vila-real B 25 24 18

 9. Badalona 25 17 14 

10. Mallorca B 25 20 21

 11. L’Hospitalet 23 20 17

 12. València M. 22 18 20

 13. Olot 21 16 18

 14. Sant  Andreu 20 11 13

 15. Olímpic 18 12 17

 16. Cornellà 18 16 23

 17. At. Balears 17 23 25

 18. Elx 17 15 22

 19. Saragossa B 17 21 32

 20. Eldense 16 16 25

Classificació 2a B GRUP 3

 Eldense   - Badalona

 Vila-real B   -  Olot 

 Espanyol B  -  València M.

 Olímpic  -  Sant  Andreu

 Elx  -  Nàstic

 Reus  - Lleida

 Cornellà   -  Alcoià

 Saragossa B   -  Hércules

 Mallorca B -  At. Balears

 Huracán   -  L’Hospitalet 

Propera Jornada

Resultats 17a Jornada

 Badalona  0 - Mallorca B  0   

 Lleida  0 - Olot  2

 Alcoià   1 - Reus  0

  València M.   2 - Cornellà  1

 Hércules  0 - Espanyol B  0

 At. Baleares   0 -  Saragossa B  0

 L’Hospitalet  2 - Eldense  0

  Sant Andreu  0 - Huracán  2

 Nàstic  2 -  Olímpic  0

                        Vila-real B  4    - Elx  0  

La carta als Reis, un parell
de reforços al mercat d’hivern
Un cop disputat el partit contra l’Eldenc la 
plantilla del Badalona tindrà uns dies de 
descans per les festes nadalenques. La 
lliga no tornarà fins al 4 de gener, quan 
els escapulats tancaran la primera volta 
a Montigalà davant de l’Huracán Valèn-
cia. Serà el primer de dos partits seguits 
a casa, ja que després rebran la visita de 
l’Olímpic. Aquests dies, però, no seran 
pas de vacances pel que fa als despatxos. 
Manolo González ja fa temps que ve re-
clamant reforços, sobretot a la davantera, 
i els problemes de lesions estan eviden-
ciant aquests darrers dies que la plantilla 
va molt justa. La petició del tècnic és que 
arribin dos reforços, ja que tot apunta que 
Fran Pineda, que tot i les baixes no entra 
mai en les convocatòries, deixarà l’equip. 

Foto: CF Badalona

El juvenil tanca la 
primera volta en zona 
de descens (0-2)
Tocarà patir. El juvenil del Badalona va tan-
car la primera volta amb una nova derrota, a 
casa contra l’Atlètic Balears (0-2), i arriba a 
la meitat del campionat  situat en les places 
de descens. Després de guanyar dos partits 
seguits, contra el Mercantil (0-1) i la UFB 
Jàbac i Terrassa (5-1), semblava que els de 
Javi Cuesta havien trobat per fi el bon camí, 
però la desfeta de l’anterior jornada al camp 
del San Francisco ha fet estralls en la moral 
de la plantilla escapulada.  Regalar un partit 
que estava mig guanyat (manant per 0-2) 
ha fet reaparèixer els dubtes. 
Contra l’Atlètic Balears el Badalona es va 
trobar amb un gol matiner, als vuit minuts. 
En un primer moment es va sobreposar i 
va llançar-se a l’atac generant ocasions cla-
res per empatar. El gol, però, no va arribar 

i un xut de falta al 40’ va suposar el cop 
de gràcia definitiu (0-2). Els de Javi Cuesta 
encetaran la segona volta aquest dissabte  
contra el Nàstic a Pomar (16.30 h). 
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  Equip  PTS GF GC

Segona Catalana (Grup II)
 1.  CE Mataró 27 30  14
 2.  Lloreda 26 28 13
 3. Unificació Llefià 25 19 10
 4. Guineueta 24 26 18
 5.  Ripollet 24 22 14

Tercera Catalana (Grup IV)
     1. Mataronesa   31 34 12
 7.  Bufalà 25 29 23

Quarta Catalana (Grup VI)
 1. Fundació Grama 28 45 7
 4. Pere Gol 22 33 27
 5. UD Àguila 20 33 21
 9. Roma Sports 12 21 23
       14.     Badalona Sud 1 9 56

