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Creix 
l’incivisme
CiU demana més 
seguretat a la zona d’oci 
nocturn de Can Ribó 
mentre el PP assegura 
que la presència de 
la Guàrdia Urbana ha 
augmentat
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Augmenten els actes incívics
CiU insta al govern a recuperar l’antic dispositiu de seguretat de la zona d’oci de Can Ribó 
mentre el PP assegura que el nombre de patrulles ha augmentat les nits del cap de setmana

llador, es registressin diversos incidents. 
Els veïns de Canyadó es queixen també de 
males olors al carrer d’Orient, un vial molt 
transitat els caps de setmana.  Des del go-
vern asseguren que les brigades de neteja 
treballen per deixar en òptimes condicions 
el vial a partir de les 7 hores i que la policia 
local aixeca actes a aquells qui orinen a la 
via pública.

El nombre d’actes incívics registrats al 
polígon industrial de Can Ribó, espai de 
concentració de locals d’oci nocturn a 
la ciutat de Badalona, s’ha doblat en els 
darrers mesos. L’àrea de seguretat de 
l’ajuntament té la mirada posada en una 
de les sales musicals de la zona. Es tracta 
de la discoteca Bachata on ja s’han produït 
diverses baralles multitudinàries. Segons 

el grup municipal de Convergència i Unió, 
responsable de l’àrea de seguretat durant 
l’anterior mandat, també ha crescut el nom-
bre de persones que veuen begudes alco-
hòliques a la via pública, en especial dins 
l’àrea residencial del barri de Canyadó. És 
per aquest motiu que els convergents insten 
al govern municipal a reforçar la seguretat a 
la zona. Segons ells, el nombre de disposi-

la Guàrdia Urbana a l’entorn del polígon, a 
banda de les dues furgonetes dels Mossos 
d’Esquadra que normalment operen a la 
zona. Segons fonts municipals, està pre-
vist que en un futur aquest dispositiu de 
vigilància s’apliqui també els dies festius 
que d’entre setmana. Així ho ha anunciat 
el responsable de seguretat després que el 
passat 30 d’abril, vigília del Dia del Treba-

tius de vigilància ha disminuït i, per això, 
demanen al govern que recuperi l’antic 
operatiu policial que s’aplicava en aquesta 
zona els caps de setmana. Segons l’actual 
regidor de seguretat, Miguel Jurado, asse-
guren que el nombre de policies en aquest 
espai d’oci no només s’ha mantingut sinó 
que s’ha ampliat. Jurado afirma que les nits 
de divendres i dissabte hi ha 5 patrulles de 

 Es doblen els 
actes incívics al 
polígon de Can 
Ribó

 Els veïns es 
queixen d’aquells 
qui orinen al 
carrer

 La seguretat es 
reforçarà els dies 
festius

El regidor de seguretat, Miguel Jurado, 
ha anunciat que el proper mes de juny 
entrarà en funcionament la nova comis-
saria de la Guàrdia Urbana projectada al 
barri de Sant Roc. Aquestes dependèn-
cies, que havien d’estar operatives des 
del passat mes de març, també s’han 
vist afectades per la crisi i el projecte 
s’ha retardat per manca de pressupost. 
Finalment, però, el govern municipal 
ha trobat el finançament necessari per 
dur a terme les obres d’adequació. La 
nova comissaria ha de servir per refo-
rçar la seguretat a la zona sud de la ciu-
tat, en especial als barris de Sant Roc, 

