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Èxit de públic a la 1ª Fira 
Immobiliària de Badalona

Prop de 10.000 visitants s’apropen a la fira i s’atenen més de 
900 consultes de persones interessades a comprar un pis

Fernandisco 
serà el 
pregoner de 
les Festes 
de Maig el 
dia 4

Alguna 
cosa molt 
especial 
passarà 
avui 
divendres…

Els dies 21, 
22 i 23 la 
plaça de la 
Vila acull 
la Fira del 
Llibre
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Impuls al sector de la construcció
Les companyies promotores participants, la majoria d’elles amb interessos urbanístics a la 
ciutat en aquests moments, van registrar més de 900 consultes interessades en pisos

a 4 dormitoris a l’entorn de la Rambla 
del Gorg. Segons López, “el 80% de les 
visites ateses en el marc d’aquesta fira 
han servit d’aproximació”, a més afegeix 
content, “hem tancat vendes en els temps 
que corren”. Aquest no és l’únic projecte 
immobiliari de la ciutat en marxa, es pre-
veu que en les properes setmanes comen-
cin a edficiar-se uns 300 pisos al Gorg.

Les expectatives dels organitzadors es 
van veure superades pels més de 9.800 
visitants de la 1ª Fira Immobiliària de 
Badalona. Les companyies promotores 
participants, la majoria d’elles amb inte-
ressos urbanístics a la ciutat en aquests 
moments, van registrar més de 900 con-
sultes, una part de les quals es traduiran 
en vendes en un futur proper. De fet, en 

el marc de la fira, celebrada el passat cap 
de setmana a la Rambla de Badalona, ja es 
van vendre prop de 10 habitatges. Segons 
l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
els resultats aconseguits són una mostra 
de la “confiança que genera la ciutat en ter-
mes econòmics”. L’ajuntament, a través de 
l’empresa pública Reactivació Badalona i la 
col·laboració de la Federació Empresarial 

pants en aquesta primera edició de la Fira 
Immobiliària de Badalona coincideixen a 
dir que ha estat un cap de setmana molt 
productiu. David López, responsable co-
mercial de Level a Catalunya, assegura 
que durant els tres dies que ha durat la 
fira “s’ha fet un registre d’un centenar de 
possibles clients”. Level compta amb un 
projecte de construcció de 205 pisos d’1 

local i la Diputació de Barcelona, pretenia 
posar sobre la taula que la ciutat encara 
pot créixer econòmicament, un fet que se-
gons l’alcalde ha quedat demostrat. Molts 
empresaris ja han mostrat la seva satis-
facció i han sol·licitat al govern local que 
s’organitzin futures edicions que permetin 
augmentar el nombre d’expositors. Els 
responsables de les promotores partici-

 Prop de 
10.000 persones 
visiten la 1ª Fira 
Immobiliària

 12 promotores 
amb interessos a 
la ciutat participen 
a la Fira

 En el marc de 
la Fira es tanca la 
venda de 10 pisos

També Francesc Magret, adjunt a di-
recció de Corporació Promotora, es 
mostrava molt satisfet amb les prop 
de 500 persones que havien passat pel 
seu estand. La promotora que ell repre-
senta iniciarà properament les obres de 
construcció de 160 habitatges al Pas-
seig Marítim, a tocar del port. Es tracta 
d’una obra que suposarà una inversió 
de 35 milions d’euros i donarà feina a 
400 persones, la meitat d’elles de Ba-
dalona. Es preveu que l’estiu de 2013 ja 
estiguin construïts els dos blocs de pi-
sos; cadascun d’ells tindrà 12 plantes. 
També la promotora badalonina Grup 

900 consultes ateses
Famadas va ser present a la Fira. Segons 
Jordi Famadas, gerent de l’empresa, el seu 
estand va atendre un centenar de consul-
tes. En l’actualitat aquesta constructora 
treballa en un nou projecte residencial ubi-
cat a la plaça Pompeu Fabra. En conjunt, 
la primera Fira Immobiliària de Badalona 
va incloure 12 estands de promotores 
immobiliàries, 2 d’entitats bancàries, 2 
de gestors immobiliaris i 2 d’empreses de 
rehabilitacions. La fira, que podria créixer 
en futures edicions, va ocupar una super-
fície de 550 metres quadrats. Segons fonts 
municipals ja hi ha hagut peticions d’altres 
promotores per participar-hi l’any vinent.
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En Falcó al seu blog, i com a justificació de la maldestre política de suport 
al Partit Popular, al govern de Badalona, que es veu obligat a practicar, fruït 
del intercanvi de cromos que les altes jerarquies de CiU i el PP català, van 
decidir fa un any i escaig quan els de la dreta nacionalista catalana assolien 
una majoria relativa al Parlament del parc de la Ciutadella; escriu i repeteix 
fins a la sacietat que alguns amb ideologia d’esquerres i que ens agrada de fer 
públiques les nostres opinions personals, no aportem res de positiu a la nostra 
ciutat, si no que ens limitem a fer victimisme i no acceptar que les nostres tesis 
van ser derrotades a les urnes ara fa un any.

Res més lluny de la realitat, almenys pel que fa a mi, doncs sóc dels que penso 
i confio molt en la capacitat, molt demostrada al llarg del temps, dels badalo-
nins per fer front a les adversitats i superar les seves pròpies contradiccions 
sobre tot, quan es demostra que qui els ha posat a la cruïlla els ha enganyat 
vilment.

Els badalonins, tot i els atacs que reben les seves entitats per part governa-
mental, atacs que compten amb el recolzament incondicional de la formació 
que lidera Falcó, encara que no vol que consti, ja fa temps que fan mans i 
mànigues per intentar salvar la situació, i amb el recolzament dels partits de 
l’esquerra, no tant sols es limiten a reclamar i protestar per l’atemptat que pa-
teixen, sinó que posen en marxa plans d’emergència que els han de permetre 
superar aquests moments d’angoixa. 

Badalona, una ciutat eminement treballadora, on les classes populars han estat 
històricament les responsables de tirar-la endavant, és especialment rica en 
teixit associatiu, que el cap i a la fi ha estat el responsable de la preservació de 
la cultura, i de la transformació en positiu, especialment els darrers anys de la 
democràcia, on el canvi experimentat ha estat espectacular. 

Els ajuntaments que des de la recuperació de la democràcia i fins ara fa un any, 
eren els responsables de govern, van tenir especial cura en el foment i pre-
servació d’aquest teixit associatiu, considerant-lo com una de les riqueses a 
preservar i impulsar, procurant la seva adaptació a les noves realitats ciutada-
nes mitjançant l’aportació dels recursos econòmics i facilitant-los locals pels 
desenvolupament de la seva activitat, així com tenint-los en compte alhora de 
prendre decisions, posant en marxa una anomenada democràcia participativa 
que molt s’avé als principis bàsics del pensament d’esquerra del segle XXI.