Classificacions

 Equipo Ja - Unificació Llefià
 Lloreda      -     Singuerlín
 
 CF Bufalà  -  UDA Gramenet B
 
 Pere Gol - Roma Sports
 Descansa  -  Badalona Sud
 UD Àguila -  Tiana B
                                 

Propera jornadaResultats de la jornada

 Sant Pol 2 - 0 Lloreda
                   Unificació Llefià  (ajornat)  Ripollet
 
  Argentona 4 - 3 CF Bufalà

 Vilassar de Mar B  1 - 3 Pere Gol 
 Premià de Dalt B  2 -  1 UD Àguila 
 Descansa - Roma Sports
                         Badalona Sud  0       -       9 Badalona Sud

El Lloreda perd tres mesos després (2-0) 
i el Bufalà també es veu frenat (4-3)

Segona Catalana
Després de tres mesos sense caure, el Llo-
reda va tornar a experimentar una derrota 
al grup II de Segona Catalana. Tot i perdre 
davant del Sant Pol, els badalonins no sur-
ten del tot perjudicats amb aquest resultat, 
ja que conserven la segona plaça del cam-
pionat. Al Municipal Sot de Bagueny, el 
Sant Pol va solucionar les seves urgències 
en el tram final del partit, deixant sense 
capacitat de reacció al Lloreda. L’equip de 
Castillo va encaixar el 1 a 0 al 72’, amb un 
gol marcat per Seki. El càstig pels vermells 
va ser excessiu, amb el penal anotat per 

Sergi Jiménez (77’) que va suposar el 2 a 
0. El col·legiat va mostrar fins a 12 targetes 
grogues, sis a cada bàndol. El Lloreda, que 
no perdia des del 14 de setembre contra 
el Premià (1-2), segueix segon a la lliga 
amb 26 punts, a un d’un Mataró (27) que té 
un partit menys. El Llefià, per la seva part, 
no va jugar el seu partit contra el Ripollet, 
ja que aquest ha quedat ajornat fins al 
pròxim 15 de gener, a causa de les obres 
que s’estan duent a terme al Municipal de 
Llefià. La Unificació manté la tercera posi-
ció que ostentava. Els de Jordi Souto se-
gueixen a un punt de la promoció d’ascens.

Foto: Manel Expósito

Tercera Catalana
Al grup IV de Tercera Catalana, el Bufalà va 
veure com els dos mesos d’imbatibilitat es 
trencaven al camp de l’Argentona (4-3). Els 
visitants van obrir la llauna amb gol de Da-
vid Leira (6’) i abans del descans els ma-
resmencs van capgirar el marcador (2-1). 
Merino (55’) tornaria a empatar pel Bufalà 
i, després del 3 a 2 d’Adán (64’), Rubén es-
tablia de nou la igualada al 81’. Tot i jugar 
amb deu homes durant més de 30 minuts, 
l’Argentona va segellar el triomf al 87’, 
amb una diana de Marc Olomo. Després 
d’aquesta desfeta, el Bufalà és setè amb 25 
punts, a cinc del play-off d’ascens i a sis 
del líder, la UD Mataronesa (31). 

Quarta Catalana
Al grup VI de Quarta Catalana, l’únic equip 
de Badalona que va aconseguir guanyar 
va ser el Pere Gol, imposant-se a domi-
cili al Vilassar de Mar B (1-3). Només 
començar el segon temps, Dani Velasco 
(47’) va avançar als badalonins, els quals 
van sentenciar després de l’empat mares-
menc amb gols d’Alejandro Aguilera (70’) 
i Marc Campos (75’). Després d’aquesta 
jornada, el Pere Gol se situa quart a la 
lliga amb 22 punts, a tres de la promoció 
d’ascens. La UD Àguila, per la seva part, 