Nova comissaria al juny
El Remei i Artigues. D’aquesta manera, el 
govern del Partit Popular pretén posar fre 
als actes incívics i als delictes que es pro-
dueixen en aquesta àrea. A més l’objectiu 
d’aquesta nova oficina és oferir un servei 
més proper a la ciutadania. La nova comis-
saria de la Guàrdia Urbana donarà atenció 
ciutadana les 24 hores del dia. En aquesta 
oficina, s’hi podran presentar denúncies 
però no atestats policials. A més, a la zona 
sud hi haurà dos cotxes de patrulla fixes 
a banda dels guàrdies de barri. Des del 
govern pretenen acabar amb els incidents 
de petita delinqüència que es registren a la 
zona sud de la ciutat.
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Aviat farà un any que per voluntat d’una bona part de badalonins, i la col·laboració ines-
timable de Ferran Falcó al capdavant de Convergència i Unió, Xavier Garcia Albiol va 
accedir a l’alcaldia de Badalona, després de petonejar diverses vegades la vara represen-
tativa de la màxima autoritat municipal. És hora doncs, de començar a reflexionar, sobre 
les conseqüències d’un canvi històric on els socialistes al cap de 32 anys al govern de la 
ciutat, s’ha vist relegats a ocupar els bancs de l’oposició.
D’entrada hauríem de dir que en aparença i per tot aquell que només sap el que passa a la 
nostra ciutat llegint el diari, l’ambient a Badalona ha canviat com una mitja, doncs de sortir 
als mitjans cada dos per tres per baralles als carrers, per la crema de contenidors i altres 
actes delictius, sempre amb la imatge publicada del que avui és alcalde, envoltat de tot un 
seguici d’incondicionals, responsabilitzant al govern municipal que presidia Jordi Serra 
de totes les desgràcies, hem passat a un gairebé mutisme, on la nostra ciutat, només surt 
als diaris molt de tant en tant, tot i que sempre, això si que no ha canviat, per qüestions 
més o menys escabroses i pròpies de la crònica negra.
És sabut però, que les aparences enganyen, i el que hem dit en el paràgraf anterior, no 
és una excepció, doncs la realitat és que els delictes a Badalona aquest darrer any, no 
només no han disminuït com Garcia Albiol jurava faria si era elegit alcalde, si no que han 
augmentat un 2%, segons indiquen unes estadístiques que l’inefable alcalde s’emparra en 
maquillar. De totes maneres, això no vol dir que Badalona sigui una ciutat especialment 
conflictiva, on no es pugui anar pel carrer sense que et robin el moneder o la cartera cada 
dia, si no que el nombre de delictes tot i l’augment, segueix essent prou baix i similar a 
d’altres ciutats del l’entorn metropolità de Barcelona. Però és clar, abans a Garcia Albiol 
quan era un aspirant a l’alcaldia, i sense preocupar-se per si posava en entredit el bon nom 
de la ciutat practicant el populisme més abjecte, magnificava la més petita de les accions 
punitives amb l’afany de posar en entredit al govern anterior, i ara des de una posició de 
mandatari, més aviat fa tot el contrari, amagar el que abans esbombava als quatre vents. 
Una altra qüestió és el tema del populisme, un dels exemples més clars l’hem tingut amb 
la promesa electoral dels llibres de text gratuïts per tothom, que el primer any de mandat 
no va poder complir, però que de cara al segon ha fet incorporar, ni que hagi estat amb ca-
lçador, en el pressupost que acaba d’aprovar en el darrer plenari municipal una partida de 
3 milions d’Euros. Un tema aquest que val la pena parlar-ne, doncs el nombre de víctimes 
que ha deixat pel camí, la obtenció dels recursos, ha estat de campionat. 
La partida, ha sortit de la supressió de diversos serveis socials, com el casal de pares i 
mares, la reducció de plantilla a l’Ajuntament o l’assignació de 86  que es feia als nens 
de famílies necessitades per la compra de material escolar. Ara gracies a això, l’alcalde es 
podrà fer la foto repartint xecs de 100  pels llibres escolars a nens de les escoles privades 
i d’elit de la nostra ciutat, que finalment són qui en sortiran beneficiats, doncs els nens de 
famílies que ho passen malament, tot just rebran 14  més, en haver-los suprimit els 86 
que ja tenien.
Son aquelles coses del que governa no pels interessos de tots, si no de cara a la galeria, 
com el tema dels desnonaments que els hi prometo tractarem un altre dia.

LES APARENCES ENGANYEN EN 
UN POPULISME GALOPANT

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

LA COLUMNA Polèmica a l’entorn del futur del 
Consorci Badalona Sud
Tot i que el govern local ha assegurat 
que, de moment, no està sobre la taula 
la supressió del Consorci Badalona Sud, 
els grups de l’oposició temen pel futur 
d’aquest òrgan cofinançat per l’ajuntament 
i la Generalitat de Catalunya. La reunió que 
havia de servir per aprovar els pressupos-
tos de l’entitat d’aquest 2012 ha quedat 
anul·lada. Davant d’aquesta incertesa, els 
grups de l’oposició s’han manifestat favo-
rables al manteniment del Consorci, una 
eina que consideren bàsica per al desen-
volupament de polítiques socials a la zona 
sud de la ciutat. Des del grup municipal 
d’ICV-EUiA insten al govern a celebrar un 
plenari obert a totes les entitats que treba-
llen als barris d’aquesta àrea.

na fer front al pagament de les factures 
pendents. El dictamen es va aprovar amb 
els vots favorables del grup municipal 
del Partit Popular i Convergència i Unió, 

Aquest dimarts es va aprovar en ple una 
operació d’endeutament a llarg termini per 
valor de 30,8 milions d’euros; un import 
que permetrà a l’ajuntament de Badalo-

