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Ja tenim el 
Passeig Marítim

El nou tram, d’1,2 
quilòmetres, 
ha suposat una 
inversió de 9,5 
milions d’euros a 
càrrec de Ministeri 
de Medi Ambient
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Ja està obert el públic el nou Passeig
Milers de badalonins van celebrar la inauguració del nou tram del Passeig Marítim.
Un piromusical i diversos jocs infantils van posar el punt i final a dos anys d’obres.

de més espai a la platja amb la qual cosa 
s’ha guanyat superfície de sorra. A l’acte 
d’inauguració del Passeig Marítim van 
ser presents bona part dels regidors de 
l’ajuntament de Badalona, l’alcalde Xavier 
Garcia Albiol i gran part de la plana major 
del Partit Popular Català com la presidenta 
del partit, Alicia Sánchez Camacho, i el mi-
nistre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.

Durant gairebé dos anys el tram de platja 
comprès entre l’estació de trens i el port 
havia quedat afectat per les obres del nou 
Passeig Marítim. Dissabte passat però, 
va quedar inaugurat enmig d’una mul-
titud que no va voler perdre l’oportunitat 
de veure de prop el resultat de els obres. 
Uns treballs que han suposat una inver-
sió de 9,5 milions d’euros (1,5 milions 

menys del previst inicialment) a càrrec del 
Ministeri de Medi Ambient. Amb aquestes 
obres es pretén revitalitzar el barri del Front 
Marítim, una zona residencial que des de 
la seva construcció havia quedat a mitges. 
Ara, amb l’obertura del nou Passeig, veïns 
i comerciants esperen que es dinamitzi el 
barri. De fet, molts dels locals continuen en 
desús però el govern confia que en breu el 

nes amb mobilitat reduïda, un carril bici, 
i l’adequació d’una àrea de passeig que 
combina un espai pavimentat de fusta i un 
altre de ciment. També ha instal·lat mobi-
liari, enllumenat i arbrat. Aquests treballs 
també han servit per millorar la canalitza-
ció d’aigües pluvials amb la construcció 
de nous col·lectors. La renovació del li-
toral badaloní ha comportat l’alliberament 

sector de la hostaleria aposti per la zona. 
De moment, els banyistes poden gaudir de 
l’oferta de tres guinguetes de platja ubica-
des en aquest tram. L’aspecte de la platja 
ha canviat molt en comparació amb l’estiu 
anterior i aquests dies ja es pot veure el 
litoral ple a vessar. Les obres han inclòs 
la construcció de diverses passarel·les 
d’accés a l’aigua adaptades per a perso-

 S’ha allargat 
el carril bici i 
s’han instal·lat 
passarel·les 
adaptades per a 
discapacitats

 S’han construït 
nous col·lectors 
que canalitzen 
la sortida de les 
aigües pluvials 
fins al mar

Mentre han durat les obres del Passeig 
Marítim, els banyistes que practiquen 
nudisme s’han traslladat a la platja del 
Coco, a tocar del port. Ara però, un cop 
inaugurat aquest tram, el govern consi-
dera més oportú que tornin a la platja 
de La Mora, fronterera amb el municipi 
de Sant Adrià de Besòs. Aquells qui 
practiquen nudisme integral asseguren 
que no es mouran. Diuen que no mo-
lesten ningú i que durant molt temps 
han compartit espai amb la resta de 

El govern vol que els 
nudistes tornin a La Mora

banyistes sense que això suposés cap 
problema. Mentre l’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, afirma que la platja de 
La Mora disposa de tots els serveis, també 
de socorrisme, i que es tracta d’un espai 
discret per a la practica del nudisme; els 
banyistes no s’avenen a canviar de lloc. 
Diuen que la de La Mora és una platja molt 
petita i alguns, fins i tot, asseguren que no 
se senten còmodes perquè sovint es detec-
ten conductes inapropiades.  Demanen al 
govern que no se’ls arraconi novament.
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Qui m’ho havia de dir que quan ja encarrilo la darrera etapa de la meva vida, 
hauria de reviure a Badalona fets gairebé calcats de la meva joventut, quan 
a les Espanyes manava un dictador de rància escola i a la meva estimada 
ciutat un alcalde designat a dit i triat entre els addictes al gloriós y sanguinari 
general.

Un o dos cops l’any, els comerços, industries y d’altres negocis a la nostra 
ciutat, rebien la visita d’uns personatges, a voltes amb uniformes o dotats 
d’una credencial, que els demanaven una quantitat de diners, a fi i efecte 
d’inserir un anunci a la revista o butlletí, del organisme corresponent, així 
recordo haver vist desfilar pel despatx on treballava, membres de la policia 
Nacional, la Guardia Civil, l’Exercit, la Guardia Urbana i fins i tot el Ministeri 
d’Hisenda.

No t’amenaçaven, si no que de manera amable y mostrant els contractes 
que havien signat amb altres empresaris similars al que tu representaves, 
insinuaven que més et valia estar a bones amb ells, doncs en moments de-
terminats sempre podien fer la vista grossa davant petites irregularitats, o 
en el cas concret de la policia, et podien accelerar alguns dels tràmits que 
necessitessis, com ara el passaport. 

L’adveniment de la democràcia va acabar de soca-rel amb aquestes pràcti-
ques, totalment incompatibles amb un estat de dret i on els cossos i forces de 
seguretat, així com els altres organismes públics, es financen exclusivament 
dels pressupostos que l’estat els assigna, sense haver de recórrer a cap fór-
mula de finançament que sempre s’acaba assimilant a la corrupció.

Recordo també, que la Guàrdia Urbana de Badalona, en els temps en que a 
Espanya, segons la revista la Codorniz, “Reinaba un fresco general proceden-
te de Galicia” era un cos totalment ineficient, y dedicat més a actuar d’espia 
en favor de la Brigada Política Social de la Policia Nacional que no pas a les 
labors que li eren pròpies.