Ara però corren altres aires a la casa de la Vila, i això de la democràcia par-
ticipativa està en retrocés; conseqüentment sense massa miraments i aprofi-
tant l’excusa de la ferotge crisi econòmica, el govern municipal ha posat en 
marxa un pla d’asfíxia financera amb la idea de fer desaparèixer una bona 
part d’aquesta xarxa de representació ciutadana. Tot i això penso que la dreta 
reaccionària i l’altre dreta de barretina que els recolza, i que avui campen per 
l’ajuntament, no s’adonen de l’esperit lluitador dels badalonins, sobre tots dels 
que són majoria, les classes populars, una gent que per una vegada es poden 
haver deixat enganyar, però que saben reaccionar i veure qui és qui de veri-
tat està al seu costat defensant els seus interessos, perquè són comuns; uns 
ciutadans que sobreposats a les dificultats, són capaços de tirar endavant una 
ciutat pel camí del progrés, marcant molt bé les seves posicions inamovibles, 
tot i que el govern els vulgui fer veure gat per llebre.

BADALONA TIRARÀ ENDAVANT

Enric Ferreras - eferreras@diaribns.com
http://cosmem.blogspot.com

LA COLUMNA

fiar el director de la seva bancària de re-
ferència, creien que contractaven un termi-
ni fix i que podrien retirar els seus estalvis 
quan ho desitgessin. Segons els membres 
de la Plataforma Estafa Banca, els afectats 
mai van rebre tota la informació, fins i tot 
alguns encara reclamen els seus contrac-
tes. A banda de no poder recuperar els 
seus diners fins d’aquí a 10 anys, la majo-
ria també ha deixat de cobrar els interessos 
que el banc els va prometre ja que la llei 
permet que aquelles entitats que registren 
pèrdues en quedin exemptes. Es calcula 
que a Badalona hi ha uns 5.000 afectats.

S’obre al trànsit el carrer Xile per 
evitar la pràctica d’activitats il·legals

Els badalonins afectats per les participa-
cions preferents es manifesten cada dijous 
a la tarda a la plaça de a Vila. Reclamen 
a l’ajuntament que habiliti un registre 
oficial que permeti quantificar el nombre 
de persones que ha vist els seus estalvis 
retinguts per part de les entitats bancàries 
i pressioni a bancs i caixes. Dijous passat 
un centenar de persones es van reunir da-
vant l’ajuntament, des d’on van iniciar un 
recorregut de protesta que s’anava aturant 
al davant de diverses sucursals bancàries 
del municipi. Es tracta principalment de 
persones majors de 65 anys que van con-

Membres d’Estafa Banca es 
manifesten cada dijous a la plaça de 
la Vila, hi ha 5.000 badalonins afectats

trànsit al carrer Xile després de més de 30 
anys com a carrer per a vianants. Segons 
el regidor ecosocialista Àlex Mañas, el de 
Xile és el carrer amb més comerç de la 
zona, un sector que es ressentirà amb el 
canvi de tipologia del vial. A més, per Ma-
ñas obrir el carrer al trànsit implica acabar 
amb un espai de concurrència pública on 
s’hauria de generar cohesió social i urba-
na. Per contra, el president de l’associació 
de veïns d’Artigues, José González, es 
mostra satisfet amb la decisió d’obrir el 
pas de vehicles al carrer Xile. González 
creu que d’aquesta manera es dissuadiran 
les conductes incíviques.
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Des d’aquesta setmana el carrer Xile del 
barri d’Artigues ha quedat obert al pas de 
vehicles. Segons el govern municipal s’ha 
pres aquesta mesura per millorar la segu-
retat i la convivència al barri. L’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia Albiol, assegura 
que “l’ambient que fins ara tenia el carrer 
Xile no agradava a la majoria dels seus 
veïns”. Segons Albiol, en aquest indret 
de la zona sud s’augmentarà la vigilància 
policial i s’incrementaran els serveis de 
neteja. Fonts municipals asseguren que 
es millorarà la mobilitat del barri.  Des del 
grup municipal d’ICV-EUiA consideren 
una errada la decisió de tornar a obrir el 

Alguna cosa molt especial passarà a 
Badalona avui divendres…
Avui divendres a les 16h alguna cosa molt 
especial passarà a Badalona… és la ini-
ciativa de l’Associació de Botiguers i Ser-
veis del Progrés per promoure l’activitat 
econòmica del barri què donarà el tret de 
sortida en un escenari immillorable, el 
Pont del Petroli. Del que hem pogut saber 
és que la temàtica anirà relacionada amb 
les Festes de Maig i aquesta iniciativa tin-
drà també un caire social. Estan confirma-
des diferents personalitats de la ciutat i els 
socis que s’apropin obtindran un obsequi 
per part de l’associació.
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LA COLUMNALA COLUMNAEl veïns de Francesc Macià 
veuen llum al final del túnel

El govern de Badalona treballa per la des-
afectació dels carrers Francesc Macià, 
Sant Ignasi de Loiola i l’Avinguda Marquès 
de Montroig, i així, evitar l’enderrocament 
d’alguns dels seus habitatges, afectats pel 
Pla General Metropolità des dels anys se-
tanta. A l’avinguda Marqués de Montroig, 
on ja s’ha expropiat el 80% de les finques 

El Pregó de Festes, que enguany anirà a 
càrrec del presentador de ràdio i televisió 
badaloní Fernando Martínez, conegut artís-
ticament per Fernandisco, es farà el diven-
dres 4 de maig. El programa de les Festes 
de Maig d’enguany inclou una àmplia i 
variada oferta d’activitats programades al 
llarg de tot el mes. Els concerts, el teatre, 
el circ, la dansa, els correfocs, els gegan-

previstes, queden tres domicilis per en-
derrocar. Des de la plataforma d’afectats 
demanen a l’ajuntament que reubiqui 
aquests veïns en futures promocions de 
pisos a l’entorn de la Rambla del Gorg. Pel 
que fa al carrer Francesc Macià, on en un 
principi s’haurien d’enderrocar els habi-
tatges del costat mar, la plataforma confia 

ters, els castellers i les fires, entre moltes 
altres activitats, ompliran la ciutat d’actes 
festius pensats per a grans i petits. Durant 
la roda de premsa també s’ha presentat el 
mocador solidari de les festes d’enguany, 
el qual un any més ha estat elaborat amb 
criteris de Comerç Just. El mocador del 
2012 és de color taronja. S’han confec-
cionat 15.000 mocadors que reprodueixen 

què es retiri l’afectació. Margarida Munta-
ner, presidenta de l’associació de veïns del 
Progrés, assegura que amb la desafectació 
es dignificarà una zona envellida per la 
manca d’obres d’arranjament de pisos i 
locals durant prop de 40 anys. Aquesta és 
una reivindicació històrica del veïnat afec-
tat pel PGM.

el cartell de les festes d’aquesta edició, els 
quals es posaran a la venda a un preu d’1 
euro. Cal destacar també com a novetat 
d’aquesta edició la creació de la tassa de 
les Festes de Maig. S’han fet 900 unitats i 
es podran adquirir a un preu de 4 euros. La 
tassa reprodueix la figura del dimoni que 
es cremarà la vigília de Sant Anastasi a la 
platja d’aquesta ciutat. 