Madrid aprova el Pla d’Ajust Local 
i avança 30 milions a proveïdors

l’abstenció del Partit dels Socialistes i el 
vot en contra del grup municipal d’Iniciativa 
Verds Esquerra Unida i Alternativa. De fet, 
serà el Ministeri d’Hisenda qui avançarà 
aquests diners i pagarà als proveïdors del 
consistori, molts d’ells pendents de cobrar 
treballs realitzats l’any 2011. L’ajuntament 
haurà de retornar en un període màxim de 
10 anys aquest préstec a les arques esta-
tals. Aquesta mesura, que ha estat pos-
sible després que l’executiu central hagi 
donat llum verda al Pla d’Ajust presentat 
pel govern el passat mes de març, suposa 
un respir per a la tresoreria local. A més, 
amb aquesta injecció de diners es perse-
gueix evitar el cessament de moltes petites 
i mitjanes empreses que es veien afectades 
per l’impagament de les administracions 
públiques i, així, evitar augmentar el nom-
bre de desocupats. A Catalunya prop de 40 
ajuntaments han quedat exclosos d’aquest 
ajut estatal en no complir els requisits.
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Ja hi ha 83 pisos embargats 
destinats a lloguer social
L’ajuntament de Badalona disposa de 40 
nous habitatges de lloguer social. Es tracta 
de pisos que han passat a ser propietat de 
les entitats bancàries després que els inqui-
lins fossin desnonats. Aquesta quarantena 
de pisos se suma a la borsa d’habitatges 
d’aquestes mateixes característiques que 
gestiona l’ajuntament des del passat mes 
de febrer. Els nous llogaters seran perso-
nes que es trobin en situació de vulnera-
bilitat i siguin seleccionades pels serveis 

socials. En la primera tongada de lliura-
ment d’habitatges socials de lloguer s’han 
inscrit 1.200 persones. Aquesta setmana 
ja s’han començat a signar alguns con-
tractes i la intenció del govern és donar les 
claus dels immobles als seus nous inqui-
lins el més aviat possible. Els beneficiaris 
hauran de fer front a un lloguer d’entre 140 
i 220 euros. La majoria de pisos, de dues 
a tres habitacions, es troben als barris de 
La Salut i Sant Roc. Amb aquesta mesura 

pionera el govern local pretén donar res-
posta a la necessitat d’habitatge social i 
alhora evitar l’ocupació  il·legal de pisos 
buits procedents d’embargaments. Segons 
fonts municipals, s’està estudiant la pos-
sibilitat d’ampliar el nombre d’habitatges 
gestionats pel govern amb finalitats so-
cials. L’ajuntament de Mataró ha decidit 
seguir l’exemple badaloní i ja ha sol·licitat 
a les entitats bancàries la cessió de la ges-
tió dels pisos buits.

  Aquesta 
setmana s’han 
començat a 
signar els primers 
contractes

 Els pisos es 
llogaran per un 
màxim de 220 
euros a persones 
en risc d’exclusió

Aquesta setmana s’ha iniciat una campan-
ya de control de les palmeres situades a 
La Rambla, al Passeig Marítim i al carrer 
Santa Madrona. L’objectiu és comprovar 
l’eficàcia dels tractaments aplicats i evitar 
la proliferació de l’escarabat morrut. De 
moment, l’equip tècnic ha proposat a l’àrea 
de medi ambient la tala de tres exemplars. 
El govern valorarà les anàlisis efectuades i 
decidirà si cal talar les palmeres afectades 
per evitar el risc de caigudes. Cada any es 
fumiguen uns 4 cops les palmeres.

El proper mes de setembre el curs escolar 
podria començar a les escoles públiques 
sense servei de menjador. El Consell 
Comarcal, responsable del pagament de 
les beques menjador, va tancar l’aixeta el 
passat mes de desembre. Des d’aleshores, 
les escoles han subsistit gràcies al com-
promís de les empreses de càtering que es 
van avenir a oferir aquest servei a tots els 

L’escarabat morrut 
amenaça les palmeres 
del Passeig i La Rambla

El retard en el pagament de 
les beques fa perillar el servei 
de menjador de les escoles

infants fins a finals de curs. De cara a l’any 
escolar vinent, però, les empreses de res-
tauració no es mostren disposades a tornar 
a confiar en l’administració que, de mo-
ment, encara no ha pagat les factures del 
segon trimestre. El president del Consell 
Comarcal, Jesús María Canga, ha anunciat 
que en breu es farà front als pagaments 
pendents.
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Sique preveu desencallar en breu 
el projecte de la llar residència

Malgrat els temps de crisi, la Fundació 
Sique segueix plenament activa i espera 
obtenir en breu els fons necessaris que 
permetin iniciar les obres d’adequació de 
la llar residència. Es tracta d’un projecte de 

pisos tutelats, amb una capacitat per a 20 
persones, que s’ubicarà a l’edifici de l’antic 
hostal Bétulo, al davant de l’edifici El Vi-
ver. Mentre les partides pressupostàries 
no arriben, l’entitat celebra fins aquest 

diumenge la novena edició del tradicional 
Mercat Solidari. El pavelló d’Ausiàs March 
s’ha convertit aquestes últimes setmanes 
en un supermercat molt especial. Empre-
ses d’arreu de l’estat han cedit productes 
que els membres de l’entitat venen a un 
preu reduït per recaptar fons. Els diners 
que s’aconsegueixen serviran per costejar 
la feina que Sique duu a terme en bene-
fici de persones amb diferent capacitat 
intel·lectual.

