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solidàries de 
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Possible cas 
d’esclavatge 
laboral a 
l’edifici Roma 
de famílies 
xineses

 ACTUALITAT                                                                    P. 6  ACTUALITAT                           P. 6

Els professionals del sector valoren 
positivament la jornada tot i la maleïda crisi

Sant Jordi 
esquiva la crisi
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La Fira de Sant Jordi s’amplia amb èxit
Els badalonins surten a comprar el llibre i la rosa en una jornada esperada pels professionals del sector

diversos punts de venda de llibres. Els 
més petits van poder confeccionar punts 
de llibre i roses de paper en un taller obert 
a tot el veïnat.

Hi ha tradicions que no es perden mai. I 
sembla que la de Sant Jordi és una d’elles. 
Feia dies que els llibreters creuaven els 
dits. Després de dos anys punxant pel 
que fa a les vendes, enguany la caixa ha 
tornat a remuntar. La diada ha coincidit 
amb jornada laborable, fet que ja agrada 
als professionals del sector, i a més s’ha 
complert allò del “ni plou ni fa sol”; una 
condició meteorològica ideal perque la 
clientela no corri a la platja i s’estimi més 
passejar pel centre de la ciutat a la cerca 
d’un llibre pel seu estimat/estimada. Amb 
tot, la Fira del Llibre de Badalona, aquest 
any ampliada al carrer Francesc Layret, va 
ser un èxit. A la plaça de la Vila es van 
tornar a concentrar els llibreters locals, 
cada cop menys després del tancament el 
2011 de la llibreria El Vent. A banda de 
Saltamartí Llibres i El Full, per primer cop 
hi van participar també una llibreria de 
segona mà, Fènix, i una altra de còmics, 
Cyber Còmics. Al carrer Francesc Layret 
s’hi van instal·lar estands d’establiments 
comercials i entitats de la ciutat que ofe-
rien activitats lúdiques i culturals. Durant 
tota la jornada es van organitzar tallers de 
lectura i conferències. El trànsit va quedar 

tallat en el tram comprès entre l’avinguda 
Martí Pujol i el carrer Jaume Borràs. Entre 
les activitats programades destaquen una 
xerrada organitzada per Òmnium Cultu-

mari “Nura” de l’escriptor menorquí Ponç 
Pons. També a la zona sud de Badalona es 
va celebrar la diada de Sant Jordi. La plaça 
Sant Elies, al barri de Sant Roc, va acollir 

ral sobre el vocabulari propi de la ciutat 
de Badalona, com ara micaco, badiu i 
tornemi; i el concert de cloenda “Guiem 
Soldevila Canta Nura”, basat en el poe-

 Una trentena de 
parades omplen 
el carrer Francesc 
Layret

 La 33a edició de 
la Fira inclou llibres 
de segona mà i 
còmics

 Les roses 
vermelles tornen 
a ser les més 
habituals

El Gremi de Llibreters ha fet un balanç 
positiu de la jornada de Sant Jordi i cal-
cula una facturació de 17 milions d’euros. 
L’escriptor suec Jonas Jonasson, Eduar-
do Mendoza, Rafel Nadal, Almudena 
Grandes, Carlos Ruiz Zafón i Lluís Llach 
s’han convertit en els autors més venuts 
aquest any. El fenomen Jonas Jonasson, 
amb la novel·la “L’avi que es va escapar 
per la finestra”, s’ha convertit en el llibre 
més venut en català i en el segon en 

Jonasson, Mendoza i Rafel Nadal, els autors més venuts
castellà, només superat pel veterà Eduardo 
Mendoza, que concorria amb “El enredo de la 
bolsa y la vida”. Aquest èxit generalitzat arreu 
del territori català també s’ha repetit al muni-
cipi de Badalona. Com a autors de ficció més 
venuts en llengua catalana destaquen també 
Rafel Nadal amb la seva novel·la autobiogràfi-
ca “Quan érem feliços”, Lluís Llach, amb la 
seva primera novel·la “Memòria d’uns ulls 
pintats”, Jaume Cabré amb “Jo confesso” i 
Imma Monsó amb “La dona veloç”. El tercer 