no va poder puntuar al camp del filial del 
Premià de Dalt (2-1). A la segona part, 
Puentes va neutralitzar el gol inicial dels 
locals (56’), però Cazorla no va trigar gai-
re a aparèixer per donar el triomf als seus 
(61’). D’aquesta manera, l’Àguila suma la 
segona derrota de la temporada i cau fins 
a la cinquena posició del campionat. Els 
verds-i-blancs sumen 20 punts, cinc per 
sota de la promoció. Un altre dels grans 
protagonistes del cap de setmana al grup 
VI de Quarta Catalana va ser la Fundació 
Grama, derrotant amb una pluja de gols al 
cuer, el Badalona Sud (0-9). Els jugadors 
de Ramón Carranza no van fer una bona 
primera part, però tot i així van aconseguir 
marxar al descans amb dos gols de renda 
marcats per Sato (30’) i Balcarreras (39’). 
Només començar el segon temps, Moha 
i Kevin deixaven el partit vist per sentèn-
cia amb el 4 a 0 (49’). Llavors arribaria el 

doblet de Dani Hernández (51’ i 56’) per 
augmentar encara més la renda visitant. 
Balcarreras (86’) i Sato (89’) completaven 
la golejada abans del temps reglamentari.
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Mireia Belmonte assoleix 6 ors 
i un rècord mundial a Sabadell

La selecció espanyola d’arts 
marcials triomfa a Londres

Del 12 al 13 de desembre Can Llong 
de Sabadell va acollir el Campionat 
d’Espanya de piscina curta on la nedadora 
badalonina Mireia Belmonte va tornar a 
participar i com no, amb un gran triomf: 
sis medalles d’or i un nou rècord mun-
dial. Divendres iniciava el campionat amb 
la prova de 1.500 metres lliure, que els 
va recórrer en un temps de 15:19.71, 
registrant així un nou rècord mundial i 
rebaixant tres segons al registre anterior 
que tenia la neozelandesa Lauren Boyle 
amb un crono de 15:22.68. A més, baixant 
a més de sis segons el seu anterior re-
gistre que estava a 15:26.95. D’aquesta 
manera va aconseguir el primer or per 
davant de María Valls (15:46.06) i Bea 
Gómez (15.52.85). Al dia següent i de 
bon matí, Belmonte va recollir el segon or 
a la prova dels 200 papallona en què va 
superar amb un crono de 2:03.17 a Anne 
Mills (2:07.16) i Judit Ignacio (2:09.12). 
Al cap de dues hores no s’ho va tornar a 
pensar i amb un temps de 4:26.86 es va 
penjar el tercer or als 400 estils, deixant 
al darrera a Beatriz Gómez (4:32.47) i Ca-
talina Corro (4:32.61). De cara a la tarda 
arribaria el quart or als 400 lliure amb 

un registre de 3:55.36 i per davant de 
Melani Costa (4:02.53) i Beatriz Gómez 
(4:04.63). A l’última jornada celebrada el 
diumenge, la nedadora badalonina no va 
voler deixar treva a les seves rivals i es va 
penjar el cinquè i sisè or a les proves de 
200 estils i 800 llliure per a completar tres 
dies excel·lents. Als 200 estils es va pujar 

al més alt del podi a 2:08.25 per davant 
de Lara Grageon (2:11.01) i Kate Mills 
(2:11.85). I finalment, ja esgotada i sense 
esperança de mantenir el ritme tan elevat, 
als 800 estils se’n va endur el triomf amb 
una marca de 8:11.56. La plata va ser per 
a Beatriz Gómez (8:18.69) i el bronze per 
a Maria Vilas (8:23.36).

Als 200 estils, 200 papallona, 400 estils, 400, 800 i 1.500 lliure

Foto: EFE

Immillorable manera de començar la tem-
porada per al primer equip dels Badalona 
Dracs. El conjunt que dirigeix Oscar Ca-
latayud es va imposar el passat dissabte 
a la 24a Copa Catalana de Futbol Americà 
amb més facilitat de la esperada, vencent 
a la gran final a Barcelona Búfals per 
0-47, sense rebre a més cap punt, rea-
firmant així el gran treball dels jugadors 
defensius i del seu coordinador Xus Fer-
nández. Joan Carles Bartra, després de 
recórrer 27 iardes, seria qui inauguraria el 

La cadena d’arts marcials, Mugendo Mar-
tial Arts, es ve desplaçar el passat 30 de 
novembre a terres angleses per a entrenar 
amb un dels més prestigiosos mestres a 
nivell internacional, el conegut Ralf Nieto, 
i per un altre costat a competir a la World 
Cup CIMAC. L’equip de la selecció espan-
yola va estar format per més de 40 perso-