 El pavelló 
Ausiàs March acull 
el Mercat Solidari 
fins diumenge

El grup municipal del Partit Socialista de 
Catalunya insta al govern local a consen-
suar el pla d’usos del futur Centre Cívic i 
Cultural El Carme, encara en obres. Des 
del Partit Popular ja havien anunciat que 
no s’obrirà aquest equipament per manca 
de diners per afrontar el seu manteniment.  
Des del PSC demanen al govern que, un 
cop hagin finalitzat els treballs, organitzi 
una jornada de portes obertes per donar 
a conèixer les instal·lacions a la ciutada-
nia. Els socialistes volen que es tingui en 
compte l’opinió de les entitats a l’hora de 
definir el seu pla d’usos. Les obres, que 
han costat 7 milions d’euros a càrrec de la 
Mancomunitat de Municipis, ja estan gai-
rebé finalitzades. 

El PSC demana consensuar 
el pla d’usos del Centre 
Cívic i Cultural El Carme

Aquest dissabte i diumenge al matí els badalonins 
miraran cap al cel. El litoral s’omplirà d’estels en una 
nova edició de la festa Badalcel. També dissabte a la 
nit, a la platja dels Pescadors, tindrà lloc la tradicional 
“Festa a Baix a Mar”. Es tracta d’una sardinada popular 
en què no hi manca el rom cremat ni les havaneres. I  
diumenge, el Turó d’en Caritg acull la 33ena edició de 
la Festa de las Migas. La celebració anirà acompanya-
da de l’actuació dels gegant de Badalona. Ja al vespre, 
l’humorista Barragan oferirà un monòleg, i hi haurà un 
concert tribut a Camilo Sesto i l’actuació de Vanessa 
d’Operación Triunfo. 

L’ajuntament de Badalona, amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, ha posat un marxa el Servei 
d’Orientació Jurídica. Es tracta d’uns prestació des-
tinada als usuaris dels serveis socials de Badalona 
i Santa Coloma. Aquest servei, totalment gratuït, 
consistirà en oferir assessorament legal en matèries 
vinculades amb el dret civil i familiar. Les persones 
seran ateses, prèvia derivació dels serveis d’atenció 
bàsics municipals, a l’edifici d’El Viver per un pro-
fessional adscrit a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona.

Migas i Sardines, el plat fort 
d’aquest cap de setmana

Badalona posa en marxa un 
Servei d’Orientació Jurídica per 
a usuaris dels serveis socials
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CF BADALONA - CD TENERIFE LA PRÈVIA
                               Anada de la Primera Eliminatòria d’Ascens a Segona Divisió - Camp del Centenari - Diumenge 20 de Maig a les 18.30 

Tota la ciutat en torna a parlar. El CF Ba-
dalona és trending topic entre les con-
verses dels badalonins. Si durant l’any 
l’equip no ha existit per a pràcticament 
ningú, ara tothom s’enfundarà la sama-

El Badalona fa bons els pronòstics: 
el play-off torna a ser una realitat

El Dénia no tenia cap necessitat d’entregar-
se. Ja salvat, havia d’actuar de convidat a 
la seva pròpia casa de la festa del Badalo-
na. I va saber complir amb el paper. Amb 
una intensitat relativa, va intentar molestar 
una mica en l’inici del partit, però els de 
Manolo Márquez sabien què es jugaven i 
no estaven disposats a deixar-ho escapar 
després de tant d’esforç. Serramitja -un 
dels homes claus en el gran esprint final 
de l’equip- va provocar un penal als trenta 
minuts que Vázquez no va fallar. Amb tot 
de cara, el Badalona va saber contenir els 
intents de perill dels locals. L’entrada de 
Xavi Muñoz i Pugui va donar aire l’equip 
escapulat, que va aconseguir sentenciar 

Camp Nou de Dénia
Álex Marcos
Pomar  Ferrón
Gomis Pelegrí (Bueno 80’)

 San José Vázquez
Gallardo César Soriano
Germán (Ufarte 69’) Ceballos
Pifarré (Juanma 60’) Robles (X. Muñoz 52’)
Chumillas Ignasi (Pugui 66’)
Gregory  Serramitja

 Rubén  Álex García
Pau Franch  Goikoetxea

Nino Lema Manolo Márquez
Àrbitre: Gallego Gambín (col·legi murcià)
GOLS: 0-1, Vázquez (minut 30) (penal); 0-2, Álex 
García (minut 72)

20

DÈNIA     BADALONA

CF BADALONA
Entrenador Manolo Márquez

Soriano

Víctor

Goiko

Álex G.

