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Tot a punt per 
la cremada

Els Amics de les 
Arts, Lori Meyers 
i Rapgenoma en 
concert la Nit de 

Sant Anastasi a la 
plaça del Centenari

A una victòria del Play-off
Un gran final de temporada permet a l’equip de Manolo Màrquez 
dependre de sí mateix en la darrera jornada: Dènia-Badalona

Albiol planeja ampliar el Màgic amb 
13.000m més de terreny públic
El president de la Unió d’Associacions de Comerciants de Badalona diu 
que aquest projecte seria la fi de molts petits comerços de la ciutat
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Un piromusical inspirat en els 80
Els Amics de les Arts, Lori Meyers i Rapgenoma actuen a la plaça del Centenari la vigília de 
Sant Anastasi. A la plaça de La Plana l’orquestra Selvatana oferirà el Ball del Micaco.

(Turó d’en Caritg) actuaran Els Amics de 
les Arts, que presentaran el seu darrer disc 
“Espècies per catalogar”, Lori Meyers, un  
dels grups revelació dels darrers anys 
amb “Cuando el destino nos alcance” i 
Rapgenoma, banda de rap de Badalona. 
Aquests badalonins compten amb tres tre-
balls editats. Malgrat ser fidels al rap més 
clàssic, incorporen trets de raggamuffin.

Dijous 10 de maig és un dia molt espe-
cial per tots els badalonins. La Nit de la 
Cremada del Dimoni, la vigília del dia de 
Sant Anastasi, copatró de la ciutat, marca 
el punt àlgid de les Festes de Maig. Amb 
el Seguici de la Ciutat arrenca un vespre 
carregat de cultura popular. A partir de 
les 19:30 hores el Seguici parteix de la 
plaça de la Vila fins a arribar a La Ram-

bla. És al passeig on tindrà lloc la Tanda 
de Lluïment de les entitats de cultura tra-
dicional que participen en les Festes. A les 
21:30 hores tindrà lloc l’Acte Sacramental, 
seguit del Ball de l’Àliga. Tot seguit, tres 
trons avisaran de l’imminent inici del pi-
romusical. Abans però, tots els badalonins 
que estiguin a La Rambla encendran les 
bengales que prèviament hauran repartit 

dels Pescadors. Aquesta tradició, que data 
de 1940, va ser declarada d’interès turís-
tic per la Generalitat de Catalunya l’any 
1991. Els actes de cultura popular tindran 
continuïtat a la plaça de La Plana amb el 
Ball del Micaco, a càrrec de l’Orquestra 
Selvatana, i els concerts del Turó d’en Ca-
ritg. Les actuacions musicals s’iniciaran a 
les 23:15 hores. A la plaça del Centenari 

entre el públic els membres de Voluntaris 
Badalona. Les bengales es lliuraran pels 
carrers que donen accés a La Rambla. Tots 
plegats formaran un llençol de llum. En-
guany seran temes musicals dels anys 80 
els que acompanyaran els focs d’artifici. 
Finalment, pocs minuts després de les 
22 hores començarà a cremar el Dimoni 
que des de fa uns dies llueix a la Platja 

 Es repartiran 
bengales als 
accessos de La 
Rambla

 Les entitats 
protagonitzen 
el Seguici de la 
Ciutat

 El Dimoni 
cremarà a partir 
de les 22 hores

El Correfoc de Badalona celebra aquest 
dissabte el seu trentè aniversari. A par-
tir de les 22 hores, les colles locals Ka-
paoltis de Llefià, els Bufons de Foc, les 
Bèsties de Foc i els Diables de Bada-
lona, acompanyades d’una colla con-
vidada, desfilaran pels carrers del barri 
del Centre. Al seu pas cremaran prop 
de 7.000 carretilles de petards. Sortiran 
de la Plaça de la Vila i es dirigiran a La 
Rambla, passant pels carrers Francesc 
Layret, la Riera d’en Matamoros, Madoz 
i Prim.  També la Colla Xica dels Dia-
bles, formada per una vintena de nens 
i nenes, està d’aniversari. En aquest 

30è Correfoc de Badalona
cas, celebren el seu desè any de vida. Ells, 
juntament amb les colles més petites de la 
ciutat, seran els protagonistes del XIV Co-
rrefoc Infantil. El torn dels infants arribarà 
el mateix dissabte a les 17:30 hores a la 
plaça de la Vila. L’endemà, diumenge 13 
de maig, se celebrarà la Diada Castellera. 
També el diumenge, durant tota la jornada, 
el barri de Dalt la Vila es convertirà un any 
més en l’escenari de la Fira de l’Arrop. Ja 
a la tarda, a la plaça de La Plana, el Centre 
de Cultura Aragonesa de Badalona cele-
brarà el trentè aniversari del seu festival de 
dansa, tota una demostració de cant i ball 
de jotes.
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Que la línia editorial del Diari el Punt Avui, almenys pel que fa al equip de perio-
distes encarregats de la secció de Badalona, és fonamentalment antisocialista, 
és qüestió evident i sabuda de tothom qui està mínimament al cas de l’actualitat 
política ciutadana. De fet jo mateix, que ja fa anys vaig deixar de comprar aquest 
diari i tant sols el llegeixo a vegades per l’edició digital, m’abstinc normalment de 
defensar i contradir els atacs que sovint fan contra el partit que defensa la ideolo-
gia en la que més em sento identificat.
Faig avui una excepció, (després de 2 anys de la columna setmanal en aquest 
Diari de Badalona, crec que és el primer cop que faig referència a el Punt Avui),  
doncs  una petita nota de la que n’és autor el sotsdirector Ricard Palou, publicada 
el proppassat dijous dia 3 de maig, i que s’ha passat vint pobles, ha fet encendre 
totes les llums d’alarma per les que em regeixo.
Sota el títol El PSC d’Albiol, l’esmentat sotsdirector acusa al PSC de voler per-
petuar a l’actual batlle a la poltrona, adoptant algunes de les tesis del racista, 
xenòfob, i cavernícola discurs que Garcia Albiol, feia durant la campanya electoral.
D’entrada els diré, que pel que es veu, el Sr. Palou, no s’ha llegit el document que 
el PSC badaloní va aprovar en la jornada de debat que va tenir lloc el passat dis-
sabte 28 d’abril, doncs si ho hagués fet, s’adonaria que els socialistes badalonins 
no han fet altra cosa que concretar a Badalona, les bases del nou discurs que els 
socialistes catalans van establir en el seu congrés del passat desembre.
Pel que fa al tema de la immigració, cap ni una de les tesis excloents i procla-
madores de l’enfrontament entre nouvinguts hi té cabuda en l’actualitzat discurs 
socialista; al contrari, arreu es respira un aire igualitari amb el reconeixement que 
tots som iguals amb els mateixos drets i els mateixos deures. 
El que sembla no haver entès el Sr. Palou, és que els socialistes no hem com-
bregat mai amb un model de societat multicultural a l’estil del que s’ha practicat 
a França i a la Gran Bretanya, (una mena de “juntos pero no revueltos”) amb un 
notable índex de fracàs, com vàrem tenir ocasió de comprovar fa un temps amb les 
revoltes de la Banlieu, i dels barris de Londres més sobrecarregats d’immigració. 
Els socialistes estem per la interculturalitat, o sigui que creiem en un sistema 
d’integració dels que avui anomenem nouvinguts fins al punt que colze amb colze 
amb els autòctons, construïm plegats la cultura catalana del futur. Té quelcom a 
veure això amb les propostes racistes i xenòfobes de Garcia Albiol? 
Penso que l’error de  Palou, prové, a més a més de no haver llegit el document de 
Bases per l’Acció Política, 2012-2015 dels socialistes badalonins, d’un titular no 
massa encertat que el mateix diari el Punt Avui, publicava l’endemà de la jornada 
de debat, on es deia que els socialistes badalonins “endurien el discurs sobre la 
immigració, per recuperar l’alcaldia”. És aquesta la única informació a la que va 
accedir Palou? Si no és aquest el cas i si ho havia llegit tot, només puc interpretar 
que no sé per quins set sous, li espanta que els socialisme badaloní es posi en 
solfa. Per tant ja només puc dir allò tan sabut de “Ladran, luego cabalgamos”

