
Núm. 352

Exemplar gratuït

Del 25/05 al 31/05 de 2012  

S’anul·len 
els casals 
d’estiu 
municipals 
per motius 
econòmics

Més de 
2.000 visites 
a les termes 
romanes en 
la Nit dels 
Museus

 ACTUALITAT    P.6

 CULTURA              P. 14

SOS Ensenyament

Foto: Aina Deulofeu

El ple municipal decidirà 
la permuta dels terrenys 
del Joventut al Mas Ram



Publicitat
 publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

2 Núm. 352
Del 25/05 al 31/05/2012



Núm. 279
Del 15/10 al 21/10/2010 Reportatge

Redacció - redaccio@diaribns.com

3Núm. 352
Del 25/05 al 31/05/2012

Les escoles diuen prou!
Segons la direcció de les escoles públiques badalonines el seguiment de la vaga d’ahir va ser 
de prop del 66%, una xifra que el Departament d’ensenyament redueix fins al 31%

per aula, els retards en el pagament de les 
beques menjador i els ajuts per als llibres de 
text, el retard a l’hora de cobrir les absències 
per malalties o llicències i la reducció del 
nombre d’interins han fet vessar l’última gota. 
A Badalona la vaga de dimarts 22 de maig 
va estar secundada també per gran part de la 
comunitat educativa; prop del 66% segons la 
direcció de les escoles públiques. A l’Institut 
Badalona VII, el professorat va secundar la 
vaga massivament mentre només 25 dels 
500 alumnes van assistir a classe. Els qui 
ho van fer però, van optar per dur a terme 
mesures reivindicatives a la mateixa escola, 
la qual van farcir de pancartes en contra de 
les retallades. També a l’Institut La Pineda 
el seguiment de la vaga va ser tot un èxit, 
el 80% dels professors no van anar a treba-
llar i només dos alumnes es van presentar 
a classe. Pel que fa a les escoles públiques 
badalonines, el nombre de treballadors i 
alumnes que van secundar la convocatòria 
també va ser molt representatiu. A l’escola 
Josep Boada, del barri de Sant Roc, el 68% 
dels alumnes no va anar a classe mentre que 
el 33% dels mestres van fer vaga. A l’Artur 
Martorell només hi va haver serveis mínims 
i un nombre reduït d’alumnes va fer acte 
de presència. A l’escola d’infantil i primària 
Gitanjali, el claustre va decidir no secundar 
la vaga. Un cop van finalitzar les classes, la 
comunitat educativa es va reunir a les portes 
del centre per fer una cassolada.

Alumnes, pares i mares, mestres i professors 
han tornat a sortir al carrer per dir prou. La 
comunitat educativa en bloc s’ha manifestat 
per les principals capitals catalanes en contra 
de les retallades anunciades, tant pel govern 
de la Generalitat com per l’executiu central, 
en matèria de sanitat. L’augment de les ràtios 

 Els serveis 
mínims es van 
mantenir sense 
incidències

 En alguns 
centres es van 
fer accions de 
protesta

 La vaga va tenir 
més seguiment 
als centres públics 
que als privats

La gratuïtat dels llibres de text per als 
alumnes badalonins, una promesa 
electoral del Partit Popular, serà una 
realitat el curs vinent. Ara bé, les es-
coles i instituts encara estan pendents 
de saber com s’aplicarà aquesta me-
sura. Segons el regidor d’Educació, 
Juan Fernández, la gratuïtat dels lli-
bres de text passarà per la reutilització 
d’aquest material escolar. Així, doncs, 
els centres escolars que vulguin rebre 
aquest ajut hauran d’assumir la socia-
lització de llibres; també els concertats 
o privats. Precisament, dijous passat la 
Federació d’Associacions de Mares i 

I els llibres de text... quan?
Pares de Badalona i l’Associació de Direc-
tors de les escoles públiques badalonines 
van oferir una roda de premsa per tractar 
aquesta qüestió. Aquesta representació de 
la comunitat educativa ja havia fet arribar 
una petició al govern local en què dema-
nava l’agilització d’aquest procés per tal de 
poder programar el més aviat possible el 
curs vinent. Es fixaven com a data límit per 
obtenir una resposta el passat 18 de maig. 
Segons diuen, el govern no ha donat sen-
yals i, per això, demanen que es respectin 
les socialitzacions de llibres ja existents en 
alguns centres. El govern ha anunciat que 
en breu es farà públic el programa previst.
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L’àrea de comerç i consum de l’ajuntament 
de Badalona ha habilitat a l’edifici El Viver 
una oficina d’informació i assessorament 
adreçada a les persones que s’han vist 
afectades per les retencions de les parti-
cipacions preferents, un producte que les 
entitats bancàries van vendre en temps de 
bonança sense alertar convenientment, se-
gons diuen els usuaris, dels seus riscos. 
L’obertura d’aquest espai informatiu, total-

Ja està en marxa l’oficina 
d’informació als afectats 
per les preferents

ment gratuït, respon a les demandes de la 
Plataforma Estafa Banca i a una moció pre-
sentada en el ple municipal pels grups de 
l’oposició. Segons el govern, s’ha optat per 
oferir aquest servei després de detectar un 
gran nombre de consultes. Des de la Plata-
forma Estafa Banca opinen que a Badalona 
hi podria haver uns 3.000 afectats i dema-
nen als implicats que s’apuntin al registre 
oficial habilitat a l’oficina local.

Els que cobrin la renda 
mínima no pagaran l’aigua

  Els beneficiaris 
no hauran de 
superar els 100 
litres de consum 
per dia

 Aquesta ajuda, 
d’un any, permetrà 
estalviar uns 140 
euros per unitat 
familiar

Els badalonins que cobrin la Renda Mínima d’Inserció quedaran 
exempts de pagar els rebuts de l’aigua durant un any a partir d’aquest 
mes de juny. Així ha quedat establert en un conveni signat entre 
l’ajuntament i la Fundació Agbar. El president d’aquesta entitat, Ángel 
Simón, va fer pública aquesta mesura el passat mes de març coin-
cidint amb la celebració del Dia de l’Aigua. En total, prop de 11.400 
famílies catalanes es beneficiaran d’aquesta mesura. L’ajuntament de 
Badalona s’ha compromès a facilitar a la companyia la informació ne-
cessària per agilitzar els tràmits que permetin als afectats acollir-se 
a aquesta ajuda el més ràpid possible. Aquells que compleixin amb 
els requisits hauran de sol·licitar un formulari a l’oficina d’atenció al 
client de la Societat General d’Aigües de Barcelona. Es beneficiaran 