volum de les memòries de Jordi Pujol ha es-
tat l’obra de no ficció en català més venuda, 
segons els llibreters, seguida pel llibre de Fe-
rran Adrià, “El menjar de la família”; Eduard 
Punset; Carles Porta i Arcadi Oliveres. En la 
ficció en castellà, després de Mendoza i Jo-
nasson s’han situat entre els més venuts els 
volums d’Almudena Grandes, Carlos Ruiz 
Zafón i Kate Morton. En no ficció en castellà, 
ha vençut l’assaig “Más allà del crash”, de 
Santiago Niño Becerra.
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Soc ben conscient, que una bona part de badalonins, a les darrers eleccions municipals d’ara fa 
un any, van atorgar confiança a un partit ideologicament més enllà fins i tot del neoliberalisme, 
un partit per tant convençut de que la gestió privada, i la rendibilitat,económica, són les claus 
fonamentals d’una bona estructuració social. També estic convençut que la victoria electoral del 
Partit Popular que lidera Badalona Garcia Albiol, va ser fruït d’una llarguissima campanya elec-
toral de quatre anys de durada, on a més a més dels quantiosos recursos economics esmerçats 
va resultar determinant una gran dosi de demagogia on es feien promeses impossibles, com 
la gratuïtat dels llibres de text, o les rebaixes dels impostos i les taxes, a més a més d’apuntar-
se al carro del racisme i la xenofóbia, intentant de culpabilitzar a determinats col·lectius dels 
problemes que pateixen els altres. 
De totes maneres penso que la clau de volta de l’èxit de la dreta més cavernícola d’Europa, no 
només a Badalona si no a tot l’estat espanyol, ha estat l’amagar la veritable ideologia i posar-li al 
llop la pell d’ovella; és així que de boca de Maria Dolores de Cospedal i del propi Mariano Ra-
joy, sentiem frases  com que el PP era el partit dels treballadors, o que eren ells qui defensaven 
l’estat del benestar.  Garcia Albiol tampoc se’n estava de proclamer-se defensor dels badalonins 
més desafavorits, en les seves visites als mercats i en les seves declaracions públiques.
Els badalonins n’hem tingut prou amb un any de govern d’Albiol per adonar-nos de les menti-
des i de la falsedat de les propostes demagógiques, a més a més de començar a descubrir, el 
mal que ens procura, socialment parlant, quan comença a intentar posar en pràctica tot alló que 
no ens va dir en campanya electoral, però que alhora de la veritat resulta conforma la eséncia 
del seu ideari.
De primer va ser la modificació de les normes urbanístiques a la zona de la façana marítima, 
que com ja vaig comentar en un article anterior, pot representar un retorn a l’urbanisme caduc 
i especulatiu dels anys 60 i 70 del passat segle XX a la nostra ciutat; i ara, amb l’excusa de la 
manca de recursos del consistori per la maleïda crisi económica, es despenja amb la idea de 
privatitzar la gestió del port, seguint les pràctiques del seu preceptor Jose Mari Aznar, que en 
la seva época al capdavant del govern, es va llençar al desmantellament de les empreses de 
titularitat pública, mal venent-les, proporcionant escadussers beneficis a l’estat i per contra 
inflant les butxaques dels especuladors. 
És cert que el port de Badalona, fins avui ha costat molts diners a les arques públiques del 
Ajuntament i del Consell Comarcal, entitats que conformen l’empresa Marina Badalona S.A. 
doncs no envà s’han hagut de fer càrrec de les costoses inversions en infraestructures i de les 
despeses que la posada en marxa de qualsevol empresa comporta; però també és del tot cert 
que ara és el moment en que totes aquests inversions, poden començar a donar fruit en forma 
de beneficis, que indubtablement han de repercutir cap a les arques dels accionistes que en 
aquest cas, som el conjunt de ciutadans que amb els impostos fem funcionar els dos socis 
titulars.
No ens deixem enredar, tot i que ens diguin que la gestió actual del port, comporta pérdues, 
doncs si aquest fos el cas, no hi hauria cap privat que arrisqués cap céntim per no guanyar. El 
que ens volen fer ara és una de les moltes enredades que els neoliberals ens tene acostumats, 
d’apropiar-se a baix preu de les empreses públiques, sense que aquestes recuperin ni míni-
mament la inversió, per desprès obtenir sucosa rendibilitat, de la que en gaudeixen uns pocs 
afortunats, generalment amiguets del que mana.

PRIVATITZAR EL PORT?

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

LA COLUMNA

i dotar-los d’eines que els aportin noves i 
més capacitats de resolució de conflictes. 
El Planas i Casals és un dels 7 centres cata-
lans inscrits en aquest programa d’un curs 
de durada. Després de treballar en la idea 
comercial, l’elecció d’una junta, el disseny 
del logo i l’estratègia de marquèting i de 

En el marc del programa “Cultura emprene-
dora a les escoles”, promogut per la Diputa-
ció i l’ajuntament, els alumnes de cinquè de 
Primària de l’escola Planas i Casals de Ba-
dalona han creat dues cooperatives. La in-
tenció d’aquest projecte multidisciplinar és 
incentivar els més petits en l’emprenedoria 

Nou avenç en la lluita contra el VIH

Alumnes del Planas i Casals 
creen dues cooperatives

Investigadors d’IrsiCaixa, institut de 
recerca ubicat a l’hospital Germans 
Trias i Pujol de Badalona, han desco-
bert la molècula del VIH responsable 
de la propagació del virus de la sida 
en l’organisme. El treball, publicat per 
la revista “PLoS Biology”, descriu el 
paper dels gangliòsids en la penetració 
del virus en les cèl·lules responsables 
d’activar una reposta immunitària con-
tra la sida. Aquest descobriment obre 
les portes al desenvolupament d’una 
nova família de fàrmacs amb capacitat 
d’aturar l’expansió del virus. La sortida 
al mercat d’aquest nou tractament és un 
procés costós que podria allargar-se 
entre 10 i 15 anys.
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generar els productes, els alumnes partici-
pants s’han dirigit a la regidoria de come-
rç de l’ajuntament per sol·licitar un permís 
per muntar dues parades als encants de 
Montigalà. Serà el proper 1 de juny quan 
posin a la venda els seus productes, en 
la seva majoria complements fets per ells 
mateixos amb materials reciclats. El 15% 
dels diners que guanyin seran lliurats a 
dos ongs locals. Una d’elles, la Fundació 
Ateneu de Sant Roc, i l’altra una associació 
d’ajuda a les persones de la tercera edat. 
Les cooperatives, anomenades Totambart 
i Coopdemans, han estat presentades en 
recepció oficial a la regidora de Promoció 
Econòmica i Comerç, Rosa Bertran; el regi-
dor d’Educació i Joventut, Juan Fernández; 
i el gerent de l’Institut Municipal de Promo-
ció de l’Ocupació, Antonio Ainoza.L’objectiu 
de la Diputació de Barcelona és estendre 
aquest projecte educatiu a 79 escoles de 34 
municipis en els propers 4 anys.
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Sis anys després de l’inici de les obres 
de restauració i reforma, l’edifici de Can 
Pepus torna a estar operatiu. Aquest 
equipament continuarà sent la seu de les 
associacions solidàries i de cooperació 
de la ciutat. El govern local estudia ara 
de quina manera establir un pla d’usos 
d’acord amb les entitats locals. El Con-
sell de Solidaritat i Cooperació local està 
format per 37 entitats badalonines. Cap 
d’aquestes associacions, però, disposarà 
d’un despatx propi sinó que els espais se-
ran d’ús compartit. L’equipament disposa 

Can Pepus torna 
a estar obert a les 
entitats solidàries

d’una sala de documentació per a aquells 
que vulguin desenvolupar treballs de co-
operació, quatre despatxos, una sala po-
livalent i un espai de reunions. Es preveu 
que en aquest indret s’hi puguin exposar 
mostres i dur a terme conferències. Les 
obres de remodelació han suposat una in-
versió de 60.000 euros a càrrec del Fons 
Estatal d’Inversió Local. Aquests treballs 
han servit per subsanar els problemes 
estructurals derivats de les obres de 
construcció del metro a l’alçada del carrer 
Francesc Macià.

