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La cultura popular conviu 
amb les propostes més 
innovadores en un programa 
que intenta esquivar la crisi

Comencen 
les Festes 
de Maig
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El pregó dóna pas a l’inici de Festes
Espectacles de carrer, el piromusical, concerts i cultura popular donen forma al programa d’enguany
Ja fa dies que el Dimoni de Badalona, dis-
senyat per Ramón Carreté, llueix a la platja 
dels Pescadors. L’equip de Ramón de los 
Heros s’ha encarregat un any més de la 
construcció de la peça, duta a terme al re-
cinte de l’antiga fàbrica de la Focus. Ja es 
poden adquirir també les tasses dissenya-
des aquest any per les Festes de Maig que 
reprodueixen la figura “El dimoni que so-
miava un llumí” que cremarà la Nit de Sant 
Anastasi, el proper 10 de maig. El preu de 
venda de la tassa és de 4 euros i es poden 
comprar a l’edifici municipal El Viver, a la 
plaça de la Vila, al Museu, a l’oficina de 
Turisme i a les taquilles del Teatre Zorrilla. 
Les Festes de Maig arrenquen aquest di-
vendres 4 de maig amb el pregó, a càrrec 
del presentador de ràdio i televisió bada-
loní Fernando Martínez, conegut artística-
ment com Fernandisco; serà a la plaça de 
la Vila a les 19 hores. Acte seguit, tindrà 
lloc el Ball de l’Àliga qui acompanyat de la 
Banda Simfònica de Badalona protagonit-
zarà una majestuosa dansa per donar pas 
a l’inici de festa. Posteriorment, recordant 
que l’11 de maig és la festivitat del patró 
de la ciutat, es llançaran els Onze Trons 
de Sant Anastasi. A continuació, els Mi-
quelets de Badalona es converteixen en 
guàrdia d’honor de la corporació munici-
pal durant les festes, i conviden la ciuta-
dania a posar-se el mocador, aquest any 

de color taronja. També aquest divendres, 
a la plaça de la Vila, actuarà Andrea Motis 
& Joan Chamorro Grup. Pel que fa a les 
actuacions musicals d’aquestes Feste, la 
plaça del Centenari serà l’escenari dels 
concerts d’Els Amics de les Arts, Lori Me-
yers i Ragenoma, guanyador del Concurs 
de Música de Badalona 2011. El parc de 
Ca l’Arnús acollirà dues actuacions amb La 
Iaia, i Joan Dausà i Els Tipus d’Interès. A la 
plaça de la Plana, la Nit de Sant Anastasi, 
se celebrarà el tradicional Ball del Micaco 
amb l’actuació de l’  rquestra Selvatana, el 
concert de la Banda Simfònica de Badalona 
i la Mostra de Dansa.

 El presentador 
de ràdio badaloní 
Fernandisco és el 
pregoner de les 
Festes

 Ca l’Arnús es 
consolida com a 
escenari musical

Seguint amb la marca “Arts al carrer” 
estrenada l’any passat a la nova plaça 
Pompeu Fabra, enguany hi haurà 
l’espectacle de circ “L’home que per-
dia els botons”, de la companyia Circ 
Pànic, l’espectacle de clown i circ de 
Los Caneca, i l’espectacular actuació 
d’Atempo Circ. Als jardins del Centre 
Cívic Can Cabanyes hi haurà la tradi-
cional jornada musical amb bandes 
de Badalona com Stuntfox, Mundaka 
i La Kozmic Band. Els teatres munici-
pals també es convertiran en escenari 
d’algunes de les activitats programades 
amb motiu de les Festes de Maig. El 

El cicle Arts al Carrer porta el 
circ a la plaça Pompeu Fabra

Teatre Zorrilla acollirà l’espectacle “Ope-
retta” de la companyia Cor de Teatre, 
“Tarda de Musicals”, a càrrec de l’Orfeó 
Badaloní i amb la col·laboració de l’Oca 
Underground i el concert “Els nostres 
autors” a càrrec de l’Orquestra del Con-
servatori de Badalona. Al teatre Princi-
pal, actuarà Russian Red; i al Teatre Blas 
Infante, tindrà lloc l’espectacle infantil 
“Peter Pan” i el monòleg “Facemooog” 
de Tony Moog. Altres activitats com El 
Dimoni a l’Escola, la Festa del Badiu, la 
Fira de l’Arrop, Badalcel i la Festa a Baix 
a Mar tampoc faltaran en l’oferta festiva 
d’enguany.