Xavi M. Robles

Ferrón
Pelegrí Vázquez

Marcos

Serramitja

CD TENERIFE
Entrenador Quique Medina

Perona

Ratón Ariadne Zazo

Marcos Bravo

Sicilia Tarantino Llorente Medina

Aragoneses

rreta blava i animarà l’equip. El mèrit és tot 
de l’equip i el cos tècnic, que han fet viable 
quelcom que un mes enrere semblava qui-
mèric. En una situació institucional precària, 
sobre el camp el Badalona ha tornat a res-

Cita amb la història contra un històric
pondre. I la recompensa no podia ser millor. 
Posats a jugar-se l’ascens a Segona, la idea 
de fer-ho contra un històric del futbol estatal 
com el Tenerife, amplifica la importància de 

la fita. El Centenari, diumenge, serà testi-
moni de la primera part de l’eliminatòria. 
El Badalona no és favorit, però segur que 
no jugarà acomplexat i lluitarà.

el triomf al minut 72 amb un gol d’Álex 
García. 

  Equip  PTS GF GC

 1. Atlètic Balears 72 65 39
 2. Oriola 68 50 33 
 3. Huracán 66 48 30
 4. Badalona 65 48 26
 5. Llagostera 64 44 28 
 6. L’Hospitalet 62 46 34
 7. Lleida 59 50 40
 8. Reus 57 43 37
 9. Olímpic 57 41 28
 10. Sant Andreu 53 47 44
 11. Terol 52 45 43
 12. Mallorca B 51 49 47
 13. València B 50 52 54
 14. Ontinyent 49 39 44
 15. Dénia 47 39 38
 16. Saragossa B 44 46 60
 17. Andorra 40 40 55
 18. Gandia 37 34 49
 19. Manacor 24 39 74
 20. Maonès 16 13 75

 Dénia 0  - Badalona 2   
 Llagostera  2 - Maonès 0
 Terol  5 - Mallorca B 1
  Manacor  1 - Ontinyent 5
 Reus  2 - Saragossa B 3
 L’Hospitalet 1 -  Olímpic 1
 Huracán 1 - Atlètic Balears 0
 Gandia 1 - Andorra 2 
 Sant Andreu 2   -  València Mestalla 4 
  Lleida 1  -   Oriola  2 

Resultats 38a Jornada

Classificació 2A B GRUP 3

St. Gabriel

En busca d’un 
triomf per 
acomiadar la 
temporada al 
Ruiz Casado
Aquest diumenge, el primer equip del 
Sant Gabriel Femení i la seva afició tin-
dran una ocasió immillorable per viure 
un gran matí: aprofitant que l’equip juga 
el seu darrer partit de lliga com a local 
les de Pedro Martín voldran agrair amb 
un triomf el suport dels seguidors adria-
nencs. L’ocasió arriba després d’una nova 
derrota lluny de Sant Adrià, la que es va 
produir diumenge passat al camp del 
Rayo Vallecano (5-1), aspirant a lluitar 
per la Copa de la Reina. El comiat del 
feu adrianenc, però, no serà pas fàcil, 
doncs qui visitarà el Ruiz Casado serà un 
Llevant que encara aspira a poder jugar 
aquesta Copa. De perdre, el ‘Sangra’ po-
dria perdre la desena posició. 
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Báez segella la 
seva renovació

Pere Tomàs i Oliver es 
mullen: “Ens volem quedar”

El Prat enfonsa el Barça i avui 
inicia la final contra l’Ourense

Eulis Báez va donar aquesta setmana el seu 
OK per continuar un any més vinculat a la 
Penya. El pivot dominicà va arribar ja ini-
ciada la temporada i va signar un contracte 
fins a final de temporada i ell, no el club, 
es guardava l’opció de segellar un segon 
any si estava satisfet. Eulis Báez, que ha fet 
unes mitjanes de 9,5 punts i 5,2 rebots en 
24 minuts de joc,  va confirmar que executa 
l’opció que tenia per renovar un any més: 
“M’encanta aquesta ciutat i el club, l’afició 
és genial i la meva família està molt a gust 
a Badalona. Per a mi són coses importants 
en la meva vida i en la meva carrera. Per 
això penso quedar-me aquí l’any que ve.” 
El seu fill juga al premini A de l’escola de 
bàsquet del Joventut. Báez també va valo-
rar el curs: “En la segona volta vam jugar 
molt millor. Com més temps jugues amb 
els teus companys millor t’entens amb ells 
i l’entrenador. L’any que ve ho soluciona-
rem aviat”. Amb Báez renovat i Jordi Trias i 

El Prat Joventut inicia avui a Ouren-
se la final de la LEB Plata després 
d’arrasar el Barça B a la semifinal (3-
1) i haver guanyat 8 dels últims 9 par-
tits als blaugrana des del curs passat. 
El vinculat de la Penya té el factor en 
contra en aquesta eliminatòria al mi-
llor de cinc partits. Avui i diumenge 
juguen a  Galícia i dimecres el tercer 
partit al Prat. En el cas que s’hagués 
de disputar un quart partti seria també 
al Prat, segurament divendres, i en cas 
d’un cinquè i definitiu seria a Ourense.