L’edifici Roma amaga indicis 
d’esclavatge laboral

La Guàrdia Urbana de Badalona i el Cos 
Nacional de Policia van registrar diven-
dres passat prop del 50% dels 120 locals 
ubicats al número 117 de l’Avinguda 
Maresme. L’operació, que es va saldar 
amb 87 persones identificades, 17 detin-
guts per situació irregular i 9 ciutadans 
d’origen xinès en llibertat però amb ex-
pedients d’expulsió, va servir per des-
mantellar 2 tallers de confecció il·legals. 
Segons fonts policials, una desena de 
locals s’havien convertit en infrahabitat-
ges on famílies xineses malvivien. Alguns 

dels identificats estarien treballant en els 
tallers tèxtils irregulars del mateix edifici, 
que es comunicaven per mitjà de forats 
amagats a la paret amb habitacles on 
suposadament els treballadors residien 
en condicions lamentables. L’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia Albiol, qui va 
seguir d’aprop l’operatiu policial, va de-
clarar que el govern perseguirà tant al 
propietari de l’immoble, un edifici indus-
trial de 8 plantes, com a aquells que han 
signat contractes de lloguer amb usos 
irregulars. Segons Albiol, amb aquesta 

operació es dóna resposta a la queixa de 
molts veïns de la zona que havien aler-
tat de possibles irregularitats a l’edifici 
Roma. La investigació, que ha permès 
desmantellar un negoci d’explotació de 
persones, continua oberta. Des del go-
vern local han anunciat que s’imposarà 
una multa milionària al propietari de 
l’edifici, l’empresa Inver Regional S.A. 
de Barcelona. El regidor Àlex Mañas, del 
grup municipal d’Iniciativa Esquerra Uni-
da i Alternativa, reclama al govern que es 
presenti com a acusació particular.

  La policia 
descobreix dos 
tallers tèxtils 
irregulars i també 
infrahabitatges

  El govern 
assegura que 
s’imposarà una 
multa exemplar 
al propietari de 
l’edifici
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LA COLUMNALA COLUMNAPP i CiU aproven una 
partida de 3 milions d’euros 
per a llibres de text

Amb els vots a favor del PP i CiU, en el ple 
municipal celebrat dimarts es va donar llum 
verda a una partida de 3 milions d’euros 
per a llibres escolars en els pressupostos 
municipals de 2012. D’aquesta manera 
tira endavant la proposta de socialitzar els 
llibres de text tant a les escoles públiques 
com privades de Badalona i Xavier Garcia 
Albiol, alcalde de Badalona, aconsegueix 
posar fil a l’agulla a una de les promeses 
electorals que més polèmica ha aixecat en 

Tot i que la crisi ha deixat aturades 
les obres de la segona fase de la 
construcció del Museu del Còmic i la 
il·lustració de Catalunya, que s’ubicarà 
a l’antiga fàbrica de la CACI de Bada-
lona, els seus ideòlegs ja pensen a 
obrir fronteres. El replantejament del 
projecte passaria per incloure al sector 

els darrers mesos entre la resta de partits 
de l’oposició, ICV-EUiA i PSC. De cara al 
curs 2012-2013, tots els alumnes de Bada-
lona rebran un xec d’aproximadament 100 
euros de mitjana. En el cas dels centres 
d’ensenyament que apostin per la socia-
lització o el reciclatge dels llibres de text, 
l’import del xec servirà per costejar les des-
peses totals dels llibres. Representants de 
les AMPAS i les direccions de les escoles 
públiques de Badalona van demanar en el 

del videojoc i l’animació. Així ho va 
afirmar dimecres Carles Santamaría, 
director del Saló del Còmic de Barce-
lona durant la presentació de la seva 
trentena edició. Santamaría també va 
explicar que les retallades faran que 
sigui impossible inaugurar el Museu 
l’any 2014 tal com es preveia inicial-

ple municipal que la socialització de llibres 
sigui un requisit previ per poder acollir-se 
al projecte de gratuïtat de llibres de text. A 
més exigeixen llibertat de les famílies i dels 
centres per anar a comprar els llibres als 
establiments que desitgin i que siguin les 
AMPAS i les escoles les que gestionin amb 
les editorials els preus del material escolar. 
Demanen també que l’escola o AMPA rebi 
els diners directament i no pas les famílies a 
través d’un xec.

ment. Segons Carles Santamaría, el fet 
que el pressupost inicial del Museu del 
Còmic, de 10 milions d’euros, estigui 
molt ajustat ja des d’un principi no 
ha pal·liat els efectes de la crisi sobre 
aquest equipament que encara haurà 
d’esperar un temps per veure’s conver-
tit en una realitat.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-
biol, podria veure’s obligat a sotmetre a 
votació en el ple municipal la celebració 
de la “suelta de vaquillas” del barri de Lle-
fià. Malgrat que els grups municipals van 
aprovar cedir a l’alcalde aquesta decisió, la 
Plataforma Badalona Sense Correbous ha 
sol·licitat a la Generalitat que insti a Albiol 
a complir la Llei de Regulació de les Festes 
Tradicionals amb Bous. La normativa mar-
ca que les festes amb bous siguin sotme-
ses al ple de l’ajuntament. L’alcalde Xavier 

La Suelta de Vaquillas 
podria tornar al ple

El Museu del Còmic podria incloure 
el sector dels videojocs i l’animació

Garcia Albiol ja ha dit que no farà d’aquesta 
festivitat una disputa i que seguirà la le-
gislació, ara bé, ha acusat als grups de 
l’oposició de contradir-se i ha demanat 
serietat en les decisions que es prenen a 
la sala de plens. La “suelta de vaquillas” se 
celebra al barri de Llefià des de l’any 1984. 
Des de la Plataforma Badalona Sense Co-
rrebous confien que en un futur aquesta 
activitat deixi de tenir lloc a la ciutat ja que, 
segons ells, “és una manera de maltracte 
als animals”