El ple decidirà la permuta dels 
terrenys del Mas Ram
Un dels temes més importants a debatre el 
proper dimarts en el ple municipal, és la 
proposta de permuta que fa l’Ajuntament 
als terrenys que té Grogasa 22 SL al ba-
rri del Mas Ram. Grogasa 22 S.L., és el 
nom de la societat amb capital del Club 
Joventut Badalona SAD, que des de fa un 
parell d’anys està intentant instaurar un 
operador comercial en els seus terrenys 
que es troben dintre de la urbanització. La 
negativa frontal dels veïns a que s’intal·li un 
operador dintre la zona residencial (tot fa 
preveure que seria Mercadona) ha fet que 
es mirin altres opcions properes per poder 

trobar-li una sortida. És aquí, a proposta 
de l’ajuntament segons el conveni, que li 
ofereix una possibilitat d’intercanviar-lo 
amb un terreny municipal, catalogat de 
zona verda, però que ja no seria necessari 
accedir-hi des de la urbanització. Aquest 
nou terreny llindaria amb el lateral de la 
B-20 (Av. Llenguadoc) i la Carretera de la 
Conreria. La permuta consistiria en què 
l’ajuntament es quedaria amb els 6.075m 
de Grogasa i Grogasa agafaria uns 5.130m 
del total del terreny (19.000m) municipal 
i es canviarien uns 3.500m aprox.de zona 
verda a superfície comercial. En termes 

econòmics, l’ajuntament no haurà de fer-se 
càrrec ni de la reurbanització del seu nou 
terreny, que aniria a càrrec de Grogasa, ni 
tindria que abonar, en principi, cap càrrec 
en concepte d’indemnització. En canvi, 
l’ajuntament es compromet a tramitar amb 
la major celeritat possible una modificació 
del PGM. Amb aquesta permuta i sen-
se l’impediment ara dels veïns es podria 
intal·lar un operador com és Mercadona 
i facilitar al club uns ingresos que li ani-
rien molt bé per la seva delicada situació 
econòmica. Per altra banda, els partits polí-
tics de l’oposició (PSC, CiU i ICV-EUA) no 
tenen la decisió presa perquè a hores d’ara 
continuen amb la recollida d’informació. 
L’ajuntament ha ficat aquest punt en últim 
moment d’urgència per al ple d’aquest mes 
que se celebra aquest dimarts.

  Un estudi de 
l’ajuntament 
argumenta un 
grau d’aïllament 
del barri i dèficit 
d’equipaments 
comercials  

Imatge de Google Earth

Terreny de 
Grogasa 22 SL 
zona comercial

Terreny 
municipal 
zona verda

B-20

d’aquesta subvenció aquelles persones que 
cobrin la Renda Mínima d’Inserció i que no 
superin els 100 litres de consum per persona 
i dia. Aquest és el consum requerit per cobrir 
les necessitats bàsiques segons l’Organització 
Mundial de la Salut. Es preveu que l’estalvi 
per a les famílies superi els 140 euros anuals. 
Segons el director d’AGBAR a Catalunya, Al-
berto Martínez Lacambra, la companyia busca 
amb aquesta mesura una major complicitat i 
empatia amb la societat, sobretot amb aquells 
que pitjor ho passen per la crisi.
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Torna a estar operatiu el 
programa Estudiem de Nit

Després que el passat desembre se su-
primís el programa Estudiem de Nit per 
manca de pressupost, el govern local ha 
tornat a posar en marxa aquest servei a les 
biblioteques Can Casacuberta, al Centre, 
i Xavier Soto, a Llefià, coincidint amb la 
temporada d’exàmens de selectivitat i el fi 
de curs a les universitats. Segons explica 

el regidor de Joventut, Juan Fernández, 
els costos d’aquest servei, 7.000 euros en 
l’anterior edició, s’han ajustat. A més, en 
aquesta ocasió el programa Estudiem de 
Nit s’ha ampliat passant de dues a quatre 
setmanes, com s’havia fet anteriorment. 
Aquest pla pretén afavorir l’estudi dels 
més joves. La biblioteca Can Casacuberta 

restarà oberta aquest dies de les 21 hores 
a la 1 de la matinada, mentre que la biblio-
teca Llefià-Xavier Soto obrirà de 20:30 a 
24:30 hores. La intenció del govern, se-
gons afirma Juan Fernández, és ampliar 
aquest servei en un futur adaptant-lo a al-
tres biblioteques o espais públics com ara 
Centres Cívics i Culturals.

En breu començaran les obres de cons-
trucció d’una passera elevada, de 56 me-
tres d’allargada i 8 d’alçada, que unirà el 
Passeig Marítim amb el port esportiu i pes-
quer de Badalona. Aquesta instal·lació, que 
suposa una inversió de 60.000 euros per 
a l’ajuntament, permetrà donar continuïtat 
al Passeig fins a l’espigó. Es preveu que 
aquesta estructura estigui en funcionament 
la segona quinzena de juny, coincidint 

Una passera unirà el 
port amb el nou tram 
del Passeig Marítim

amb la inauguració del tram del Passeig 
Marítim renovat entre l’estació de trens i el 
port. La passera, feta de ferro i amb lones 
als laterals, permetrà millorar la mobilitat 
i donar accés a la zona de restauració del 
port, un fet que podria ajudar a dinamitzar 
aquesta zona de la ciutat. Les obres del 
Passeig, que finalitzaran en les properes 
setmanes, han costat 11 milions d’euros a 
càrrec del Ministeri de Medi Ambient.

  Fins el 21 
de juny les 
biblioteques 
obriran en horari 
nocturn

  Aquest servei 
s’havia anul·lat el 
passat desembre 
per manca de 
pressupost
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Quan algú es troba atrapat, quan veu ben de prop el risc d’exclusió social 
en rebre la notificació oficial que el fan fora de casa, perquè la justícia i els 
governs emparen per sobre de tot als bancs i entitats financeres; passats els 
primers moments de ràbia i retrets a un mateix per haver estat tant crèdul al 
pensar, que pel fet de viure en un país democràtic, on la constitució garanteix 
els drets al treball i l’habitatge, mai li mancarien els recursos; s’immergeix, en 
la frustració i desesperació, qüestió que el converteix en víctima propiciatòria, 
dels populistes que avui manen a la ciutat de Badalona i que fent mostra de 
la seva falsedat, fan veure que t’ajuden a apedaçar el mal que ells mateixos, 
directa o indirectament, han causat

Els desnonaments són a l’ordre del dia a Badalona, alguns perquè desprès 
d’haver perdut la feina es troben sense recursos per fer front als pagaments 
d’una hipoteca, que en èpoques de vaques grasses se’ls va concedir amb tota 
mena de facilitats, mentre signessin unes clàusules, diríem draconianes, on 
el deute no acaba amb el lliurament de la garantía, si no que depèn del valor 
en que aquesta s’adjudica en una subhasta, més o menys amanyada i que 
acostuma a representar, com a molt, el 50% del valor de taxació.

Un negoci rodó per les entitats financeres, que segueixen exigint el deute, 
escanyant la misèria del pobre desnonat, mentre que per altre banda, posen a 
la venda l’immoble amb un increment del 15 o el 20% del preu que s’havien 
adjudicat, o sigui que a més a més de seguir cobrant al desnonat, pel mateix 
immoble cobren del nou propietari. En llenguatge pla una estafa, doncs co-
bren pel mateix producte dues vegades.. Ah i me’n oblidava, aquesta operació 
la fan sense pagar un duro d’impostos, doncs la llei els empara en no haver 
de posar la finca en nom del banc desprès del desnonament.

Be tornem al començament, a la situació cada cop més nombrosa en que 
es troben tots aquells badalonins que reben la fatídica carta. Tots ells, quan 
arriba el dia, compten amb el suport d’unes plataformes d’afectats per la hipo-
teca, que fan mans i mànigues per aconseguir aturar l’acció judicial, i revertir 
la normativa, en el sentit que amb el lliurament de l’habitatge el deute quedi 
saldat.