LADRAN, LUEGO CABALGAMOS

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

LA COLUMNA Els comerciants de Badalona temen 
l’ampliació de superfície del Màgic 
Les diferents associacions de comerciants de 
la ciutat es troben molt preocupades pels ru-
mors cada vegada més fundats que el govern 
del PP pretén una ampliació de superfície de 
13.000 m al Centre Comercial Màgic Bada-
lona. Aquesta ampliació consistiria en apro-
piar-se dels terrenys públics del Pere Gol que 
es troben al costat perquè pugui venir algun 
gran operador, tot apunta a que sigui Merca-
dona. El president de la Unió d’associacions 
de comerciants de Badalona, Rafael Pavon, 
diu que si el govern tira endavant aquest pro-
jecte tant sigui en una junta de govern (no-
més participen els regidors populars) o en el 
ple municipal serà el cop definitiu per la gran 
majoria de petits comerços de la ciutat i que 
pendran les mesures legals pertinents. 

prevista l’expropiació de l’habitatge, prop 
d’un centenar de persones es van manifes-
tar a les portes del número 117 del carrer 
Pau Piferrer, al barri de La Salut. També 

Membres de la Plataforma Afectats per la 
Hipoteca van evitar dimarts al matí un nou 
desnonament a Badalona. Minuts abans 
de les 11 del matí, hora en la qual estava 

Eviten el desnonament d’una 
família del barri de La Salut

s’hi van personar personal de l’ajuntament, 
que es van comprometre a oferir un ha-
bitatge a un preu assequible en règim de 
lloguer a la família afectada. Es tracta d’un 
matrimoni amb quatre fills. En l’actualitat 
només treballa el marit i duen un préstec 
de 80.000 euros a Bankia corresponents 
a la hipoteca. Aquest és el segon cop 
que el govern de Badalona aconsegueix 
l’ajornament d’un desnonament i s’ofereix 
com a mediador davant el jutge. Albiol va 
explicar als afectats que d’aquí a vint dies 
disposaran d’un pis de lloguer social on 
poder-se estar mentre solucionen la seva 
situació econòmica. Des de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca valoren positiva-
ment el gest de l’alcalde de Badalona tot i 
que asseguren que es tracta d’una solució 
puntual que no posa remei als proble-
mes reals. En aquest sentit, els membres 
d’aquesta entitat ciutadana reclamen la da-
ció en pagament.
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Detinguts 3 empleats del SOC de 
Badalona en una operació estatal
La Policia Nacional va detenir dilluns pas-
sat tres treballadors de la oficina de Ser-
veis d’Ocupació i Treball de la plaça Carme 
Guasch de Badalona en el marc d’una ope-
ració estatal contra el tràfic de dades perso-
nals i empresarials. En el conjunt de l’estat 
el nombre de persones arrestades puja fins 
als 73 detinguts, 33 d’ells a Catalunya. En 
el cas de Badalona, agents de la policia van 
registrar la oficina del SOC des de les 9 
del matí fins a les 14: 30 hores, quan es 

van emportar detingudes des dones i un 
home, tots ells empleats. Els agents de se-
guretat van decomissar alguns documents 
i van revisar material de les dependències 
del SOC, així com alguns ordinadors. 
L’operació Pitiusa, desenvolupada també a 
municipis de Galícia, Madrid, Cantàbria i 
València, continua oberta i sota secret de 
sumari. De moment, s’han detingut funcio-
naris, policies locals, advocats, detectius i 
personal de gestories. Se’ls acusa de for-

mar part d’una xarxa dedicada a la compra-
venda il·legal d’informació privada, de su-
born, d’intrusisme professional, blanqueig 
de capitals i descobriment i revelació de 
secrets.  La investigació es va iniciar ara 
fa un any a Barcelona, des d’on es creu que 
partia l’epicentre de la trama. Segons el 
ministre d’Interior, Jorge Fernández Diaz, 
la vocació dels arrestats era “estendre la 
xarxa delictiva arreu del territori de l’estat 
espanyol”.

  73 detinguts 
arreu de l’estat 
acusats de suborn 
i blanqueig de 
capitals

 Els detinguts 
són detectius 
privats, funcionaris 
i advocats

Coincidint amb el primer aniversari del 
Partit Popular al capdavant del govern de 
Badalona, el proper 22 de maig, la Can-
didatura d’Unitat Popular ha editat 25.000 
exemplars d’una publicació titulada “Un 
any de PP a l’ajuntament”. Aquest butlletí 
ja ha començat a ser distribuït per tots els 
barris de la ciutat. Aquesta publicació, crí-
tica amb les actuacions del Partit Popular, 
repassa algunes de les polítiques dutes a 
terme en aquest primer any de legislatura 
pel govern de Garcia Albiol.