Actualitat4
Redacció - redaccio@diaribns.com

Un il·lustre Convergent Badaloní, exregidor, avui fora de la primera línia política i al meu 
criteri d’aquells de Convergència amb qui es pot ‘parlar’, Jordi Ballesteros, en un article que 
la revista El Tot publicava en la seva edició de la setmana passada, ens feia avinent una 
anècdota viscuda per ell mateix ara fa uns anys, que tenia per protagonista l’actual alcalde 
badaloní Xavier Garcia Albiol. 
Amb el títol del Rei del mando ens feia avinent, la broma que havia fet fa uns anys, Xavier 
Garcia a la sala VIP de l’aeroport de Sevilla, quan es va apoderar del comandament d’un 
dels aparells de TV que hi havia a la sala i es dedicà una bona estona a anar canviant 
el canal de manera dissimulada, amb el natural disgust de tots aquells que amenitzaven 
l’espera davant el televisor.
Ballesteros, fent gala d’una gran habilitat literària, s’ho fa venir bé per transportar-nos a 
l’època actual, quan ens diu que s’imagina a l’inefable alcalde amb un comandament ama-
gat sota l’americana, intentant que els badalonins veiem sempre el canal que a ell més 
l’interessa, o sigui en uns moments determinats, la TV Cotxes Cremats, en altres la TV 
Polvorí, dos canals que des que és alcalde gairebé no utilitza, TV llibres de text, tot i que 
ara l’acoloreix d’una altre manera, amb la premissa, sorpreneu-vos amics, “de socialitzar” 
llibres.
Manifesta l’autor la seva preocupació, doncs sembla que l’indescriptible alcalde ja està 
cercant el botó del canal immigració, qüestió certament perillosa, quan ja és sabut per 
experiències anteriors que la voluntat d’encendre els ànims es fa ben palesa al sintonitzar 
aquest canal, doncs els missatges que es llencen, no són pas de concòrdia si no de peri-
llosos enfrontaments.
Jordi Ballesteros, acaba el seu article desitjant que algú li prengui al batlle el comandament 
de les mans, i ens eviti la visió de canals irritants i perillosos, i és aquí amics meus, quan 
he arribat a la conclusió, que qui està en millors condicions per treure-li de les mans el 
comandament, són els companys de militància de Ballesteros, avui al consistori, en Ferran 
Falcó i companyia, doncs al cap i a la fi són ells que sabent com feia anar el “mando”  no 
van fer  escarafalls per fer-lo alcalde, renunciant a un pacte que la legislatura anterior havia 
funcionat a la perfecció, segons deien ells mateixos. 
Si resulta que aleshores els de Can Convergència, eren plenament conscients de les formes 
i maneres que utilitzava Garcia Albiol i tot i això li van deixar accedir a la vara simbòlica 
del poder municipal, què li fa pensar ara a Ballesteros que potser anirà diferent? Potser és 
que ha parlat amb Falcó i aquest li ha manifestat altres intencions que les que ha portat a 
cap fins ara? 
És clar que potser tot plegat són els desitjos d’un convergent que tocant de peus a terra i 
amb un contrastat amor per la ciutat, li sap greu veure com des de les files on milita es con-
templa impassible com s’està malmetent la ciutat a passes de gegant, com el treball de 32 
anys d’ajuntament democràtics, se n’està anat en orris a les mans d’uns ineptes populistes.
De totes maneres i tornant a l’assumpte del “mando” penso que ara ja no n’hi ha prou en 
prendre-li de les mans, ara calen accions bastant més contundents, com ara esmicolar-li 
l’antena i que així fos incapaç de rebre i emetre cap senyal, no et sembla Jordi?

QUI AGUANTA EL REI DEL 
MANDO?

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

LA COLUMNA

zació Lectora posat en marxa pel depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest pla preveu millorar 
l’eficàcia de les biblioteques escolars i 

Amb l’objectiu de millorar el percentat-
ge d’infants i adolescents amants de la 
lectura, diverses escoles de Badalona 
s’han adherit al programa de Dinamit-

Sique! recull fons per la llar residència

L’ajuntament posa en marxa 
un pla de dinamització lectora

La Fundació Sique organitza la novena 
edició del Mercat Solidari per la Diferent 
Capacitat. Els diners recaptats amb els 
productes venuts al llarg d’aquest mes 
de maig es finançarà el projecte de cons-
trucció de la llar residència per a persones 
amb diferent capacitat intel·lectual. Es pot 
col·laborar amb la Fundació Sique fins 
el proper 20 de maig, de dilluns a diu-
menge al pavelló dels Països Catalans. 
El mercat solidari és possible gràcies a 
la col·laboració d’empreses locals que 
cada any fan una donació d’articles que 
es posen a la venda. S’hi poden trobar 
productes de tota classe: caves i vins, ali-
mentació, roba, complements, cosmètica, 
drogueria, llibres, joguines, decoració, i 
també servei de bar.

oferir cursos d’aprenentatge a aquells qui 
se’n ocupen, principalment voluntaris o 
personal docent. A més, el pla també in-
clou la modernització dels equipaments 
inclosos a la Xarxa Municipal de Biblio-
teques dotant-les de nous títols adreçats 
als joves. Una de les noves incorporacions 
són els premis Ciutat de Badalona de Na-
rrativa Juvenil, també presents als centres 
de secundària. Aquest curs participaran en 
aquesta iniciativa l’Institut Júlia Minguell, 
SI Badalona i l’Institut Ventura i Gassol, 
amb el llibre “Bressol del basquetbol” del 
badaloní Toni Cotet. Un cop finalitzin les 
lectures, els alumnes tindran l’oportunitat 
de tenir una trobada amb l’autor a l’Espai 
Betúlia i a la Biblioteca Llefià-Xavier Soto. 
El proper 26 de juny, està previst realitzar 
unes Jornades de Biblioteques Escolars 
que es celebraran a l’Espai Betúlia, adreça-
des a professorat i agents educatius de tota 
la ciutat.
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Dimarts a la tarda, pels volts de les 15 ho-
res, es va declarar un incendi en un habitat-
ge del carrer Colom, al barri del Centre de 
Badalona. Com a resultat de l’incident, un 
home va perdre la vida a causa de crema-
des de diversa consideració i la inhalació 
de fum. La víctima, que va ser traslladada 
a l’Hospital de la Vall d’Hebrón, va acabar 
morint tot i els esforços del personal mè-
dic. Segons el cos de Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya, les tasques de rescat 
es van complicar ja l’accés a l’habitatge, 
una casa de dues plantes, era dificultós a 

Mor un veí de 
Badalona en un 
incendi al seu domicili

causa de la gran quantitat d’articles que 
s’hi acumulaven. La policia creu que la víc-
tima podria patir la síndrome de Diògenes, 
fet pel qual hauria amuntegat dins la casa 
una gran quantitat d’objectes tallant l’accés 
d’una planta a una altra de l’edifici. El fum 
i les flames van alertar els veïns de la zona 
que encuriosits es apropar al lloc dels fets. 
Les autoritats competents han descartat 
danys estructurals en l’immoble, que no 
haurà de ser enderrocat, així com en els 
habitatges més propers, que no van haver 
de ser desallotjats.