Els Dracs guanyen la 
24a Copa Catalana de 
Futbol Americà

marcador amb el primer dels seus quatre 
touchdowns. El marcador aniria creixent 
a favor de l’esquadra badalonina gràcies 
a Jordi Brugnani, Ian Escoda, Alex Marín 
i Javi Fernández. Amb aquesta cinquena 
Copa Catalana aconseguida de manera 
consecutiva, els Dracs demostren que 
estan preparats per al debut a la pròxima 
Lliga Nacional, que començarà amb un 
apassionant clàssic davant L’Hospitalet 
Pioners el 17 de gener a les 16h a Ba-
dalona.

nes capitanejat pel mestre Ricardo Gress i 
sis senseis. A l’entrenament es va poder 
observar el gran nivell que posseeix Mu-
gendo Martial Arts, així com un exemple de 
germanor i unió amb l’equip d’Anglaterra. 
Després, es va realitzar els exàmens de 
grau internacional i Eduard Galla  i Juan 
Carlos Carrasco van obtenir el títol de 

sempai i sensei de Mugendo, respectiva-
ment. Pel que fa a la World Cup CIMAC, 
Alejandro Cruz es va convertir en el cam-
pió del gran Slam, mentre que van haver-hi 
tres campions més, un subcampió, quatre 
artistes en tercera posició i dos més a la 
quarta, cadascú a les seves respectives 
categories.

Foto: Joan Sancho

Foto: Mugendo Martial Arts
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La jornada de descans trenca el ritme 
i els quatre equips de Copa perden 
L’aturada pel pont de la Constitució ha trencat el ritme de molts 
equips, en una jornada amb poques victòries dels equips de 
Badalona. Només el Badalonès B a segona masculina i el Lle-
fià a segona femenina van poder guanyar els seus partits, en la 
penúltima jornada abans de l’aturada nadalenca.
Copa Masculina
La derrota més sorprenent és la del Círcol que va perdre de 
17 punts a la pista d’un Sese penúltim classificat, que en tot 
moment va controlar el partit. De fet, només van poder anotar 
4 punts al segon quart i al descans perdien de 18. La inten-
sitat i l’agressivitat dels locals van poder amb un Círcol, que 
només es va poder acostar a 10 punts al tercer quart i que va 
arribar a perdre de 20 a l’últim. La derrota trenca la ratxa de 
4 victòries consecutives. Toca recuperar sensacions en l’últim 
partit de l’any en la visita del líder, el Grup Barna, diumenge a 
les 17.45h.
El Sant Josep també va perdre en un partit de ratxes. Tot i els 
problemes en defensa, al descans només perdien de 6 punts. 
Però a la represa, la diferència va arribar a ser de 17 punts. Al 
moment més crític va arribar la remuntada, amb un parcial de 
1 a 19 que deixava els groc i liles per davant al marcador a 6 
minuts del final. Però fet el més complicat, va fallar l’encert als 
minut decisius i van acabar cedint. Diumenge a les 17.30h, in-
tentaran acomiadar l’any amb una victòria a casa contra el Sese.
La Minguella va controlar la primera part però va topar a la 
segona contra la zona 2-3 del Grup Barna. Els blaus van ser 
incapaços de trobar solucions i el desavantatge va anar aug-
mentant fins final. És la tercera derrota consecutiva d’un Círcol, 
que en el moment de tancament d’aquesta edició està jugant el 
partit suspès contra el Sese i dissabte tanca l’any a Casagemes 
a les 18h contra el Ramon Llull.
I el Natzaret completa el pòquer de derrotes a Copa. Es va 