La decisió del govern local de cedir la ges-
tió de les barres que s’instal·laran al Turó 
d’en Caritg per les Festes de Maig a privats, 
no ha agradat al Consell de Joventut Local, 
qui fins ara s’havia encarregat del conegut 
com a Cal Txiringu. L’ajuntament ha buscat 
el patrocini de Pepsi i San Miguel com una 
manera d’obtenir fons en temps de crisi. 
Seran membres de Voluntaris Badalona els 

La CUP edita un 
butlletí crític amb les 
polítiques del PP

El Consell de Joventut titlla 
de “privatització” la cessió 
a tercers de Cal Txiringu

qui s’ocuparan de gestionar la barra de la 
plaça del Centenari la nit del 10 de maig, 
al Turó d’en Caritg. El model del patroci-
ni, que també s’ha utilitzat amb la figura 
del dimoni, a partir del qual el govern ha 
recaptat uns 20.000 euros, es continuarà 
aplicant en el futur. El Consell de Joventut 
Local es mostra contrari a la privatització 
d’aquest servei.
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LA COLUMNALA COLUMNANou Servei d’Orientació 
Jurídica a l’edifici El Viver

L’ajuntament de Badalona ha posat en 
marxa un nou Servei d’Orientació Jurídi-
ca adreçat a persones usuàries dels Ser-
veis Socials. Es tracta d’un recurs gratuït 
adreçat a persones derivades des dels 
serveis bàsics d’atenció social de Ba-
dalona i de Santa Coloma de Gramenet. 
La intenció és proporcionar als usuaris 
una primera orientació i assessorament 
en matèries vinculades al dret civil i dret 
familiar. En aquest sentit, aquesta unitat 

Des de ja fa uns anys el mosquit Tigre 
torna a la ciutat coincidint amb la prima-
vera.  L’àrea de Serveis Socials i Salut de 
l’ajuntament ha posat en marxa un nou Pla 
Integral de Prevenció i Control del Mosquit 
Tigre. Aquest programa informatiu preveu 
posar en alerta a tots badalonins incidint 
en la necessitat de prevenir l’impacte 

jurídica assessorà sobre el compliment de 
les obligacions contractuals, l’atorgament 
d’hipoteques, els arrendaments i les rup-
tures conjugals, entre d’altres. El Servei 
d’Orientació Jurídica no inclou la tramita-
ció d’expedients ni de procediments judi-
cials i queden excloses les consultes rela-
cionades amb temes de Dret Laboral i de 
seguretat social i amb temes d’estrangeria. 
Les persones seran ateses, prèvia deri-
vació dels serveis bàsics d’atenció so-

d’aquest insecte, sobretot durant l’estiu. Es 
recomana l’aplicació de larvicides en els 
punts de risc, així com evitar l’estancament 
d’aigua en basals, testos, safarejos... El 
govern local oferirà diverses accions in-
formatives, educatives i d’assessorament 
amb el repartiment de més de 40.000 
díptics informatius i més de 2.000 cartells.  

cial, a les dependències municipals de 
l’Ajuntament de Badalona de l’edifici mu-
nicipal El Viver. Aquells qui ho necessitin 
disposaran d’un professional adscrit a 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na. La idea d’aquest servei, que compta 
també amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, és prestar ajut jurídic, ja que 
arran de la crisi l’ajuntament ha detectat un 
augment del nombre de consultes relacio-
nades amb aquestes qüestions.

El passat setembre de 2007 es va detectar 
oficialment la presència del mosquit Tigre 
a la ciutat de Badalona. Des d’aleshores, el 
municipi s’inclou en el “Programa de Con-
trol de Mosquit Tigre” del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya. L’objectiu d’aquest pla és 
eliminar els punts de cria d’aquest insecte.

Ja ha començat el període d’inscripcions 
a les escoles públiques de Badalona. 
Aquesta setmana desenes de pares s’han 
traslladat a les oficines municipals El Viver 
per tramitar les seves sol·licituds. Tot i no 
saber encara de quina manera els afecta-
ran les retallades anunciades pel govern 
de la Generalitat, que preveu incrementar 
en un 25% les tarifes de les guarderies 
que depenen del govern català, són molts 
els pares que opten per les llars d’infants 
públiques per manca de pressupost. El 

Període d’inscripcions 
a les escoles bressol

Ja està en marxa el nou pla de 
prevenció i control del mosquit Tigre

govern local ha anunciat que no preveu in-
crementar els preus de les escoles bressol 
públiques malgrat els 650.000 euros que 
el govern català deu al consistori en rela-
ció a les guarderies. Així mateix, el regidor 
d’Esports i Joventut, Juan Fernández, as-
segura que la intenció del govern local es 
construir dues noves llars d’infants durant 
aquesta legislatura per tal de cobrir el buit 
que hi ha la ciutat; un municipi de prop de 
220.000 habitants amb tan sols 5 guarde-
ries públiques.

  Els usuaris 
hi hauran de ser 
adreçats pels 
Serveis Socials

  Es tracta 
d’un servei 
d’assessorament 
gratuït
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Nous punts de recàrrega per 
a vehicles elèctrics
Badalona aposta per la mobilitat sostenible 
amb la posada en funcionament de nous 
punts de recàrrega de vehicles elèctrics 
en diferents pàrquings de l’empresa mu-
nicipal Engestur. Aquest projecte, impulsat 
des del Consell Comarcal del Barcelonès 
Nord, s’ha desenvolupat també a d’altres 
municipis veïns com ara a Santa Coloma 
de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Barce-
lona i l’Hospitalet de Llobregat. El Consell 
Comarcal del Barcelonès i l’Institut Català 

de l’Energia han impulsat la instal·lació 
de 49 punts de recàrrega en nou apar-
caments soterrats de titularitat pública al 
Barcelonès Nord i l’Hospitalet de Llobre-
gat amb un cost total de 56.000 euros. 
Es tracta d’un projecte desenvolupat amb 
Barcelona Regional, des del convenciment 
que els aparcaments soterrats són una 
localització adequada per a aquests punts 
de recàrrega, com a espais accessibles i 
vigilats. A Badalona són quatre els apar-

caments d’Engestur que disposen d’aquest 
servei de recàrrega: el de la plaça Pompeu 
Fabra, el de Països Catalans, el de l’edifici 
d’oficines El Viver i  el de la plaça Manel 
Valls. En total hi ha instal·lats 6 punts de 
recàrrega. Aquest sistema funciona amb 
unes targetes de prepagament i tant se’n 
poden beneficiar vehicles híbrids com 
íntegrament elèctrics. L’objectiu dels res-
ponsables d’Engestur és avançar-se a les 
necessitats dels seus usuaris.

  A Badalona hi 
ha 4 pàrquings 
amb un total de 6 
punts de càrrega

  L’objectiu 
és promoure 
la mobilitat 
sostenible arreu 
del Barcelonès

3.000 nens i nenes interpretaran el proper 
13 de maig la cantata “Set dies que van 
canviar el món” d’Antoni Ros-Marbà. En 
total, hi participaran 120 corals infantils de 
Catalunya . L’acte, que tindrà lloc al Palau 
Olímpic de Badalona, comptarà també amb 
la participació de la popular cantant Nina 
i la JONC Filharmonia, dirigida per Manel 
Valdivieso. En aquesta ocasió, el Secreta-
riat de Corals Infantils de Catalunya ha triat 
Badalona per commemorar la 45ena Tro-
bada General de Corals Infantils.