El capità del Fiatc Joventut Pere Tomàs va 
assegurar ahir que la seva intenció és renovar 
per a la Penya, que el club ho sap i que coneix 
perfectament les seves intencions. El Fiatc 
Joventut ja li va passar una oferta al mes de 
desembre abans de que es lesionés però lla-
vors Pere Tomàs va decidir esperar. Ara però, 
després d’un any en blanc i haver de fer una 
llarga recuperació les circumstàncies han can-
viat: “Sóc conscient com està econòmicament 
el club i el què puc demanar, sé que aquest 
any vinent tenint en compte la lesió potser 
hauré de baixar una mica la meva fitxa però si 
després estic bé vull que es compensi perquè 
el contracte que volen fer és llarg”. Aquesta 
setmana la Penya ha tornat als entrenaments 
postemporada i un altre dels jugadors que ha 
estat per. sobre del què s’esperava d’ell com és 
Albert Oliver va manifestar també la seva in-
tenció de seguir a la Penya: “Estic molt a gust i 
m’agradaria quedar-me, veurem quines inten-

Nacho Llovet amb contracte, el joc interior 
de la Penya queda pendent de la renovació 
d’Henk Novel i el fitxatge d’un nord-ame-
ricà enlloc de Latavious Williams, que té 
ofertes econòmicament superiors.

El pivot dominicà 
tenia una opció 
per allargar un 
any més el seu 
compromís amb 
el Fiatc Joventut 
i no ha volgut 
esperar més

Dels 11 jugadors 
de la primera 
plantilla només 
tres tenen 
contracte, la 
resta acaben el 
30 de juny

cions té el club i si ens posem d’acord”. D’altra 
banda, Obasohan ha arribat a un acord amb els 
Cocodrilos de Caracas, per ser relleu temporal 
de Carl Elliot en el play-off de la lliga veneçola-
na. Abans de deixar Badalona, Obasohan, que 
no continuarà al Fiatc Joventut, va explicar que 
li agradaria continuar a l’ACB.
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Cuesta dóna la classificació al Sant 
Josep per a la fase d'ascens
I la tragèdia va aterrar a Montgat. A casa 
d'un equip que ha demostrat que pot fer el 
millor joc de la categoria, però que tam-
bé és capaç de ser el màxim exponent de 
la irregularitat. Un conjunt que, malgrat 
vèncer a Argentona amb una arrencada 
fulminant, no depenia d'ell mateix i va aca-
bar per clavar el genoll. Fora de l'ascens. 
Fracàs? Segurament. •
Qui es va colar, per mèrits propis, va ser 
un Sant Josep que va comptar amb 
l'inestimable ajuda de Cuesta. 32 punts 
del jugador i un darrer període ple de fe 
i bon joc van empènyer als parroquials a 
saborejar la glòria. •
Un triomf hagués donat a la UBSA el fac-
tor pista i, segurament, ales per afrontar 
la promoció de descens. Però un segon 
període d'escassa aportació ofensiva va 
ensorrar totes les aspiracions d'un equip 
que al llarg de la campanya ha funcionat 
a ratxes i que ara s'haurà de jugar la vida 
davant l'AESC Ramon Llull. •

Relaxa't per la tranquil·litat que dóna la 
feina ben feta, el Santa Coloma està di-
buixant un final de temporada molt lluny 
del seu potencial. Davant el Masnou, 
l'actuació de Guinart i Cid, juntament amb 
una pròrroga sense ambició,  van ser mas-
sa per un equip que haurà de carregar bé 
les piles si vol aspirar a competir a la fase 
final d'ascens. •
La Minguella va despedir la categoria 
amb una victòria que els treu de la darrera 
plaça i que va servir per confirmar l'excelsa 
campanya de Valle. •
El Mataró va superar de principi a fi a 
un ABB que fa jornades que va baixar la 
persiana, sense opcions, i que ha d'estar 
orgullós per tot l'aconseguit.