mantenir dins el partit, fins que un parell de bons minuts del 
Castellbisbal van trencar els esquemes i els 8 punts de diferèn-
cia van ser claus en un partit amb pocs punts. El derbi a la pista 
de la Ubsa, el dissabte a les 19.30h,és l’últim partit abans de 
l’aturada de Nadal.
Primera masculina
Al Badalonès tampoc li ha sentat bé l’aturada. Després de tren-
car la ratxa de derrotes, ha tornat a perdre per culpa d’un mal 
tercer quart, sense poder atacar la zona ni aturar els jugadors 
del Salle Horta. Tot i el desavantatge d’11 punts, els dimonis 
van remuntar per arribar amb opcions al final. A 50 segons, van 
desaprofitar fins a dues opcions d’empatar a l’últim minut, amb 
rebot ofensiu inclòs. Ara intentaran acabar l’any amb victòria a 
la pista del Terrassa, diumenge a les 19.15h, i recomposar-se 
durant el Nadal.
Segona Masculina
El Badalonès B, en canvi, si li ha abat bé la jornada i s’ha re-
cuperat de la última derrota, en un camp complicat com el del 
Guinardó. Els dimonis van guanyar la guerra de zones gràcies 
a la inspiració de Solé i Mokevishvili. I van aguantar la pressió 
d’un partit tens. A l’espera d’un partit suspès es col.loquen líders 
provisionals del seu grup i intentaran acabar l’any amb victòria a 
la pista del Mollet, dissabte a les 17.30h.
La Cultural, per la seva banda, segueix patint en aquest grup 3 de 
Segona i va tornar a perdre a la pista del Caldes. La primera vic-
tòria no arriba i la temporada es fa cada vegada més costa amunt. 
Dissabte que ve a les 18.30 tanquen l’any a casa contra el Parets.                    
Primera femenina
L’aturada ha trencat la ratxa del Natzaret femení, que va sortir poc 
tensionat a la pista d’un dels cuers, una Escola del Carme que 
va voler més la victòria. Els 6 punts anotats al segon quart i els 
4 del tercer demostren que el Sant Andreu no va estar al 100% i 

els errors en els tirs lliures i la falta de rebot van posar les coses 
massa fàcils al rival. Dissabte, toca recuperar sensacions per 
acabar l’any, en un partit exigent a la pista del Tordera, quart 
classificat.
Segona Femenina
Tot i tenir baixes importants, el Llefià va guanyar gràcies a la 
inspiració de jugadores com Laia Casas al segon quart o Mi-
riam Valls al tercer. L’equip va sentenciar el partit al tercer quart 
i l’últim parcial va ser de tràmit. L’aturada no ha trencat el ritme 
del Llefià, que segueix a la zona tranquil.la de la classificació. 
Dissabte intentaran donar la sorpresa en l’últim partit de l’any, 
guanyant a la pista del líder, un Morell que encara no ha perdut 
cap partit aquesta temporada.
La Minguella, amb problemes físics, va perdre el primera partit 
de la temporada a casa. Contra el Xamba pràcticament no va 
competir. Dissabte a la pista del Sitges intentarà acabar l’any 
guanyant per seguir entre els tres millors del grup. També in-
tentarà guanyar  que el Joventut femení que va perdre contra 
el Parets.

  Equip  G P

 Copa Catalunya Masculina
 7.  Círcol 7  5
          8.     Sant Josep                                                 6              6                 
       11. Ubsa 5 7
       13. Minguella 5 6
     14.  Natzaret 4 8

1a Catalana Masculina
     6. Badalonès  (grup 3) 7 5
 6.  Santa Coloma  (grup 1) 8 4

 2a  Catalana Masculina
 1. Badalonès B  (grup 3) 10 2
 11. Neus  (grup 3)                                          5  6
 16. Cultural   (grup 3)  0 12 
          4.     Montgat  (grup 1)                                  8              4
          8. Tiana (grup 1) 6 6

 Lliga Femenina 2

          1.    Femení Sant Adria                               7             0

Copa Catalunya Femenina
 1. Draft Gramanet 11 1

 1a Catalana Femenina
 6.  Natzaret  6 5    

 2a Catalana Femenina
 3. Minguella 8 3
          7. Joventut Femení  6 5
 8. Llefià 5 6

Classificacions

COPA CATALUNYA J12
Sese - Círcol                                                                      65 - 48
Sedis - Sant Josep                                                     73 - 67   
Grup Barna - Minguella                                          75 -  61             
Natzaret - Castellbisbal                                          40 - 53                 
Ramon Llull - Ubsa                                                      92 -89

PRIMERA CATALANA J12
Salle Horta - Badalonès  66 - 59
Santa Coloma - Garrotxa  75 - 70

SEGONA CATALANA J12
Guinardó - Badalonès B   55-66
Caldes - Cultural  64- 56
 Neus - Alisos                                                                           -