Per primera vegada en el que portem d’any 
les dades de l’atur han baixat a Badalona 
durant el passat mes d’abril. En total, 73 
persones han trobat feina i el nombre de 
desocupats arriba als 23.294. Aquesta 
disminució de la desocupació es repeteix 
també en el global del territori català i a 
Espanya, un fet que s’explica gràcies als 
contractes laborals signats durant l’època 

3.000 infants canten a 
Badalona en la 45ena 
Trobada de Corals

L’atur baixa a Badalona 
en 73 persones, i ja hi ha 
23.294 desocupats

de la Setmana Santa. En relació a l’any 
2011 però, la desocupació ha augmentat 
en un 5,08%. A excepció de Montgat, on 
3 persones han perdut la feina durant el 
mes d’abril, als municipis veïns les xifres 
d’ocupació també han estat positives. A 
Santa Coloma de Gramenet hi ha 5 perso-
nes menys registrades a l’atur, mentre que 
a Sant Adrià 12 veïns han trobat feina.
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El grup municipal d’Iniciativa Esquerra 
Unida de Badalona ha presentat dues 
mocions al Pressupost General de l’Estat. 
L’objectiu és aconseguir una partida que 
serveixi per descontaminar el tram com-
près entre Badalona i Montgat on antiga-
ment hi havia hagut les empreses Lejía 
Conejo i Explosivos Rio Tinto. Segons 
els ecosocialistes, amb aquesta neteja 
del litoral badaloní es podria donar pas a 

ICV-EUiA reclama 
l’ampliació del Passeig 
Marítim cap al Maresme

l’ampliació del Passeig Marítim en direcció 
al Maresme. El grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa considera que d’aquesta manera 
els badalonins disposarien de dues noves 
platges i d’un Passeig de prop de cinc 
quilòmetres de longitud. Per fer efectiva 
l’ampliació del Passeig Marítim, ICV-EUiA 
ha reclamat a l’executiu central una inver-
sió d’11 milions d’euros.

Les guinguetes de la platja 
s’adjudicaran pròximament

L’alcalde de Badalona decidirà en els pro-
pers dies l’adjudicació definitiva de les 
guinguetes de la platja de Badalona. La re-
gidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament, Sònia Egea, ha explicat que 
“tot indica que hi haurà adjudicataris per a 
totes les guinguetes, incloent la que aquest 
any surt per primera vegada a licitació al 
nou tram de Passeig Marítim, a tocar del 
port esportiu i pesquer de Badalona”. Les 
previsions d’inici del contracte s’han pogut 
avançar per aquest mes de maig, excepte 

en el cas de les guinguetes situades en el 
tram del nou Passeig Marítim. Aquestes te-
rrasses no podran entrar en funcionament 
fins que les obres del Passeig no hagin fi-
nalitzat; un termini que es preveu a mitjans 
del mes de juny. Segons Egea, “s’han de-
dicat tots els esforços a poder accelerar el 
procés d’adjudicació de les guinguetes per 
tal que els usuaris de les platges puguin 
gaudir del servei de bar i lavabo amb l’inici 
de la temporada de bany”. L’Ajuntament de 
Badalona va treure a licitació el passat 13 

d’abril la concessió de 8 guinguetes que 
han de prestar el servei públic de tempo-
rada de bar amb lavabo adaptat, públic i 
gratuït a les platges de Badalona. Es tracta 
d’un contracte amb una durada inicial de 
4 anys que podria ser prorrogat fins a 2 
anys. Les persones interessades en optar a 
una de les guinguetes, fins a un màxim de 
3, van tenir temps per presentar les seves 
ofertes fins el 23 d’abril. Al dia següent es 
va convocar la Mesa de Contractació per 
iniciar la valoració de les propostes.

  Aquest mes de 
maig ja estaran 
en funcionament 
la majoria de 
guinguetes

  Les guinguetes 
del nou Passeig 
Marítim hauran 
d’esperar al final 
d’obres
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Els verd-i-negres 
no van tenir opció 
a la pista blanca on 
al descans ja havia 
encaixat 55 punts 
i perdia de 17 
punts de diferència 
amb Rudy com a 
espectador

82

Mirotic (11), Begic (4), Carroll (20), Singler 
(8), Llull (5) -cinc inicial-, Tomic (10), Pocius 
(6), Suárez (4), Reyes (5), Rodríguez (16), 
Velickovic (4) i Sanz (2).

FIATC JOVENTUT 

95

REAL MADRID

Báez (9), Obasohan (6), Jeter (20), Williams 
(14), Van Lacke (5) -cinc inicial-, Trías 89), 
Llovet (2), Oliver (0), Norel (8), Jelinek (4) i 
Barton (5).

Una temporada que s’ha fet curta

El cadet de la Penya es proclama 
campió de Catalunya  
El Fiatc Joventut es va proclamar campió 
de Catalunya cadet després de superar el 
Barça Regal a la final disputada a Tàrrega 
aquest passat diumenge (59-55). Els verd-
i-negres van saber anar per darrera en el 
marcador perquè els blaugrana van anar 
sempre per davant però els de Joan Rallo 

van saber aguantar la pressió i capgirar la 
tendència. El millor jugador de la final va 
ser el mallorquí Marc Bauza que va acabar 
amb 13 punts, 8 rebots i 10 de valoració 
ben secundat per un Martí Fonollà que va 
tornar a mostrar que és un toterreny. A les 
semifinals del dia anterior la Penya va su-

perar el Bàsquet Base Barcelona -el Barça 
cadet de primer any- de 35 punts (80-45) 
punts de diferència. Amb la victòria de 
semifinals els verd-i-negres es van asse-
gurar el seu bitllet per a la fase final del 
cmapionat d’Espanya que es jugarà d’aquí 
a tres setmanes.

El Fiatc Joventut va posar el punt i final a 
la temporada amb una derrota a la pista 
del Madrid en la darrera jornada de la lliga 
regular. Els verd-i-negres tenien l’opció de 
classificar-se pel “play-off” però aquestes 
possibilitats passaven per guanyar al Pala-
cio de los Deportes i esperar que perdessin 
Unicaja, CAI i Alacant. Però no va passar ni 
el primer ni el segon condicionant i els verd-
i-negres tanquen així la seva participació a 
l’ACB amb la sensació de que la tempora-
da s’ha fet curta ja que quan millor estava 

La Penya perd a Madrid totes les opcions de “play-off” i posa el punt i final al curs
jugant la Penya, s’ha acabat la temporada. 
A la pista del Madrid, amb Rudy Fernández 
com a espectador, la Penya simplement no 
va tenir cap opció. En el primer minut i mig 
de l’enfrontament Carroll ja havia anotat tres 
triples i havia fet que la diferència augmen-
tes per sobre els 10 punts. A la mitja part tot 
estava decidit amb un 55-38 que ho deia tot 
i certificava una defensa inexistent dels de 
Salva Maldonado.