Funcionaris i govern local 
arriben a un acord

Feia mesos que els funcionaris de 
l’ajuntament de Badalona es manifesta-
ven en contra de les retallades aplicades 
pel govern local de Xavier Garcia Albiol. 
Finalment, però, ajuntament i treballadors 
han arribat a un acord que suposarà una 
rebaixa global de 650 euros del salari 
corresponent al 2012; una retallada que 
només s’aplicarà al llarg d’aquest exercici. 
A canvi, el govern local s’ha compromès 
a restituir l’any vinent als funcionaris, 
prop de 1.300 persones a l’ajuntament 

de Badalona, el mateix poder adquisitiu 
que tenien l’any 2011. Segons el pacte 
signat, els funcionaris passaran a cobrar 
els complements d’assistència i producti-
vitat prorratejats en les pagues mensuals. 
D’aquesta manera, es calcula que cada 
mes cobrin uns 150 euros més de mitjana, 
tot i que l’estalvi anual serà de 650 euros. 
És d’aquesta manera com el govern del PP 
pretén donar un respir a les arques muni-
cipals. El govern aplicarà una altra mesura 
d’estalvi que afectarà a 113 treballadors 

als quals se’ls reduirà la jornada laboral. 
D’altra banda, l’acord suposa també la con-
versió de 190 treballadors interins en fun-
cionaris, un canvi de règim que segons la 
Plataforma Sindical Unitària, un dels sindi-
cats amb més representació a l’ajuntament, 
implicaria un estalvi de 200.000 euros 
l’any. Consolidar el treball temporal que 
realitzen uns 330 professionals, sobretot 
tècnics i administratius, és també un dels 
compromisos assolits pel govern del Partit 
Popular.

  El 2012 
cobraran uns 
650 euros menys 
però el 2013 
recuperaran el 
sou d’abans de les 
retallades

  113 empleats 
redueixen la seva 
jornada
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La presidenta de la Fundació Olof Palme, 
Anna Balletbó, ha lliurat la medalla de la 
FIOP a Tea Phutkaradze, responsable del 
Centre for Social Support Union de Geòrgia, 
i l’exministre d’Afers Exteriors, Josep Piqué. 
Aquest reconeixement lliurat per la FIOP, 
amb seu a Badalona, arriba a la seva VIII 
edició. Des de que la Fundació va encetar 
aquest cicle de reconeixements, l’any 2004, 
ja han estat 15 les personalitats que han es-
tat guardonades per la seva tasca en defensa 
dels drets humans.

L’Hospital Germans Trias i Pujol dispo-
sa d’unes noves consultes externes de 
pediatria gràcies a la col·laboració de la 
Fundació Leo Messi, el F.C. Barcelona i la 
Fundació Ànima. L’esforç d’aquestes tres 
entitats ha possibilitat la remodelació d’un 
espai d’atenció mèdica infantil en temps 
de retallades, també en el sector sanitari. 
Es calcula que de mitjana es podrà prestar 

Josep Piqué i Tea 
Phutkaradze reben la 
medalla Olof Palme

La Fundació Leo Messi 
remodela les consultes 
pediàtriques de Can Ruti

1.933 badalonins han participat 
al programa “Quedem?”
El programa Quedem d’Òmnium Cutural 
de Badalona ha programat noves sortides 
per al mes de maig. El 3 de maig hi ha pre-
vista una sortida a la masia de Can Can-
yadó. Els segles XVI i XVII, els habitants 
de Badalona vivien amb por les ràtzies que 
els pirates feien a la vila. Per protegir-se 
d’aquest fenomen es va decidir construir 
una torre fortificada l’any 1648: Can Can-
yadó. El projecte Quedem? s’ha consolidat 
al municipi des de que a finals de 2008 va 

entrar en marxa. En total, 1.933 persones 
de procedències diverses han participat en 
alguna de les 112 activitats organitzades, 
37 de les quals es van dur a terme el pas-
sat 2011 en 18 barris diferents de la ciutat. 
Segons el president d’Òmnium a Bada-
lona, Marcel Mauri, la idea és que nous 
badalonins i badalonins de sempre “des-
cobreixin junts com és i com va canviant la 
seva ciutat”, mentre estableixen relacions 
interpersonals que “són imprescindi-

bles per construir la Badalona del futur”. 
El Quedem? és un programa que pretén 
promoure la cohesió social de Catalunya i 
fomentar la interrelació i la participació en 
la vida social en igualtat de condicions per 
a tots els ciutadans de Catalunya. A través 
d’activitats de lleure socioculturals, total-
ment gratuïtes i adreçades a majors de 16 
anys, el Quedem? ofereix una gran varietat 
d’espais perquè totes les persones de la 
societat badalonina pugin conèixer-se.