Resultats Masculí 

LLIGA FEMENINA 2 J7
Femení Sant Adrià - Ucam                             69 - 64

COPA CATALUNYA J12
Arenys - Draft Gramanet  41 - 60

PRIMERA CATALANA  J11
Natzaret  - Escola del Carme 40- 52

SEGONA CATALANA J11 
 Minguella - Xamba                                                   36  - 56
Llefià - Sitges   69 - 54  
Joventut  - Parets 54 - 63

Resultats Femení
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Nova temporada dels teatres municipals
Els escenaris badalonins veuran fins al maig destacades figures com Lluís Marco, Lolita Flores o Juan Tamariz

Badalona Cultura ha programat per a la nova temporada 
dels teatres municipals de la ciutat una àmplia i intensa 
oferta cultural de gran qualitat. Reconeguts intèrprets de 
totes les disciplines artístiques ompliran el tres teatres 
de Badalona (Zorrilla, Principal i Blas Infante) fins al 
mes de maig. Un dels primers en trepitjar la ciutat será 
Pau Vallvé en el marc del Musica’t. 
Grans figures del teatre com Oriol Broggi, Lluís i Marta 
Marco, la Lolita Flores o en Lluís Homar pujaran els 
escenaris municipals interpretant diferents obres. Tam-
bé repetirà l’espectacle Miguel de Molina al desnudo, 
l’obra interpretada per Ángel Ruiz i amb la producció 
del badaloní Jorge Javier Vázquez.. Al febrero, la ciu-
tat viurà una edició especial del Festival Internacional 
de Màgia – XV Memorial Li-Chang, que commemora 
els seus quinze anys de trajectòria. A l’abril tornarà el 
Festival Blues & Ritmes, que portarà a Badalona Soleá 

Morente y Los Evangelistas; Sara Watkins, Sarah Ja-
rosz & Aoife O’Donovan; Daniel Lanois i Maria del Mar 
Bonet. Els nous abonaments i les entrades dels espec-
tacles es posaran a la venda del 22 al 24 i del 27 al 30 
de desembre de 17 a 20.30 hores, a les taquilles del 
Teatre Zorrilla, i a partir del 2 de gener dijous, divendres 
i dissabtes de 18 a 20.30 hores. La compra de nous 
abonaments s’allargarà fins al divendres 30 de gener 
dins dels horaris habituals d’obertura de taquilles. Les 
entrades de tota la temporada es podran comprar a par-
tir del 23 de desembre per Internet a través de la pàgina 
web del Zorrilla - Centre d’Arts Escèniques de Badalona 
www.zorrilla.cat, mitjançant el portal www.ticketea.com. 
Recordem també que aquest any, torna la campanya “A 
Badalona, regala teatre!” que va néixer l’any 2012 amb 
la voluntat d’incentivar la cultura com a regal de Nadal, 
i en concret amb el teatre.

La companyia Egos Teatre 
porta al Zorrilla ‘L’Esquella 
de la Torratxa’

La companyia Egos Teatre portarà a escena, el proper 
diumenge 28 de desembre, l’obra de teatre L’Esquella 
de la Torratxa, que s’havia d’estrenar el passat 31 
d’octubre però va ser anul·lada a causa de la malaltia 
d’un dels seus actors. L’espectacle està programat dins 
de l’abonament A de la programació professional del 
Centre d’Arts Escèniques de Badalona. L’Esquella de la 
Torratxa és una coproducció de la mà del Teatre Nacio-
nal de Catalunya; un espectacle fresc, divertit, popu-
lar i energètic amb, entre d’altres, el guanyador d’una 

Guineueta Rubén Montaña. Quan ara fa 150 anys 
Serafí Pitarra va estrenar la L’Esquella de la Torratxa 
als escenaris barcelonins, va assolir una popularitat 
extraordinària i va marcar la primera fita important del 
nou teatre català del moment, a més de significar un 
retorn a la llengua autòctona i un ús del català més 
allunyat dels cànons imperants de l’època. Les entra-
des adquirides per a la funció d’octubre són vàlides 
per al proper dia 28 de desembre. L’espectacle tindrà 
lloc al Teatre Zorrilla, el proper dia 28, a les 19 hores.
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La festa del karaoke en català torna als 
eixos comercials de La Salut i del Centre