RESULTATS COPA CATALUNYA
Salt - Quart                                       73-57
Argentona - Montgat                    78-90
Sant Cugat - Castellar                 69-70
Minguella - Blanes                        71-64

Sense tensió competitiva ni cap objectiu en 
joc, res més lluny del tòpic de l'honor, el 
Sant Andreu de Natzaret va vèncer el 
Tiana en un derbi descafeïnat. Amb més 
errors de l'habitual, els badalonins en van 
tenir prou apretant l'accelerador a les aca-
balles del matx (76-73). •
A remolc, erràtics i potser sense convicció 
en un final ajustat, el Círcol Catòlic va 
ensopegar a Cabrera (70-67) i haurà de 
jugar la promoció de descens contra el 
Berga, amb el factor pista en contra. •
També va caure en fase de descens el Sant 
Josep, que després d'un inici pletòric 
del Sant Narcís i remuntar la quimera de 
17 punts, a pas de formiga, va perdre de 
la manera més cruel, amb un triple rebut 
al darrer segon de partit (64-62). El proper 
rival, l'Esfèric de Terrassa. •
El Llefià va despedir una paupèrrima tem-
porada amb victòria a Premià (63-71).

Quan la temporada agonitza, quan és mo-
ment de vida o mort, cara o creu, en plena 
promoció per evitar el descens de Copa 
Catalunya Femenina, el Draft Gramenet 
ha respòs amb la grandesa dels gegants. I 
és que el primer partit de la sèrie –recor-
dem, al millor de tres matxs– que enfron-
tava a l'esquadra colomenca contra el Valls  
es va resoldre a favor de les primeres.
A l'inici del playoff, doncs, el Draft va fer 
un pas de gegant per mantenir la categoria. 
En un duel en què les bones accions defen-
sives van determinar el ritme de partit, les 
jugadores visitants es van veure ofegades 
per la constant pressió i la baixa anotació. 
Les colomenques, amb una molt bona va-
loració conjunta, van destacar en el seu joc 
coral, mentre que les de Valls van disputar 
un enfrontament seriós, amb bones inter-
vencions individuals, però amb notables 
irregularitats com a conjunt (61-58).

Sant Josep i 
Círcol jugaran 
la promoció 
de descens

Pas de gegant 
del Draft al 
primer duel de 
la sèrieAdepaf - UBSA                                 70-63

Quart - Argentona                          80-70
El Masnou - Santa Coloma         74-66
Mataró - ABB                                   82-53

CLASSIFICACIÓ
1. Mataró (22-8), 2. Sta. Coloma 
(20-10), 3. Salt, 4. Sant Josep, 5. 
Montgat (19-11), 6. Sant Cugat (17-
13), 7. ABB, 8. Adepaf (15-15),  9. 
Quart, 10. El Masnou, 11. Castellar 
(14-16), 12. Vic (12-18), 13. Blanes, 
14. UBSA (11-19), 15. Minguella i 
16. Argentona  (9-21)

PLAYOFF D'ASCENS
Mataró - Igualada; Santa Coloma - 
Salle Reus; Lluïsos de Gràcia - Salt; 
Martorell Sant Josep 

FASE DE PERMANÈNCIA
Castellar - Ribes; Vic - Santpedor; 
Tàrrega - Blanes; AESC - UBSA

Poliesportiu

Medalla de bronze al 
Campionat d'Espanya 

Badalona acull una gran  
cita de la motonàutica
El Port de Badalona acull en aquesta tem-
porada dues cites esportives mundials 
de primer nivell, que comptaran amb la 
presència de representants de fins a quinze 
nacionalitats diferents. El primer esdeveni-
ment és el proper cap de setmana del  19 i 
20 de maig, quan té lloc el Campionat del 
Món de Motonàutica Endurance Class B, 
en quatre categories: Class Boat, Class S2, 
Class S1 i Class Pro. 
Hi haurà proves dissabte a les 13:00 hores 
i a les 17:30 hores i diumenge a les 12.00 
hores.

Les aigües de la Bahia d'Algeciras van ser 
les encarregades d'acollir el passat cap de 
setmana el XXVIII Campionat d'Espanya 
d'Embarcació Fondejada amb un èxit de 
participació i de captures. La selecció ca-
talana es va poder alçar en la tercera posi-
ció per darrera de la comunitat murciana 
i balear. L'èxit català es va completar amb 
la segona posició en categoria individual 
de Josep Maria Prat, actual campió de Ca-
talunya. Els esportistes badalonins, Quim 
Arqué i Josep M. Lleida, del CPE Badamar, 
van fer un bon paper a la competició, fent 

uns primers i uns segons de barco en les 
respectives mànegues, en una competició 
amb més de 96 esportistes d'alt nivell. 
Aquest diumenge tornen les competicions 
a Badalona amb el 2n Concurs Social 
d'Embarcació Fondejada.

La segona cita internacional serà del 25 
al 31 d’agost i es tracta del Campionat del 
Món de la classe X-35 de Vela. 