Però els populistes que sempre estan a l’aguait, aprofiten l’ocasió per llençar 
les seves xarxes a fi i efecte de pescar en aigües remogudes i intentar des-
valorar el treball de les plataformes esmentades anteriorment; i és així que 
prèvia convocatòria dels mitjans de comunicació, el dia assenyalat, fan acte 
de presencia a la casa talment com si fossin el salvadors, dient que han acon-
seguit dels jutjats un ajornament del desnonament, (quan tothom sap que 
avui la més petita gestió davant l’entitat financera, aconsegueix aquest ajorna-
ment), i es mostren disposats a facilitar un nou habitatge de lloguer a un preu 
més assequible per l’interessat. De fet actuen de cara a la galeria, doncs pels 
afectats el problema ve a ser el mateix, tot i que maquillat, l’entitat bancària 
els seguirà reclamant la part del deute; o sigui que no ha fet altre cosa que 
posat un pedaç a les calces quan en realitat el calia era un canvi de pantalons.
Molt hi hauria que parlar sobre aquest tema, i l’espai és curt, però no 
m’agradaria acabar sense explicar que l’actuació de l’ajuntament de Badalona 
en aquest tema, m’ha fet venir al cap la frase evangèlica que fa referència als 
“sepulcres blanquejats”, no sé perquè serà! 

LA MISÈRIA, TERRENY ABONAT 
PEL POPULISME

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

LA COLUMNA Tanquen durant 6 mesos un bar per 
permetre el consum de drogues

Aquest estiu no hi haurà casals

L’ajuntament de Badalona ha tancat el 
bar Anwal, situat al carrer Pau Piferrer 
del barri de La Salut, després que la po-
licia detectés que es permetia el consum 
de drogues. L’ajuntament ha sancionat el 
titular de l’establiment amb una multa de 
15.001 euros per vulnerar la Llei de re-
gulació administrativa d’espectacles pú-
blics i d’activitats recreatives. La policia 
local havia rebut nombroses queixes per 
part dl veïnat molest pel soroll i els con-
flictes que s’hi ocasionaven. El passat 16 
de maig, l’Ajuntament de Badalona també 

L’ajuntament de Badalona ha suprimit els 
casals d’estiu que organitzava l’àrea de Jo-
ventut degut a les dificultats econòmiques.  
D’aquesta manera, es deixarà de prestar 
servei els 500 infants que fins l’any passat 
havien gaudit de les activitats d’estiu. Per 
contrarestar aquesta pèrdua, el regidor de 
Joventut, Juan Fernández, assegura que el 
govern estudia la possibilitat de rebaixar el 
cost de les pistes esportives a aquelles en-
titats locals que ofereixen casals. L’objectiu 
és abaratir el preu final i, d’aquesta manera, 
alleugerir les butxaques de les famílies que 
feien ús d’aquest servei.

d’orientació laboral. Es tracta de joves sen-
se feina ni estudis que, mitjançant aquest 
curs, han pogut reincorporar-se al sistema 
educatiu i alhora adquirir coneixements 
professionals i fer pràctiques en empreses 

Ja ha finalitzat la primera edició del pro-
grama Suma’t, organitzat per l’Institut Mu-
nicipal de Promoció de l’Ocupació. Durant 
15 mesos, joves d’entre 18 i 14 anys, 
han participat en un projecte educatiu i 

77 joves han millorat la seva 
ocupabilitat amb el pla Suma’t

locals. 77 joves badalonins han partici-
pat al programa Suma’t, subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons 
Social Europeu. Durant sis mesos han cur-
sat les especialitats d’auxiliar de geriatria, 
instal·lador d’aigua, gas i electricitat, sol-
dadura, comerç i cuina. També han pogut 
fer pràctiques en empreses col·laboradores 
i el 50% dels participants, fins i tot, han 
obtingut una feina. Els alumnes han pogut 
adquirir hàbits laborals que els permetran 
millorar la seva ocupabilitat gràcies als 
contractes en pràctiques que han signat 
amb algunes empreses badalonines. En 
alguns casos, fins i tot, aquestes pràcti-
ques han derivat en un contracte laboral. 
A més, molts dels participants han reprès 
els estudis i alguns fins i tot han obtingut 
la titulació de l’ESO i s’han inscrit en graus 
formatius per al curs vinent.
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va clausurar de manera cautelar cinc es-
tabliments situats als barris de La Salut i 
Llefià per diferents deficiències sanitàries 
i de seguretat. En un dels establiments, 
un supermercat amb carnisseria situat al 
carrer General Moragues, els tècnics del 
Departament de Salut havien precintat feia 
setmanes l’activitat de venda de carn, en 
trobar diverses deficiències relacionades 
amb l’emmagatzematge de la carn i la tem-
peratura de conservació. En el magatzem 
de la mateixa botiga es van trobar els xas-
sís de dues motocicletes robades.
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El Prat disputa avui el 
quart partit de la final

L’infantil de la Penya lluita 
pel campionat de Catalunya 
i el cadet pel d’Espanya  

El júnior de la Penya acaba 
subcampió d’Espanya

PRAT JOVENTUT 80 (1)
OURENSE 67  (2)
 
PRAT JOVENTUT: Bassas (14), Joan 
Tomàs (9), Ventura (15), Martí (11), 
Todorovic (13) -cinc-, Vilanova (6), 
Brigman (4), Barrera (2), Suárez (6) i 
Caven.
OURENSE: Fernández (8), Hill (13), 
Miguel, Vicens (3), Koffi (5) -cinc-, 
Cardenas (11), Webster (6), Ruiz, Gui-
llandeaux (8), Pantin (4) i Movilla (9). 

L’infantil del Fiatc Joventut disputarà 
demà les semifinals del campionat de 
Catalunya que es celebraran a Terrassa. 
El pavelló del Centre d’Esports Bonaire 
viurà primer l’eliminatòria entre el Ba-
rça Regal i el Catalana Occident Man-
resa a partir de les quatre de la tarda 
mentre a les sis jugarà la Penya contra 
l’Assesoria CB l’Hospitalet. La final es 
disputarà diumenge a les sis de la tar-
da. Als últims anys el domini badaloní 
ha estat important. La temporada pas-
sada el Sant Josep va ser el campió, 
fa dos anys el Barça i fa tres la Penya. 
El conjunt de Dani Miret va guanyar 

El conjunt que dirigeix Paco Re-
dondo, que ha arribat a cinc fi-
nals amb els diferents equips de 
la Penya que ha dirigit, va perdre 
la final del campionat d’Espanya 
que es va disputar durant la se-
tmana passada a Saragossa. El 
Barça Regal va superar els verd-i-
negres 66-61 i es va convertir en 
el botxí de la Penya aquesta tem-
porada després d’haver-lo deixat 
fora del Torneig d’Hospitalet, de la 
final del campionat de Catalunya i 
el campionat d’Espanya. A les se-
mifinals la Penya havia superat en 
un partidàs al Madrid.

 PARCIALS: 22-15, 28-21 (50-36); 17-
19 (67-55) i 13-12 (80-67).
 