Aquest Nadal torna el Badacanta, el karaoke en català orga-
nitzat pels joves d’Òmnium a Badalona. Amb el lema ‘Per 
Nadal, cantem en català’, l’acte té com a objectiu potenciar 
l’ús social del català i la música en la nostra llengua a ban-
da de fer passar una bona estona a totes les persones que 
hi vulgui participar. Aquest any continua la doble edició 
de l’activitat que es tornarà a celebrar també al barri de La 
Salut. Serà dissabte 20 de desembre a partir de les 17:30 
hores al passeig de la Salut cantonada Salvador Seguí. El 
Badacanta al barri del Centre tindrà lloc una setmana des-
prés, diumenge 28 de desembre, també des de les 17:30h 
al tradicional espai de plaça de la Vila. Tots els ciutadans 
que ho vulguin estan cridats a participar-hi, ja sigui pu-
jant a l’escenari a cantar alguna de les cançons o animant 

des de baix. Badacanta disposarà d’un ampli repertori de 
música en català: des de clàssics com ara la Trinca, Els 
Pets o Serrat fins a les cançons dels grups del moment, 
com Txarango, Manel o la Pegatina. En plena campanya 
comercial, i en l’últim cap de setmana abans de Nadal, 
l’activitat busca també potenciar el comerç de proximitat. 
Per aquest motiu, el Badacanta s’ha pogut realitzar amb la 
col·laboració dels comerciants del Centre i la Salut. Totes 
les persones que pugin a l’escenari a cantar participaran en 
un sorteig gràcies al qual podran guanyar diversos premis, 
d’un conjunt total valorat en 1.200 euros, que han cedit 
més d’una quarantena de comerços. Per sortir a cantar 
només caldrà adreçar-se al punt d’informació, habilitat al 
costat de l’escenari. 

L’acte, impulsat per Òmnium, té com a objectiu potenciar l’ús del català i la música en llengua catalana
Foto: Òmnium

Una comèdia romàntica sol acabar amb el primer petó 
dels protagonistes, però Losers no, Losers va més en-
llà. Què passa després? L’enamorament i l’amor són 
molt bonics i molt idíl·lics, però el dia a dia potser és 
una mica més difícil i una mica menys de color de rosa. 
Dos grans còmics, el badaloní Jordi Díaz i Alba Flore-
jachs donaran vida a aquests perdedors que es pensen 
que no mereixen ser feliços. Però s’equivoquen. Diri-
gida per Marta Buchac, l’obra arriba a Badalona aquest 
dissabte, al Teatre Zorrilla, a les 21h.

Alba Florejachs i Jordi Díaz, 
en una comèdia romàntica 
al Teatre Zorrilla

L’Agrupación Señor Serrano 
porta un dels espectacles més 
innovadors del 2013 a BDN

Un barri de barraques cremant. Funky a tot volum. La 
crisi del sistema hipotecari. L’Anglaterra victoriana. Nius, 
caus, coves i mansions. 42.879 desnonaments el 2011. 
Brickland. L’horror. Un banquer somrient. Un constructor 
somrient. La nostàlgia de la llar. Molt vídeo. Molt més 
vídeo en directe. Paradisos tahitians. El dret a l’habitatge. 
El dret a l’aire condicionat. El dret a la tele de plasma. “Es-
paña va bien”. I Marlon Brando fent de John Brickman.  
L’Agrupación Señor Serrano, una de les companyies ca-
talanes amb més recorregut internacional, ens presenta 

Brickman Brando Bubble Boom, un ‘biopic’ escènic sobre 
la vida de Sir John Brickman, un constructor visionari i 
emprenedor que va inspirar el primer sistema hipotecari 
de la història. Però també és una representació escènica 
sobre la vida de Marlon Brando, un actor salvatge a la 
recerca del seu propi paradís, i una reivindicació de la llar 
contra les regles del mercat. El show va rebre el Premi 
a l’Espectacle més Innovador de la Fira Internacional de 
Teatre i Dansa 2013 d’Osca. Aquest divendres es podrà 
gaudir al Teatre Principal a partir de les nou de la nit.
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