  Les famílies 
amb menors 
escolaritzats 
rebran un xec 
d’uns 100 euros 
de mitjana per 
l’obtenció de 
llibres
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FIATC JOVENTUT - UNICAJA

CAJA LABORAL - FIATC JOVENTUT

31a JORNADA DE LA LLIGA ACB. FIATC JOVENTUT-UNICAJA MÀLAGA. PALAU OLÍMPIC. DIJOUS 26 D’ABRIL A LES 20:45 H.. RÀDIO CIUTAT DE BADALONA (94.4 FM)

32a JORNADA ACB. CAJA LABORAL VITÒRIA-FIATC JOVENTUT. FERNANDO BUESA ARENA. DIUMENGE 29 
D’ABRIL (18 H.) RÀDIO CIUTAT DE BADALONA (94.4 FM).

L’Unicaja més trist de la història  

TREMMELL DARDE

EJ ROWLAND

TROY DEVRIES

JOEL FREELAND LUKA ZORIC

UNICAJA
Entrenador Luis Casimiro

ANDRÉS NOCIONI

PABLO PRIGIONI

BRAD OLESON

MIRZA TELETOVIC MACEIJ LAMPE

CAJA LABORAL
Entrenador Dusko Ivanovic

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

DERRICK OBASOHAN

POOH JETER

FEDE VAN LACKE

HENK NOREL LATAVIOUS WILLIAMS

Els malaguenys, amb l’exPenya Kris Valters apartat, han perdut 13 dels últims 16 partits a l’ACB

El Fiatc Joventut viurà aquest vespre un partit 
que fa un temps hauria estat de primer nivell però 
que per circumstàncies ara no ho és. La Penya 
per qüestions econòmiques mentre l’Unicaja, 
que problemes de diners no en té, sí que en té 
d’organització com a club perquè és un autèn-

El Fiatc Joventut visitarà diumenge la pista del Caja La-
boral de Vitòria on jugarà per primera vegada després 
de les reformes que ha patit el Fernando Buesa Arena. 
L’escenari no és de gran record per un jugador com 
Henk Norel que la temporada passada es va trencar els 
lligaments encreuats del genoll i va estar vuit mesos de 

tic desastre i any rere any fracassa. Aquest any la 
patacada és tan gran que sí queda més avall de la 
desena posició a la classificació perdrà la llicència 
A de l’Eurolliga, un fet que seria fatal. L’Unicaja 
va fer fora al seu entrenador Chus Mateo a mitja 
temporada i va fitxar a Luis Casimiro, que ja havia 

baixa. El conjunt basc no està al nivell aquesta temporada 
dels grans de l’ACB i tampoc ho ha estat a l’Eurolliga on va 
quedar fora ràpidament pel seu rival històric, el Bilbao. Els 
verd-i-negres intentaran donar la gran sorpresa. Pau Ribas 
s’enfrontarà a la “seva” Penya i Maldonado tornarà allà on 
Querejeta el va fer fora a mitja temporada fa uns anys.

estat acomiadat del Valladolid pels mals resul-
tats. El canvi de tècnic no era segur el proble-
ma perquè des de llavors els malaguenys han 
perdut 13 dels últims 16 partits de l’ACB, un 
fet històric. Pel partit d’avui els aficionats de la 
Penya no podran veure en joc a l’exverd-i-negre 
Kris Valters que ha estat apartat ni tampoc Jor-
ge Garbajosa, lesionat. El tècnic de l’Unicaja ha 
convocat els joves del vinculat del Clínicas Rin-
cón Benahavís, Alberto Díaz y Ognjen Kuzmic. 
Pel Fiatc Joventut la bona notícia és el retorn 
de Lubos Barton després de tres setmanes le-
sionat.

        LA PRÈVIA

        LA PRÈVIA

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

DERRICK OBASOHAN

POOH JETER

FEDE VAN LACKE

HENK NOREL LATAVIOUS WILLIAMS

El Buesa Arena, de 
mal record per Norel  
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 Estudiantes -   Blusens 

 Gran Canaria  -  Valladolid 

 Banca Civica  -   Valencia  

 Gescrap Bizkaia  -  CAI Zaragoza 

 Fuenlabrada  -  Lagun Aro  

 FIATC Joventut - Unicaja 
 FC Barcelona  - Caja Laboral 

 UCAM Murcia  -  Lucentum Alicante

 Assignia Manresa - Real Madrid 

 

Propera Jornada

Resultats 30 a Jornada

Classificació

Equip   G P

 1 FC Barcelona Regal 25 5
 2 Real Madrid  23 7
 3 Caja Laboral  21 9
 4 Valencia Basket  18 12
 5 Lagun Aro GBC  17 13
 6  Banca Cívica  17 13
 7 Gescrap Bizkaia  17 13
 8 Lucentum Alicante  16 14
 9 CAI Zaragoza  15 15
 10 Assignia Manresa  14 16
11 Unicaja  14 16
12 FIATC Mutua Joventut 13 17
13 Blusens Monbus  11 19
14 Gran Canaria 2014  11 19
15 Mad-Croc Fuenlabrada 11 19
16 UCAM Murcia  11 19
17 Asefa Estudiantes  9 21
18 Valladolid  7 23

Real Madrid  -  Asefa Estudiantes 85 - 80

Lucentum  Alicante - Manresa 76 - 70

Caja Laboral - Murcia 71 - 65

Unicaja -FC Barcelona 57 - 89

Lagun Aro - FIATC Joventut 90 - 85
CAI Zaragoza - Fuenlabrada 80 - 78

Valencia Basket  - Bizkaia 66 - 63

Valladolid - Banca Civica 72 - 77

Blusens Monbus - Gran Canaria 65 - 45
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L’expivot del Joventut Paul Shirley, que va 
arribar a la Penya el 2003 per substituïr un 
Maceo Baston que es va fugir als Estats Units, 
ha tornat a Badalona. El jugador, que era un 
dels més seguits de l’ESPN i escriu columnes 
a El País, ha fet un llibre sota el nom de “¿Me 
puedo quedar la camiseta?” on hi fa un repàs 
de totes les etapes que ha viscut a la seva ca-
rrera des de Phoneix Suns fins al Menorca 
passant pel Joventut. Shirley signarà el llibre 
avui a la tarda (17:30 h.) abans del partit de 
la Penya i l’Unicaja -dos dels seus exclubs- a 
Bar Can Taronja, a Coll i Pujol, 97. El jugador 
va fer una presentació força distesa i divertida 
en què va dir, entre d’altres coses, jugadors 
a qui sempre voldria tenir al seu equip com 