L’artista Susana Ruiz, alumna de l’Escola 
Pau Gargallo, ja ha finalitzat l’escultura de 
bronze encarregada per l’empresa Anís del 
Mono. Tot i que la peça no quedarà expo-
sada al públic oficialment fins a finals de 
juny, quan s’ubicarà al Passeig Marítim, 
entre la fàbrica modernista i el Pont del 
Petroli, aquest dimarts la ministra de Tre-
ball Fátima Ibáñez, ha estat l’encarregada 
de destapar-la. Ho ha fet amb motiu d’una 

L’escultura de l’Anís 
del Mono s’ubicarà al 
Passeig Marítim

Les Festes de Maig arrenquen el dia 
4 amb Fernandisco com a pregoner

visita a la ciutat que ha aprofitat per visitar 
la fàbrica acompanyada de la presidenta 
del PP de Catalunya, Alícia Sánchez-
Camacho, i l’alcalde de Badalona, Xavier 
Garcia Albiol. Durant l’acte de presentació 
de l’obra, l’alcalde es va mostrar mostrat 
convençut que aquesta “es convertirà ràpi-
dament en un punt de referència fotogràfica 
de la gent de la ciutat i també de la gent 
de fora” .

  L’ajuntament es 
mostra disposat a 
iniciar els tràmits 
de desafectació

  Els carrers 
afectats son Sant 
Ignasi de Loiola, 
Francesc Macià i 
l’avinguda Marquès 
de Montroig
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El 2012 serà el tercer any que 
el Projecte Àngels, un progra-
ma social que compta amb la 
col·laboració de la Fundació Pri-
vada Llegat Roca i Pi, l’Institut 
Gaudí de la Construcció, el Gremi 
d’Instal·ladors Aemifesa, la Fun-
dació Ateneu Sant Roc i Badalona 
Serveis Assistencials, es durà a 
terme. Aquest pla preveu la mi-
llora d’habitatges de persones 

que disposen de pocs recursos 
econòmics. L’any 2011 es van 
dur a terme 104 intervencions en 
99 llars de persones que es tro-
ben en situacions de dependèn-
cia física, psíquica o social als 
quals se’ls millora les condicions 
d’habitabilitat dels seus domicilis, 
proporcionant-los un entorn dig-
ne i adequat a les seves necessi-
tats. Al mateix temps es fomenta 

La Coordinadora d’Associacions 
de Veïns del Districte Primer dema-
na a l’ajuntament que es tingui en 
compte l’opinió del veïnat a l’hora 
de decidir els usos del nou Centre 
Cívic i Cultural El Carme, ubicat 
a la carretera Francesc Layret. 
Els veïns volen evitar d’aquesta 
manera que l’equipament es con-
verteixi en un hotel d’entitats. 
Malgrat tot, es mostren compren-
sius amb l’actual situació de crisi 
i asseguren que si el govern vol 
traslladar-hi algunes associacions 
ja existents per tal d’estalviar-se el 
lloguer d’altres locals privats, no 
s’hi oposaran. Ara bé, reclamen 
que aquesta sigui una mesura tem-
poral. L’objectiu de la Coordinado-
ra és dotar el futur Centre Cultural 
d’un caràcter propi amb l’objectiu 
de convertir aquesta instal·lació 
singular de prop de 3.500 metres 
quadrats en un espai de referència 

Els veïns demanen participar en el pla 
d’usos del Centre Cultural El Carme

El projecte Àngels servirà per millorar 
habitatges de persones en risc d’exclusió 
social i generarà llocs de treball

ICV-EUiA i PSC presenten 
al·legacions al pressupost 
municipal del 2012
El proper dimarts 24 d’abril seran aprovats o no de-
finitivament els pressupostos municipals de 2012 
proposats pel Partit Popular i avalats, inicialment, 
pel grup municipal de Convergència i Unió. No els 
hi posaran fàcil la resta de formacions de l’oposició, 
Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Al-
ternativa i el Partit Socialista de Catalunya, que han 
presentat 19 i 5 al·legacions als pressupostos respec-
tivament. Segons els ecosocialistes,  la proposta que 
ells presenten, tot i mantenir la mateixa partida pres-
supostària que el PP, evitaria els 21 acomiadaments 
anunciats a l’empresa pública Badalona Comunicació 
i garantiria la prestació de serveis socials, a canvi de 
rebaixar els prop de 3 milions d’euros que el govern 
local preveu destinar a la gratuïtat dels llibres de text. 
Segons Carles Sagués, president del grup municipal 

en l’àmbit metropolità. La realitat, 
però, és que la crisi passa factura 
també a l’àmbit cultural i encara 
no se sap si l’edifici del Carme, 
de quatre plantes d’alçada, podrà 
obrir al complet. L’alcalde de Bada-
lona, Xavier Garcia Albiol, ja havia 
insinuat en el passat que la manca 
de pressupost podria propiciar que 
aquest equipament s’inaugurés a 

l’ocupació de persones que es tro-
ben en situació d’atur, amb dificul-
tats de reinserció al món laboral, 
que tenen la formació necessària 
per fer reformes i millores a la llar. 
Es preveu que aquest 2012 creixi el 
nombre d’empreses i entitats que 
col·laborin amb el Projecte Àn-
gels. En aquesta tercera edició del 
projecte, la Fundació Llegat Roca i 
Pi destinarà un màxim de 50.000 
euros per finançar el cost dels ma-
terials que siguin necessaris per 
a les actuacions. L’Institut Gaudí 
de la Construcció cedirà l’espai 
físic, al centre de formació que té a 
Montigalà, per a la seu del projec-
te. L’IGC i Aemifesa s’encarregaran 
de gestionar i coordinar les con-
sultes pertinents davant del SOC 
per tal que els alumnes que facin 
cursos de formació ocupacional 
en ambdues entitats puguin fer les 
pràctiques dins d’aquest projecte. 
La Fundació Ateneu Sant Roc serà 
l’encarregada de contractar les per-
sones formades prèviament a l’IGC 
i a Aemifesa.