El Prat Joventut, que estava contra les 
cordes a la final de la LEB Plata, va re-
accionar i ho va fer amb exhibició i avui 
(20 h.) disputarà el quart partit de la 
sèrie final en el seu camí d’ascens cap 
a la LEB Or. El vinculat de la Penya va 
sortir llançat amb un parcial de 14 a 2 
que va marcar la resta del matx. Inten-
sitat defensiva, agressivitat, domini del 
rebot, joc ràpid i sobretot va fer que els 
de Carles Duran agafessin 25 punts de 
renda. La direcció magistral de Bassas 
va ser decisiva juntament amb Ventura, 
que van estar imparables. L’aler va treure 
el caràcter que li feia falta a l’equip quan 
l’Ourense a sis minuts pel final va po-
sar la por al cos després de remuntar 20 
punts. Però el Prat va treure l’ambició 
que l’ha fet l’equip revelació del curs i va 
forçar el quart partit de la sèrie. Demà, 
també al Prat a les 8 del vespre inten-
tarà forçar el cinquè i definitiu partit de 
la sèrie que seria diumenge a Ourense.

El vinculat de la 
Penya vol forçar el 
cinquè i definitiu 
duel diumenge a 
Ourense per assolir 
l’ascens a LEB Or

els 14 partits de la primera fase de la 
competició però les tres vegades que 
ha jugat amb el Barça Regal, fins ara, 
ha perdut. Els tres primers classificats 
del campionat de Catalunya obtindran 
el bitllet pel campionat d’Espanya. 
D’altra banda, el cadet de la Penya de 
Joan Rallo inicia diumenge el campio-
nat d’Espanya. A la primera fase tindrà 
100x100 Basket Saragossa, la Salle 
Rovira de Palma de Mallorca i el CBC 
96 Suárez de Logronyo en el campionat 
que es juga a les localitats gallegues 
de Pontevedra de Marín i Villa García 
de Arousa.
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Báez no ha segellat 
encara la seva renovació  

La Penya s’acomiada dels 
entrenaments al pich and putt  

El Fiatc Joventut va tancar ahir la postem-
porada amb una visita al Catell de Godmar 
a jugar a Pich and Putt a les instal·lacions 
badalonines. La temporada passada el fi 
de festa ja va ser amb els greens al cos-
tat. Els verd-i-negres hi eren tots menys 
els nord-americans Williams, Obasohan 
i Jeter ni tampoc Fede Van Lacke que va 
marxar dimarts. Qui va donar una lliçó va 
ser Nacho Llovet que, a banda de ser un 
líder dins el vestidor de la Penya, va de-
mostrar tenir grans qualitats. Tot i que s’ha 
acabat la temporada ara els joves del club, 
els del vinculat i els del júnior continuaran 
fent entrenaments específics. Alguns però 
aniran amb les diferents seleccions espan-
yoles.

Eulis Báez va assegurar ahir que no ha 
renovat amb el Fiatc Joventut i d’aquesta 
manera no té segellada la seva continuïtat 
a la Penya. Sí que és cert que tot fa pre-
veure que el dominicà continuarà a la dis-
ciplina verd-i-negra perquè el què sí que 
ha manifestat és el seu desig de quedar-se 

Fede Van Lacke, 
entre la Penya, 
l’ACB o Argentina

Fede Van Lacke és un dels jugadors del 
Fiatc Joventut que ha acabat amb millor 
forma i segurament ha estat el més regular 
de tota la plantilla. El jugador argentí està 
ara mateix pendent del seu futur que es 
decidirà entre la lliga ACB i la lliga argen-
tina, al seu país. Van Lacke ha arrelat molt 
a Badalona on, fins i tot, han fet una penya 
amb el seu nom i ha creat una fundació 
per ajudar a nens sense recursos del seu 
país. L’escorta valora la temporada: “Des 
del primer dia que vaig entrar per la porta 
del pàrquing del pavelló ja hi havia gent 
animant-me i recolzant-me, des del primer 
dia fins l’últim la gent m’ha tractat molt bé 
i espero que ens puguem seguir veient per 
aquí”. La seva intenció és clara: renovar. 
“És un gran repte per mi, tinc moltes ganes 
d’aprofitar aquesta oportunitat, he treballa 
mol per aconseguir coses com fitxar per 
la Penya i anar convocat amb la selecció 
d’Argentina, és un orgull i un gran premi 
després de tants anys de feina, físicament 
i mentalment estic preparat” assegura 
Van Lacke. El jugador participarà en els 
jocs sudamericans i intentarà convèncer 
al seleccionador Julio Lamas (exACB) 
perquè li doni l’oportunitat de poder anar 

als Jocs Olímpics de Londres d’aquest es-
tiu. L’escorta argentí marxa dimarts cap al 
seu país per quedar concentrat. Fent una 
mirada enrere es queda bàsicament amb 
dues coses: “Sobretot m’ha agradat veure 
com aquesta ciutat viu el bàsquet i amb la 
passió que hi ha amb tots els jugadors que 
han passat per aquí i la història d’aquest 
club i després també agrair la confiança 
que m’ha donat Salva Maldonado”.

L’escorta argentí 
marxa dimarts per 
quedar concentrat 
amb la seva selecció 
i jugar els jocs 
Sudamericans 
pensant en poder 
ser a les olimpíades 
de Londres 

Les seves 
paraules dient 
que es vol quedar 
i que vol seguir 
es van mal 
interpretar des 
del Fiatc Joventut

però té fins el 30 de juny per dir si executa 
la clàusula d’un any més. Si li surt una 
oferta millor econòmica o esportivament 
parlant el jugador podria marxar lliura-
ment. El problema però va ser que des 
del club es van mal interpretar unes de-
claracions seves on deia que estava molt 

a gust i es va fer públic que executaria la 
clàusula. El jugador, que marxarà amb la 
seva selecció aquest estiu, va signar un 
contracte d’una temporada amb opció a 
una segona quan va arribar a mitja tem-
porada a la Penya i es va guardar una op-
ció. L’opció era només per ell, no del club. 
Báez va dir la passada setmana que “vull 
seguir a Badalona, executaré la clàusula 
per quedar-me i al Joventut he trobat un 
lloc adequat pel club i per l’entrenador”. 
Però aquestes paraules no certifiquen la 
seva continuïtat.
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 CD TENERIFE - CF BADALONA LA PRÈVIA
 Tornada de la Primera Eliminatòria d’Ascens a Segona Divisió - Heliodoro Rodríguez López - Diumenge 27 de Maig a les 18.30 - Àrbitre: López Puerta (col·legi madrileny)

L’Heliodoro Rodríguez López ha vist 
com potències del futbol com el Fe-
yenoord o la Lazio sucumbien contra 
l’Euro Tenerife de mitjans dels no-
ranta. Diumenge, el modest CF Ba-
dalona intentarà la gesta que no van 
aconseguir ni holandesos ni italians. 
El conjunt badaloní no està mort. El 

El Badalona domina i mereix la 
victòria, però no passa de l’empat

No passaven ni tres minuts quan el Te-
nerife va donar un primer ensurt. Lluny 
de ser el preludi del que havia de ser el 
partit, l’ocasió va ser l’excepció de la re-
gla. El Badalona va ser molt superior al 
Tenerife. Va voler la pilota, va moure-la 
amb criteri i profunditat i va arribar a l’àrea 
d’Aragoneses de manera repetida, constant 
i perillosa. L’àrbitre va anul·lar un gol a 
Xavi Muñoz que les càmeres van demos-

Camp del Centenari
Marcos  Aragoneses
Ferrón Cristóbal
Pelegrí Medina

 Vázquez Sicilia
César Soriano  Llorente

 Ceballos  Kitoko
 Xavi Muñoz  Zazo

Serramitja (Pugui 80’) Chechu (Tacón 69’)
Víctor  López (  Bravo 59’)
Álex García   Perona
Goikoetxea (Bueno 74’)  Aridane (  Ratón 74’)

Manolo Márquez Quique Medina
Àrbitre: Marín Álvarez
GOLS: 1-0, Goikoetxea (minut 46); 1-1, Zazo (mi-
nut 89)
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BADALONA   TENERIFE

CF BADALONA
Entrenador Manolo Márquez

Soriano

Víctor

Goiko

Álex G.