Resultats 34 a Jornada

Classificació

Equip   G P

 1 FC Barcelona Regal 29 5
 2 Real Madrid  26 8
 3 Caja Laboral  23 11
 4 Valencia Basket   20 14
 5 Lagun Aro GBC   19 15
 6  Gescrap Bizkaia  19 15
 7 Banca Cívica  18 16
 8 Lucentum Alicante  18 16
 9 Unicaja  17 17
 10 CAI Zaragoza  16 18
11 FIATC Mutua Joventut 16 18
12 Assignia Manresa  15 19
13 Blusens Monbus  13 21
14 Gran Canaria 2014  13 21
15 UCAM Murcia  13 21
16 Mad-Croc Fuenlabrada 12 22
17 Asefa Estudiantes  11 23
18 Valladolid  8 26

Asefa Estudiantes - UCAM Murcia 80 - 86

Assignia Manresa - FC Barcelona  71 - 77

Real Madrid - FIATC Joventut 95 - 82
Lucentum Alicante - Fuenlabrada 66 - 55

Caja Laboral - Gescrap Bizkaia 100 - 70

Unicaja - Banca Civica 75 - 66

Lagun Aro GBC - Gran Canaria 2014 93 - 78

Blusens Monbus - CAI Zaragoza 89 - 84

Valencia Basket  - Valladolid 76 - 59
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Només tenen acord Maldonado, Trias i Llovet 
mentre Báez té ell l’opció

Vuit jugadors 
acaben contracte

El júnior de la Penya busca 
el títol estatal a Saragossa

300 aficionats es reuneixen 
amb els jugadors com a comiat

El Fiatc Joventut tindrà molta feina aquest 
estiu. La combinació de la situació econò-
mica combinada amb la finalització del 
contracte de vuit dels jugadors del primer 
equip fa que mantenir el bloc sigui com-
plicat. El tècnic Salva Maldonado té un 
contracte més igual que Nacho Llovet (1 
any) i Jordi Trias (3). Un altre dels casos 
a resoldre però no és qüestió del club 
és Eulis Báez que ell té la possibilitat de 
renovar automàticament un any més. La 
resta dels jugadors de la plantillen acaben 
contracte. Hi ha dos casos diferents. Un és 
el dels joves del planter que tots ells han 
rebut i tenen sobre la taula una oferta de 
renovació. Fins a dia d’avui cap d’ells l’ha 
acceptat i tornarà negociar. El segon cas és 
de jugadors que segur que no continuaran 
com Derrick Obasohan i Pooh Jeter. Hi ha 
d’altres jugadors que segons com estigui 
l’econòmia i la confecció de l’equip també 
tenen opcions com Fede Van Lacke, Albert 

Com ja és habitual a la Penya quan 
s’acaba la temporada, el Fiatc Jo-
ventut organitza una trobada entre 
els jugadors i els aficionats que 
ho vulguin. Ahir es van reunir a la 
sala vip de l’Olímpic i els prop de 
200 aficionats van poder fer-se fo-
tografies i xerrar amb els seus ídols, 
i demanar-los autògrafs. Alguns ju-
gadors ja no tornaran, com és el cas 
de Jeter i Obasohan. L’estiu, però, es 
preveu llarg pels problemes econò-
mics. 

El júnior del Fiatc Joventut inicia dissab-
te a Saragossa el campionat d’Espanya 
amb l’objectiu d’enlairar el trofeu i 
treure’s l’espina clavada en la final del 
campionat de Catalunya que van perdre 
contra el Barça. L’equip verd-i-negre, 
que dirigeix Paco Redondo, està en el 
grup H juntament amb el Fundación 
Baskonia de Vitòria, el Caja de Cana-
rias de Gran Canària i el San Antonio 
de Cáceres. Els verd-i-negres debutaran 
contra els vitorians diumenge. Dimecres 
es jugaran els vuitens de final, dijous 
els quarts, divendres les semifinals i 
diumenge la gran final. Hi ha 24 equips 
participants repartits en vuit grups de 
quatre equips cadascun. Els dos primers 
classificats de cada grup passaran a vui-
tens. Tot apunta que el Fiatc Joventut i el 
Barça Regal tornaran a ser els favorits. 
Els blaugrana però disputen aquest cap Oliver i Lubos Barton. Agradaria renovar a 

Latavious Williams però amb la temporada 
que ha fet i tenint en compte que té al cap 
l’NBA -farà la lliga d’estiu amb Oklahoma- 
sembla difícil que continuï.

Tots els joves 
tenen des 
de fa temps 
una oferta de 
renovació però 
cap ha acceptat; 
Obasohan i Jeter 
no continuaran 

Els de Paco 
Redondo 
busquen el títol 
després de 
perdre la final de 
Catalunya contra 
el Barça 

de setmana un torneig coincidint amb la 
Final Four de l’Eurolliga a Istanbul i han 
demanat el canvi dels partits perquè no 
podran ser diumenge a Saragossa quan 
inici el campionat. La Federació Espan-
yola ho ha permès.
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  Equip  PTS GF GC

 1. Atlètic Balears 72 65 38
 2. Oriola 65 48 32 
 3. Llagostera 64 44 28
 4. Huracán 63 47 30
 5. Badalona 62 46 26 
 6. L’Hospitalet 61 45 33
 7. Lleida 59 49 38
 8. Reus 57 41 34
 9. Olímpic 56 40 27
 10. Sant Andreu 53 45 40
 11. Mallorca B 51 48 42
 12. Terol 49 40 42
 13. Dénia 47 39 36
 14. València B 47 48 52
 15. Ontinyent 46 24 43
 16. Saragossa B 41 43 58
 17. Gandia 37 33 47
 18. Andorra 37 38 54
 19. Manacor 24 38 69
 20. Maonès 16 13 75

Classificació 2A B GRUP 3

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

Propera Jornada

Resultats 37a Jornada

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

Entrenador Nino Lema

CD DÈNIA -  CF BADALONA LA PRÈVIA
                                     38a Jornada de Lliga del Campionat de la 2aB - Dissabte 13 de maig a les 18.00h - Camp Nou de Dénia 

Franch

David Rubén Juanma

Gregory Juan C.

Eloi San José Basllester Piccolo

Vidal

Tot de cara per afrontar el camí a la glòria
Un Dénia que res es juga és l’últim escull 
d’un Badalona que té a tocar l’opció de 
classificar-se per segona temporada con-
secutiva entre els quatre primers. 
Un mes enrere, semblava una utopia. 
L’equip no responia, els rivals seguien 
sumant i la distància augmentava de 
manera perillosa. No tot semblava per-
dut, però només un tram final de tem-
porada sensacional podia portar l’equip 
a seguir aspirant a les places d’honor, 
les que permeten somiar amb obtenir el 

Una victòria per la mínima que 
permet l’equip dependre d’ell mateix
No va tremolar el pols a un Badalona que 
havia de guanyar sí o sí el Reus per se-
guir aspirant a plaça de promoció. Manolo 
Márquez va apostar per un equip experi-
mentat, amb una defensa de garanties, un 
doble pivot més destructor que creador i 
amb Goiko com a home més avançat. Ma-
nant i arribant, el Badalona va fer saber al 
rival que buscava la victòria. Al 34’, Víctor 
va fer l’1-0, en una fantàstica acció indi-

Camp del Centenari
Marcos Ángel
Ferrón Sangrá

 Pelegrí (Joaquín 46’) Socías
 Vázquez  Ferrán (Trujillo 61’)

César Soriano Robert
 X. Muñoz (Bueno 67’) Beñat

Serramitja (Ignasi 64’) Álvaro (  Masqué 70’)
Julián Robles Marqués
Víctor   Borja (Taranilla 52’)

 Álex García  Chumbi
Goikoetxea   Sergio León

Manolo Márquez Santi Castillejo
Àrbitre: Pulido Santana (col·legi de Las Palmas)
GOLS: 1-0, Víctor (minut 34)

01

BADALONA      REUS

CF BADALONA
Entrenador Manolo Márquez

Soriano

Víctor

Goiko

Álex G.