mig gas; un fet que el veïnat vol-
dria evitar. Des de la coordinadora 
d’entitats veïnals demanen que no 
es posi en marxa el Centre Cultural 
fins que aquest no pugui funcionar 
a ple rendiment. A més, volen que 
aquest sigui un centre intergenera-
cional que afavoreixi la participa-
ció ciutadana i la convivència entre 
grans i petits.

d’Iniciativa Esquerra Unida, apostar per la socialització 
de llibres permetria estalviar més de 2 milions d’euros 
del pressupost anunciat, amb la qual cosa es podrien 
garantir les aportacions dels casals de joves i el Con-
sorci Badalona Sud, entre altres. D’altra banda, el grup 
municipal del Partit Socialista de Catalunya ha pre-
sentat 5 al·legacions als pressupostos municipals del 
2012, que titlla de regressius. Els socialistes demanen 
que es creï una nova partida destinada a les famílies 
amb risc d’exclusió social i que s’inverteixi en plans 
d’ocupació local. La proposta d’increment de partides 
feta pel Grup Municipal Socialista suposa un volum 
de 2.800.000 euros, increment que, segons ells, es 
compensaria amb una única reducció equivalent a la 
partida destinada pel govern municipal a la gratuïtat 
dels llibres de text.
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FIATC Joventut
Xavi Ballesteros - xaviballesteros@diaribns.com

10

 Real Madrid   -  Asefa Estudiantes

 Lucentum Alicante -  Assignia Manresa

 Caja Laboral - Murcia 

 Unicaja - FC Barcelona

 Lagun Aro - FIATC Joventut
 CAI Zaragoza - Fuenlabrada

 Valencia Basket  - Bizkaia

 Valladolid - Banca Civica

 Blusens Monbus - Gran Canaria 2014

Propera Jornada

Resultats 29 a Jornada

Classificació

Equip   G P

 1 FC Barcelona Regal 24 5
 2 Real Madrid  22 7
 3 Caja Laboral  20 9
 4 Valencia Basket  17 12
 5 Gescrap Bizkaia  17 12
 6  Lagun Aro GBC  16 13
 7 Banca Cívica  16 13
 8 Lucentum Alicante  15 13
 9 CAI Zaragoza  14 15
 10 Assignia Manresa  14 15
11 Unicaja  14 15
12 FIATC Mutua Joventut 13 16
13 Mad-Croc Fuenlabrada 11 18
14 Gran Canaria 2014  11 18
15 UCAM Murcia  11 18
16 Blusens Monbus  10 19
17 Asefa Estudiantes  8 20
18 Valladolid  7 22

Estudiantes - Gran Canaria 61 - 52

Banca Civica - Blusens Monbus 79 - 59

Gescrap Bizkaia - Valladolid 89 - 77

Fuenlabrada - Valencia Basket 68 - 90

FIATC Joventut - CAI Zaragoza 85 - 63
FC Barcelona Regal - Lagun Aro  77 - 61

UCAM Murcia - Unicaja 86 - 77

Manresa - Caja Laboral 72 - 70

Real Madrid - Alicante 91- 87
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LAGUN ARO - FIATC JOVENTUT

30a JORNADA ACB. LAGUN ARO GUIPÚSCOA - FIATC JOVENTUT. DIUMENGE 22 D’ABRIL. PAVELLÓ ILLUMBE (18 h.). RÀDIO CIUTAT DE BADALONA (94.4 FM)

La revenja és a punt

JIMMY BARON

JAVI SALGADO

SERGI VIDAL

ANDY PANKO ANDY BETTS

LAGUN ARO 
Entrenador Sito Alonso

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

DERRICK OBASOHAN

POOH JETER

FEDE VAN LACKE

NACHO LLOVET LATAVIOUS WILLIAMS El tècnic del Lagun 
Aro és Sito Alonso, 
que ha fet un miracle 
i sona pel Caja 
Laboral, i la gran 
sensació de l’ACB és 
el badaloní Sergi Vidal

El Fiatc Joventut visita Sant Sebastià amb ganes de tornar el correctiu de Badalona (70-93)

Sant Sebastià rebrà diumenge el Fiatc Jo-
ventut en una cita complicada on la Penya 
buscarà la revenja del partit de la primera 
volta on els de Salva Maldonado van ser 
literalment escombrats de 23 punts (70-93).
Va ser curiós perquè els bascos havien arribat 
al Palau Olímpic en situació de descens direc-
ta amb un balanç de 2 victòries i 8 derrotes. 
Però va ser Badalona talismà pel Lagun Aro 

Guipúscoa que a partir de llavors va començar 
a guanyar i a guanyar fins el punt de classifi-
car-se per a la copa del rei i és molt aprop de 
fer encara més història perquè està ara mateix 
en places de “play-off” que li donarien una 
plaça per disputar competició europea l’any 
vinent. Des de llavors han guanyat 14 partits i 
només n’han perdut cinc i estan amb màxima 
confiança. Aquest és el principal valor que té 

        LA PRÈVIA

un equip limitat però amb jugadors de molta 
qualitat. El seu tècnic és l’exverd-i-negre Sito 
Alonso, un entrenador que a la Penya no va 
poder mostrar tot el seu potencial per la situa-
ció que hi havia al club però a Sant Sebastià 
ha mostrar el seu talent que li pot valer el salt 
a un equip gran. Sona el Caja Laboral de Vi-
tòria. Els seus grans referents són el badaloní 
Sergi Vidal, que està sent la gran sensació de 
la lliga, i Andy Panko. També hi és l’exPenya 

Albert Homs, líder a Mannheim 
i el Prat tomba el Barça B
El Joventut va tornar a tenir protagonisme 
màxim en el bàsquet base. Aquesta vegada 
no només va ser en competició catalana o 
estatal sinò internacional. El júnior Albert 
Homs va liderar amb 18 punts a la selecció 
espanyola a ser campió del mundial oficiós 
del torneig de Mannheim. En aquest com-
binat també hi ha el pivot Sergi Hernández. 
Els dos són puntals del  júnior de la Penya 
que està intractable a la lliga i que és clar 

favorit al campionat de Catalunya i un dels 
candidats al campionats estatals. També 
van destacar altres joves del bàsquet base 
de la Penya com Sergi Costa. D’altra ban-
da, el Prat Joventut va tombar el Barça B 
en el derbi català de la Leb Plata amb una 
cistella de Joan Tomàs al darrer segon (77-
76). Els de Carles Duran s’han assegurat 
el factor pista als quarts de final que co-
mençaran dimarts vinent.

Andy Betts. El Lagun Aro Guipúscoa té un 
perímetre impressionant tot i que en el joc 
interior té caràcter però poc talent.



FIATC Joventut
Xavi Ballesteros - xaviballesteros@diaribns.com
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85

FIATC JOVENTUT 

Jeter (13), Jelinek (12), Obasohan (15), 
Williams (10), Norel (12) -cinc inicial-, Van 
Lacke (10), Todorovic (2), Oliver (2), Trias 
(6) i Báez (3).