Ja ho sé que els que avui manen a Badalona, tot i que sigui per obra i grà-
cia  del suport de la dreta nacionalista catalana, són hereus ideològics del 
“glorioso caudillo, però el que mai em podia pensar és que retornessin a 
pràctiques que en qualsevol administració mínimament moderna han estat 
del tot abolides; però el cas és que aquests dies uns elements en nom de la 
GU de Badalona, s’ha dedicat a recaptar diners, de comerciants i industrials 
de la nostra ciutat, diuen per finançar la seva festa anual, o una entitat es-
portiva que els hi ´s pròpia. Tot i els requeriments que el PSC ICV i CiU tot 
i que una mica a contracor aquest darrer, hagin demanat explicacions, tant 
a l’alcalde com al regidor responsable d’aquest cos Miguel Jurado, talment 
com en el temps de l’autocràcia el silenci o unes vagues excuses han estat 
tota la resposta que han rebut.

Un govern que vol ser considerat democràtic, té una difícil papereta en aquest 
cas, doncs o bé hauria d’aclarir amb tots els ets i uts que ha passat, carre-
gant responsabilitats sobre qui pertoqui, regidor inclòs o deixar que l’oprobi, 
s’escampi per tot el govern; encara que ben pensat potser tant els fot doncs 
estan segurs que desprès d’aquesta en vindrà una altra i com que els bada-
lonins som tontets..... 

RECORDANT TEMPS DE 
JOVENTUT

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

LA COLUMNA La Generalitat aportarà 500 euros 
menys per cada plaça de guarderia

Tot preparat per la Nit de Sant Joan

Si ara fa uns dies el ple de l’ajuntament, amb 
els vots favorables de CiU i el PP, fixaven 
les quotes de les places d’escoles bressol 
públiques en 176,55 euros mensuals, ara 
la cosa podria canviar. Aquestes previsions 
es van fer tenint en compte que la Gene-
ralitat rebaixaria les seves aportacions 
per cada plaça de 1.300 (el curs passat) a 
1.000 euros (el proper curs 2012-2013). 
Ara bé, la consellera d’ensenyament, Ire-
ne Rigau, ja ha manifestat que la reduc-
ció de les subvencions del govern català 
arribarà als 500 euros per plaça, amb un 

Tot i estar prohibides, en alguns punts de 
Badalona els veïns ja fa dies que acumulen 
fustes per fer la foguera. I és que la tradició 
de Sant Joan, una nit marcada pel foc i els 
petards, està molt arrelada a la ciutat. La nit 
màgica dedicada a les bruixes se celebrarà 
aquest dissabte a la nit. Es preveu que la 
platja sigui un any més l’escenari triat per a 
les celebracions populars. L’Ajuntament de 
Badalona ha organitzat un dispositiu per tal 
de garantir la seguretat. Les feines de nete-
ja al litoral començaran a les 6 del matí del 
dia 24. Per aquest motiu, s’estableix que el 
límit d’horari per ocupar la platja durant la 
revetlla serà les 5.45 hores. La policia local 
desallotjarà la gent que hi resti.

Els grafiters disposen d’un 
nou catàleg de murs on pintar

Els amants del grafit tenen a la seva dispo-
sició 17 parets de Badalona per a plasmar 
el seu art. L’ajuntament ha ideat un catàleg 
de diferents murs on poder desenvolupar 
legalment aquesta disciplina. Els par-
ticipants en aquest projecte, anomenat 
POTS”, podran gaudir d’aquest espai du-
rant un any. Després de 12 mesos de lluir 
les seves pintures, el mur passarà a mans 
d’un nou artista. Aquesta és una manera, 
segons el govern, de potenciar la tècnica 
del grafit com a expressió cultural relacio-
nada molt estretament amb els moviments 
juvenils i donar l’oportunitat als joves de 
poder desenvolupar la seva creativitat. 
Precisament, dissabte passat es va cele-
brar l’“exhibició de Grafit “Badalona Jam 
Session” a la Rambla de la Solidaritat.

ajut de 855 euros per infant. Amb la nova 
retallada de la Generalitat, però, el preu de 
les escoles bressol públiques a Badalona 
augmentarà un 44,7%. Amb el preu públic 
d’escolarització de 176,55 euros al mes i 
suposant una aportació de la Generalitat 
de 1.000 euros per plaça, el cost anual del 
servei municipal d’escoles bressol a Ba-
dalona serà sufragat per les famílies en un 
50,14%, per la Generalitat en un 25,82%, i 
pel municipi en un 24,04%. Això suposarà 
per a les famílies un cost addicionat d’entre 
30 i 40 euros al mes.
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Josep Mª Puente, nou 
president de la FEB
Josep Maria Puente Fluvià s’ha convertit en 
nou president de la Federació d’Empresaris 
de Badalona després de prendre el relleu 
de Joaquim Padrós, qui es jubila després 
d’estar durant 30 anys al capdavant de la 
FEB. Puente proposa un canvi radical a la 
Federació per defensar l’empresariat del 
2012 en un context “complicat” però a la 
vegada molt “engrescador”. El nou presi-
dent de la FEB proposa que l’empresariat 
local gestioni l’edifici del Badalona Centre 
Internacional de Negocis i l’Institut Muni-
cipal de Promoció de l’Ocupació. Un altre 
dels reptes de Josep Maria Puente és la 
creació d’un cluster d’empreses biomèdi-
ques a la tota la zona de Can Ruti, referent 
a l’Estat per la concentració d’equipaments 
mèdics de referència.

Els comerciants junts per 
evitar la seva desaparició

L’escarabat morrut continua 
atacant les palmeres de La Rambla
Després que ara fa uns mesos caiguessin 
dues palmeres afectades per l’escarabat 
morrut, una a Santa Madrona i una altra a 
la plaça de la Vila, l’àrea de medi ambient 
va sol·licitar un informe per avaluar l’estat 
de tots els exemplars del litoral badaloní 
entre l’estació de Renfe i la riera de Can-
yadó. En total, s’han fet estudis en 238 
exemplars i s’han detectat 14 palmeres en 
mal estat. Aquesta setmana han començat 
els treballs de manteniment i recuperació 
d’aquestes unitats, ubicades entre el pas-
seig de Santa Madrona i La Rambla. S’han 
retirat les fulles seques i s’ha deixat al 
descobert el tronc de les palmeres, on s’ha 
aplicat un producte per acabar amb possi-
bles larves. Malgrat la intervenció, ha estat 
necessari eleminar 5 exemplars.