Xavi M. Robles

Ferrón
Pelegrí Vázquez

Marcos

Serramitja

desitjat premi de l’ascens. L’equip 
s’ha deixat la vida i la recompensa és 
que a falta d’un sol partit per acabar 
el curs, el Badalona depèn de si ma-
teix per aconseguir plaça de promoció 
d’ascens. Després de tant nedar, de 
tant d’esforç, ofegar-se a la riba de la 
platja faria el cop més dur. Però ningú 
contempla aquesta opció. El cos tèc-
nic, l’afició i els futbolistes semblen 
conscienciats i decidits a remar amb 
força contra el Dénia. 

vidual. 
Als visitants només els valia el triomf. 
De no guanyar, la seva gran tempo-
rada no acabaria amb la cirereta del 
play-off. I amb el resultat en contra, el 
Reus ho va intentar. Però els locals van 
saber rendibilitzar el gol de la primera 
part, aguantant els intents dels tarra-
gonins. L’empat de L’Hospi va acabar 
d’arrodonir la tarda. 
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Víctor i Goikoetxea reapareixien en 
el moment decisiu de la temporada

El club organitza el 
desplaçament a Dènia 
per animar l’equip

Una junta gestora 
s’encarregarà 
de dirigir l’entitat

Goikoetxea va ser l’heroi contra el Sara-
gossa B. Al camp del filial aragonès, el 
davanter basc va signar dos dels tres gols 
del Badalona. Diumenge passat, el torn 
va ser per Víctor. El menut extrem de la 
pedrera va fer una fantàstic gol, penetrant 
des de la banda per mantenir intactes les 
esperances. Cap dels dos havia estat fins 
ara pal de paller en la temporada del Ba-
dalona. Les lesions en el cas de Víctor, 
i la falta de sintonia amb el cos tècnic 
en el de Goiko, els havien privat de ser 
protagonistes habituals en els partits del 
conjunt betulià. De cara al Dénia -i amb 
sort en el play-off d’ascens a Segona- tots 
dos han de ser essencials perquè l’equip 
aspiri al màxim.

Quatre equips lluiten per les dues 
darreres places de promoció
Llagostera, Huracán, Badalona i Hospita-
let són els quatre equips del grup tercer 
que encara no saben quina nota han de 
posar a la seva temporada. El notable 
d’haver lluitat fins al final per la promo-
ció ja el tenen assegurat, però tots quatre 
aspiren a l’excel·lent que suposaria clas-
sificar-se entre els quatre primers. 
L’Atlètic Balears ja és campió. I l’Oriola 
té assegurada la seva plaça per la post 
temporada, tot i que encara no sap qui-
na serà la seva posició. El Llagostera no 
juga aquest cap de setmana, perquè el 
seu partit corresponent contra el desapa-
regut Maonès ja el té guanyat per decret 
federatiu. Però això no el confirma ni 
molt menys, de fet depèn del que facin 
la resta. L’Huracán, que ha guanyat set 
dels vuit últims partits, rebrà al Balears. 

A Dènia, Manolo Márquez i els seus 
futbolistes no caminaran sols. O això 
és el que pretén la directiva, perquè 
ara toca respondre a l’afició. Des de la 
pàgina web oficial, el club ha fet saber 
que tothom qui ho desitgi podrà viat-
jar a Dènia per deu euros (més el cost 
de l’entrada) per tal d’animar. El viatge 
es serà autocar. La sortida serà a les 
set del matí del mateix diumenge i la 
tornada, una vegada finalitzat el trans-
cendental envit. Una grada repleta del 
blau del Badalona, segur que ajuda els 
jugadors.

En aquest moment en què s’ensuma la feli-
citat, en què l’alegria podria ser desbordant 
si l’equip compleix amb els pronòstics a 
Dénia, sembla que la qüestió presidencial 
ha quedat aparcada de l’actualitat esca-
pulada. Però una vegada acabada la tem-
porada, caldrà en el si de l’entitat fer una 
profunda reflexió, perquè mentre l’equip 
respon al camp, el club no troba respostes 
als despatxos. 
Donat que el Badalona no té president ni 
directius, els estatuts reclamen que l’entitat 
quedi en mans d’una junta gestora. Al front 
d’aquesta ha quedat Felipe Martínez, el fins 
ara president. També en formen part Mi-
guel Ángel Sánchez, Francesc Serra i José 
Mª Guaita.

Els mallorquins ja van donar diumenge 
un ensurt a l’Hospi, tot i no jugar-se res. 
Precisament l’equip de David Prats es qui 

ho té més magre. A més de vèncer, hau-
ran d’esperar a que Huracán i Badalona no 
aconsegueixen guanyar.
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ResultatsA Madrid ja les coneixen
El primer equip del Sant Gabriel Femení con-
tinua descomptant les jornades per a la fi del 
campionat amb partits d’exigència màxima. 
Sobretot pels rivals a batre i, per sort, no 
tant pel que les de Pedro Martín tenen en 
joc. Amb la permanència assegurada i amb 
l’únic objectiu d’acabar en desena posició, les 
adrianenques ja poden jugar sense la pressió 
del resultat. Ara bé, això no està provocant 

El Sangra juga diumenge contra el Rayo, després de plantar cara a l’Atlético 
que les futbolistes juguin relaxades o sense 
oposar resistència. Al contrari, i com ja pot 
donar fe l’Atlético de Madrid, el Sangra conti-
nua donant el 100% de sí mateix i diumenge 
passat, al Cerro del Espino madrileny, van 
plantar cara a un gran rival que encara lluitarà 
per poder classificar-se per a la Copa de la 
Reina. L’equip matalasser tenia per davant la 
possibilitat d’apropar-se a la zona noble, però 

van suar de valent per doblegar un Sangra 
que va empatar el matx abans d’acabar la pri-
mera part. A la segona, l’Atlético va fer el se-
gon i no va poder relaxar-se fins que l’àrbitre 
va xiular la fi del partit, donada la combativitat 
adrianenca. I d’aquest exemple segur que van 
prendre bona nota a can Rayo Vallecano, el 
rival de les de Pedro Martín aquest cap de 
setmana. L’altre club madrileny de la Prime-

ra Divisió Femenina, un gran i històric de 
la competició, no pot fallar si vol mantenir 
la quarta posició que ocupa, la darrera que 
dona lloc a poder lluitar per la Copa de la 
Reina. Així, la pressió per no punxar serà un 
altre repte del Rayo, juntament amb el de su-
perar un Sangra combatiu, amb res a perdre 
i motivat davant d’un rival d’aquesta entitat. 
Les madrilenyes tenen en Natalia la seva gran 
golejadora i ja van oferir una bona imatge a 
Sant Adrià, en el partit de la primera volta, que 
va acabar amb un clar 0-3. A banda de mirar 
de revenjar aquest resultat, les adrianenques 
també voldran apurar la penúltima possibili-
tat de guanyar per primera vegada a domicili 
en el que portem d’any 2012. 