Ceballos Robles

Ferrón
Pelegrí Vázquez

Marcos

Serramitja

gol de Zazo va fer mal, però la plantilla 
segueix en peu, confiada en plantar cara 
a un històric en hores baixes, que no va 
aconseguir demostrar ser millor equip 
que el Badalona. 
És evident, però, que el favoritisme és 
pels de Quique Medina. Els val l’empat 
sense gols i qualsevol victòria. Per tant, 

L’equip vol seguir aspirant a l’ascens
Manolo Márquez es veu obligat a plante-
jar un partir a l’atac, gens especulatiu. Per 
passar, l’equip betulià necessita vèncer o 
empatar a dos gols o més. 
En tota la temporada, els tinerfenys han 

perdut tres partits a casa. En quatre par-
tits a l’Heliodoro s’ha donat enguany un 
resultat que donaria la classificació esca-
pulada. I en dos més, es va empatar a un 
(que enviaria l’eliminatòria a la pròrroga). 

trar després que era legal. 
Però no va rendir-se el Badalona i va 
encetar el segon temps de la millor 
manera, marcant. Goikoetxea, murri, va 
empènyer una pilota morta. El domini 
seguia sent local i les ocasions seguien 
arribant. Res feia preveure que un fan-
tàstic cop de cap de Zazo, al minut 89, 
acabaria igualant de manera injusta 
l’electrònic del Centenari.

1rs de grup 
 Mirandés   1 - 0 Baleares
 Cádiz   0 - 3 RM Castilla

2ns, 3rs i 4ts de grup
 Albacete   1 - 1 Orihuela
 Badalona   1 - 1 Tenerife 
 Lugo   1 - 0 Eibar 
 Real Jaén   2 - 1 Ponferradina 
 Amorebieta   1 - 1 Linense
 Huracán   0 - 0 Lucena 

Resultats Play-off  

CD TENERIFE
Entrenador Quique Medina

Perona

Ratón Aridane Chechu

Kitoko Zazo

Sicilia Cristóbal Llorente Medina

Aragoneses

Els locals són 
favorits per 
vèncer, però 
l’eliminatòria 
encara 
segueix molt 
oberta

La falta d’encert 
cara a porteria 
i dos errors 
arbitrals, causes 
de que el partit 
acabés igualat

Els motius per  l‘esperança creixen al 
repassar els números del Badalona 
com a visitant: la meitat dels partits 
jugats fora han acabat amb triomf dels 
de Márquez.

El Centenari va 
tornar a ser el de 
les grans ocasions

Els que van arribar amb poc temps de 
marge al Camp del Centenari, confiats 
d’aparcar a dues passes de l’estadi, es 
van perdre el inici del partit. Un any feia 
que la ciutat no responia a la crida de 
l’equip. Però va a tornar a quedar eviden-
ciat que el futbol efectivament interessa 
a Badalona. El rival i el repte motivaven. 
Les grades no estaven tan a vessar com 
contra el Mirandés, però sí que semblava 

que hi havia més gent que en la prime-
ra eliminatòria de la temporada passada, 
quan els de Manolo Márquez van superar 
el Leganés. 
Un centenar d’aficionats canaris també 
van donar-se cita a l’Avinguda de Navarra. 
Van donar color a una tarda grisa, freda i 
plujosa de diumenge. La seva alegria final 
contrastava amb el desencantament dels 
aficionats escapulats. 
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Manolo 
Márquez 
es mostra 
satisfet amb 
l’equip i té 
confiança en 
poder superar 
el Tenerife

El gran partit de l’equip 
obliga a seguir confiant 
per passar el diumenge

Julián Robles estarà 
recuperat per omplir 
el buit de Xavi Muñoz

Els jugadors i Manolo Márquez acabaven 
diumenge amb l’agredolça sensació d’haver 
fet un partit immillorable per acabar tenint 
l’eliminatòria força en contra. Paradoxal injus-
tícia del futbol, que de manera massa habitual 
no premia de manera lògica els mèrits dels 
equips. Però el millor de les eliminatòries a 
doble partit, es que el destí ofereix possibilitat 
de revenja. I en això confia el Badalona. En 
no arrugar-se, en no veure’s superat per les 

Fruit de la desesperació i la impotència, 
Xavi Muñoz va fer una lletja entrada que 
va costar-li la targeta vermella. Ja s’havia 
complert el temps reglamentari i el Tene-
rife havia empatat tot just feia un minut. 
L’entrada tenia escassa justificació, però 
potser la vermella va ser un càstig mas-
sa sever. En qualsevol cas, la factura que 
deixa l’errada del mig centre català és la 
impossibilitat de poder comptar amb ell 
per la tornada. Manolo Márquez es la-
mentava a la roda de premsa. Però també 
reconeixia que la plantilla està plena de ju-

circumstàncies i en ser capaç de donar la sor-
presa i vèncer al camp del Tenerife.
I el missatge d’optimisme no va trigar en 
arribar. Havent acabat el partit, i amb tothom 
entristit per l’empat final, el tècnic del Bada-
lona va sortir a la roda de premsa amb el cap 
ben alt i enunciant un discurs sincerament 
animat. “Hem fet un partit extraordinari, bus-
cant en tot moment el gol. Amb l’1-0, hem 
estat buscant el segon gol”, deia orgullós el 

tècnic. “L’equip ha fet mèrits per més. Però 
els números fora de casa conviden a ser opti-
mistes”, assegurava Márquez. 
L’entrenador del Tenerife, Quique Medina, 
també va reconèixer la superioritat local: 
“Hem estat devorats pel Badalona, han fet un 
partit grandiós”. Les paraules del tècnic rival 
són la millor mostra del fantàstic rendiment 
dels badalonins, l’evidència perfecta de la 
injustícia.

gadors capacitats per suplir l’absència de 
l’ex de la Gramenet.
Si la lògica impera, Julián Robles -que no 
va poder jugar diumenge per una lesió- 
serà l’encarregat d’ocupar el doble pivot 
amb Ceballos. El balear estarà plenament 
recuperat pel cap de setmana i pot jugar 
un paper decisiu, gràcies a la seva expe-
riència. Però el cos tècnic disposa d’altres 
alternatives per reemplaçar Xavi Muñoz. 
Això sí, més ofensives. Manga, Joaquín o 
endarrerir la posició de Serramitja serien 
les variables.