El Prat Joventut va iniciar el seu camí en els 
quarts de final de la fase d’ascens a la LEB Or 
amb una victòria dimarts contra l’Àvila, vinculat 
del Fuenlabrada (78-62). El conjunt de Carles 
Duran va patir durant els primers 30 minuts 
però un canvi a defensa zonal va acabar de 
trencar la igualtat amb Gerbert Martí com a es-
trella (21 punts, 9 rebots i 25 de valoració). El 
Prat pot sentenciar l’eliminatòria demà a la pista 
de l’Àvila (21 h.) i passar a semifinals. Només 
el campió puja a la LEB Or perquè el líder de la 
fase regular, l’Andorra, ja ha pujat directament.

Shirley presenta el seu llibre

El Prat supera 
l’Àvila al 
primer partit 
dels quarts

L’expivot de la 
Penya torna a 
Badalona nou 
anys després de 
marxar

Steve Nash “perquè passa la pilota” i d’altres 
com la bèstia Kambala “sempre ha d’estar al 
teu equip”. El què no va tenir cap dubte en 
assenyalar era el tècnic que voldria sempre al 
seu equip: “Manel Comas, sens dubte”

85

Neto (4), Papamakarios (5), Panko (23), 
Vidal (7), Betts (10)- cinc inicial-, Lasa, 
Doblas (9), Salgado (17), Korolev (0), 
Olaizola (0), Baron (2) i  Lorant (13).

FIATC JOVENTUT 

90

LAGUN ARO

Pooh (20), Obasohan (15), Norel (10), 
Williams (6), Jelikek (6)- cinc inicial-, Trías 
(2), Llovet (2), Oliver (6), Báez (2), Todorovic 
(5), Ventura (2) i Van Lacke (9).

La reacció de la Penya 
arriba massa tard  

El Fiatc Joventut va perdre a la pista del 
Lagun Aro Guipúscoa i va deixar escapar 
també virtualment les possibilitats de ser 
al “play-off”. Els verd-i-negres van en-
caixar 77 punts als tres primers quarts -té 

Els verd-i-
negres, que 
reben 75 punts 
de mitjana, 
n’havien encaixat 
77 al minut 30

una mitjana de 75 punts rebuts per en-
frontament-, un fet clau perquè la manca 
d’intensitat va fer que els de Salva Mal-
donado fossin superats amb comoditat, 
sobretot els jugadors interiors del conjunt 
de Donosti com Betts, Doblas o Lorant, 
que tenia una mitjana de 2,5 fins diumen-
ge i contra la Penya en va fer 16. La Penya 

però va trobar-se amb la possibilitat de 
guanyar quan al tram final i quan perdia 
de nou punts va anotar dos triples con-
secutius d’Obasohan i de Todorovic que 
va posar els verd-i-negres a només tres 
punts (88-85) però ja era massa tard per-
què quedaven 17 segons. Panko va posar 
la rúbrica final.
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  Equip  PTS GF GC

 1. Atlètic Balears 68 61 35
 2. Oriola 61 46 31 
 3. Huracán 60 46 30
 4. Llagostera 58 39 26
 5. L’Hospitalet 57 41 31 
 6. Badalona 56 42 25
 7. Lleida 56 45 33
 8. Olímpic 55 39 25
 9. Reus 54 38 32
 10. Sant Andreu 50 41 37
 11. Mallorca B 48 46 39
 12. Terol 48 38 39
 13. Ontinyent 46 34 40
 14. Dénia 44 38 35
 15. València B 44 44 48
 16. Saragossa B 41 40 52
 17. Gandia 36 33 45
 18. Andorra 34 35 52
 19. Manacor 24 37 66
 20. Maonès 16 13 75

Classificació 2A B GRUP 3

 Saragossa B  -  Badalona
 Llagostera  -  València B 
 Terol  -  Atlètic Balears
 Reus  -  Mallorca B
 Manacor  -  Andorra
 Sant Andreu  - Lleida
 Dénia  -  Olímpic
 Gandia  -  Oriola
 L’Hospitalet  -  Ontinyent

Propera Jornada

Resultats 35a Jornada

 Lleida 1  - Badalona  3   
 Atlètic Balears  3 - Dénia  0
 Mallorca B  0 - Saragossa B  1
  València B  2 - Manacor  0
 Sant Andreu  1 - Gandia  1
 Olímpic  0 -  Reus  0
 Andorra  0 - Huracán  1
 Ontinyent  1 - Terol  0 
                                      Oriola  0  -  Llagostera  0
                                   Maonès 0 - L’Hospitalet  2 SARAGOSSA B

Entrenador Juan E. Esnaider

CF BADALONA
Entrenador Manolo Márquez

SARAGOSSA B - CF BADALONA LA PRÈVIA
36a Jornada de Lliga del Campionat de la 2aB - Dissabte 28 d’abril a les 16.00h - Ciutat Esportiva del Saragossa - Àrbitre: Sagués Oscoz (col·legi basc)

Soriano

Víctor

Ignasi

Álex G.