Les de 
Sant Adrià 
busquen el 
primer triomf 
a domicili 
en el que 
portem d’any

Atlético Madrid 2 - Sant Gabriel 1
Collerense 1 - Rayo Vallecano 1

Huelva 0 - Llevant 1
Reocín 0 - Lagunak 3

Espanyol 10 - El Olivo 0
Athletic Bilbao 3 - FC Barcelona 1

Real Sociedad 5 -  Málaga 0
Valencia 2 - P. Saragossa 1
L’Estartit 1 - Ll. Olivenza 0

  Equip  PTS GF GC

 1. FC Barcelona 85 105 19
 2. Athletic Bilbao 82 99 22 
 3. Espanyol 72 113 30
 4. Rayo Vallecano 63 80 39
 5. Llevant 61 55 26 
 6. Atlético Madrid 59 70 37
 7. Real Sociedad 53 52 33
 8. Huelva 50 46 46
 9. P. Saragossa 46 69 67
 10. Sant Gabriel 37 53 58 
 11. Collerense 33 52 82
 12. L. Olivenza 32 35 55
 13. L'Estartit 29 35 67 
 14. Valencia 28 36 77
 15. Lagunak 25 28 66
 16. Málaga 22 33 80
 17. El Olivo  13 38 108
 18. Reocín 8 29 116  

Classificació 1ª DIVISIÓ

 L’Estartit   -  Atlético Madrid
 Rayo Vallecano  -  Sant Gabriel
 Llevant -  Collerense
 Lagunak  -  Huelva
 El Olivo   -  Reocín
 Barça   - Espanyol
 Málaga -  Athletic Bilbao
 P. Saragossa    - Real Sociedad
 Ll. Olivenza  - Valencia

Propera  Jornada
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Victòries vitals per Sant 
Josep i Montgat
Jugant amb foc real, davant un dels millors 
equips de la categoria, el Santa Coloma 
va recuperar sensacions. Una excel·lent 
defensa va ofegar un Mataró molt lluny 
de les seves possibilitats i va desquiciar 
un dels millors jugadors de la lliga com 
Forcada. •
Amb una marxa més, sabedor de 
l'importància de la contesa, el Montgat va 
sortir a mossegar i gairebé es va assegurar 
el playoff. Tres primers quarts contundents 
i l'actuació de Camins no van donar cap 
opció a un Sant Cugat que, al final, va po-
der treure el maquillatge. •
Quan Dario i Cuesta van tornar a agafar 
les regnes, quan la defensa va tornar a ser 
de manual i quan el joc ràpid va esdevenir 
senya d'identitat. Quan això va passar, el 
Sant Josep va ser capaç de derrotar a tot 
un Salt i ara depèn de sí mateix. •

Quan la salvació s'hagués gairebé lligat 
amb aquest triomf, la UBSA va llençar tota 
la feina feta a un tercer període per a l'oblit. 
No va poder remuntar un Corrales pletòric 
davant un contrincant que també es jugava 
la temporada en el duel. •
La Minguella, comandada pels de sem-
pre, Valle i Balagué, no va poder tornar a 
repetir alegria i va regalar el triomf en una 
represa sense guspira ni tensió.

RESULTATS COPA CATALUNYA
UBSA - Vic                                         67-70
Montgat - Sant Cugat                   87-83
ABB - Adepaf                                   68-55
Santa Coloma - Mataró               81-60
Blanes - El Masnou                       57-59
Quart - Argentona                          80-70
Castellar - Minguella                   67-63
Sant Josep - Salt                            69-55

Davant un Argentona amb necessitats im-
perioses de sumar, el Tiana, ja descendit, 
es va a limitar a disputar i regalar 40 mi-
nuts de pur tràmit (52-85). •
Trencat i desitjós que s'acabi la temporada, 
el Llefià va claudicar davant un Palamós 
que acaricia la fase d'ascens (58-78). •
El Sant Josep es va complicar en excés 
la vida. Enfront un Natzaret virtualment 
ascendit, els parroquials van clavar el ge-
noll davant una magistral defensa. L'encert 
exterior dels visitants va acabar d'enfonsar 
als groc-i-liles, encallats i imprecisos en 
parcel·les ofensives. Situació complicada 
per un conjunt que es jugarà la promoció 
de descens a la darrera jornada davant el 
Sant Narcís, rival que un Círcol Catòlic 
bipolar no va ser capaç de derrotar. Malgrat 
tot, un últim triomf els donaria la salavació.

El Femení Sant Adrià va protago-
nitzar una exhibició estèril a la pista de 
l'Igualada. Havia de guanyar i esperar que 
el Lima Horta sortís derrotat de la seva vi-
sita al camp del Joventut Les Corts. No va 
haver-hi fita. La gran victòria de les liles en 
un partit brillant a Les Comes (40-68) no li 
va servir per ficar-se a la Final 4, ja que no 
es va donar la combinació de resultats ne-
cessària. Tivat per l’efectivitat d’una super-
lativa Hurtado (28 punts i 15 rebots) i sota 
la gran direcció de Cuartero, el Sant Adrià 
va ofegar un Igualada molt desencertat. •
El Draft Gramenet va vèncer a l'ASFE i 
va sumar un triomf de vital trascèndencia 
per jugar la fase de permanència com a 
local. En una sèrie al millor de tres partits 
que l'enfrontarà al Valls, les colomenques 
s'asseguren un eventual tercer duel a casa.

Sant Josep 
i Círcol s'ho 
jugaran tot a 
l'última carta

Exhibició 
sense premi 
del Femení 
Sant Adrià

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

PROPERA JORNADA
Salt - Quart; Argentona - Montgat; 
Sant Cugat - Castellar; Minguella - 
Blanes; Adepaf - UBSA; Vic - Sant 
Josep; El Masnou - Santa Coloma; 
Mataró - ABB

Poliesportiu

Sant Adrià acull el seu 
segon Decabike

del Decabike, una gran festa de la bicicleta 
apte per a totes les edats.
La botiga Decathlon Port Fòrum–St. Adrià 
organitza una gran pedalejada conjunta 
amb un recorregut de prop de dues ho-
res, amb inici i final al recinte portuari del 
Fòrum, i transitant per bona part de la ciu-
tat de Sant Adrià i Barcelona. Amb aquesta 
iniciativa, Decathlon vol fomentar l’esport i 
el ciclisme a la ciutat. La novetat d’aquest 
any és que un cop finalitzat el circuït, els 
participants es trobaran amb un conjunt 
d’activitats a realitzar a l’exterior de la bo-
tiga: patinatge,futbol, badminton, volley...