Sant Gabriel Femení

Mantenir la desena posició, 
objectiu del darrer partit
Aquest cap de setmana es juga la darrera jornada del 
campionat de lliga de la Primera Divisió Femenina i més 
enllà de la lluita pel títol entre Barça i Athletic, el Sangra 
tindrà el seu propi  –i més humil- objectiu en aquest da-
rrer partit. Les adrianenques tindran en joc la conservació 
de la desena posició, que fa moltes jornades que ocupen 
però que ara, en l’últim sospir, pot estar en perill en cas 
d’ensopegar i que el Llanos de Olivenza, onzè a només 
dos punts, guanyi. El desenvolupament de la competició, 
a més, ha volgut que el darrer compromís gabrielista no 
sigui precisament fàcil, ja que les futbolistes visiten el 
camp del Lagunak, que necessita guanyar per intentar no 
baixar de categoria. Per aquest motiu, la pressió a terres 

navarresses serà màxima i les de Pedro Martín hauran de 
jugar amb els cinc sentits si no volen cloure la temporada 
amb derrota (diumenge passat l’equip va tornar a perdre, 
a casa contra el Llevant 0-2). A banda de mantenir la 
desena posició, el darrer matx gabrielista té altres punts 
d’interès en joc. D’una banda, aconseguir per fi el primer 
triomf a domicili en el que portem d’any. I, sobretot, fer 
que el tècnic Pedro Martín s’acomiadi de l’equip amb un 
bon regust en forma de victòria. La setmana passada, el 
club adrianenc va anunciar el seu relleu a la banqueta 
del primer equip. Després de quatre anys molt positius 
–amb ascens a Superlliga i consolidació a la categoria- 
Martín serà substituït per l’actual preparador físic, Taka.
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El Sant Andreu de Natzaret es 
classifica per a la final
Amb la temporada decidida per a la gran 
majoria d'equips de Primera Catalana, –
amb el Tiana i el Llefià ja descendits– en-
cara hi ha tres conjunts badalonins amb 
una sèrie de reptes en joc. Uns amb l'ai 
al cor, jugant-se la vida per no perdre la 
categoria. Els altres, amb l'honor i la prò-
pia satisfacció com a 'leitmotiv' de la seva 
particular lluita.
Començant per la part dramàtica de la his-
tòria, el Sant Josep, per causes de força 
major, no va disputar el primer partit de 
la fase de descens davant l'Sferic de Te-
rrassa. El duel es jugarà el proper dissabte 
a les 17:00 hores al centre parroquial. El 
segon, l'endemà, a casa dels egarencs. •
El Círcol Catòlic –que va acabar en 
tretzena posició de la fase prèvia del Grup 

1– va claudicar en el primer assalt de 
l'eliminatòria que l'enfronta al Berga –do-
tzena posició del grup 2– per evitar perdre 
la categoria.
Els homes de Castellet, irregulars per de-
finició al llarg de tota la campanya, van di-
buixar una línia de jocs plena d'altibaixos 
que va tenir la màxima baixada de tensió 
en el pitjor moment possible. I és que des-
prés d'aguantar durant gairebé 30 minuts,   
uns darrers compassos per a l'oblit van 
sentenciar a favor dels locals (-21).•
El Sant Andreu de Natzaret, no con-
forme amb una enorme temporada en què 
ha aconseguit l'ascens, va quedar com a 
segon millor classificat de la categoria 
després de resoldre, al seu favor, una dis-
putadíssima eliminatòria a tres bandes. 

Exhibició ofensiva 
del Bàsquet Neus
A Segona Catalana encara queda molta vida i 
moltes coses en joc. Un cop acabada una fase 
prèvia que ha significat el descens matemàtic 
del Gramenet BC i la salvació del Bada-
lonès, quatre equips del Barcelonès Nord es 
continuen jugant la temporada. Les castanyes 
segueixen al foc. 
Amb la campanya finiquitada amb l'ascens i un 
impecable balanç de 26 triomfs per 4 derrotes, 
el Bàsquet Neus busca un lloc a la gran final 
de la categoria. I ja ha fet el primer pas. En un 
matx ple de ritme i vitalitat, de punteria i ale-
gria, els colomencs van superar al Valls sense 
problemes (108-93). Arribant a guanyar per 29 
punts, la relaxació del darrer període dóna una 
mínima esperança als tarragonins de cara al 
partit de tornada. •
La UBSA va donar un pas de gegant per mante-

nir-se un any més a Segona després de guanyar 
el primer duel de la sèrie –al millor de tres par-
tits– davant el Llavaneres. Amb un joc més que 
irregular, amb fases a ple rendiment i apagades 
preocupants, els adrianencs, amb el factor pis-
ta a favor, van aconseguir salvar el seu primer 
'match-ball' en un final ajustat (67-62). •
Per la seva part, el Fuster va jugar perillosa-
ment amb el seu futur a la categoria en el primer 
partit del playoff de permanència davant el CB 
Vilabareix. I és que  no va ser fins l'últim pe-
ríode que els locals van reaccionar davant dels 
gironins i van vèncer un  primer duel suadíssim 
(70-61). •
El Santa Coloma va començar amb bon peu en 
la primera eliminatòria de les fases d'ascens 
davant La Palma (89-64) i cobra  una bona di-
ferència pel partit de tornada.

Els de Vidal Sabater van perdre de 3 en-
front l'Artés, que va perdre de 4 contra 
l'AESE. En el darrer partit, els badalonins 
van superar a l'AESE per 4 punts. Així 
doncs, amb un average positiu d'un punt, 
el Natzaret va obtenir premi i es va classi-
ficar per a la final de la categoria, en què 
s'enfrontarà al Jac Sants.

Aleatòria

Carola Barriga

LA 6TELLA

S’ha celebrat aquest cap de setmana el 
campionat d’Espanya Júnior. El  barça se’n 
va endur la victòria davant la penya. Un 
triple, tirat a la “remanguillé” va donar el 
triomf als de Marc Calderón. Em qualifi-
caran d’injusta els seguidors culers, però 
no. No vull dir que l’equip blaugrana no 
treballés durant tot el campionat, ni durant 
la final. De fet, havia fet uns molt bons 20 
primers minuts.  Al segon temps la penya 
va reaccionar, i dic que van guanyar amb 

un triple miraculós perquè la jugada va ser 
després de treure de banda, i que un juga-
dor tirés pràcticament des de 9metres, al 
final de la possessió, després d’una mala 
sèrie de 0/12 i amb un defensor al seu 
costat. 
És el que tenen els esports, no pots tenir 
el control absolut sobre el que passarà. 
És exactament com allò del periodisme 
objectiu. No existeix ni l’objectivitat ni el 
control absolut per part dels que són fora 

del parquet. Potser he fet enfadar als afi-
cionats culers, ara s’enfadaran els amants 
de l’scouting. Potser és molt útil en l’esport 
professional, però tinc els meus dubtes en 
altres categories. Si tan útil és l’scouting, 
per què el bloc directe central segueix sent 
l’eix del 90% dels atacs? Ah, i el 10% res-
tant se l’endú la “flex”. Són dos moviments 
estudiadíssims que segueixen tenint molt 
bon percentatge de resolució. Em reitero : 
Per què serveix l’scouting doncs ?

Al partit penya-barça, segur que Paco 
Redondo i Marc Calderon tenien el rival 
molt estudiat. Ho podrien haver fet fins 
i tot sense scout, si tenim en compte la 
de vegades que s’han enfrontat aques-
ta temporada. I el triomf no va arribar 
després d’una defensa d’anticipació, 
o de la culminació d’una gran jugada 
tàctica. No, la culminació del triomf, del 
campionat, va arribar d’una forma com-
pletament aleatòria.