El Fiatc Joventut torna a mostrar 
que té doble personalitat

El Fiatc Joventut va tornar a mostrar allò que 
ja ens ha acostumat aquest curs: dues perso-
nalitats diferents. Si feia set dies a València 
l’equip verd-i-negre va mostrar una imatge 
decepcionant perquè a partir del segon temps 
la Penya ja no va existir. Però diumenge contra 
el CAI Saragossa va aparéixer el Fiatc Joven-
tut que ja s’ha pogut veure en alguns partits 
d’aquesta temporada contra el Cajasol, contra 
el Madrid, contra el Manresa, contra el Valèn-
cia... Els de Salva Maldonado van donar una 
lliçó d’intensitat, d’activitat, d’agressivitat i de 
joc col·lectiu per enfonsar un CAI Saragossa 
que arribava a Badalona jugant-se una plaça 
pel “play-off” i amb una plantilla de primer 

Cabezas (9), Wright (15), Stefansson (0), 
Rhodes (6), Hettsheimeir (14) -cinc ini-
cial-, Van Rossom (3), Fontet (6), Aguilar 
(10), Toppert (0) i Archibald (0).

63

CAI SARAGOSSA

Els verd-i-negres 
van donar una lliçó 
al CAI Saragossa 
que va estar 
ofegat; Norel va 
tornar a fer 21 de 
valoració tres anys 
i mig després

Ven samarretes per recaptar fons per a una escolaordre. Curiosament el conjunt aragonès té 
un dels millors jocs interiors de l’ACB però ni 
així van poder amb el tàndem format per Henk 
Norel i Latavius Williams que van guanyar la 
partida dins la pintura. Norel va valorar 21 
punts, una xifra que no assolia des de feia tres 
anys i mig. Els aragonesos van anar sucum-
bint d’una forma increïble davant el potencial 
verd-i-negra que va desactivar totalment els 
de José Luís Abós. Una de les bones notícies 
va ser el retorn sis setmanes després de la 
lesió d’Eulis Báez que va mostrar que encara 
està lluny de la seva millor forma. La Penya 
tornarà a jugar al Palau Olímpic dimecres 
vinent contra l’Unicaja de Màlaga (20:45 h.).

El Fede Van Lacke 
més solidari

Fede Van Lacke ha estat convocat en la 
preselecció de 16 jugadors que disputa-
ran el campionat sud-americà, fase prèvia 
abans d’anar als Jocs Olímpics de Londres. 
D’altra banda, els companys del seu equip 
li van donar suport en la seva iniciativa 
d’aconseguir fons per a una escola de Santa 
Fe, al seu país. Sota el lema “Penya Amics 
Fede van Lacke”, el jugador ven samarretes 
a 12 o 15 euros cadascuna, segons la talla, 
a través del seu lloc web http://www.fede-
vanlacke.com.ar.
Futur: ACB o Argentina L’escorta de la Pen-

ya, que acaba contracte el 30 de juny, va as-
segurar ahir que el seu objectiu és renovar 
al Fiatc
Joventut: “De moment no hem parlat amb 
el club i em faria il·lusió quedar-me, perquè 
la sintonia que hi ha amb la gent de l’entitat, 
amb l’afició i amb els companys és perfecte, 
però estic mirant altres opcions, sobretot a 
l’Argentina, on tinc un deute pendent de ju-
gar-hi algun dia, allà ara ja comencen a fer-
se ofertes perquè la lliga comença abans.” 
Van Lacke és tan estimat a Badalona que 
s’acaba de fer una penya amb el seu nom.



C.F. Badalona
Crístofer Fernàndez - cfbadalona@diaribns.com 
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  Equip  PTS GF GC

 1. Atlètic Balears 65 58 35

 2. Oriola 60 46 31 

 3. L’Hospitalet 57 41 31

 4. Huracám 57 45 30

 5. Llagostera 57 39 26 

 6. Lleida 56 44 30

 7. Olímpic 54 39 25

 8. Badalona 53 39 24

 9. Reus 53 38 32

 10. Sant Andreu 49 40 36

 11. Mallorca B 48 46 38

 12. Terol 48 38 38

 13. Dénia 44 38 32

 14. Ontinyent 43 33 40

 15. València B 41 42 48

 16. Saragossa B 38 39 52

 17. Gandia 35 32 44

 18. Andorra 34 35 51

 19. Manacor 24 37 64

 20. Maonès 16 13 75

Classificació 2A B GRUP 3

 Lleida  -  Badalona

 Mallorca B  -  Saragossa B 

 Olímpic  -  Reus

 Atlètic Balears  -  Dénia

 Ontinyent  -  Terol

 Andorra  - Huracán

 València Mestalla  -  Manacor

 Oriola  -  Llagostera

 Sant Andreu  -  Gandia

Propera Jornada

Resultats 34a Jornada

 Badalona  1  - Mallorca B  0   

 Saragossa B  2 - Olímpic  1

 Huracán  3 -  València B  0

  Reus  1 - Atlétic Balears  0

 Manacor  1 - Oriola  2

 Dénia  1 -  Ontinyent  1

 Llagostera  0 - Sant Andreu  0

 L’Hospialet  3 - Andorra  2 

                                   Gandia  0  -  Lleida  3

                                         Terol  2 - Maonès  0 

LLEIDA
Entrenador Emili Vicente

CF BADALONA
Entrenador Manolo Márquez

LLEIDA - CF BADALONA LA PRÈVIA
35a Jornada de Lliga del Campionat de la 2aB - Diumenge 22 d’abril a les 12.00h -  Camp d’Esports - Àrbitre: Hernández Lorenzo (col·legi de La Rioja)

El refundat Lleida no ha canviat en 
pràcticament res. Mateixa estructura, 
instal·lacions, jugadors, cos tècnic i 
també idèntica capacitat per competir. 
El conjunt d’Emili Vicente, com pràc-

Soriano

Víctor

Ignasi

Álex G.

Xavi M. Joaquín

Ferrón
Pelegrí Vázquez

Marcos

Manga

Eizaguirre

Cheikh Imaz Giménez

Genís Massana

Azparren Sobregrau Pau Verdú

Víctor

Un triomf que valdria per dos

ticament cada any, torna a arribar a les 
jornades decisives amb moltes opcions 
d’assaltar el top quatre. La trajectòria de 
l’equip de la Terra Ferma és la millor del 
grup en el que va d’any. Ha aconseguit 

passar d’un inici pèssim de curs, que va 
col·locar l’equip en la lluita per no ocu-
par places de descens, a ser l’equip més 
sòlid, consistent i regular del segon tram 
de competició. Del no res, quan semblava 
que no comptava per cotes tan altes, el 
Lleida Esportiu s’ha situat a un sol punt 
del quart lloc. Dels últims vint partits que 
ha jugat, només n’ha perdut dos. Un al 
camp del Terol i l’altre al camp del Lla-
gostera. 
És a dir, que el Badalona té davant seu, 
aquest cap de setmana, una muntanya 
pràcticament impossible d’escalar. El 
Lleida no perd a casa des de la setena 
jornada. Però els de Manolo Márquez 
necessiten la victòria per superar els 
lleidatans en la classificació. L’empat no 

deixaria descartat del tot el Badalona, 
però sí l’obligaria a estar pendent del 
que fessin la resta d’equips.