Nova edició 
del Torneig de 
Tennis Ciutat 
de Badalona
En plenes Festes de Maig, del 14 al 20 
d'aquest mes, tindrà lloc el XVIII Torneig 
de Tennis Ciutat de Badalona IBERMO-
DUL, organitzat per la Federació Catalana 
de Tennis a les instal·lacions del CE Mas-
Ram.
Obert a totes les categories englobades 
dins del rang "individual masculí", el tam-
bé conegut com a Open Memorial Joan 
Cunill entregarà fins a 2.200 euros en 
premis.

El CPE Badamar, al 
Campionat d'Espanya
Entre l'11 i el 13 de maig tindrà lloc a la 
"Bahía d'Algeciras-Cadiz", la competició 
de pesca més important a nivell nacional. 
I és que es celebrarà la XXVIII edició del 
Campionat d'Espanya de Seleccions Au-

tonòmiques d'Embarcació Fondejada.
Un total de 97 pescadors d'alt nivell, en 
representació de més de 12 autonomies 
d'arreu de l'estat, es posaran a prova en un 
entorn ideal per treure captures abundants 
i de gran tamany. El Club de Pesca Bada-
mar, així com la ciutat, estaran represen-
tats per Quim Arqué i Josep Antoni Lleida, 
que formaran part de la Selecció Catalana 
després del bon paper al Campionat de 
Catalunya del passat mes de març. Els pri-
mers classificats passaran a ser esportistes 
d'Alta Competició i aniran al 'Selectiu' per 
anar al Mundial de Pesca de l'any 2013.

El proper diumenge 13 de maig els ciuta-
dans de Sant Adrià tenen l’oportunitat de 
gaudir d’un matí ple d’esport i vitalitat. I és 
que Decathlon organitza la segona edició 
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El Cryptshow 
Festival 

reclama el 
mecenatge 

dels amants 
del cinema 

de terror

Ja ha començat una nova edició del Joc 
de Badalona. En aquesta ocasió prop de 
1.500 persones s’han inscrit en el concurs 
sobre la ciutat més important de les xarxes 
socials. Durant les properes tres setmanes 
els participants hauran de contestar cada 
dia les tres preguntes sobre la ciutat que 
els formularà el Burot, el personatge prin-
cipal d’aquest joc gratuït online organitzat 
per la plataforma cultural La Sargantana. 
El premi més destacat torna a ser un cap 
de setmana per a dues persones a París. 

Gràcies a la col·laboració d’entitats locals 
i comerços hi haurà també altres premis 
com vals de compra i un any de Patates 
Coromines gratis, un premi que ja s’ha 
convertit en tradició. El Joc de Badalona 
estrena nou web a www.eljocdebadalona.
cat. Recordeu que cada dia, abans de mi-
tjanit, heu de respondre les preguntes del 
joc. No us podeu oblidar de cap qüestió 
fins el 27 de maig, dia en què finalitzarà 
el concurs. Les consultes a internet, a la 
biblioteca o al Museu estan assegurades!

La Festa del Badiu celebra 
el cinquantè aniversari

Ja ha començat la quarta 
edició del Joc de Badalona

Coincidint amb les Festes de Maig, el pas-
sat cap de setmana la Festa del Badiu va 
celebrar el seu cinquantè aniversari. Milers 
de badalonins es van apropar al parc de 
Can Solei, escenari d’aquesta festa que, al 
llarg de mig segle, ha omplert de records 
les retines de grans i petits. La presència 
d’entitats no va faltar en aquesta ocasió, ni 
tampoc les actuacions musicals, lúdiques i 
esportives. Els Castellers de Badalona van 
oferir una actuació que va servir de preludi 
a la revelació d’una placa commemorativa 
del cinquantè aniversari de la Festa del Ba-
diu. També per commemorar aquesta fita, 
s’ha publicat un llibre que recull la història 
d’aquesta celebració, així com imatges de 
diverses edicions.

Joan-Pau Chaves en 
concert a La Sargantana
El proper 20 de maig, el músic de Sant 
Cugat Joan-Pau Chaves oferirà un concert 
al local de La Sargantana, serà a partir de 
les 19 hores. Aquest pianista, baixista, 
compositor i arranjador ha treballat amb 
artistes com Els Pets I Josep Thió, entre 
d’altres. “Melic del món” és el nom del 
seu primer àlbum en solitari, un disc que 
presentarà en petit format a la ciutat de Ba-
dalona. Es tracta d’un treball de jazz-rock. 
El preu del concert és de 8 euros. Els as-
sistents podran gaudir de la feina feta per 
un músic polifacètic que, al llarg de la seva 
trajectòria professional, ha col·laborat en 
nombrosos espais televisius i de ràdio, 
així com en projectes docents que prenen 
la música com a protagonista. 

El badaloní 
de l’any
Ja podeu triar el personatge o 
l’entitat més destacada del 2011. 
Amb el nom de “El Badaloní de 
l’Any”, la publicació gratuïta El Tot 
i la sala de música Sarau 08911 
han organitzat aquest certamen que 
consisteix a premiar la trajectòria 
vital o professional de persones del 
municipi o bé associacions locals. 
Aquells que desitgin participar en la 
votació poden fer-ho al portal web 
www.badalonidelany.cat. Aquella 
persona o entitat que compti amb 
més vots de la ciutadania es donarà 
a conèixer el proper 18 de maig, a 
les 23 hores, a la sala Sarau 08911, 
en “La Nit del Badaloní de l’Any”.

666 euros. Aquesta és la quantitat de diners 
que el Cryptshow Festival, que se celebrarà 
al teatre del Círcol de Badalona de l’11 al 
15 de juliol, necessita per tirar endavant. 
Els organitzadors d’aquest concurs dedicat 
al cinema de gènere fantàstic i de terror han 
fet ús de la plataforma Kifund, un espai a 
internet de micromecenatge, per donar a 
conèixer la seva iniciativa i així, aconseguir 
fons per finançar part de les despeses del 
certamen. Els 666 euros que es recaptin 
serviran per costejar part de la cartelleria, 
la subtitulació dels films projectats i la 
gestió dels convidats al certamen. Aquells 
que col·laborin amb el projecte seran com-
pensats. Les aportacions, que van dels 3 
als 500 euros, es retribuiran amb entrades 
a les sessions de cinema, publicitat i fins i 
tot un dibuix de Toni Benages, director del 
festival. De moment, els organitzadors del 
Cryptshow ja han aconseguit prop de 400 
euros amb aquest projecte de micromece-
natge.
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