  En 4 anys 
d’història, el 
Quedem? ha 
organitzat 112 
activitats culturals

  L’objectiu 
és promoure la 
interrelació de tots 
els ciutadans
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servei a un 25% més de pacients, pas-
sant de les 20.000 a les 25.000 consultes 
anuals. A més, les obres han permès aug-
mentar el nombre de sales d’assistència i 
ara ja hi ha 10 consultes, en comptes de 7. 
L’acord signat amb la Fundació Leo Messi 
inclou formació especialitzada a les depen-
dències de l’Hospital Germans Trias i Pujol 
per a pediatres i oncòlegs argentins.
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        LA PRÈVIAREAL MADRID - FIATC JOVENTUT

34a Jornada ACB. Real Madrid-FIATC Joventut. Palacio de la Comunidad Autònoma. Diumenge 6 de maig (12:30 H.) Ràdio Ciutat de Badalona (94.4 FM)

Comiat amb Rudy d’espectador

El Fiatc Joventut posarà, amb tota probabilitat, el 
punt i final a la temporada diumenge a la pista del 
Real Madrid. Els verd-i-negres són conscients del 
potencial blanc i, tot el contrari del què es podia pen-
sar, els de Pablo Laso no reservarà a ningú de cara 
el “play-off” perquè la setmana vinent descansa per 
la disputa de la Final Four de l’Eurolliga. Els verd-i-
negres arriben al Palacio de los Deportes de Madrid 

NIKOLA MIROTIC

SERGI LLULL

JAYCEE CARROLL

KYLE SINGLER MIRZA BEGIC

REAL MADRID
Entrenador Pablo Laso

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

DERRICK OBASOHAN

POOH JETER

FEDE VAN LACKE

EULIS BÁEZ LATAVIOUS WILLIAMS

amb la satisfacció i la tranquil·litat de 
la feina ben feta. Després de supe-
rar l’Unicaja, el Caja Laboral Vitòria i 
l’Alacant la confiança verd-i-negra està 
pels núvols encara que arriba tard. A 
la Penya se li ha fet curta la temporada 
tenint en compte que quan ara ja té dis-
ponibles a tots els jugadors que ha tin-

gut lesionats o amb problemes físics -a 
excepció de Pere Tomàs que té una le-
sió llarga- és quan el Fiatc Joventut ha 
trobat el seu millor moment. El Madrid 
compta amb una plantilla de primer 
ordre com ho demostra el fet que ju-
gadors com Felipe Reyes o Velickovic 
són jugadors amb papers secundaris 
dins la plantilla. Tot un luxe. El qua-
dre blanc està liderat per un Sergi Llull 
cada vegada amb més protagonisme en 
el bàsquet ACB. 
Una de les sorpreses que pot tenir la 
Penya és el suport des de la graderia 
de Rudy Fernández. L’excapità de la 
Penya i un dels símbols verd-i-negres 
podria ser a la graderia del Palacio de 
los Deportes perquè ara mateix es tro-
ba recuperant-se de l’operació a què va 
ser sotmès a l’espatlla. Rudy, un verd-
i-negre de cor, té la nòvia -la model 
Helen Linde- a Madrid i per això s’està 
recuperant allà.

El Fiatc 
Joventut juga el 
darrer partit de 
la lliga contra 
un Madrid que 
troba a faltar el 
mallorquí 
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 Estudiantes  -  Murcia  

 Assignia Manresa - FC Barcelona 

 Real Madrid  - FIATC Joventut 

 Lucentum Alicante  -  Fuenlabrada 

 Caja Laboral  - Gescrap Bizkaia 

 Unicaja  -  Banca Civica 

 Lagun Aro GBC  - Gran Canaria 2014

 Blusens Monbus  -  CAI Zaragoza 

 Valencia Basket  -  Valladolid 

Propera Jornada

Resultats 33 a Jornada

Classificació

Equip   G P

 1 FC Barcelona Regal 27 5
 2 Real Madrid  25 7
 3 Caja Laboral  22 11
 4 Gescrap Bizkaia   19 13
 5 Valencia Basket   19 14
 6  Banca Cívica  18 14
 7 Lagun Aro GBC  17 15
 8 Lucentum Alicante  17 16
 9 CAI Zaragoza  16 16
 10 FIATC Mutua Joventut 16 17
11 Unicaja  15 17
12 Assignia Manresa  13 18
13 Gran Canaria 2014  12 20
14 Blusens Monbus  12 21
15 Mad-Croc Fuenlabrada 12 21
16 UCAM Murcia  12 21
17 Asefa Estudiantes  10 22
18 Valladolid  8 24

Valladolid - Asefa Estudiantes 0 - 0 

Blusens Monbus - Valencia Basket 76 - 62

Gran Canaria - CAI Zaragoza 0 - 0

Banca Civica - Lagun Aro GBC 0 - 0

Gescrap Bizkaia - Unicaja 0 - 0

Fuenlabrada - Caja Laboral 87 - 92

FIATC Joventut - Alicante 74 - 63
FC Barcelona Regal - Real Madrid 0 - 0

UCAM Murcia - Assignia Manresa 78 - 60

68

63

Heurtel (3), Oleson (7), Nocioni (9), Teletovic (16), Lampe 
(13) -cinc inicial-, Ribas (1), N. Bjelica (8) i  M. Bjelica (9).

Jeter (14), Van Lacke (0), Obasohan (13), Báez (11), Williams 
(8) -cinc inicial-, Trias (4), Norel (9), Jelinek (7), Barton (6), 
Oliver (2) i Llovet (0).

FIATC JOVENTUT 

FIATC JOVENTUT 

66

74

CAJA LABORAL

LUCENTUM

Jeter (7), Van Lacke (4), Obasohan (3), Báez (10), Williams 
(12) -cinc inicial-, Norel (8), Trías (8), Jelinek (9), Oliver (4) 
i Barton (3).

Llompart (11), Urtasun (11), Stojic (2), Ivanov (11), Barnes 
(8) -cinc inicial-, Freire (4), Kone (7), Ellis (9) i Kouril (0).

Conquereix 
Vitòria 13 anys després  

Nova exhibició en el 
comiat de l’Olímpic  

El Fiatc Joventut va donar la gran campanada al Fernando 
Buesa Arena, va infringir el primer revés des de que van 
inaugurar el nou pavelló amb 15 mil espectadors i va tornar 
a guanyar en ACB 13 temporades després. La Penya es 
va aprofitar de les baixes de Prigioni i San Emeterio i va 
imposar el ritme que més li convenia. Els d’Ivanovic van 

El Fiatc Joventut va tornar a fer una exhibició davant la seva 
afició com ja ha fet repetides vegades aquest curs en el Palau 
Olímpic. Les últimes víctimes són el CAI Saragossa, l’Unicaja 
o l’Alacant. Els verd-i-negres van fer un treball col·lectiu im-
pressionant amb sis jugadors per sobre els 10 de valoració. La 
Penya va sortir llançada (14-5) però el show de l’arbitratge va 

errar moltíssim i es va arribar a un final 
ajustat tot i que la Penya havia dominat de 
fins a 11 punts. Amb 66-66 Van Lacke no 
li va tremolar la mà i va anotar els dos tirs 
lliures. Quedaven 13 segons i en la darrera 
acció Heurtel, sol, absolutament sol, no va 
tocar ni el cèrcol en el llançament triple 
que hauria suposat la derrota de la Penya.

tornar a igualar les coses (37-34 al descans). 
Però ràpidament els de Salva Maldonado va 
augmentar la intensitat i va trencar l’Alacant, 
a qui també va guanyar el bàsquet-average 
-havia perdut de sis punts a Alacant-.
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  Equip  PTS GF GC

 1. Atlètic Balears 71 63 36
 2. Oriola 62 46 31 
 3. Llagostera 61 43 28
 4. Huracán 60 46 30
 5. L’Hospitalet 60 43 31 
 6. Badalona 59 45 26
 7. Reus 57 41 33
 8. Lleida 56 46 36
 9. Olímpic 55 39 26
 10. Sant Andreu 53 44 38
 11. Mallorca B 48 47 42
 12. Terol 48 39 41
 13. Dénia 47 39 35
 14. Ontinyent 46 34 42
 15. València B 44 46 52
 16. Saragossa B 41 41 55
 17. Gandia 37 33 45
 18. Andorra 37 38 53
 19. Manacor 24 38 69
 20. Maonès 16 13 75

Classificació 2A B GRUP 3

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

Propera Jornada

Resultats 36a Jornada

 Saragossa B 1  - Badalona  3   
 Llagostera  4 - València B  2
 Terol  1 - Atlètic Balears  2
  Reus  3 - Mallorca B  1
 Manacor  1 - Andorra  3
 Sant Andreu  3 -  Lleida  1
 Dénia  1 - Olímpic  0
 Gandia  0 - Oriola  0 
                        L’Hospitalet  2  -  Ontinyent  0
                                Huracán  2 -   Maonès  0 REUS

Entrenador Santi Castillejo

CF BADALONA - REUS DEPORTIU LA PRÈVIA
37a Jornada de Lliga del Campionat de la 2aB - Dissabte 06 de maig a les 18.00h - Camp del Centenari - Àrbitre: Pulido Santana (col·legi basc)

Chumbi

León Marqués Trujillo

Beñat Borja

Robert Taranilla Socías Carrasco

Ángel

L’últim partit del curs per un dels dos
Cinc anys després, el Reus ha demostrat 
que tornava a Segona B amb la sòlida in-
tenció de fer-hi carrera. Les dues últimes 
incursions dels reusencs en la categoria 
de bronze van acabar amb idèntic resul-
tat: tornant a Tercera un estiu més tard. 
Però comandats per Santi Castillejo, els 
futbolistes del Reus han convertit l’equip 
tarragoní en una de les revelacions del 
curs. Havent assolit la permanència ma-
temàtica ja fa força jornades, i jugant 
doncs sense pressió, conscient que 

El Badalona apura les seves opcions 
guanyant el filial del Saragossa
De l’ostracisme a possible heroi de 
la promoció. Goikoetxea va tenir peu 
i mig fora de l’entitat al gener. Manolo 
Márquez no semblava comptar amb ell. 
Però el davanter basc va quedar-se, con-
vençut que seria capaç a base d’entrega, 
generositat i treball de convèncer el cos 
tècnic. Des de llavors, ha jugat amb 
intermitència. Però sempre que ho ha 
fet, ha estat decisiu. Dissabte passat 

Ciutat Esportiva
Alcolea Marcos
Ramiro Ferrón
Edu (Brian 71’) Pelegrí
Matute Vázquez

 Carreño César Soriano
 San Román  Ceballos

Nierga (Montero 61’)  Xavi Muñoz
Marcelo Serramitja (  Bueno 74’)
Forniés  Víctor (  Ignasi 66’)

 Fernández (Kevin 76’)  Álex García
Rico  Goikoetxea (Pugui 80’)

Juan Esnaider Manolo Márquez
Àrbitre: Sagués Oscoz (col·legi basc)
GOLS: 0-1, Goiko (minut 10); 1-1, Edu (minut 13); 
1-2, Goiko (minut 58); 1-3, Pugui (minut 85)

31

      SARAGOSSA B     BADALONA

CF BADALONA
Entrenador Manolo Márquez

Soriano

Víctor

Goiko

Álex G.

Xavi M. Robles

Ferrón
Pelegrí Vázquez

Marcos

Serramitja

l’objectiu s’havia complert, el Reus 
està fent un tram final de temporada 
que l’ha col·locat com a candidat a 
un play-off difícil de somiar al prin-
cipi de campanya. En els últims deu 
partits, els de Castilllejo han guan-
yat sis envits i només n’han perdut 
un. Al Centenari arribaran diumenge 
crescuts i esperançats. Tant com un 
Badalona que també està en ratxa. 
Un dels dos s’acomiadarà de la pro-
moció.

va tornar a ser-ho. Seus van ser els 
dos primers gols de l’equip, que van 
servir per avançar el Badalona davant 
un Saragossa B que no es va deixar 
vèncer amb facilitat. A falta de cinc 
minuts, Pugui, qui precisament va 
sortir substituint l’heroi de la tarda, 
va sentenciar el partit. Poc abans, 
Vázquez va fallar un penal que al final 
va quedar en simple anècdota.
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La lluita per les places de promoció 
estarà oberta fins a l’últim minut

Diumenge, el dia 
de les no eleccions 
a la presidència

Dues jornades i només sis punts per 
disputar, però encara molt per decidir. 
L’Atlètic Balears ja s’ha proclamat campió. 
Per la part baixa el Manacor ja és equip 
de tercera i l’Andorra i el Gandia ho seran 
properament. Però l’emoció en el grup 
tercer es concentra en saber qui ocuparà 
les tres places de promoció d’ascens. 
Vuit equips tenen encara opcions mate-
màtiques. Entre ells, el Badalona. Els de 
Manolo Márquez no depenen de si ma-
teixos. Però si sumen els sis punts que 
resten, aconseguirien avançar el Llagos-
tera i només caldria esperar una enso-
pegada de l’Huracán o L’Hospitalet, que 
han d’afrontar dues jornades finals molt 
complicades.

Optimista s’havia de ser per esperar que 
del no res sortís algú interessat en presi-
dir el Badalona. Aquest diumenge dia 6 
de maig era el dia que la junta directiva de 
l’entitat va assenyalar com a data en què 
els socis del club havien d’escollir el nou 
màxim mandatari. Però a falta de candi-
dats, les eleccions han quedat de moment 
ajornades. Diumenge havia de ser un dia 
clau per l’entitat i l’equip. I ho continua 
sent, perquè aspirar a l’ascens dóna vida a 
un club que darrerament sembla romandre 
en estat vegetatiu.

La permanència a 
la butxaca i l’equip 
a seguir madurant

El Sant Gabriel seguirà un any més a la 
màxima divisió del futbol femení estatal. 
Fins diumenge passat, tothom donava per 
fet que aquest primer objectiu adrianenc 
s’aconseguiria més d’hora que tard. I les 
noies de Pedro Martín van aconseguir-
ho a casa, amb la seva afició, derrotant 
(3-1) un Collerense que va donar guerra 
fins els darrers instants del matx. Les 
adrianenques s’havien avançat 2-0, però 
les balears van marcar un gol que, en cop 
d’amoïnar el Sangra va servir per man-
tenir-les alerta i poder sentenciar amb 
maduresa. Tot i tenir la permanència as-
segurada, les futbolistes no es relaxaran 
pas, doncs volen mantenir la desena po-
sició i somiar amb atrapar el P.Saragossa. 
Aquest diumenge, però, hauran d’anar 
molt en compte davant un Atlético de 
Madrid enratxadíssim, que al seu camp 
del Cerro del Espino no pot fallar si vol 
seguir tenint aspiracions de poder jugar 
la Copa de la Reina. A Sant Adrià, el matx 
va acabar amb empat a un. 

Sant Gabriel Femení

     

  Equip  PTS GF GC

 1. FC Barcelona 85 104 16
 2. Athletic Bilbao 79 96 21 
 3. Espanyol 69 103 30
 4. Rayo Vallecano 62 79 38
 5. Llevant 58 54 26 
 6. Atlético Madrid 50 68 36
 7. Real Sociedad 50 47 33
 8. Huelva 50 46 45
 9. P. Saragossa 46 68 65
 10. Sant Gabriel 37 52 56 
 11. L. Olivenza 32 35 54
 12. Collerense 32 51 81
 13. L'Estartit 26 34 67 
 14. Valencia 25 34 76
 15. Málaga 22 33 75
 16. Lagunak 22 25 66
 17. El Olivo  13 38 98
 18. Reocín 8 29 113

  Atlético Madrid - Sant Gabriel
Collerense - Rayo Vallecano

Huelva - Llevant
Reocín - Lagunak
Espanyol - El Olivo

Athletic Bilbao - FC Barcelona
Real Sociedad -  Málaga
Valencia - P. Saragossa
L’Estartit - Ll. Olivenza

Jornada 31

Classificació 1ª DIVISIÓ
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Montgat i Sant Josep desaprofiten 
l'ocasió per amarrar el quart lloc
En el millor escenari possible, davant 
d'una Minguella ja descendida i re-
cuperat un dels moments de forma més 
dolços de la campanya, el Montgat va 
ser vençut per l'angoixa arbitral. I, perquè 
no dir-ho, per tres jugadors excelsos –
Balagué, Valle i Hurtado– que, malgrat la 
situació de l'equip, es van trencar la cara 
per una samarreta. Amb l'opció de sege-
llar pràcticament la presència al playoff 
d'ascens, els de Bassas van tornar a fer 
aparèixer els fantasmes de febrer. •
Amb la classificació per a la fase d'ascens 
lligada, el Santa Coloma acumula tres 
jornades en caiguda lliure. Al fortí d'un 

ABB que no es jugava res més que 
l'honor, els gramenetencs van clavar el 
genoll perquè no ha recuperat l'encert 
que els ha caracteritzat al llarg de la cam-
panya. Amb Carceller com a referent d'un 
conjunt orgullós, els locals no es van 
deixar remuntar un marcador treballat des 
de la constància.•
Quan més ho requeria l'exigència, la 
UBSA es va posar el mono de treball, va 
baixar el cul i va defensar com no ho ha-
via fet mai per conquerir un camp infran-
quejable. La fluïdesa en atac i la constàn-
cia de la segona meitat van possibilitar 
l'èxit adrianenc. •

Davant un rival que encara conservava 
un mínim d'esperança per salvar la cate-
goria, el Sant Josep va deixar escapar 
l'oportunitat de posar-se quart en un mal 
envit de l'esquadra parroquial.

RESULTATS COPA CATALUNYA
Salt - UBSA                                       64-74
Argentona - Sant Josep               70-65
Sant Cugat - Quart                         84-81
ABB - Santa Coloma                      76-71
Minguella - Montgat                  101-97
Vic - Adepaf                                     69-62
El Masnou - Castellar                   79-66
Mataró - Blanes                              89-68

Tiana i Llefià es despedeixen 
matemàticament de la categoria
En un dels partits més trascendentals de la 
temporada i davant d'un dels contrincants 
més difícils de la competició, el Círcol 
Catòlic va respondre com exigeixen les 
gran ocasions. Davant un Sant Andreu 
de Natzaret que es va veure arrossegat 
pel ritme i la iniciativa visitant i que va 
aconseguir forçar la pròrroga als darrers 
compassos, els homes de Castellet es van 

mostrar més sencers i van sortir airosos 
d'un duel que, per ara, els allunya de la 
promoció de descens (79-84). •
Amb la contundent derrota a la pista d'uns 
necessitats Alisos (89-70), el Llefià es 
despedeix matemàticament de Primera Ca-
talana. Just resultat per un equip en crisi 
interna i sense cap mena de voluntat.• 
Qui també diu adéu a la categoria és el 

A falta de dues jornades per a la conclusió 
de Segona, el Santa Coloma va entrar a la 
fase d'ascens amb un triomf davant un Ba-
dalonès que frega la promoció de descens, 
d'on no surten ni UBSA (derrota, Sant 
Gervasi), ni Fuster (victòria, Granollers), 
ni Gramenet (desfeta, Claret). El Bàsquet 
Neus va perdre un duel instrascendental.

Santa Coloma, 
a un pas de la 
fase d'ascens

Ja sense opcions d'aconseguir la salvació 
directa i evitar el mal tràngol de jugar-se 
la vida a la promoció de descens, el Círcol 
Catòlic va treure a passejar la seva millor 
defensar per vèncer el quart classificat de 
Primera Catalana Femenina, el Premià (54-
53). Les badalonines volen arribar al mo-
ment decisiu en la millor forma possible.

El Femení Sant Adrià s'aferra a la seva 
última esperança per entrar a una final a 
quatre de Copa Catalunya que dóna op-
ció d'ascens a Lliga Femenina 2. Amb la 
victòria davant el Mataró, les del Besòs 
han de guanyar la darrera jornada contra 
l'Igualada i esperar un entrebanc del Lima 
Horta a la pista del Joventut les Corts, 
actual líder la categoria. Fita més que 
possible. •
El Draft Gramenet, amb el triomf al 
camp del CN Sabadell, va fer un pas de 
gegant per quasi assegurar-se el factor 
pista en els playoff de descens.

Triomf d'un 
Círcol sense 
pressió

El Femení 
Sant Adrià 
ho té més a 
prop que mai

CLASSIFICACIÓ
1. Mataró (21-7), 2. Sta. Coloma 
(19-9), 3.  Salt (18-10), 4. Montgat, 
5. St. Cugat, 6. St. Josep (17-11), 
7. ABB, 8. Adepaf (14-14), 9. Quart 
(13-15), 10. El Masnou, 11. Caste-
llar (12-16), 12. Vic, 13. Blanes, 14. 
UBSA (11-17), 15. Argentona  (9-19) 
i 16. Minguella (8-20).

PROPERA JORNADA
UBSA - Vic; Montgat - St. Cugat; ABB 
- Adepaf; Sta. Coloma - Mataró; Bla-
nes - Masnou; Castellar - Minguella; 
St. Josep - Salt; Quart - Argentona

Tiana, que va consumar el seu descens 
després d'una catastròfica primera meitat a 
Premià. Davant un rival directe per salvar 
la lliga, l'equip va tremolar en excés. •
El Sant Josep, a una victòria de la pro-
moció d'ascens i a una derrota de la fase 
de descens, va sumar un triomf vital a la 
pista de l'Argentona (69-73). Tubert, amb 
29 punts i 25 rebots, va ser clau. •

Poliesportiu

Recepció a l'Escola 
Hongaresa d’Esgrima

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
i el regidor d’Educació, Esports i Joventut, 
Juan Fernández, van rebre ahir dijous 3 de 
maig a l’Ajuntament de la ciutat, tres es-
portistes de l’Escola Hongaresa d’Esgrima 
de Badalona –un projecte que va començar 
fa 6 anys amb l'objectiu de portar la disci-
plina fora de Barcelona–  que han obtingut 
diversos guardons en la darrera temporada 
esportiva en què han participat. 
Es tracta de tres esgrimistes molt joves: 
Oriol Farré, de 13 anys, Víctor Portabella, 
de 15 anys i Dídac Navarro, de 16 anys. 
L’acte també va comptar amb la presència 
del president de la Federació Catalana 
d’Esgrima, Miquel Ojeda. 