Santa Coloma, Sant Josep i UBSA segueixen 
amb vida després del primer assalt
Amb un full de ruta definit i un ideari punxant, 
el Sant Josep va plantejar un partit a la 
brava, sense concessions, i li va guanyar el 
primer assalt al màxim favorit per pujar de 
categoria, el Martorell.
Comandats per l'eterna parella formada 
per Cuesta i Dario, fent mal a la pintura i a 
l'exterior, els parroquials li havien endosat, a 
la mitja part, 50 punts al millor defensor de 
Copa Catalunya i aconseguien una màxima 
renda de 18 punts a la represa. Una fiança 
que buscava finiquitar un duel que, per mo-
ments, va semblar escapar-se a la primera 
subhasta, quan Palou i Fèlix López es van 
arremangar i els àrbitres es van colar a la 
festa. Perdut tot l'avantatge, enmig d'un es-
pasme inesperat, els groc-i-liles es van saber 
recompondre. 

En un entorn trepidant que convidava al 
desordre, en què l'excitació va desbordar a 
molts –entre ells als col·legiats, cinquena de 
Cuesta–, Dario va mostrar taules i va tornar 
a catapultar als locals en un exercici brillant. 
Vist l'escenari, un marcador curt i sense cap 
garantia per a la tornada. •
Salle Reus i Santa Coloma van saltar des-
bocats a la pista i el xoc de trens va ser inevi-
table. Motivats i excelsos en un primer perío-
de impeacable, ambdós conjunts es van batir 
amb grandesa. Però passada l'eufòria inicial, 
els gramenetencs es van apagar en grau su-
perlatiu i van estar a punt de tirar una gran 
temporada per la borda, arribant a perdre 
per gairebé 20 punts al minut 25. Quan els 
locals cantaven victòria, una imperial reacció 
basquetbolística i de caràcter, a partir de la 

intensitat, forts de cap i cames, el colomencs 
van rebolcar al Salle Reus –parcial 15-35–. 
Coronada la seva actuació, els visitants van 
pagar el seu sobreesforç, van flaquejar i van 
acabar cedint en un marcador que deixa 
l'eliminatòria més que oberta. •
Segrestada l'alternança al marcador al llarg 
de 30 minuts, cohibit qualsevol tipus d'atac 
capaç de provocar una mínima renda, sem-
blava que Ramon Llull i UBSA acceptessin 
la incertesa de manera perllongada. Però 
quan tot apuntava que el joc seguiria la tò-
nica de l'equilibri, els locals van trencar el 
gel amb un parcial d'11-0, fletxa enverinada 
al cor adrianenc. Lluny d'amagar-se i acabar 
condemnats, els visitants van agafar aire i, en 
cinc minuts, van remuntar la contesa. Digne 
colofó a un matx amb molt en joc.

Pepe Ros

FASE FINAL ASCENS (al millor de 2)
....................................................................

Eliminatòria prèvia: anada
a) Sant Josep - Martorell                 94 - 86
b) Salt - Lluïsos de Gràcia               54 - 44
c) Salle-Reus - Santa Coloma       88 - 81
d) Igualada - Mataró                          70 - 71

Eliminatòria prèvia: tornada. 27/05/12

a) Martorell- Sant Josep
b) Lluïsos de Gràcia - Salt
c) Santa Coloma - Salle-Reus
d) Mataró - Igualada

PROMOCIÓ DESCENS (al millor de 3)
...................................................................

Primer partit play-off
Castellar - Ribes                                  71 - 58
AESC-Ramon Llull - UBSA               63 - 65
CN Tàrrega - Blanes                           68 - 70
Vic - CB Santpedor                             92 - 57
...................................................................

Segon partit play-off. 27/05/12
Ribes - Castellar
UBSA - AESC-Ramon Llull
Blanes - CN Tàrrega
Santpedor - Vic
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El Bàsquet Draft Gramenet va conser-
var la categoria i tornarà a ser la propera 
temporada equip de Copa Catalunya, des-
prés del guanyar el segon partit de la pro-
moció de descens a la pista del CB Valls 
per 81 a 83. 
Amb el pas de gegant fet el primer partit 
a casa, amb la tranquil·litat que una des-
feta no suposava el descens, però amb 
l'ambició i la voluntat d'acabar amb el pa-
timent per la via més ràpida possible, les 
jugadores colomenques van conquerir un 
èxit que posa punt i final a una campanya 
plena d'incertesa.
No va començar l'envit amb massa ex-
pectatives pel conjunt groc-i-negre. Les 
tarragonines van sortir amb la intensitat 

suficient per sorprendre al quadre visitant 
i, liderades per Cristina Peña, agafaven les 
primeres rendes del matx, que van mante-
nir fins al final del primer període (24-21).
Al segon quart, la dinàmica de joc va fer 
un gir radical i les gramenetenques van 
agafar la iniciativa. La bateria exterior del 
Draft, amb Bri Milla i Azkune López com a 
principals abanderades, donava una volta 
al ritme del partit per igualar-lo al descans, 
amb +1 per les de Sergio Garcia (43-44).
Amb la primera prova de foc –els primers 
vint minuts– superada amb escreix, a la 
represa les visitants es van limitar a ju-
gar amb els nervis de les locals i, malgrat 
començar l'últim període per sota en el 
marcador (63-61), van saber gestionar a la 

El Draft Gramenet guanya i 
es manté a Copa Catalunya

Primera Catalana Femenina ens deixa una 
darrera jornada amb la derrota del sènior 
del Círcol Catòlic en el seu últim pas 
abans d'afrontar la fase de descens a Se-
gona Catalana. Amb la derrota enfront el 
CEB Sant Jordi (72-52), les badalonines 
han acabat en onzena posició del Grup 1 i 
s'enfrontaran, la setmana que ve en el pri-
mer duel de la sèrie –al millor de tres par-
tits– davant el Corbera, catorzè classificat 
del Grup 2. El proper dissabte a Montgat, 
un envit vital per salvar una temporada 
possiblement millorable. •
Penes a part, l'institució badalonina també 
té motius per saltar d'alegria. I és que les 
júniors del Círcol van protagonitzar la gran 
notícia del cap de setmana. Les jugadores 

perfecció els darrers instants i guanyar el 
partit i la permanència.
Les jugadores més destacades van ser 
Cristina Soriano (16 punts i 5 rebots), Bri 
Milla (14 punts i 2 recuperacions), Azkune 
López (18 punts i 20 de valoració) i Esther 
Dalmau (15 punts i 3 rebots).

Poliesportiu

Els Badalona Dracs perden a Madrid i es 
queden sense la final de la XVIII LNFA Elite

Celebrada amb èxit la XXVII 
Setmana de Muntanyisme
Des del passat dimarts 22 de maig i fins 
dijous 24, el Teatre Zorrilla va acollir la XX-
VII Setmana de Muntanyisme de Badalona, 
organitzada per l’Agrupació Excursionista 
Bufalà amb el suport de l’Ajuntament.

El passat dissabte 19 de maig, a les 
instal·lacions de l'Estadi Cerro del Telé-
grafo (Rivas, Madrid) els Badalona Dracs 
es van quedar sense plaça a la final de la 
Lliga Nacional de Futbol Americà (LNFA),  
al perdre per un ajustadíssim 17-16 davant 
els Osos Rivas. 
Els d'Òscar Calatayud es van presentar a 
a territori hostil amb l'esquadra al complet 
per aconseguir arribar a la final per segon 
any consecutiu i intentar aconseguir un 
títol que encara se'ls resisteix, però no va 
ser possible. En un matx en què les defen-
ses van estar molt per sobre dels atacs, la 
fita no va ser possible.
El duel entre madrilenys i catalans es va 
viure per tercera vegada des de comença-
ment d'any.