L’ajuntament de Badalona, en col·laboració 
amb la Fundació Llegat Roca i Pi, treba-
lla en la posada en marxa d’un centre 
d’acollida per a persones sense sostre. La 
crisi ha fet créixer de manera considerable 
el nombre de persones que viuen sota el 
llindar de la pobresa i cada vegada són 
més les persones que dormen al carrer. 
Amb l’objectiu d’oferir un millor servei 
social, l’ajuntament treballa en l’obertura 
d’un equipament que donaria servei a per-
sones sense sostre del Barcelonès Nord. 
D’aquesta manera no només s’atendria als 
indigents de Badalona, sinó també a aque-
lles persones que ho necessitin de Santa 
Coloma i Sant Adrià de Besòs.

Badalona 
obrirà un 
centre per a 
indigents

La Unió d’Associacions de Comerciants 
de Badalona va aplegar el passat dilluns 
dia 11 de juny a tots els seus membres i 
a la resta d’entitats comercials de la ciutat, 
així com als mercats municipals, per tal de 
posar en comú la greu situació del sector i 
les possibles solucions.
Ja des de fa uns anys, el comerç de proxi-
mitat està patint  per mantenir-se viu enmig 
d’aquesta crisi econòmica i fer front a els 
grans superfícies. La Unió lamenta que 
Badalona sigui una de les ciutats amb més 
centres comercials; el que més preocupa a 
petits botiguers és que això ja es així sense 
comptar el futur Corte Inglés, els Mercado-
na previstos a diferents parts de la ciutat, 
com ara el que es va anunciar fa pocs dies 
amb seu al barri de Canyadó, Mas Ram o 

  Aquesta 
setmana ha calgut 
talar 5 exemplars 
danyats

 Un estudi ha 
valorat l’estat de 
238 palmeres de 
Santa Madrona i 
La Rambla
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Foto: Bernat Padilla l’ampliació del Màgic. Els petits comerços 
i mercats de Badalona veuen dia a dia 
més amenaces i dificultats per sobreviure 
i la coordinadora d’associacions assegura 
que si tots els plans que hi ha ara mateix 
sobre la taula es duen a terme, el mapa 
comercial badaloní s’anirà desdibuixant. 
Per tot això, la reunió de dilluns va servir 
per decidir que es prendran mesures legals 
de tots tipus i que el sector no descarta, ni 
molt menys, les mobilitzacions i protestes. 
Mentrestant, a Madrid s’està negociant una 
liberalització del petit comerç per ‘zones 
especials’, el que suposaria l’eliminació 
de les limitacions horàries. Tot i així, s’està 
buscant un punt intermig entre l’actual re-
glamentació i la normativa perquè el petit 
comerç no surti encara més perjudicat.

  Badalona és 
de les ciutats amb 
més superfícies 
grans del país

 El comerciants 
de la ciutat es 
movilitzaran i 
prendran mesures 
legals de tot tipus
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Àlex Pladevall,  portaveu dels comerciants del carrer Canonge Baranera i membre de Badacentre

“Explicarem que aquí hi ha de tot” 
Després d’un període en solitari, els 
comerciants de Canonge Baranera i 
el carrer de Mar heu decidit tornar a 
crear Badacentre. Per què?
Els comerços de Prim a Martí Pujol i de 
Via Augusta a la Rambla pertanyíem a Ba-
dacentre. Més tard, per una estratègia polí-
tica, ens varem unir amb el Progrés amb el 
que va esdevenir Centre Comerç Badalona. 
Les coses no varen funcionar per moltes 
raons. Tant els comerciants del carrer del 
Mar com de Canonge Baranera varem es-
cindir-nos. Hem estat 2 anys col·laborant 
conjuntament. També Progrés es va se-
parar de CCB. El passat mes de setembre 
vam tornar a constituir Badacentre. Volem 
professionalitzar l’associació, treballar 
seriosament plegats i afegir a les nostres 
accions els altres comerços del centre, que 
tenen les mateixes característiques i ne-
cessitat que nosaltres. Hem començat Mar 
i Canonge i, mica en mica, hi afegirem la 
resta de carrers.

Els comerços no escapen a la crisi. 
Com podeu lluitar contra la reducció 
dràstica del consum?
Ara més que mai cal anar plegats per fer 
campanyes més fortes, per tenir més poder 
davant l’administració i per arribar a més 
públic. L’objectiu de Badacentre és donar 

a conèixer, també fora de Badalona, aquest 
magnífic barri del Centre que la gent des-
coneix. Explicarem als veïns que aquí hi ha 
de tot, que no cal anar a Barcelona.

Els botiguers continueu apostant per 
les campanyes de rebaixes i come-

  “Volem 
professionalitzar 
Badacentre i afegir 
més comerços”

  “Les grans 
superfícies no 
han de tenir 
avantatges”

  “Enguany 
celebrarem la Nit 
de Badacentre”

rços al carrer. Són aquestes les vos-
tres eines per sumar clients?
Aquestes només són unes eines per fer so-
roll i donar ambient. De fet, la nostra millor 
eina és la professionalitat, el servei, les 
persones. El nostre valor és conèixer els 
nostres clients i oferir una atenció persona-

litzada. Amb aquests valors els grans cen-
tres no poden competir. Si volen ampliar el 
Màgic o fer un Corte Inglés nosaltres no 
ho podrem evitar. Això sí, exigirem que des 
de l’administració no es facin diferències. 
També al Centre necessitem aparcaments, 
carrers nets, papereres noves i una bona 

senyalització. El govern ha de ser neutral i 
ha de ser equitatiu amb tothom, el que no 
podem permetre és que els grans tinguin 
avantatges.

Penseu mobilitzar-vos o iniciar cam-
panyes en defensa del comerç de 
proximitat?
A banda de la celebració de les festes del 
Centre, que són per Sant Pere, encara fal-
ta per arribar el final de rebaixes i la Fira 
Fora Estocs. Aquest any, el 22 de setem-
bre, celebrarem per primera vegada “La nit 
de Badacentre”. Obrirem fins la mitja nit i 
inclourem espectacles, música, degusta-
cions i moltes sorpreses.