Pírrica victòria per seguir 
optant a la promoció

GOIKOETXEA RESPON AMB UN GOL CLAU

Amb un onze bastant revolucionari de 
mig camp cap en endavant, el Bada-
lona va haver d’acabar recorrent a un 
Goikoetxea que malgrat no estar jugant 
regularment sempre que ho fa respon 
amb gols. La gran primera part d’Ignasi 
-que debutava com a titular- no va tenir 
el premi del gol. Amb patiment, però 
també amb una bona actuació global 
de l’equip, els tres punts permeten el 
conjunt de Manolo Márquez seguir 
amb vida.

Camp del Centenari
Marcos Felipe
Ferrón Nuñez (Santandreu 59’)

 Pelegrí Damià
Xavi Muñoz  Víctor
César Soriano Pablo
Ceballos Nico
Serramitja (Joaquín 75’) Alberto
Manga Sastre (Flores 75’)
Robert  Xisco
Álex G. (Pugui 67’)  Dídac
Ignasi (Goikoetxea 67’)   Páez (Gallar 83’)

Manolo Márquez Miquel Soler
Àrbitre: Leo Ollo (col·legi navarrès)
GOLS: 1-0, Goikoetxea (minut 74)
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Robles torna 
per ajudar en 
el tram final
Retallant els terminis marcats, Antonio 
Robles va rebre la setmana passada l’alta 
mèdica i ja s’entrena al mateix ritme que 
els seus companys. Després de l’operació 
a la qual va es va haver de sotmetre al mes 
de gener per tallar l’arrel dels problemes 
al tendó rotulià, tot indicava que el capi-
tà escapulat es perdria el que restava de 
temporada i, en el pitjor dels supòsits, 
no tornaria a vestir la samarreta badalo-
nina, ja que finalitza contracte a l’estiu. 
Però veient les encara existents opcions 
d’ocupar plaça de play-off, el murcià ha 
intensificat la seva recuperació per donar 
un cop de mà en les jornades que resten 
pel final.Sant Gabriel Femení

Llarg viatge a Huelva per 
renovar les bones sensacions
El Sant Gabriel Femení descompta ja les 
jornades que queden per a la finalització 
del campionat de lliga amb la voluntat 
d’aconseguir, el més ràpid possible però 
sense cap tipus d’inquietud, la permanèn-
cia matemàtica en l’elit del futbol femení 
estatal. Per endavant, encara queden sis 

Classificació
  Equip  PTS GF GC

 1. FC Barcelona 79 100 16
 2. Athletic Bilbao 73 87 20 
 3. Espanyol 65 98 28
 4. Rayo Vallecano 56 70 38
 5. Llevant 54 50 26
 6. Atlético Madrid 50 57 36
 7. Real Sociedad 47 43 31
 8. Huelva 47 43 40
 9. P. Saragossa 40 62 64 
10. Sant Gabriel 34 49 52
11.  Llanos Olivenza  32 34 49
 12. Collerense 32 50 70
 13. L’Estartit 23 32 63
14.  Lagunak 22 23 58
 15. Málaga 22 33 72
 16. València 22 33 74
 17. El Olivo 13 37 88
 18. Reocín 8 29 105

jornades per aconseguir-ho. Una d’elles 
arriba aquest cap de setmana i serà lluny 
del Ruiz Casado. Concretament  a Huelva. 
Les de Pedro Martín se les veuran amb 
l’equip revelació del primer tram de la 
temporada. Les andaluses van ocupar 
durant força jornades les quatre primeres 

posicions, però finalment van afluixar –
van caure a Sant Adrià per 2-0 en la pri-
mera volta- i acabaran ocupant la còmoda 
zona mitja de la taula. El conjunt adria-
nenc torna a somriure després de la vic-
tòria del passat diumenge a casa contra 
el Reocín, un cuer que no va ser mai rival 
(4-0) per a les noies de Pedro Martín. El 
triomf, balsàmic, acomiadava una ratxa 
de quatre derrotes seguides, la pitjor de 
la temporada.
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La lluita per la quarta plaça no descansa; 
El Blanes sorprèn a Santa Coloma
Lluny de quedar en un passatge innocu, 
l'envit entre Minguella i Sant Josep va 
estendre una capa de dubtes sobre el joc 
dels locals –descompensat, mancat de 
fluïdesa i de capacitat defensiva– i sobre 
l'ambient que es respira a l'equip. 
Després d'una primera meitat igualada, 
amb la precipitació dels parroquials per-
metent contraatacs i l'anotació de Bala-
gué, a la represa els groc-i-liles van sen-
tar les bases per viure una tarda plàcida. 
La brillant defensa sobre Valle i Balagué, 
el control del rebot defensiu i l'equilibri 
interior-exterior va catapultar a un Sant 
Josep que es va arremangar, va gaudir 
jugant a bàsquet i va plantejar un partit a 
la brava i sense concessions. •

El Sant Cugat no va patir excessives difi-
cultats per doblegar una UBSA a la qual 
no li va faltar esperit ni bon joc durant al-
gunes fases, però que no va tenir l'enorme 
consistència i diversitat de recursos per 
vèncer. I és que una apagada preocupat 
al tercer període va fulminar qualsevol 
possibilitat de triomf d'un equip que viu 
en profunda depressió i que a la propera 
jornada es juga la vida. •
L'ABB, sense Peña a la direcció ni Reyes 
a la pintura, va dir adéu de manera defi-
nitiva al remot somni d'una quarta plaça 
que es vendrà molt cara. Amb un paupè-
rrim encert des de la línia de tres punts 
(1/15), els badalonins van competir un 
duel complicat fins la darrera possessió. 