Nou campus 
d'estiu del 
Gramenet 
Bàsquet Club
El Gramenet Bàsquet Club ha preparat un 
campus esportiu de sis setmanes per prac-
ticar aquesta disciplina a partir del 25 de 
juny.
La institució gramenetenca farà, doncs, un 
campus d’estiu comprès entre els dies 25 
de juny i el 3 d’agost, de 9.00 a 13.00 ho-
res –amb possibilitat de menjador i horari 
de tarda –.
Les persones interessades han de fer la 
inscripció als pavellons Nou i Raval. Més 
informació, al telèfon 615 588 109 i a es-
colagramenetbc@gmail.com.

Badalona estrena el 
Circuit Català d'Skate
El proper dissabte 12 de maig, la Unió 
Catalana d’Skateboard realitzarà un esde-
veniment a l’skatepark Badarodes-parc. 
Amb els objectius d’impulsar la pràctica 

d’aquest esport, dinamitzar la instal·lació 
esportiva i fer de Badalona una ciutat de 
referència a nivell de patinadors, es pretén 
organitzar la primera prova puntuable pel 
Circuit Català d’Skateboard de 2012.  
Així doncs, Badalona serà la primera para-
da del setè Circuit Català d'Skateboard. A 
partir de les 11 hores del matí i durant tot el 
dia es disputaran les diferents proves clas-
sificatòries i finals. El campionat comptarà 
amb tres categories diferents: menors de 
16 anys, majors de 16 anys i dones.
De 10 a 11 hores estaran obertes les ins-
cripcions per a aquells que vulguin parti-
cipar en aquesta primer acte. A les 19:30 
hores serà el lliurament de premis.
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Operetta, 
espectacle 
de música 

i teatre 
en toc 

d’humor

Ja són aquí 
les Festes de 
Primavera de 
Sant Roc

L’Orfeó Badaloní 
presenta Tarda 
de musicals

El proper 4 de maig se celebrarà una 
nova edició de Sol Fa Nits de Festa, a cà-
rrec de la Coral de l’Ateneu de Sant Roc, 
Tusytala i la Coral Infantil de l’Ateneu, 
que es presentarà en societat. Aquest 
serà un dels plats forts de les Festes de 
Primavera del barri de Sant Roc que, com 
cada any, tenen per objectiu aconseguir 
la màxima participació ciutadana. El diu-
menge 6 de maig, durant tot el matí, tin-
drà lloc la XXX Fira d’Artesania i Mostra 
d’Entitats de Sant Roc, amb la participa-
ció de 17 artesans i més de 60 parades 
d’entitats. Hi haurà també actuacions de 
màgia, circ, dansa i pallassos. La Fira 
s’ubicarà a la plaça Roja.

El proper diumenge 6 de maig, el Teatre 
Zorrilla acollirà “Tarda de musicals”. A par-
tir de les 19 hores, l’Orfeó Badaloní, amb la 
col·laboració de l’Oca Underground i sota la 
direcció d’Óscar Peñarroya, oferirà una se-
lecció d’obres d’Stephen Sondheim, Leonard 
Bernstein i Claude-Michel Shönberg. Amb 
l’acompanyament d’una orquestra en direc-
te, l’Orfeó Badaloní aposta en aquest darrer 
espectacle pel teatre musical. Les entrades 
es poden aconseguir a 6 euros al local de 
l’Orfeó Badaloní, al carrer Marina número 48.

El diumenge 13 de maig, a les 19 hores, 
al Poliesportiu Marina Besòs, el  Cor del 
Gran Teatre del Liceu, dirigit per José Luis 
Basso, oferirà un concert solidari basat en 
grans cors d’òperes i actuacions solistes. 
La recaptació es destinarà íntegrament al 
menjador social de Sant Adrià que ges-
tiona l’Associació Cultural Sant Antoni 
Maria Zaccaria. La demanda del menjador 
social ha augmentat molt en els últims 

temps per la situació de crisi que estem 
patint. Per tal de buscar recursos i poder 
fer front a les necessitats del menjador, 
des de l’Ajuntament es va impulsar la ini-
ciativa d’organitzar un concert solidari. La 
sol·licitud de l’Ajuntament va rebre la res-
posta immediata, solidària i altruista del 
Cor del Gran Teatre del Liceu i la del seu 
director Mestre José L. Basso i la pianista 
Sra. Vanessa Garcia.

Concert solidari del Cor 
del Gran Teatre del Liceu

Aquest divendres i dissabte, a partir de les 
21 hores, el teatre Zorrilla acull l’espectacle 
musical “Operetta”. La companyia Cor de 
Teatre, dirigida per Jordi Puntí, es proposa 
apropar l’espectador a l’òpera mitjançant 
la música i el sentit de l’humor. Tots els 
membres del grup representen personat-
ges del món del teatre (tramoistes, sastres, 
actrius, directors...); d’aquesta manera es 
vol remarcar la connexió existent entre l’art 
dramàtic i la música en l’òpera. Obertures, 
àries i cors donaran vida a històries d’amor 
i desamor protagonitzades per 28 can-
tants-actors a cappella. “Operetta” atrapa 
als espectadors gràcies a la combinació de 
música, humor, ritme i força visual. Ope-
retta és una aproximació a Verdi, Rossini, 
Bellini, Mozart, Bizet, Wagner i Offenbach. 
L’obra de Jordi Puntí interpretada per la 
companyia banyolina Cor de Teatre és el 
representant de Catalunya en la categoria 
d’espectacle revelació de la quinzena edi-
ció dels premis Max de Teatre.
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