Com veus el futur del sector un cop 
passada la crisi?
Catalunya és un país de petits empresaris i 
el comerç la seva primera activitat. Aquells 
que aguantin, si s’especialitzen i són pro-
fessionals, tenen un futur pròsper. A nivell 
local, és important l’associacionisme per-
què la unió fa la força. És important tenir 
la col·laboració de les administracions per 
garantir la continuïtat del nostres centres 
comercials. Per això s’ha tornat a activar 
Badacentre, perquè el pressupost i els 
recursos que les administracions tenen 
s’inverteixin allà on realment cal.
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El badaloní Victor 
Sada anirà als 
Jocs de Londres  

Franch, Ribas i Llovet, amb 
la selecció espanyola B  

El badaloní Victor Sada ha estat convocat 
per disputar els Jocs Olímpics de Londres 
i d’aquesta manera la nedadora badalonina 
Mireia Belmonte no estarà sola com a re-
presentant de la ciutat de Badalona. Sada, 
jugador del Barça Regal, es va formar a les 
categories inferiors de les Escoles Min-
guella abans de fer el salt al club blaugra-
na, on ja hi jugava el seu germà Adolfo. 
El jugador, que ara té 28 anys, compartirà 
la posició de base amb Sergio Rodríguez 
(Madrid), José Manuel Calderón (Toron-
to Raptors), els escortes Rudy Fernández 
(Denver Nuggets), Juan Carlos Navarro 
(Barça), Sergi Llull (Madrid), els alers 

Participaran  
en el torneig 
de Foz 
d’Iguazu, al 
Brasil, els 
dies 11 i 12 

El montenegrí 
acaba contracte 
la setmana 
vinent i el seu 
futur encara no 
està decidit

La Federació Espanyola de bàsquet va 
donar a conèixer també la llista dels ju-
gadors que formaran part de l’anomenada 
selecció espanyola 2014, quan es dispu-
tarà el mundial a Espanya. Entre els esco-
llits hi ha els badalonins Josep Franch i 
Pau Ribas i el verd-i-negre Nacho Llovet. 
Els dotze jugadors quedaran concentrats 
l’1 de juliol i treballaran paral·lelament 
amb la selecció espanyola absoluta. La 
selecció B participarà en el torneig súper 
4 que es celebrarà a Foz d’Iguazu, al Bra-
sil, els dies 11 i 12 de juliol. La selecció 
espanyola B la cCompleten els bases Qui-
no Colom (Fuenlabrada), Pedro Llompart 
(Lucentum Alacant); els escortes Àlex 

Urtasun (Lucentum Alacant), Xavi Raba-
seda (Barça Regal), Joan Sastre (Banca 
Cívica); els alers Javier Beirán (Gran 
Canària) i Alberto Corbacho (Obradoiro) 
i els pivots David Doblas (Guipúscoa), 
Juan José Triguero (Banca Cívica), Xavi 
Rey (Gran Canària) i Adrián Laso (Fuen-
labrada). Josep Franch i Nacho Llovet ja 
van formar part i van ser referents de la 
selecció sub-20 que el passat estiu es va 
proclamar campiona d’Europa a Bilbao 
amb l’MVP del torneig Nikola Mirotic, 
que no anirà ni amb la selecció absoluta 
ni amb la B. El seleccionador tornarà a ser 
Juan Antonio Orenga, qui ja va portar la 
sub-20 l’estiu passat.

Todorovic és operat amb 
èxit d’un cartílag de la mà
El pivot del Fiatc Joventut Marko Todorovic, 
que el pròxim 30 de juny acaba contracte amb 
la Penya, va ser intervingut quirúrgicament 
d’una fractura en el cap osteocondral del quart 
metacarpià de la mà dreta. El montenegrí va 
ser intervingut a la Clínica Diagonal Fiatc 
d’Esplugues de Llobregat. La intervenció va 
ser satisfactòria i el jugador ja està a casa 
amb la mà dreta immobilitzada i s’espera que 
aviat pugui començar la recuperació. El club 
verd-i-negre ja va manifestar el seu objectiu 

Fernando San Emeterio (Caja Laboral), 
Victor Claver (València) i els pivots Pau 
Gasol (Lakers), Marc Gasol (Memphis), 
Ibaka (Thunder) i Felipe Reyes (Madrid). 
A la llista de Sergio Scariolo també hi ha 
Rafa Martínez (València) però només hi 
serà per si Navarro no es recupera de la 
fascitis plantar que té i no pogués anar als 
Jocs, cosa força improbable. També hi-
haurà canvi en el tècnic ajudant on Ricard 
Casas (Lleida) deixa la seva plaça a Chus 
Mateo, que havia estat ajudant de Scariolo 
a Màlaga. Qui és perd els Jocs és Ricky 
Rubio, que es va trencar els lligaments en-
creuats a l’NBA.

de renovar a Marko Todorovic, un jugador 
de futur, però ara mateix sembla que les po-
sicions són força allunyades entre totes dues 
parts. El montenegrí tindria assegurats minuts 
de joc i oportunitat per continuar creixent però 
no un contracte com el què li poden oferir en 
altres clubs que juguen competició europea. 
De moment, el director esportiu Jordi Cairó 
continua treballant per lligar renovacions però 
sense poder tancar res fins que no sàpiga 
exactament quin pressupost hi haurà.
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Dani Moreno, 
preparador físic de 
la Penya, engega 
el campus

Canvi de tècnics en el cadet 
A i infantil A de la Penya

El bàsquet base del Fiatc Joventut ja està 
estructurat per la temporada vinent. L’únic 
que mantindrà l’equip de preferent és Paco 
Redondo que tornarà a dirigir el curs vinent 
el júnior A. Redondo també s’encarrega de 
l’scout del bàsquet base juntament amb el 
Jordi Martí, el cap del planter verd-i-negre. 
En el cas del cadet A hi ha canvi d’entrenador. 
El fins ara tècnic Joan Rallo passarà a dirigir 
el cadet B mentre l’A l’agafarà Àlex García, 
un tècnic que aquest any amb el cadet B ha 
estat campió de Catalunya i que té una gran 

Convocatòria per 
a cheerleaders pel 
Fiatc Joventut  
El Fiatc Joventut viurà el cap de setmana 
vinent unes proves molt especials i no 
precisament per fitxar jugadors joves de 
cara el futur. La cita serà a l’Ecolta de Dan-
sa Sònia Navarro de la localitat de Sant 
Andreu de la Barca on es farà un càsting 
per aconseguir seleccionar noves cheer-
leaders per a la Penya. Aquest any les ani-
madores verd-i-negres ja han estat una de 
les atraccions dels partits del Fiatc Joven-