Xavi M. Ceballos

Ferrón
Pelegrí Vázquez

Marcos

Manga

Nierga

Joel Carreño Martínez

Joshua Marcelo

Ramiro Fornés Fran Héctor

Alcolea

Ocasió d’or per assaltar el play-off
Només tres jornades resten per saber 
quina serà la classificació definitiva de 
Segona B. En la part alta, només l’Atlètic 
Balears respira tranquil. La regularitat 
d’Oriola i Huracán també els col·loca, a 
ambdós, en una posició força avantatjo-
sa. Però el quart lloc està molt obert. A 
aquest és al que aspira el Badalona. Però 
també el pretenen l’actual inquilí -el Lla-
gostera-, L’Hospitalet, el Lleida, l’Olímpic 
i el Reus que, tot i estar lluny, és l’últim 
que encara manté possibilitats matemàti-

L’equip esmorteeix la crisi interna de 
l’entitat amb una gran remuntada
Paradoxes del futbol. Quan l’equip sem-
bla rendir al seu més alt nivell en tota 
la temporada, aconseguint resultats po-
sitius i donant la cara en cada partit, el 
club ha entrat en un llarg i obscur túnel 
el qual sembla no tenir sortida. Ningú ha 
donat un pas al front i ha volgut aspirar 
a la presidència del CF Badalona. Ara, 
una junta gestora es fa càrrec del club 
i haurà d’engegar un nou procés electo-

Camp d’Esports
Víctor Marcos
Pau Ferrón
Barreda (Saife 87’) Pelegrí
Jerson  Xavi Muñoz
Verdú  César Soriano
Massana  Ceballos
Giménez (Eizaguirre 71’) Robles
Jaume Delgado Robert (Víctor 62’)
Milla   Manga (Serramitja 54’)
Jorge  Álex García

 Imaz  Dalmelo  (Goiko 69’)

Emili Vicete Manolo Márquez
Àrbitre: Hernández Lorenzo (col·legi de La Rioja)
GOLS: 1-0, Barreda (58’); 1-1, Pelegrí (62’); 1-2, 
Serramitja (85’); 1-3, Víctor (89’)

31

      LLEIDA                 BADALONA

ques d’apujar-se al play-off.  Amb 
cinc victòries en els set últims partits, 
el Badalona és actualment l’equip 
que està més en forma del compacte 
grup que es baralla per aquesta quarta 
plaça. Al camp del Saragossa B, els 
de Manolo Márquez volen confirmar-
ho. Davant hi haurà un filial aragonès 
tocat però encara viu, que està a punt 
d’evitar el descens directe però ha de 
sumar si vol sortir de la promoció de 
descens.

ral d’aquí a tres mesos vista. Però en 
canvi, afortunadament. l’equip sí res-
pon i compleix. Diumenge va superar 
per 1-3, amb remuntada inclosa, a un 
dels millor equips de la segona volta. 
El Lleida va avançar-se al marcador, 
però la constància escapulada va te-
nir premi amb els gols de Pelegrí i, 
en els últims minuts, de Serramitja 
i Víctor. 
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Sant Gabriel Femení

La primera ocasió per certificar 
la permanència arriba a casa
Les jornades van passant i el Sant Gabriel està 
cada vegada més a prop d'assolir el primer 
objectiu de la temporada: la seva continuïtat, 
un any més, en la màxima categoria del futbol 
femení estatal. Aquest cap de setmana, però, 
les matemàtiques indiquen que el conjunt en-
trenat per Pedro Martín podria certificar aquest 
diumenge la seva permànencia a falta de quatre 
jornades per a l'acabament de la competició. El 
fet que, segons els resultats que es donin aquest 
cap de setmana, hi hagi més distància de punts 
que punts en joc respecte els equips que ara són 
carn de descens fan possible aquesta primera 
fita. Per fer-ho, serà més fàcil si les adrianen-
ques guanyen diumenge (11h) al Ruiz Casa-
do. El rival a batre serà un Collerense que, de 

guanyar, avançaria el Sangra a la classificació. 
Les balears  ja van empatar a 2 gols en el partit 
de la primera volta. Les adrianenques saben de 
sobres que, tard o d'hora, la permanència arri-
barà, però millor si es fa el més ràpid possible 
per jugar els darrers partits sense la mínima 
pressió. De fet, mirar cap avall, i sobretot man-
tenir la desena posició respecte els immediats 
perseguidors és l'objectiu real de les de Pedro 
Martín. Mirar més cap apunt ja s'ha vist impos-
sible, entre d'altres coses després de les darre-
res derrotes de l'equip. L'última va ser el passat 
diumenge a Huelva (3-0), on les adrianenques 
van ser molt competitives contra un equip que 
va haver de suar fins el segon temps (i jugant 
amb una jugadora més) per doblegar-les. 

     

  Equip  PTS GF GC

 1. FC Barcelona 82 102 16
 2. Athletic B. 76 90 20 
 3. Espanyol 66 98 28
 4. Rayo Vallecano 59 74 38
 5. Llevant 55 50 26 
 6. Atlético Madrid 53 65 36
 7. Real Sociedad 50 47 31
 8. Huelva 50 46 40
 9. P. Saragossa 43 64 65
 10. Sant Gabriel 34 49 55 
 11. L. Olivenza 32 35 51
 12. Collerense 32 50 78
 13. L'Estartit 26 34 63 
 14. Lagunak 22 23 61
 15. Málaga 22 33 74
 16. Valencia 22 33 76
 17. El Olivo  13 37 92
 18. Reocín 8 29 109

  Sant Gabriel - Collerense
Rayo Vallecano - Huelva

Llevant - Reocín
Lagunak - Espanyol

El Olivo - Athletic Bilbao
FC Barcelona - Real Sociedad

Málaga - Valencia
P. Saragossa - L'Estartit

L. Olivenza - Atlético Madrid

Jornada 30

Classificació 1ª DIVISIÓ

Bicicletada popular 
per la llera del Besòs

Els Dracs, amb mal 
peu a la Copa d'Europa

pants –la participació és oberta a tothom– 
podran iniciar la cursa des de la sortida o 
bé incorporar-s'hi en els punts de trobada 
habilitats a Montornès del Vallès, Mont-
cada i Reixac i Santa Coloma de Grame-
net. La tornada és lliure i l'organització no 
es farà responsable de cap incidència un 
cop hagi acabat l'acte. Amb l'inscripció 
s'inclou l'avituallament per a tots els ci-
clistes que participin a la bicicletada.

europeu, jugat a Itàlia contra el Parma 
Panthers a l’estadi XXV Aprile, els Dracs 
van perdre per 30 a 6. Aquests partits 
corresponen a la Copa d’Europa que 
organitza l’European Football League 
(EFL), la màxima competició continental 
de clubs on hi participen quinze equips 
europeus. La primera fase s’organitza en 
cinc grups de tres equips, els Badalona 
Dracs comparteixen grup amb l’equip 
del Parma Panthers i els Hall Unicorns 
alemanys.