Aquest cap 
de setmana 
es decideix el 
torneig
Durant aquesta setmana s'està jugant el 
XVIII Torneig de Tennis Ciutat de Badalona 
IBERMODUL, 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 mas-
culí", el també conegut com a Open Me-
morial Joan Cunill entregarà fins a 2.200 
euros en premis. Aquest cap de setmana 
es decidirà qui serà el guanyador.
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Arriba al 
Museu de 
Badalona 
el cicle de 

concerts de 
Primavera

Des d’aquest dimarts es pot veure  al Mu-
seu de Badalona l’exposició “50 anys de la 
Festa del Badiu”, un repàs al mig segle de 
vida d’aquesta celebració popular que co-
incideix amb les Festes de Maig. La mos-
tra, organitzada pel Museu de Badalona i 
l’Associació de Veïns del Centre, es podrà 
visitar fins el proper 3 de juny. La Festa del 
Badiu va néixer de la mà de badalonins 
vinculats als agrupaments escoltes Sant 

Jaume i Rosa Busqué l’any 1963, en plena 
dictadura franquista. L’exposició està inte-
grada per un conjunt d’instantànies i una 
pel·lícula de l’any 1982. La mostra, a més, 
anirà acompanyada d’un col·loqui, que 
tindrà lloc al mateix Museu de Badalona 
el dia 30 de maig, a les 19 hores, on per-
sones que han participat en l’organització 
de la Festa en èpoques diverses explicaran 
les seves experiències i anècdotes.

El Cryptshow Festival bat 
rècords amb 240 curts inscrits

Una mostra relata els “50 
anys de la Festa del Badiu”

El Cryptshow Festival celebra la seva si-
sena edició batent records de participació. 
Enguany més de 240 curtmetratges, d’un 
total de 21 països d’arreu del món partici-
pen al VI Premi Serra Circular. El jurat de 
selecció n’ha triat 44 que formaran part de 
la Secció Oficial i optaran al premi de 666 
euros. Es tracta de la Secció Oficial més 
internacional del Cryptshow Festival, amb 

una elevada participació de produccions 
franceses, canadenques, mexicanes i ale-
manes. Entre els curts que participen en 
la Secció Oficial destaca la presència del 
curtmetratge anglès “A Morning Stroll” de 
Grant Orchard, guanyador del millor curt 
d’animació a Sundance 2012. El Crypts-
how Festival se celebrarà entre l’11 i el 15 
de Juliol a Badalona.

El concurs el Badaloní de 
l’any arriba a la recta final
L’actor Jordi Dauder, l’esplai Aspirantat 
de Sant Josep i el conegut activista veï-
nal Josep Valls són els tres finalistes de 
la primera edició del concurs “El Badalo-
ní de l’any”. En aquesta fase del concurs, 
organitzat per la revista El Tot i la sala 
Sarau 08911, ja han votat unes 3.000 
persones. Ara només queda l’elecció final. 
Serà aquest divendres a les 23 hores, a la 

sala Sarau 08911 del polígon de Can Ribó, 
quan tindrà lloc la gala especial en què es 
donarà a conèixer el nom del escollit com 
a  “Badaloní de l’any”. Els detalls d’aquesta 
nit s’han mantingut en secret pels respon-
sables d’aquesta primera edició del con-
curs; un certamen que confien en repetir 
en un futur després d’haver assolit un gran 
èxit de participació ciutadana. 

Jason Mraz 
actua a l’Olímpic
Ja estan a la venda les entrades 
pel concert que oferirà Jason Mraz 
al Palau Olímpic de Badalona el 
proper 16 de novembre. Mraz serà 
el cap de cartell dels concerts de 
l’FNAC  Music Fest 2012. El can-
tautor interpretarà alguns temes 
clàssics de la seva trajectòria i tam-
bé les peces del seu darrer treball 
“Is a Four Letter Word”.

Restes arqueològiques i música clàssica. 
Aquesta és la proposta cultural del Museu 
de Badalona per les properes setmanes. 
El cicle de Concerts de Primavera ja ha 
començat. Fins el proper 17 de juny, cada 
diumenge al matí, de 12 a 13 hores, el 
Conservatori de Música de Badalona ofe-
rirà un concert a l’espai de les Termes i el 
Decumanus. Alumnes i exalumnes inter-
pretaran un repertori de música de cambra 
format per peces d’Albéniz, de Piazzolla, 
de Schubert, d’Stravinsky i de Brahms. 
Totes les sessions són gratuïtes i es di-
rigeixen a tots els públics. Precisament, 
aquest dissabte 19 de maig, a les 17 hores, 
l’arqueòleg Piquipala visitarà el Museu de 
Badalona. Serà ell qui ofereixi un recorre-
gut pel llegat arqueològic de la ciutat. Els 
assistents podran aconseguir entrades 
gratuïtes a tots els museus de la Xarxa de 
Museus i Jaciments de Catalunya.
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