El preparador físic del Fiatc Joventut Dani 
Moreno engegarà el pròxim dia 2 de ju-
liol i fins el 13 un campus d’entrenament 
professional. Aquesta estada es farà al 
pavelló d’Ausiàs March de 10 a 13 ho-
res cada matí i hi haurà unes hores de 
treball adaptat a les caracterísitiques i 
condicionants del jugador i amb un as-
sessorament per el treball condicinal a 
realitzar durant el període estiuenc per 
afrontar la nova temporada en una millor 

tut no només pels seus balls sinó també 
perquè han donar caliu a la graderia. Qual-
sevol persona interessada en formar part 
de les cheerleaders de la Penya, que tenen 
el sobrenom de sweetleaders) ho podrà 
intentar dissabte vinent dia 30 de juny. 
Els únics requisits per prendre part de les 
cheerleaders és tenir més de 16 anyss i 
moltes ganes de ballar. Per apuntar-s’hi 
cal trucar al número 93.653.29.02

Redondo manté 
el júnior però 
Rallo passa al 
cadet B i Miret 
serà ajudant 
del júnior; Àlex 
García i Jordi 
Oliver, els 

trajectòria. Àlex García va dirigir el júnior 
del Barça, després va anar com a tècnic del 
júnior del Manresa i ajudant de Jaume Pon-
sarnau al primer equip abans de fitxar per 
la Penya. L’infantil també tindrà un canvi. El 
seu tècnic fins ara Dani Miret, que està diri-
gint el campionat d’Espanya a Gran Canària, 
passarà a ser el tècnic ajudant de Paco Re-
dondo en el júnior mentre Jordi Oliver agafa 
les regnes de l’infantil A. Les retallades en el 
bàsquet base també afectaran a les tecnifi-
cacions dels jugadors.

situació a l’hora de prevenció de lesions. 
El seu director Dani Moreno llança el 
missatge pels jugadors de bàsquet: “Va 
adreçat principalment a tots els què es-
tan en actiu però també hi tenen cabuda 
els jugdors que volguin adquirir més co-
neixements, fem un programa específic 
per cada jugador”. La gent que hi estigui 
interessat pot trobar informació a www.
dmtrainingpro.com. El preu per setmana 
del campus és de 70 euros.
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El porter està 
estudiant 
l’oferta de 
renovació 
que el club va 
fer-li arribar 
la setmana 
passada

Serramitja 
podria 
interessar 
al Girona

Marcos, renovació prioritària
Un únic jugador de l’actual plantilla ha 
rebut una proposta oficial del CF Bada-
lona per a seguir formant part del club 
la propera temporada. És Marcos Pérez, 
l’indiscutible titular en la porteria. 
El seu impecable i fantàstic rendiment, 
la seva total entrega, el seu positi-
visme, bon rotllo i companyerisme i 
l’apassionada manera en què exerceix 
la seva professió han estat alguns dels 
molts motius que han portat als actuals 
administradors del club a donar-se presa 
per oferir-li a l’ex del Gavà la renovació. 
I això malgrat que, com sembla, s’està 
esperant a conèixer les intencions dels 
eventuals futurs màxims responsables. 
La junta gestora ha fet amb Marcos, 
doncs, una excepció, donant-li l’opció 
de seguir un any més. És un porter de 
garanties i no seria fàcil trobar un relleu 
que pogués rendir a un nivell similar.
El porter, que està gaudint d’uns dies de 
descans a Eivissa amb la seva família, 
sembla però parcialment insatisfet amb 
la proposta que se l’ha fet arribar. No 
ho ha dit pas amb aquestes paraules. 
Ell ha estat més subtil, expressant que 
ambdues parts hauran d’esforçar-se per-
què l’entesa sigui total. La seva intenció, 

Gironí de naixement, pocs destins po-
drien il·lusionar més a Marc Serramitja 
que l’equip més important de la seva 
província, el Girona. Des de fa més d’una 
setmana, els rumors són continus. La 
inexistència de notícia alguna del que 
vol el Badalona ha fet a molts futbolistes 
moure’s, buscant destí per la temporada 
següent. Amb la carta de llibertat sota el 
braç, amb tanta experiència com joventut, 
amb moltes ganes de triomfar i amb unes 
condicions fantàstiques per jugar a futbol, 
Serramitja és una perla pel mercat.
El Girona és qui sembla que ha pres la 
davantera. El jugador ja s’ha mostrat 
públicament pletòric de felicitat davant 
la possibilitat. A més de jugar a casa, 
pujaria un graó en la seva carrera, ja que 
el Girona ha aconseguit mantenir-se a la 
Segona Divisió. La propera setmana pot 
ser clau per saber el futur del migcam-
pista.

en qualsevol cas, sembla que és seguir 
aquí. Això assevera ell, que confirma que 
la del Badalona és l’oferta que més tindrà 

en compte i la que primer estudiarà. En 
cas de renovar, Marcos seria el segon 
futbolista de la plantilla de cara a l’any 

Les categories 
inferiors, presents a 
la nit dels campions

El Rubí i el Martinenc, 
rivals al Torneig d’Històrics 

A mode de cloenda de la temporada, la 
Federació Catalana de Futbol organitzarà 
enguany un seguit de gal·les que tenen 
com a objectiu homenatjar i reconèixer 
els èxits de tots els equips del país que 
han aconseguit algun triomf. En la cele-
bració que se durà a terme a la delegació 
de Barcelona, el CF Badalona rebrà els 
títols corresponents a les lligues que han 
guanyat les categories Cadet B (campions 
de Primera), Aleví B i Benjamí E (cam-
pions i ascendits a Segona) i el primer 
Prebenjamí. A més de rebre els trofeus de 
cada una de les categories, cada un dels 
joves integrants d’aquests equips rebrà 
com a record un diploma que l’acredita 
com a campió. Una mostra més de la 
bona salut de les categories inferiors del 
Badalona.

Per contradictori que soni, el primer 
equip del Badalona encara no sap qui 
serà l’entrenador del proper curs i només 
coneix un dels futbolistes que integraran 

la plantilla, però en canvi si comença a 
saber quin serà part del planning de pre-
temporada. 
Com cada any, l’equip formarà part del 

vinent, donat que Ferrón és l’únic amb 
contracte encara en vigor. 

XAVI MUÑOZ VOL SEGUIR 
Un altre que assegura que el CF Bada-
lona és la primera de les seves opcions 
de futur és Xavi Muñoz. El mig centre, 
que ja porta tres temporades a l’entitat, 
podria ser un del següents en rebre una 
proposta dels gerents del club.

tradicional Torneig d’Històrics que anual-
ment es duu a terme com a preludi de la 
temporada, durant el mes d’agost. La set-
mana passada van donar-se a conèixer els 
grups. El Badalona ha quedar enquadrat 
en el primer, juntament amb el Rubí i el 
Martinenc. Per passar a les semifinals, 
l’equip haurà de ser el primer classificat, 
després d’haver jugat dos partits de no-
més 45 minuts contra els dos rivals del 
grup. Això serà el dia sis d’agost, que cau 
en dilluns. 
Si l’equip superés el grup inicial, es veu-
ria les cares contra el vencedor del grup 
segon, que està integrat pel Prat (recent 
ascendit a Segona B), el Santboià i el 
Jupiter. Aquest partit ja es disputaria en 
l’habitual format de noranta minuts, qua-
tre dies més tard de la primera fase, el 
deu d’agost. En cas de vèncer, jugarien 
la final. Tots els partits es disputaran al 
Municipal de Guinardó.
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Dissabte 
es tanca el 
període pre 
presentar-
se a les 
eleccions a la 
presidència 
del club

Setmana decisiva per 
saber si hi haurà candidats

El dubte de la 
banqueta 
segueix vigent 

Aquest dissabte és el dia límit marcat 
pel calendari electoral per conèixer les 
intencions dels possibles aspirants a 
la presidència del Badalona. Entre se-
tmana, el poc moviment i l’absència 
absoluta de soroll feien témer el pitjor. 
Els bons auguris i el parcial optimisme 
d’alguns membres de l’entorn escapulat, 
no s’havien traduït encara en la presenta-
ció efectiva de cap candidatura. 
Les perspectives, en canvi, no són del 
tot funestes. En el pitjor dels supòsits 

A l’hora de tancament del diari, encara no 
se sabia de manera oficial si Manolo Már-
quez acceptava renovar per una tempora-
da amb el Badalona o si bé, pel contrari, 
rebutjava la proposta. 
Darrerament, les impressions han estat 
contínuament canviants. Inicialment sem-
blava que la balança s’inclinava més cap 
al no que cap al sí. Es parlava que el Gi-
rona estava darrere del tècnic català. I era 
cert, però finalment el conjunt gironí de 
Segona va decidir-se per un altre entre-

-que seria que ningun soci s’atrevís a 
postular-se per ser president- els actuals 
membres de la junta gestora semblen 
decidits a continuar en els seus càrrecs. 
Segons paraules dels implicats, aquest 
seria un acte de responsabilitat en favor 
del club, una acció exempta d’intencions 
amagades i que tindria com a objecte 
assegurar la viabilitat a curt termini de 
la institució. 
En aquesta eventual tessitura -que pinta 
que acabarà sent l’escenari final- Felipe 

nador. També s’assegurava que Márquez 
no acabava d’estar massa convençut del 
possible projecte futur escapulat. Els pro-
blemes institucionals, la segura rebaixa 
del pressupost i la falta de continuïtat del 
gruix de l’actual plantilla semblaven argu-
ments de pes per, finalment, desestimar 
la renovació. 
Però en els últims dies hi havia més dub-
tes. Potser el tècnic estava reconsiderant-
ho. En qualsevol cas, la resolució del cas 
ha de ser del tot imminent.

Martínez continuaria sent el cap visible 
del projecte. Tot i que a principis de curs 
va assegurar que la seva presidència 
era del tot interina, que la seva estada 
al càrrec caducaria amb l’arribada de 
les eleccions, en les últimes setma-
nes ha donat a entendre que donada la 
nul·la predisposició per suplir-lo, ell 
faria l’esforç de seguir. La rumorologia 
apuntava a Miguel Ángel Sánchez com a 
possible candidat. Però ell assegura que 
vol seguir a l’ombra de Felipe Martínez.

Sant Gabriel Femení

La pedrera adrianenca, entre 
la millor de tota Catalunya
Acostumats en aquest espai a parlar dels èxits del 
primer equip del Sant Gabriel Femení, aquesta se-
tmana cal reservar aquestes línies per a la pedrera 
gabrielista femenina, que el passat cap de setmana 
va fer història. Les noies de l’equip aleví i de l’equip 
cadet van proclamar-se campiones de Catalunya, en 
les finals disputades a Martorell. En el cas de l’aleví, 
el matx va ser retransmès per les càmeres d’Esport3, 
que van gravar com les adrianenques passaven per 
sobre (6-0) de l’Espanyol. Més ajustada va ser la fi-
nal cadet, en què les futbolistes de Sant Adrià van 

derrotar el Barça per 2-0. D’altra banda, i mentre els 
entrenaments i les proves de jugadores continuen per 
confeccionar la plantilla del primer equip per a l’any 
que ve, la competició oficial en aquesta temporada es 
tancava ahir dijous, en la disputa dels quarts de final 
de la Copa Catalunya. Al tancament d’aquesta edició, 
el Sangra jugava al camp del Júpiter per mirar de 
guanyar i passar a les semifinals, que no es jugaran 
fins l’agost o el setembre. Aquest matx se’l va perdre la 
jugadora Olga Moreno, que ha passat pel quiròfan per 
ser intervinguda al genoll esquerre. 
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Bassas: "he inculcat un estil 
de joc que ens caracteritza"

Després de perdre el que hagués sigut 
el colofó extraordinari a una fase final de 
temporada impressionant, el reconeixe-
ment a la feina ben feta i a l'aposta pels 
jugadors de casa, era moment de fer un 
balanç d'una temporada inoblidable.
Per Víctor Cruz, la campanya dels pa-
rroquials ha sigut ni més ni menys que 
"excel·lent". I és que reconeix que els 
groc-i-liles han acabat molt per sobre 
dels objectius marcats: "hem aconseguit 
l'ascens a EBA, hem desplegat un gran 
joc a les fases finals i hem demostrat una 
molt bona organització de la final a 4". El 
tècnic recorda la brillant primera volta de 
campionat, en què van ser líders durant 
17 jornades, campions de la Copa Ba-
dalona i partíceps de la Copa Federació. 