El diumenge 6 de maig tindrà lloc la 
desena edició de la bicicletada popular 
de Sant Adrià de Besòs. El recorregut, 
d'aproximadament 24 km i que es realit-
zarà entre Granollers i el municipi adria-
nenc, seguirà la llera recuperada del riu 
Besòs. L'objectiu de l'esdeveniment és 
fomentar la pràctica de l'esport en un 
espai natural atractiu i de qualita, amb 
l'aigua com a protagonista. Els partici-

Els Badalona Dracs van jugar, el passat 
dissabte  21 d’abril al Camp Municipal 
de Futbol de Pomar, el seu segon partit 
de la Copa d’Europa de futbol americà, 
que en aquesta ocasió els va enfrontar 
als Schwäbisch Hall Unicors, actuals 
campions de la lliga d’Alemanya, la Ger-
man Bowl. L'esquadra badalonina no va 
tenir cap mena d'opció i va caure per 6 a 
44.  L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia 
Albiol. Al primer partit del campionat 
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La Minguella s'apaga a la segona 
meitat i consuma el seu descens
Una endimoniada sortida de l'Adepaf va 
sorprendre a un Santa Coloma adormit 
que perd el coliderat de Copa Catalunya. 
Macau i Pascua van ser massa per un 
equip que, malgrat millorar, no va poder 
materialitzar la remuntada. •
En un envit travat, fred i sense cap mena 
de picant, el Montgat va resoldre al se-
gon període i va dominar la resta de la 
contesa. Un triomf que consolida al con-
junt de Bassas a la quarta posició. •
Donarà guerra per aquesta plaça el Sant 
Josep, que va borrar de la lluita al Sant 
Cugat. Amb una segona meitat sensacio-
nal, en què tots van sumar des de totes 

les facetes, els parroquials van forçar una 
pròrroga que va ser groc-i-lila. •
Situat en terra de ningú, amb la tempora-
da resolta, un ABB superior no va poder 
conquistar la pista del Blanes. Un segon 
període paupèrrim, adobat amb l'actuació 
de Palomino, va fulminar el quadre ba-
daloní. •
En el matx possiblement més determinant 
del que va de temporada, la UBSA va 
respondre amb escreix. Després d'anar 
a remolc durant els vint minuts inicials, 
l'esquadra adrianenca, comandada per un 
Corrales encertat, va capejar el temporal 
amb ofici i s'allunya del descens directe. 

La Minguella va perdre tota opció de 
seguir a Copa Catalunya i va consumar el 
seu descens davan el Quart. Una apagada 
a la segona meitat va propiciar una desfe-
ta tan preocupant com previsible.

RESULTATS COPA CATALUNYA
UBSA - Argentona                          82-76
Montgat - El Masnou                    76-64
Blanes - ABB                                    81-77
Adepaf - Santa Coloma                81-75
Vic - Salt                                           67-73
Quart - Minguella                          90-77
Castellar - Mataró                         63-72
Sant Josep - Sant Cugat              85-81

El Llefià agreuja la seva crisi i el 
Círcol cau en zona de promoció
A Primera Catalana, el Llefià diu pràcti-
cament adéu a la salvació. Amb els braços 
baixat i sense tensió competitiva, els bada-
lonins van perdre estrepitosament contra el 
Pineda (68-103). • 
Malament en atac i irregular en defensa, el 
Círcol Catòlic va clavar el genoll davant 
un rival directe com l'Argentona i cau a 
promoció de descens (59-59). •

Qui s'allunya d'ella és un Sant Josep 
que, quan va córrer, va jugar amb alegria 
i va trobar encert des de l'exterior, no va 
tenir dificulats per vèncer a un Premià que 
va fer mal a la pintura (69-58). •
El Sant Andreu de Natzaret, virtual-
ment equip de Copa Catalunya, va tirar de 
coratge i, de la mà de Céspedes i Jiménez, 
va forçar la pròrroga davant un Sant Narcís 

Amb el triomf de la UBSA i la derrota del 
Badalonès, els Dimonis s'apropen perillo-
sament a la promoció de descens, d'on vo-
len sortir els adrianencs, que van vèncer al 
Claret. Qui no surt d'aquí són la Gramenet 
i el Fuster, malgrat el seu últim triomf. Tot 
i la derrota, el Santa Coloma manté plaça 
per la fase d'ascens a Primera.

Badalonès i 
UBSA volen la 
salvació

En un envit ajustat a Primera Catalana 
Femenina, el Círcol Catòlic va caure a 
la pista d'un dels possibles candidats a 
l'ascens, el Vilassar de Dalt (59-52).
Amb aquesta desfeta, les badalonines 
s'acomiaden de la salvació directa i es 
jugaran seguir amb vida a la promoció de 
descens.

El Femení Sant Adrià pensa donar gue-
rra fins el final de la segona fase de Copa 
Catalunya. Amb l'objectiu de la quarta 
plaça que dóna opció al playoff d'ascens 
a només una victòria, les del Besòs van 
utilitzar la regularitat i la constància com a 
principal arma per a desfer-se d'un valent 
J.E. Terrassa (66-55). 
El Draft Gramenet, condemnat a la 
promoció de descens, va caure davant un 
Viladecans que gairebé assegura la per-
manència. Les locals es van imposar a les 
colomenques en un partit que van saber 
trencar a la segona part (67-57).

El Círcol se la 
jugarà a la fase 
de descens

El Femení 
Sant Adrià 
no presenta 
rendició

CLASSIFICACIÓ
1. Mataró (20-7), 2. Sta. Coloma (19-
8), 3.  Salt (18-9), 4. Montgat, 5. St. 
Josep (17-10), 6. St Cugat (16-11), 
7. Adepaf (14-13), 8. ABB, 9. Quart 
(13-14), 10. Castellar (12-15), 11. 
El Masnou, 12. Blanes (11-16), 13. 
Vic, 14. UBSA (10-17), 15. Argento-
na  (8-19) i 16. Minguella (7-20).

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

excels durant 37 minuts. Menjada la mo-
ral del contrincant amb una remuntanda 
impensable, Zudaire va sentenciar el duel 
amb dos triples (83-90). •
Malgrat la derrota enfront el Palamós (68-
75), el Tiana encara pot evitar el descens 
directe. El somni es manté viu ja que no-
més es troben a un triomf del Premià, amb 
qui s'enfronta la propera jornada (68-75).
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Vuitena 
edició 
de la 

Magna 
Celebratio

Pep Bou aterra al Teatre Zorrilla aquest 
diumenge amb el seu darrer muntatge, 
“Clinc!”. A partir de les 18 hores, els 
amants de la fantasia podran gaudir de tot 
un espectacle basat en l’experimentació. El 
llenguatge de les bombolles de sabó és el 
protagonista de “Clinc!”, una obra interpre-
tada per Isaías Antolín i Eduardo Telletxea. 
Aquest exemple de teatre visual còmic és 
un crit a l’optimisme i a la participació 

creativa per part de l’espectador. Aquest 
canvi d’actitud s’assoleix mitjançant la 
manipulació dels elements quotidians de 
la realitat: l’ús de l’aigua, el sabó, els tubs, 
cercles, màquines de vapor de fum, etc… 
Els protagonistes de “Clinc!” aconsegui-
ran contemplar la bellesa d’allò que els 
envolta, ser conscients de la seva capacitat 
per a transformar la realitat i dels beneficis 
de la col·laboració amb altres persones.

L’exposició “El temps que 
fuig” a l’Espai Betúlia

Clinc! més que un espectacle 
de bombolles de sabó

L’Espai Betúlia Centre Cultural de la 
Paraula i les Lletres, acull fins el 31 de 
maig, l’exposició “El temps que fuig. Jo-
sep Pla -Narcís Comadira”. La mostra, 
de la Fundació Josep Pla de Palafrugell, 
relaciona fragments de l’obra del poeta i 
pintor Narcís Comadira (Girona, 1942) i 
el llibre “Les hores” de Josep Pla que ara 
fa cinquanta anys va ser presentat per 

Salvador Espriu. L’exposició anirà acom-
panyada de dues activitats complemen-
tàries. Dimarts 15 de maig, a les 19.30 
hores, tindrà lloc una lectura dramatitza-
da de les “Cartes a Pere” de Josep Pla, 
a càrrec de l’actriu Mireia Chalamanch. 
I dimarts 22 de maig, també a les 19.30 
hores, s’oferirà una visita comentada 
amb Narcís Comadira i Gerard Sala.

El vals del Gulag, còmic-
concert
El proper dijous 3 de maig el Teatre 
Zorrilla acollirà un espectacle singular. 
Inspirat en el còmic del badaloní Ruben 
Pellejero, l’artista francès Tony Canton 
estrenarà a l’estat espanyol l’adaptació 
de “El vals del Gulag”. Denis Lapière 
s’encarrega de l’escenografia i Jean Pie-
rre Caporossi i Tony Canton de la músi-
ca. Es tracta d’un concert interpretat en 

directe per aquests dos grans músics 
francesos, amb projecccions simultà-
nies de les imatges de l’àlbum “El vals 
del Gulag”. Rubén Pellejero relata en 
aquest treball la història d’una família de 
la URSS de la postguerra. Es tracta d’un 
relat d’amor basat en l’esforç d’una dona 
per tornar a veure el seu marit desapa-
regut.

L’espera
El Teatre Zorrilla de Badalona acull una 
nova peça interpretada per l’actriu ba-
dalonina Marta Marco. Acompanyada 
per la gran Clara Segura i Isabel Roc-
catti, i sota la direcció de Juan Carlos 
Martel, Marco dóna vida a un text de 
Remo Binosi, “L’espera”. Es tracta de 
tres dones tancades en un sol espai 
mentre es debaten entre l’engany i la 
solidaritat. Ubicada al segle XVIII, la 
força del més fort s’imposa en un am-
bient marcat pel moralisme de l’època. 
Només l’amor és capaç de remoure 
les més baixes passions i fer canviar 
els rols que predeterminen cada per-
sonatge. “L’espera” es podrà veure a 
Badalona divendres i dissabte, a partir 
de les 21 hores.

Badalona acull fins diumenge una nova edició de la 
Magna Celebratio, un festival dedicat al llegat romà de 
la ciutat. El Museu de Badalona, entitat organitzadora del 
cicle, ha elaborat un programa d’activitats que inclou vi-
sites als diferents espais arqueològics de la ciutat, tallers 
de recreació d’oficis de l’època, conferències a càrrec 
d’especialistes del món romà i la possibilitat de degustar 
un menú basat en plats de l’antiga Baetulo. Aquesta vuite-
na edició de la Magna Celebratio afegeix recreacions que 
traslladaran als assistents a la política de fa 2.000 anys 
fent reviure el Senat romà a l’espectacle anomenat “Sena-
tus. El senat de Roma” . També es donarà forma als rituals 
de l’època amb l’actuació “Pompa sacra et sacrificium”. 
Cal destacar també els tallers, les activitats familiars, les 
exhibicions d’oficis o les conferències com “Les taule-
tes de Vindolanda, un tresor únic al descobert”, a càrrec 
d’Albert Angles-Minguell, col·laborador de les excava-
cions d’aquest jaciment que va ser un campament militar, 
o”El territorium de Baetulo” que donarà l’arqueòloga Es-
ther Gurri. Per primer cop el teatre El Principal passarà a 
formar del decorat de la Magna Celebratio.
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