Allà on no va arribar el bàsquet, va arri-
bar al caràcter d'un equip que potser va 
meréixer més. Amb l'encert hagués estat 
suficient. •
Un Blanes amb l'aigua al coll i en clara 
línia ascendent va sorprendre a terreny ri-
val a un Santa Coloma fos. Reduïts per 
l'excelsa defensa visitant, els colomencs 
van signar la seva sentència de mort 
en una primera part per a l'oblit. Sense 
encert ni idees, els locals van cedir tota 
la iniciativa a un conjunt esperitat que 
s'allunya del descens directe. •
Superat el seu particular sotrac, el Mont-
gat va agraïr una trobada exigent i un 
repte majúscul com va ser la visita a la 
pista del líder. Solemnes, amb tanta deter-

Cada partit es 
converteix en una final
Partits d'infart, de vida o mort. Salvació o 
promoció. Descens o esperança. Resten 
quatre jornades agòniques a Primera Ca-
talana i encara no hi ha, ni molt menys, res 
decidit. 
El Círcol Catòlic, setè classificat, però 
amb el mateix balanç que el Cabrera –onzè 
classificat i conjunt que marca la promo-
ció de descens– va aconseguir un triomf 
imprescindible a casa del Premià. Des-
prés d'un mal inici, un bon segon període 
i el control del marcador a la represa va 
permetre els visitants sumar una con-
questa vital (63-70). •
De pas, l'esquadra badalonina li va fer un 
favor al Tiana, que malgrat l'ajustada de-
rrota enfront un contrincant directe com 
els Alisos, encara manté viva la il·lusió 
d'evitar el descens directe, ja que només  

es troba a un triomf de la seva particular 
fita. Els tianencs, després de 38 minuts 
de tensió competitiva, van clavar el genoll 
en uns minuts finals en què els locals van 
ametrallar amb encert des de l'exterior 
(70-64). •
Amb la desfeta al a pista del Palamós, 
el Sant Josep s'ha ficat a la boca del 
llop.  Amb moment lúcids com quan van 
poder  protagonitzar ràpides transicions, 
el quadre groc-i-lila també va tenir certs 
moments de bloqueig. El més evident, el 
dels darrers compassos, en què els pa-
rroquials no van saber atacar una zona i 
van sucumbir davant l'encert exterior dels 
locals (79-70). •
El Llefià, amb la salvació gairebé im-
possible, es va condemnar al camp de La 
Garriga (72-62).

Amb un balanç impecable de 24 victòries i 
una derrota a falta de cinc jornades pel fi-
nal de la lliga, el Bàsquet Neus va certifi-
car davant l'AESE el seu ascens matemàtic 
a Primera Catalana (72-50). •
La Gramenet va perdre contra el Manlleu 
i està a una desfeta del descens directe. •
El Fuster s'allunya de les darreres places 
amb un triomf vital enfront el Claret. •  
El Badalonès respira tranquil després de 
la collita davant el Roser. •
La UBSA va sumar un nou èxit a Les 
Franqueses que li permet somiar amb la 
salvació directa. •
El Santa Coloma, amb aspiracions 
d'ascens, va caure contra el Tecla Sala.

El Bàsquet 
Neus és equip 
de Primera 
Catalana Amb menys opcions, però encara amb 

possibilitats. Aquesta és la situació del 
Femení Sant Adrià al grup d'ascens de 
Copa Catalunya després de perdre un matx 
vital enfront l'Uni Girona (73-60). Les del 
Besòs romanen quartes –plaça que dóna 
lloc a la final a 4 per pujar a Lliga Feme-
nina 2–, però les segueix de molt a prop 
l'esquadra gironina, amb el mateix balanç 
de triomfs i amb un partit per disputar.
En el duel directe, un bon paper en la face-
ta ofensiva de les locals va desactivar un 
rival que no va saber discutir. Bou, amb 
27 punts, va guiar les gironines a guanyar 
l’average amb les de púrpura. •
El Draft Gramenet, lluny de la salvació 
o el descens directe, va vèncer un matx in-
trascendent davant el Xamba (67-56).

Si ja ho tenia difícil abans de la disputa de 
l'última jornada, el Círcol Catòlic es pot 
oblidar definitivament de la salvació directa 
a Primera Catalana Femenina després de la 
derrota enfront l'Arenys. 
Amb una primera part extremadament do-
lenta en què van arribar a perdre per 25 
punts, l'esquadra badalonina va protago-
nitzar un rentat d'imatge a la represa que a 
punt va estar de fer saltar la sorpresa. 
Forçada la pròrroga al darrer minut, igua-
lats els cinc minuts extres i disputant una 
nova pròrroga taquicàrdica, les locals van 
fallar els llançaments decisius i van su-
cumbir davant l'encert d'un rival que enca-
ra aspira a l'ascens (66-73).

El Femení 
perd opcions 
d'ascens

El Círcol, 
condemnat a 
la promoció 
de descens

minació com gràcia, més valents i artís-
tics que mai, amb la plantilla al complet, 
convençuts que si hi havia un dia per pre-
sumir de bruixeria era aquell, els visitants 
van imprimir un ritme endimoniat. Agres-
sius en defensa i incisius a l'atac, els de 
Bassas van enamorar.

RESULTATS COPA CATALUNYA
Salt - Adepaf                                    58-51   
Argentona - Vic                              63-64
Sant Cugat - UBSA                         87-55
ABB - Castellar                               69-72
Minguella - Sant Josep               68-81
Santa Coloma - Blanes                50-68
El Masnou - Quart                          64-54
Mataró - Montgat                        74-102

CLASSIFICACIÓ
1. Mataró, 2. Santa Coloma (19-7), 
3.  Salt (17-9), 4. Montgat, 5. Sant 
Cugat, 6. Sant Josep (16-10), 7. 
ABB, 8. Adepaf (13-13), 9. Quart, 
10. Castellar (12-14), 11. El Masnou 
(11-15), 12. Vic, 13. Blanes (10-16), 
14. UBSA (9-17), 15. Argentona  (8-
18) i 16. Minguella (7-19).

PROPERA JORNADA
UBSA - Argentona; Montgat - El Mas-
nou; Blanes - ABB; Adepaf - Santa 
Coloma; Vic - Salt; Quart - Mingue-
lla; Castellar - Mataró; Sant Josep 
- Sant Cugat

Poliesportiu

Un colomenc als Jocs 
Olímpics de Londres

Convocatòria 
pels campus 
d'estiu

Els Ciutat de Sant Adrià 
ja tenen guanyadors

aconseguir la classificació als Campionats 
Open d'Espanya que es van fer a Màlaga. 
L'esquenista va superar amb escreix el 
temps exigit per la Federació Espanyola 
de Natació per als 100 metres esquena, els 
54.40, aconseguint un 54.04, una marca 
només dues dècimes per sota de la que va 
realitzar Aaron Peirsol per aconseguir l'or 
en Atenes 2004. 
L'esportista de Santa Coloma, especialis-
ta en els 50, 100 i 200 metres esquena i 
que amb 24 anys debutarà a uns Jocs 
Olímpics, és el capità de l'equip nacio-
nal absolut de natació i tot just acaba de 
recuperar-se d'una lesió a l'espatlla que 
l'ha tingut apartat de la competició durant 
diversos mesos. 