Cara i creu pel 
femení del Círcol

La Setmana de Muntanyisme va consistir 
en un cicle de projeccions audiovisuals en 
què hi van participar experts en les dife-
rents modalitats dels esports de muntanya, 
els quals van compartir amb el públic les 
seves experiències, normalment en les si-
tuacions més extremes que han viscut mai 
fent muntanya.
Totes les projeccions van iniciar a les 20.30 
hores i van comptar amb la presència dels 
seus realitzadors, amb la intenció de poder 
fer un col·loqui quan acabi la projecció. 
Les filmacions visualitzades van ser 'En-
cordades', a càrrec de Carlos Bria Lahoz; 
'92 dies als Pirineus', de Jordi Vilà, Isaac 
Ferrés i Lluc Valldosera i 'De Los Pirineos 
al Himalaya', de la mà de la coneguda 
Edurne Pasaban.

PROMOCIÓ DESCENS (al millor de 3)
................................................

Play-off primer partit
Draft Gramenet  - Valls                61 - 58
Salle-Reus - Banyoles                    61-55
................................................

Play-off segon partit
Valls - Draft Gramenet       81- 83 (0-2)
Banyoles - Salle-Reus       62 - 70 (0-2)

entrenades per Ramon Pasquina i Sergi 
Bernat ja són a la F4 dels campionats de 
Catalunya, que es disputaran aquest cap de 
setmana a Viladecans. Contra el Prat, amb 
una actitud encomiable, l'esquadra local 
va realitzar un exercici de fe descomunal 
i, amb un joc de manual, va aniquilar a un 
contrincant que no va tenir opcions ni a 
l'anada (-15) ni a la tornada (-16). 
I amb l'objectiu complert, per què no som-
niar amb la consecució del campionat? Les 
badalonines s'enfrontaran a les semifinals 
al Bàsquet 3 Viles, vell conegut a la lliga i 
amb uns precedents més que favorables  –
balanç de 2-0–. L'altre semifinal la jugaran 
l'Escola del Carme –també balanç de 2-0– 
i l'amfitrió, el Viladecans.
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Més de 
2.000 

visites 
en la  

Nit dels 
Museus

“Cent peus mil passos”. Aquest és el títol d’un 
ambiciós projecte promogut per diversos ba-
dalonins amb l’objectiu d’omplir d’art la ciu-
tat i estimular la creativitat. Aquest dissabte 
un centenar de creadors locals de diferents 
disciplines artístiques es reuniran a la plaça 
de Font i Cussó, al barri de Dalt la Vila, per 
donar el tret de sortida a aquest projecte. La 
idea és que tots aquelles que vulguin partici-
par aportin una sabata dins una capsa negre i 
l’acompanyin d’una frase significativa. Aques-
ta instal·lació a l’aire lliure, que es repetirà 

cada dissabte en un espai públic diferent del 
municipi, comptarà amb la projecció d’un film 
elaborat per a l’ocasió.  més, cada sessió in-
clourà un espectacle poètic, musical o de dan-
sa. Aquest tipus d’art pretén recollir totes les 
aportacions creatives individuals i coordinar-
les per obtenir una obra artística col·lectiva. La 
idea es basa en la creença de que les apor-
tacions de tots enriquiran el resultat final. La 
iniciativa, oberta a tothom, compta també amb 
la col·laboració d’estudiants de l’Escola d’Art i 
Disseny Pau Gargallo.

El monologuista Tony 
Moog i les xarxes socials

Arrenca un projecte d’art 
col·lectiu que deixarà petjada

El conegut monologuista Tony Moog 
aterra a Badalona per oferir el seu darrer 
espectacle. “Facemoog” és un repàs irònic 
i humorístic a la nova era de les xarxes 
socials. Twitter, facebook i altres espais 
de connexió han transformat les relacions 
humanes i la manera en què aquestes es 
donen. Tony Moog oferirà la seva parti-
cular visió el proper diumenge, a partir 
de les 19 hores, al teatre Blas Infante del 
barri de Llefià. Els riures estan assegurats 
en aquest espectacle d’humor i crítica que 
no deixarà ningú indiferent. Aquesta és 
una obra interactiva des de la seva creació, 
des del mes de març de 2011, quan es va 
estrenar al Club Capitol. Després de l’èxit 
del monòleg “Blanca Navidad”, Tony Moog 
ens apropa als fascinant món de les xarxes 
socials a internet.

La lluita de les dones per 
assolir la democràcia

La biblioteca Can Casacuberta de Badalo-
na acull, a partir del proper dissabte 26 de 
maig, la mostra “La lluita per l’oportunitat 
de viure”. Es tracta d’una exposició que 
fa un repàs al paper de les dones durant 
la Segona República, la Guerra, el Fran-
quisme i la construcció de la democràcia. 
Organitzada conjuntament per l’Institut 

Català de les Dones i el Memorial Demo-
cràtic, aquesta mostra reconstrueix alguns 
episodis de la vida de les dones des de 
l’any 1931 fins al 1978. Els plafons que 
configuren l’exposició permeten conèixer 
aquest període de la història a través de la 
perspectiva de les dones i visualitzar les 
seves experiències i aportacions.

Sardines, 
rom cremat i 
havaneres
Aquest dissabte, a partir de les 20 ho-
res, la platja dels pescadors acollirà 
una nova edició de la Festa a Baix a 
Mar, organitzada per l’associació de 
veïns del Centre. Un cop més, les sar-
dines a la brasa i el pa amb tomàquet 
aniran acompanyats de rom cremat i 
havaneres, L’actuació musical, a cà-
rrec del Grup d’Havaneres Port Vell, 
començarà a partir de les 21 hores. 
L’endemà, el litoral badaloní conti-
nuarà sent el protagonista del cap de 
setmana amb la Festa Badalcel. Des 
de les 11 hores, la platja dels Pes-
cadors serà l’escenari d’una volada 
d’estels organitzada pel grup Mira 
Mira. La jornada inclourà una exhi-
bició d’estels artístics i la participació 
d’agrupacions d’arreu de Catalunya.

Prop de 2.100 persones van aprofitar per 
visitar el Museu de Badalona amb motiu de 
la Nit dels Museus, el passat dissabte 19 
de maig. Tot i que la major part del públic 
procedia dels diferents barris de la ciutat, 
un 20% dels assistents van venir de pobla-
cions veïnes del Maresme i de l’entorn de 
Barcelona. Les cues a la porta del Museu 
es van convertir en una imatge habitual al 
llarg de la nit ja que van ser moltes les per-
sones qui, aprofitant la gratuïtat de la visi-
ta, van optar per visitar les Termes Roma-
nes i el Decumanus de l’antiga Baetulo. La 
Nit dels Museus, una iniciativa promoguda 
pel Consell d’Europa, va comptar amb la 
col·laboració dels estudiants del Conser-
vatori de Música els qual van posar melo-
dia a la visita a partir de les 23 hores. Tam-
bé els més petits van poder participar en 
un joc creat per l’Arqueoxarxa, l’organisme 
que agrupa els principals museus catalans.
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