"Aquesta campanya la titllaria d’irregular. 
Hem sigut capaços de fer el millor bàs-
quet –recordem les victòries a pistes com 
la del Sant Josep i el Mataró per més de 
30 punts– i de perdre més d'un partit amb 
els equips de la zona baixa". 
Malgrat haver-se quedat fora de la fase fi-
nal a l'última jornada de la campanya, Xavi 
Bassas es mostra content: "en aquests 
dos anys que m’he fet càrrec del primer 
equip de Montgat he aconseguit que un 
club que havia baixat a Primera Catalana 
hagi estat dues campanyes seguides entre 
els quatres primers de la lliga. A més, he 
inculcat un estil de joc que ens caracterit-
za i que a partir de la propera temporada 
–Bassas s'encarregarà de la direcció tèc-
nica de tot el club– espero que identifiqui 
a tots els equips de la casa". 

"Crec que hem sigut el millor conjunt de 
Copa Catalunya. Tot això, amb un equip 
fet amb gent de casa, gent de Badalona". 
Emocionat per tot l'aconseguit, Cruz no 
dubta en afirmar que "les gestes d'aquest 
quadre seran molt difícils de ser iguala-
des". "Som un equip històric i ha sigut 
una temporada històrica", conclou.

El tècnic, però, no amaga la frustració que 
va significar no poder jugar el playoff per 
l'ascens a EBA: "part de les raons passen, 
probablement, per la baixa definitiva a 
l'inici de campanya de Pablo del Tío. A 
això es van afegir els constants problemes 
físics de Lisard Termens que, juntament 

a la falta d’adaptació de Raul Castaño, va 
generar molts problemes en la posició 
d'ala-pívot".
Conscient dels errors, Bassas reconeix 
que l'equip ha après bones lliçons. "Es-
perem millorar la propera temporada", 
sentencia.

Va començar la temporada titubejant. 
Però al moment clau, a l'hora del playoff, 
va eliminar el gran favorit, el Martorell. 
Després a la Salle Reus i, amb l'ascens 
a la butxaca, es va convertir en inesperat 
amfitrió de la final de Copa Catalunya. 
Al Sant Josep, amb el seu gran rival fora 
de la cursa, li tocava culminar el somni a 
casa. Davant, però, es va plantar la millor 
defensa del campionat, aquell equip que 
segueix manejant com ningú els mecanis-
mes dels partits, la psicologia de la lluita i 
l'aprofitament de tot el que té. Els Lluïsos 
de Gràcia.
L'equació era de primer grau. Establerts bé 
els terrenys fèrtils i àrids de cada equip, el 

que primer canviés al seu favor la dinàmi-
ca, passaria a dominar el partit. I els visi-
tants van saltar endollats a la pista, amb 
un encert descomunal des de l'exterior per 
trencar la pressió que requeria l'envit. El 
Sant Josep només trobava en Dario la fór-
mula per intentar salvar els mobles abans 
del descans. Per sort, no van trigar en 
aparèixer Cuesta i Santín per solventar el 
descosit que estaven patint (31-34). 
A la represa, el control absolut va tornar 
a mans visitants. Contundència gracienca 
sense resposta rival. L'encert havia tornar 
a canviar el partit a la segona meitat. Ah, 
i la defensa. Una defensa increïblement 
sòlida que va convertir els Lluïsos, per uns 

El Sant Josep no completa el somni i acaba 
com a orgullós subcampió de Copa Catalunya

minuts, en un mur insuperable. Fins que 
va tornar a aparèixer Cuesta per aixecar la 
contesa. Amb la mel de la remuntada als 
llavis, els parroquials van tornar a veure 
com els graciencs es catulpaven al mar-
cador, sense nervis i amb una templança 
extraordinària. 
La resta va ser un vull i no tinc temps dels 
groc-i-liles. Enmig d'una cridòria desco-
munal de la graderia, l'encomiable resis-
tència i la sorprenent aparició de Diego 
Rodríguez (4 triples), del qual no hi havia 
notícies anteriors, no va tenir fruit. La re-
tallada de punts va ser ostensible, però 
l'encert visitant des de la línia de personal 
va impedir una gesta major.

Cruz: "Serà difícil que 
algú iguali les gestes 
d'aquest equip"
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Bon paper  
de l'escola 
Hongaresa

El Júnior 
dels Dracs, 
campió de 
Catalunya El passat diumenge 17 de juny es va dis-

putar a Barcelona el Campionat de Cata-
lunya d'esgrima en modalitat de sabre en 
la categoria d'edat 'menors de 17 anys', 
i dos membres del Club Esgrima Honga-
resa Badalona van poder pujar al podi de la 
competició.  En categoria individual, Víctor 
Portabella es va emportar la medalla d'or 
i Daniel García va poder aconseguir la de 
bronze.
Per el que fa al torneig per equips, l'equip 
badaloní format per en Víctor Portabella, 
Daniel Garcia, Oriol Farré, i Aitor Montoya 
es va haver de conformar amb una meri-
tòria medalla d'argent.

El júnior dels GAP Badalona Dracs és el 
nou campió de Catalunya en vèncer els-
Pioners de l'Hospitalet per 33 a 6. Els 
nois de Peter Brugnani van completar una 
setmana màgica que va començar fa dos 
diumenges, amb la consecució del títol de 
campions d'Espanya.
Els badalonins només van veure perillar el 
triomf al primer període. Un error durant el 
primer drive va permetre els Pioners ano-
tar el seu primer i únic touchdown, que no 
van poder completar amb l'extrapoint.
Al segon quart els Dracs van tornar a posar 
les coses al seu lloc i a exhibir el domini 
de tota la temporada. A la represa, els ba-
dalonins no van deixar opció a la sorpresa. 
Rubén Beltran #12, l'MVP, va rebentar el 
partit anotant 3 touchdowns i un assaig.

Badalona alberga les Jornades 
de Minibàsquet Català de 2012

Immillorable inici de temporada 
pel Club de Rem Badalona

El Palau Municipal d'Esports de Badalona i 
el Pavelló Països Catalans de la ciutat van 
albergar, el passat cap de setmana, les Jor-
nades de Minibàsquet de Catalunya 2012. 
Aquestes jornades van comptar amb els 
millors equips de minibàsquet catalans –
tant masculins com femenins– i com, en 
les darreres edicions, la competició no 
va ser la principal motivació, sinó també 
l'aspecte educatiu i pedagògic d'aquestes, 
així com el lúdic, tot emmarcat en una 
bona metodologia  tècnica.
No només els jugadors estan en fase de 

La platja de sa Caleta de Lloret de Mar va 
donar el tret de sortida a la X Lliga Cata-
lana de Llagut amb uns excel·lent resultats 
del Rem Badalona. En la categoria cadet, 
els nois van quedar segons, mentre que 
les noies van guanyar la regata. El juvenil 
masculí es va imposar a la cronometrada 
i a la final A. El debut a la lliga de l’equip 
sènior femení va ser realment bo, amb una 
segona plaça a la final B. Les veteranes van 
vèncer una accidentada final B i el sènior 
masculí, imperial com l'any passat, es va 
imposar a la cronometrada i a la final A.

formació, sinó també els entrenadors i els 
àrbitres. És per aquesta raó que junts, es-
pectadors inclosos, van intentar impregnar 
aquests dos dies de l'esperit i de la filoso-
fia del Minibàsquet català, on tothom hi té 
cabuda. 
Durant aquestes Jornades de Minibàsquet 
de Catalunya els esportistes es van allotjar 
al Seminari La Conreria, gestionat per la 
Fundació Pere Tarrés.
L'acte de cloenda es va celebrar el diumen-
ge 17 a la finalització del darrer partit al 
Palau d'Esports de Badalona.
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Continua el cicle Badalona a Escena al 
Teatre Zorrilla. La propera proposta serà el 
30 de juny a les 21 hores. Serà el torn de 
“Balneari”, una producció del grup de tea-
tre de l’Orfeó Badaloní dirigida per Albert 
López Vivancos. Un grup d’excompanyes 
d’estudis organitza una trobada per recordar 
vells temps després de molts anys sense 
veure’s. Escullen un balneari per passar un 
cap de setmana. Tot va bé fins que passen 
coses que no s’havien previst. Què passa 

en aquell lloc? Són on creuen que són? 
Diuen la veritat sobre les seves vides? Les 
entrades, a 10 euros, es poden aconseguir 
de dijous a dissabte de 18 a 20:30 hores 
i dues hores abans de cada espectacle al 
Teatre Zorrilla. El cicle de teatre Badalona 
a Escena seguirà el proper 8 de juliol amb 
l’obra “Por favor 7 minutos” de la compan-
yia Katalakaska i, el 15 de juliol, amb “10 
anys sentits” del grup de música Gospel 
Sentits.

El grup de teatre de l’Orfeó 
presenta “Balneari”

Els divendres 6, 13 i 20 de juliol el Mu-
seu de Badalona ens proposa una acti-
vitat que combina la visita cultural amb 
una vetllada musical a la Fábrica del 
Anís del Mono. La coneguda destil·leria 
de Badalona acollirà un any més Les Nits 
d’Estiu programades pel Museu. El dia 
6 serà el torn d’Atrium Quartet, qui ofe-
rirà un repertori de música del cinema. 
Divendres 13 de juliol la cantant Maria 
Coma presentarà el seu darrer treball 
“Magnòlia” i, finalment, el dia 20 de ju-
liol posarà el punt i final al cicle Gumbo 
Jazz Band. Les entrades es poden acon-
seguir a partir del 19 de juny a la recep-
ció del Museu a un preu de 13 euros. 
Cada persona podrà aconseguir un 
màxim de quatre entrades. L’aforament 
als concerts de les Nits d’Estiu és limitat.

Llueixen a Palafrugell 
escultures del taller BDN

Tornen les Nits d’Estiu a 
la nau de l’Anís del Mono

La sala 3 del Museo Can Mario de Pala-
frugell acull l’exposició “Fet al taller BDN”. 
La mostra inclou escultures realitzades a la 
ciutat per residents i ex residents del taller. 
Es tracta d’una bona ocasió per a conèixer 
els treballs artístics d’autors com Laura 
Ariño, Carlos Gavilán, Raül Hernández, 
Hélène Laffond i Mariana Zamarbide, en-

tre d’altres. També formen part d’aquesta 
exposició dues escultures de gran format 
de Franco Filipponi i Miquel Samitier 
instal·lades als Jardins de Sant Lluís de 
Palafolls. El visitant podrà gaudir de 13 
obres de 13 autors diferents. El moviment i 
la gravetat són alguns dels denominadors 
comuns de les escultures triades.

LegaxART, un 
espai dedicat 
a la pintura de 
Modest Sala
Al carrer Sant Bru número 2 de Ba-
dalona s’ubica una nova galeria d’art.   
Es tracta d’un espai dedicat a les 
pintures del badaloní Modest Sala. 
Amb el nom de Legaxart, la sala es 
pot visitar de dilluns a divendres. 
Sala, autor de pintura expressionista 
abstracta, ha exposat a Madrid, Bar-
celona i París. Les seves pintures a 
l’oli experimenten amb altres mate-
rials com el vernís o la terra en un 
exercici de collage. 

Susana Pueyo és una artista badalonina 
formada en interiorisme a l’Escola Massa-
na de Barcelona i en escultura a l’Escola 
d’Art i Disseny Superior Pau Gargallo de 
Badalona. Després d’haver participat en 
diverses mostres, tant col·lectives com 
individuals, aquests dies  exposa a la Ga-
leria Marcs de Badalona, a l’avinguda Martí 
Pujol. “La Fosca”, així és com s’anomena 
aquesta proposta, es pot visitar fins el 
proper 8 de juliol. El passat 14 de juny 
es va dur a terme l’acte d’inauguració de 
l’exposició. En aquest recull s’exposen 
pintures relacionades tant amb la figu-
ra humana com amb la ciutat, dues de 
les fonts d’inspiració més recurrents de 
l’autora. A banda d’explorar diverses textu-
res i estils interpretatius en format pintura, 
Susana Pueyo treballa també la ceràmica. 
El seus treballs es poden consultar a www.
susanapueyo.es.

L’artista 
badalonina 

Susana Pueyo 
presenta

  “La Fosca” 
a la galeria 

Marcs
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