L’Institut Municipal d’Esports (IME) ha 
obert la convocatòria pública per a la 
presentació de sol·licituds als campus es-
portius d’estiu d’enguany. Les entitats es-
portives interessades a organitzar aquesta 
activitat podran recollir la documentació a 
partir del dia 13 d’abril i hauran de lliurar-
la abans del dia 27 d’abril, a les oficines 
de l’IME (Plaça J. Manent, Santa Coloma) 
de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 
19 hores.
Els campus esportius van aplegar l'any 
passat al municipi colomenc 1.100 nens i 
nenes que van tenir l’oportunitat d’aprofitar 
les vacances d’una manera divertida i salu-
dable: fent esport.

En la reunió celebrada el passat 22 de 
març a la Sala de Plens de l'Ajuntament i 
amb la participació de 19 entitats d'esport, 
el regidor d'esports i la tècnica d'esports, 
es van realitzar les votacions corresponent 
als Premis Ciutat de Sant Adrià 2012 en la 

categoria d'esports.
Com a resultat d'aquestes votacions , els 
premiats van ser Òscar Parra, del Club de 
Lluita Olímpica de La Mina (modalitat Per-
sona Física) i l'Associació Hockey Tucans 
(modalitat Entitat).

El nedador colomenc Juan Miguel Rando 
disputarà els 100 metres esquena als Jocs 
Olímpics de Londres que es disputaran 
aquest estiu. Rando, que defensa els co-
lors del veí Club Natació Sant Andreu, va 
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Cap de setmana de llibres
S’acosta la diada de Sant Jordi i les llibre-
ries de Badalona tornen a sortir al carrer. 
Els dies 21, 22 i 23 d’abril la plaça de la 
Vila acollirà parades de llibres i també 
els autors locals que signaran les obres 
publicades enguany. El plat fort dels actes 
programats arribarà amb la IV Nit de Sant 
Jordi, Festa de Lletres a Badalona, una 
vetllada organitzada per Òmnium Cultural. 
Es tracta d’un punt de trobada dels escrip-
tors badalonins i del món de la cultura de 
la ciutat que aquest any estrena escenari: 
la fàbrica de l‘Anís del Mono. La Festa, 
dedicada en aquesta ocasió al poeta Joan 
Argenté, estarà presentada per la periodista 

Maria Coma presenta 
“Magnòlia” a La Sargantana
El proper diumenge 29 d’abril, a partir de 
els 19 hores, Maria Coma presenta al local 
de La Sargantana, al barri de Dalt la Vila, 
el seu nou disc “Magnòlia”. Es tracta d’un 
disc introspectiu que barreja el pop amb la 
música clàssica. Es tracta del quart disc de 
Coma, un treball més madur que fa pen-
sar en grups com Patrick Watson, Joanna 
Newsom o Silver Mount Zion. “Magnòlia” 
és una obra multidisciplinar que els segui-
dors hauran de gaudir no només a partir 
del sentit de l’oïda sinó també la vista. A 
banda de la música, el disc està integrat 

per imatges gràfiques, vídeos i, fins i tot, 
la pàgina web configuren “Magnòlia”. Un 
disc que Maria Coma va composar i es-
criure en pocs mesos amb piano i veu, i 
que ha estat arranjat i orquestrat per ella 
mateixa juntament amb Pau Vallvé.

Martí Serra, Tom 
Warburton i 
David Xirgu

La sala Pepe Rubianes del Tea-
tre Principal pretén consolidar-se 
com un espai musical de referèn-
cia a l’àrea metropolitana. Després 
d’acollir els concerts de Giullia Valle 
i Imposto Libero, aquest dissabte és 
el torn del trio format pel badaloní 
Martí Serra, Tom Warburton i David 
Xirgu. El jazz prendrà forma a par-
tir de les 21:30 hores de la mà del 
saxofonista Martí Serra, format al 
Conservatori i a l’Escola de Música 
Municipal, així com al Berklee Colle-
ge of Music de Boston. Després de 
més de vint discos a les esquenes i 
d’haver format part de diverses ban-
des, en els últims anys ha apostat pel 
seu propi trio i quartet, amb els quals 
ha actuat en diversos festivals de jazz 
dins i fora de les nostres fronteres. 
Acompanyat de Tom Warburton i el 
també badaloní David Xirgu, Martí 
Serra interpretarà alguns dels temes 
inclosos en els seus dos darrers 
treballs, “Alguns moments bons” 
(2008), i “Tea Time” (2010).

“Girando 
el mundo”, 

el segon 
disc dels 

badalonins 
“Jolly 

Jumper”

Tot i que van començar a treballar plegats 
fa només tres anys, els integrants de la 
banda badalonina “Jolly Jumper” ja comp-
ten amb dos discos al mercat i creixent 
reconeixement per part tant dels crítics 
musicals com dels amants de la música. 
Els sis integrants d’aquesta banda de rock 
n’roll han vist com, després d’uns intensos 
mesos tancats a l’estudi, el seu segon disc 
autoproduït ha vist la llum. El guitarrista 
Santiago Campillo signa com a productor 
d’aquest treball que ha estat enregistrat 
als estudis Music Lan de Figueres. Amb 
influències del rock, el blues i el soul i, 
amb els Black Crowes com a principal 
font d’inspiració, els Jolly Jumper podrien 
convertir-se en els hereus de MClan. La 
gira que ara comencen els conduirà a les 
millors sales i festivals de l’estat, així com 
d’Europa i Amèrica.

Núm. 347
Del 20/04 al 26/04/2012

Txell Ortiz. En el transcurs de la vetllada 
es donaran a conèixer els guanyadors del 
concurs de microrelats per twitter #OC140, 
una iniciativa que ja s’havia dut a terme en 
anys anteriors però que en aquesta ocasió 
reapareix amb força impulsada pels Joves 
d’Òmnium. Els participants poden enviar 
els seus microrelats a través de Twitter i el 
sistema de votacions serà en dues fases: 
hi haurà una votació popular a través de 
la pàgina www.oc140.cat i un jurat valo-
rarà les obres finalistes i n’escollirà els 
guanyadors que com a premi rebran lots 
de llibres. El concurs s’organitza entre Sal-
tamartí Llibres i Nowdata informàtica.



Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@diaribns.com · Cap de redacció: José G.Navarro · Redacció: Xavi Ballesteros · 
Núria Rodríguez · Crístofer Fernández · Pol Bernat · Fotografia: Charly Mula · Disseny: oniricdesign.com · Maquetació: Marc Gasau · Publicitat: Eduard 
Monterde, publicitat@diaribns.com · www.diaridebadalona.cat  · Contacte Redacció: redaccio@diaribns.com 93.383.94.93 · Impressió: ‘Gràficas de 
prensa diaria S.A.’ · Dipòsit legal: B-39.671-2004. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.

membre de:


