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Creix el nombre de 
voluntaris
Hi ha 253 voluntaris, 47 més que el 2011, i es van 
atendre 7.000 persones del Barcelonès Nord

El proper 16 de 
juny s’inaugura 
el nou tram del 
Passeig Marítim

 ACTUALITAT                              P. 6

El Ple dóna via lliure a la permuta dels 
terrenys del Joventut al Mas Ram
El Ple Municipal aprova per unanimitat la permuta i Serra (PSC) diu que “aquesta permuta 
es fa per ajudar al Joventut i s’ha accelerat per la delicada situació econòmica del club”.
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253 voluntaris, milers de somriures
Creu Roja Barcelonès Nord ha atès a més de 7.000 persones l’any 2011. L’entitat compta amb 
253 voluntaris, 70 treballadors i 5.200 socis a Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià.

creix. Mentre les tisores no es detenen 
davant serveis bàsics com l’educació o la 
sanitat, l’empenta dels voluntaris fa més 
suportable la sotragada econòmica i social 
que s’amaga rere crisi i cada vegada són 
més els qui opten per col·laborar. Potser 
cal començar a prendre exemple d’aquells 
qui enlloc de dedicar-se a guanyar diners 
s’acontenten a regalar somriures.

Hi ha una feina que no és paga amb diners.  
És la tasca que, dia a dia, sense fer soroll 
ni demanar res a canvi, fan els voluntaris 
de les desenes d’entitats socials que treba-
llen a Badalona. Una de les més antigues 
és la Creu Roja, ubicada en l’actualitat al 
barri de Sant Roc. La delegació del Barce-
lonès Nord ofereix els seus serveis a les 
poblacions de Badalona, Santa Coloma de 

Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Aquestes 
associacions, acostumades a sobreviure 
amb escassetat de recursos i a treballar 
per als més desafavorits, fan front a la crisi 
amb una valentia admirable. La Creu Roja 
no esquiva les retallades de les diferents 
administracions públiques, més aviat al 
contrari. Davant les dificultats, però, la seva 
força són les persones. Aquelles que cada 

equip humà, coordinat per una setantena 
de treballadors, i amb el suport de 5.200 
socis, la Creu Roja del Barcelonès Nord va 
atendre més de 7.000 persones en situació 
de risc l’any 2011. Amb l’objectiu de “ser 
cada cop més a prop de les persones”, 
aquesta entitat ha dut a terme també cam-
panyes de sensibilització i prevenció. I és 
que, tot i la crisi, el nombre de voluntaris 

matí es lleven amb la il·lusió d’oferir el 
millor d’elles mateixes i ajudar a qui més 
ho necessita. A la comarca hi ha 253 vo-
luntaris que dediquen el seu temps a fer 
companyia a persones de la tercera edat, a 
desenvolupar programes assistencials di-
rigits a la infància i a la joventut, a l’atenció 
als nouvinguts, a persones amb diferents 
capacitats, etc. Gràcies a la tasca d’aquest 

 Creix el nombre 
de voluntaris 
malgrat la crisi

 La Creu 
Roja aposta 
pels projectes 
ocupacionals

 240 persones 
van participar 
en programes 
laborals el 2011

L’augment de l’atur ha fet créixer en els 
darrers anys el nombre de programes 
ocupacionals que ofereix la Creu Roja. 
L’any 2011, la delegació del Barce-
lonès Nord va organitzar 6 projectes 
ocupacionals dels quals se’n van be-
neficiar 240 persones.  Amb aquests 
programes (d’orientació, formatius i 
d’intermediació laboral) es va assolir 
una mitjana d’un 37% d’insercions al 
mercat de treball i es va contactar amb 
més de 200 empreses amb les quals 
es van realitzar campanyes de sensibi-
lització per tal de fomentar la inclusió 
de persones en risc d’exclusió social 

Un desig: trobar feina
i laboral. L’agreujament de la crisi i la fi-
nalització dels programes subvencionats 
per diferents administracions, han fet que 
la Creu Roja s’hagi vist obligada a reduir 
a tres els projectes ocupacionals que es 
duran a terme a la comarca aquest 2012. 
A més, l’entitat haurà d’assumir amb fons 
propis els costos d’aquests plans que per-
metran atendre un centenar de veïns del 
territori. Un dels objectius de l’associació 
és fomentar l’ocupabilitat de les dones, un 
fet que, a banda de lluitar contra la discri-
minació, està estretament vinculat, segons 
la direcció de la Creu Roja, a la sortida de 
la crisi econòmica.
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El passat mes de maig ens van deixar dos grans persones de Badalona, dos 
homes que tenien en comú un gran amor per la ciutat i unes fermes convic-
cions dels valors socialistes per excel·lència, Llibertat, Igualtat i Solidaritat.

El primer l’Enric Giralt, un home animós per naturalesa, gran amic dels amics, 
lluitador incansable en favor dels drets de les persones, des del seu lloc de 
periodista, va haver de patir la incomprensió dels qui manaven en temps de 
l’autocràcia que fins i tot el van posar un curt temps, per fortuna, a la presó. 
Un gran coneixedor del país, (ben segur que pocs trossets li devien quedar 
per trepitjar), i de la seva gent, va saber posar la seva professionalitat al servei 
de les persones, dins el compromès intent de transformar un mon que no li 
agradava.

L’Enric era un lluitador nat, fins al punt que ja tocat per la cruel malaltia que 
ha acabat amb la seva vida, en lloc de deprimir-se maquinava noves formes 
de lluita i estratègies, per fer front als enemics de sempre que ara han tornat a 
l’Ajuntament de Badalona, a la Generalitat de Catalunya i al govern de l’estat.

En aquests temps, on la desconfiança en la política i els polítics se’n fa bande-
ra, en benefici de la dreta més cavernícola de tot el món occidental; trobarem 
molt a faltar l’Enric Giralt, demòcrata convençut, i que fins al moment en que 
les forces el van deixar, donava viu testimoni dels grans valors de l’esquerra 
que el PSC representa al nostre país.

En Julián García, home d’extrema bonhomia, també i fins al darrer moment 
va ser un socialista de cap a peus; regidor del PSC durant tres legislatures, 
les que van de l’any 1995 al 2007, en que per edat es va jubilar, havia ocupat 
les responsabilitats d’esports, districtes 6 i 3 i via pública, arreu va deixar 
profunda empremta en tots els seus col·laboradors de dedicació i capacitat 
de treball. La gran virtut de saber escoltar que posseïa, el va fer especialment 
popular davant els ciutadans que no dubtaven ni una mica en exposar-li les 
seves reclamacions i suggeriments amb la seguretat que serien atesos amb 
celeritat, o rebrien tot tipus d’explicacions, si el que demanaven no es podia 
resoldre tot seguit. 

Era també un esperit inquiet, qüestió que es va fer evident en el moment 
en que es jubila, i enlloc de quedar-se a casa o a un casal d’avis jugant 
partides de dòmino, s’involucra amb l’associació de veïns del seu barri, el 
Congrés, de tal manera que els socis el fan president en uns moments espe-
cialment difícils per les entitats, que per motius de la crisis, veuen reduïdes 
les aportacions públiques, sobretot a partir del moment que el PP accedeix 
al govern municipal. Julián però no va defallir mai, i d’una manera o altra, 
suplia la falta de recursos amb un entusiasme fora de mida. Dos dies abans 
del seu decés, quan les forces ja l’abandonaven, va suggerir a la companya 
que l’acompanyés a compartir amb els veïns una estona del concurs de pae-
lles, que com a cloenda de les festes de maig l’associació que presidia havia 
organitzat.

Dos lluitadors incansables i fidels  la causa del socialisme en la que creien, 
dos persones a les que res espantava quan es tractava d’ajudar als altres; dos 
homes que trobarem molt a faltar tots aquells que creiem en la causa de la 
llibertat, la igualtat i la solidaritat, i que a partir d’ara el seu record ens servirà 
d’estímul per afrontar els durs temps on som immergits.

ENRIC GIRALT I JULIAN GARCIA

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

LA COLUMNA El PP limitarà les ajudes socials als 
qui no portin 4 anys a Badalona

El govern vol potenciar el comerç

El govern de Badalona impulsarà un re-
glament per regular la prestació de les 
subvencions socials municipals que res-
tringirà l’accés a les ajudes no bàsiques a 
aquelles persones que portin menys de 4 
anys empadronades a la ciutat. D’aquesta 
manera, els ciutadans nouvinguts podrien 
quedar exclosos de subvencions econòmi-
ques com ara les beques menjador o  les 
ajudes al lloguer. Segons l’alcalde de Ba-
dalona, Xavier Garcia Albiol, “mitjançant 
aquesta reglamentació, que entrarà en vi-
gor aquest mateix estiu, es pretén regular 

Dimecres passat l’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, es va reunir amb el 
president de Foment del Treball, Joaquim 
Gay de Montallà, per mirar d’impulsar el 
comerç local. Durant la trobada tots dos 
van destacar la necessitat de desencallar 
la construcció dels laterals de l’autopista 
C-31 i el túnel de la carretera B-500. 
Albiol va manifestar la intenció del go-
vern d’agilitzar els tràmits burocràtics i 
l’atorgament de llicències a l’hora d’obrir 
un negoci; un element clau per tal de fo-
mentar l’emprenedoria entre aquells qui es 
troben en situació d’atur.

col·lectius encapçalats per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, l’Ajuntament 
de Badalona ha posat en marxa aquesta 
setmana una nova oficina d’informació es-
pecialitzada. En l’actualitat, el 30% de les 

El nombre de persones afectades per 
execucions hipotecàries ha augmentat 
considerablement a mesura que la cri-
si s’ha anat agreujant. Davant d’aquesta 
problemàtica i  les peticiones de diversos 

El Viver acull una oficina d’atenció 
als afectats per desnonaments

peticions que arriben a l’àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament estan relaciona-
des amb casos de desnonaments. Des que 
el govern del PP va assumir l’alcaldia de 
Badalona, l’executiva local ha aconseguit 
aturar una vintena de desnonaments. So-
vint però, les persones que estan en risc de 
perdre el seu habitatge per impagaments 
recorren a l’administració quan el procés 
d’expropiació ja està molt avançat. La in-
tenció d’aquest nou servei, consensuat 
amb la Federació d’Associacions de Veïns, 
és oferir assessorament i intermediació 
amb els jutjats en una fase prèvia que 
permeti evitar l’embargament del domici-
li o bé facilitar un lloguer a baix cost en 
aquells casos en què el desnonament sigui 
inevitable. A més, des dels Seveis Socials 
s’oferirà atenció continuada a les persones 
que rebin atenció des d’aquesta oficina.

i posar ordre en la concessió d’ajuts so-
cials bàsics i complementaris per part de 
l’Ajuntament de Badalona, així com aplicar 
criteris justos”. L’alcalde ha defensat la li-
mitació en l’accés als ajuts segons els anys 
de residència al municipi i ha assegurat 
que li sembla “una tremenda injustícia 
social equiparar els drets econòmics d’una 
persona que acaba d’arribar i els d’un veí o 
veïna que porta molts anys residint a Bada-
lona”. Des d’ICV-EUiA argumenten que és 
inacceptable restringir els ajuts socials en 
plena crisi econòmica.
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L’ajuntament de Badalona ha lliurat aquesta 
setmana les claus de tres pisos de protec-
ció oficial ubicats al número 255 del ca-
rrer Indústria. Es tracta d’un bloc format 
per 16 pisos, tot i que només cinc dels 
280 sol·licitants que s’han presentat al 
sorteig complien amb tots els requisits. 
És per aquest motiu que a partir d’ara els 
habitatges es vendran al mercat lliure. 
Es tracta de pisos d’entre 60 i 90 metres 
quadrats, d’una a tres habitacions, i amb 

Queden onze pisos 
sense adjudicar en 
una promoció pública

un preu que oscil·la entre els 159.000 i 
els 280.000 euros. Les persones inte-
ressades en l’adquisició d’un d’aquests 
pisos han d’estar inscrites en el Registre 
de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial de la Generalitat i disposar del 20% 
del preu total. Els seus ingressos no han 
de superar els 64.600 euros anuals si és 
una sola persona. Si són dues, el màxim se 
situa en els 66.610 euros. Per a la reserva 
d’un pis es lliuraran 300 euros.

El ple dóna llum verda a la instal·lació 
d’un supermercat al Mas Ram
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha 
aprovat, amb els vots a favor de tots els 
grups municipals, una modificació del 
planejament urbanístic al Mas Ram que 
permetrà la construcció d’un equipament 
comercial a l’avinguda del Llengua-
doc, amb accés directe des de la B-20. 
L’objectiu d’aquesta modificació és reor-
denar els sòls destinats a equipaments 
i espais lliures del sector i permetre 
la implantació d’usos comercials a la 
zona de vora del barri del Mas Ram, on 

s’instal·larà un hipermercat. Per fer-ho 
possible, l’ajuntament ha aprovat la per-
muta d’uns terrenys ubicats a l’interior de 
la urbanització, propietat del Club Joven-
tut, per uns altres situats a les afores del 
barri. Segons el govern, amb aquest canvi 
de planejament urbanístic es dóna res-
posta a les necessitats dels veïns aportant 
nous serveis a la zona. Des de la plata-
forma Pro Defensa del Mas Ram però, 
es mostren contraris a aquesta operació 
ja que consideren que malmetrà l’entorn.

 La modificació 
del planejament 
urbanístic 
permetrà la 
construcció d’un 
supermercat

  La plataforma 
Pro Defensa del 
Mas Ram està 
en contra de 
l’operació

  El Club Joventut 
podrà vendre els 
seus terrenys a un 
privat
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El 16 de juny s’inaugura el 
nou tram del Passeig Marítim

El tram del Passeig Marítim comprès entre 
l’estació de trens i el port esportiu i pes-
quer de Badalona s’inaugurarà oficialment 
el proper 16 de juny. Tot i que les obres 
ja estan molt avançades, queda encara per 
instal·lar part del mobiliari urbà, l’arbrat, 
les passeres de fusta que connectaran el 
Passeig amb l’àrea de sorra i una de les 

peces clau d’aquesta obra; el pont elevat 
que unirà el Passeig Marítim amb el port 
a l’alçada de l’espigó. La fi de les obres 
permetrà dinamitzar el barri del Front Ma-
rítim. Segons l’alcalde de Badalona, Xavier 
Garcia Albiol, alguns comerços que resta-
ven tancats des de la seva creació ja han 
començat a ser llogats. Es preveu que el 

Passeig es converteixi en un reclam turís-
tic de la ciutat. Garcia Albiol ha anunciat 
que, ara que estan a punt d’acabar els tre-
balls,  el govern té la intenció de demanar 
als nudistes que durant les obres havien 
ocupat la platja més propera al port tornin 
a l’emplaçament original. Es tracta de la 
platja de La Mora, a tocar de Sant Adrià.

Des d’aquesta setmana el barri de La Mo-
rera compta amb un nou espai públic. Es 
tracta de la plaça Rosalía de Castro, situada 
entre els carrers de València, Galícia i As-
túries. Dissabte passat, en un acte festiu, 
desenes de veïns del barri van assistir a 
l’acte d’inauguració, que va estar amenit-
zat per un grup de dansa de la ciutat i va 
comptar amb inflables per als més petits. 
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 

La Morera guanya 
espai públic amb la 
plaça Rosalía de Castro

va assegurar que aquest és un espai lúdic 
i de reunió àmpliament reclamat pel veïnat 
de La Morera. La plaça Rosalía de Castro 
és un espai de 1.200 metres quadrats amb 
diferents murs, rampes i grades. En aquest 
indret s’han col·locat dues fonts, bancs i 
papereres i properament s’adequaran tam-
bé zones d’ombra per fer més agradable 
l’estada. Durant les obres també s’ha am-
pliat la xarxa de clavegueram.

  Amb la fi de les 
obres del Passeig 
es revitalitza la 
zona comercial 
del Front Marítim

  El govern 
demanarà als 
nudistes que 
tornin a la platja 
de La Mora
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El cadet juga avui 
al vespre però 
guanyarà segur. 

“El meu millor any a la 
Penya encara no ha arribat”

El Fiatc Joventut disputarà avui les semifinals 
del campionat d’Espanya que està disputant a 
la localitat gallega de A Raña. El conjunt que 
dirigeix Joan Rallo va superar els vuitens de 
final a l’Estudiantes de Lugo (91-68) i ahir al 
Marín Peixegaleo. Els verd-i-negres estan 
demostrant ser un dels favorits al títol des-
prés d’haver demostrat ja en el campionat de 

Jordi Trias va assegurar ahir una vegada 
acabada ja la temporada quines són les 
seves intencions de futur. El pivot gironí 
assegura que la temporada no ha estat fàcil 
a títol personal: “Al principi em va costar. 
Vaig començar bastant irregular i l’equip 
també, però el millor de tot plegat són les 

Jordi Trias fa una 
valoració de la 
seva temporada i 
assegura que l’any 
vinent es veurà la 
seva millor versió 

sensacions de la segona volta. Individual-
ment, vaig anar millorant i l’equip, també. 
I això fa que la sensació que ha quedat si-
gui bona”. Trias,diu que ha trobat la seva 
estabilitat al club: “Físicament em trobo 
perfecte i tinc la il·lusió per fer encara un 
pas endavant la propera temporada. Crec 

que puc aportar molt més. Encara que hi 
hagi gent que pensi que, després de deixar 
el Barça he empitjorat, puc garantir que 
sóc igual jugador que abans. Fins i tot puc 
millorar. El meu millor any a la Penya en-
cara no ha arribat”. El pivot va afegir que 
Badalona és un lloc adequat per ell: “Sens 
dubte. Em sento molt involucrat en aquest 
club i amb l’afició. Hi estic molt a gust. És 
un lloc ideal per pensar únicament en el 
bàsquet i progressar”. Finalment valora 
Salva Maldonado: “És una persona amb 
les idees molt clares. Sap el que li agrada i 
el que no, i t’has d’adaptar a la seva filoso-
fia. Considero que la meva filosofia de joc 
es pot adaptar a la seva manera d’entendre 
el bàsquet”.

Catalunya el seu potencial on es van procla-
mar campions catalans. El base Sergi Costa 
i l’aler-pivot Marc Bauza són dos dels inter-
nacionals que estan mostrant una millor cara 
en la competició. Els equips catalans, com el 
Barça, també han demostrat des de dissabte 
passat el potencial que estan tenint respecte 
la resta d’equip de l’estat espanyol.
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El Prat posa el punt final 
a un curs de somni
El Prat Joventut va posar el punt i final 
a una temporada de somni en què va 
quedar-se a les portes de l’ascens a la 
LEB Or. El vinculat de la Penya va acabar 
perdent el quart partit de la sèrie final de 
la LEB Plata contra l’Ourense. El conjunt 
que dirigeix Carles Duran no va poder 
fer res en el quart assalt disputat diven-
dres a la pista de Joan Busquets del Prat 
(69-88) un partit on sempre van anar a 
remolc, sobretot en el tercer quart on 
la diferència va augmentar fins els 20 
punts i el matx va quedar sentenciat. El 
Prat Joventut ja havia demostrat durant 

L’infantil de la Penya 
es classifica pel 
campionat d’Espanya

L’infantil del Fiatc Joventut es va classificar 
pel campionat d’Espanya que es disputarà 
des del 17 al 23 de juny a Gran Canària 
després d’haver acabat subcampió del 
campionat de Catalunya que es va celebrar 
el passat cap de setmana a Terrassa. Els jo-
ves que dirigeix Dani Miret va superar a les 
semifinals a l’Hospitalet (54-51) mentre a 
la final no va poder superar el Barça Regal 
(77-72). Els infantils més destacats hi va 
haver Gerard Rodríguez amb 15 punts se-
guit de Elies Velasco amb 12 punts i 7 re-
bots i Martí Guardiola (12 punts). L’infantil 
de la Penya va fer un gran campionat però 
el Barça va demostrar tenir millor plantilla 
i més físic.

Els de Dani 
Miret van acabar 
subcampions 
del campionat 
de Catalunya de 
Terrassa en perdre 
la final contra el 
Barça (77-72) 

El vinculat de 
la Penya perd 
el quart partit 
de la final i 
l’Ourense puja 
a LEB 

la lliga regular el seu potencial tot i ser 
la plantilla més jove de totes les catego-
ries de la Federació Espanyola. El vincu-
lat de la Penya va perdre a Ourense els 
dos partits disputats a Ourense però va 
guanyar el tercer al Prat. Els de Carles 
Duran volien forçar el cinquè i definitiu 

partit, que s’hauria disputat a la pista 
gallega, però no va ser possible. Va ser 
el darrer partit de Marko Todorovic amb 
la samarreta del Prat que segurament 
marxarà de l’entitat verd-i-negre mentre 
la resta sembla que continuarà. Joan 
Tomàs podria fer el salt a la LEB Or.
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Heliodor Rodríguez López
Aragoneses Marcos
Rodríguez Ferrón
Sicilia (Medina 29’) Pelegrí

 Tarantino Vázquez
 Llorente César Soriano

Kitoko Ceballos
Víctor Bravo J. Robles (Pugui 81’)
Chechu (Luismi 83’) Víctor
Kike López (  Zazo 61’)  Serramitja (Ignasi 68’)
Perona   Álex G. (  Bueno 83’)
Aridane  Goikoetxea

Quique Medina Manolo Márquez
Àrbitre: López Puerta (col·legi madrileny)
GOLS: 1-0, Bravo (36’); 2-0, Aridane (48’); 2-1, 
Ceballos (59’); 3-1, Chechu (79’)

13

TENERIFE      BADALONA   

Amb el resultat de l’anada a favor, amb un 
camp entregat i amb el pes de la història 
com a argument definitiu, el Tenerife va 
acabar deixant fora a un Badalona que 
globalment en l’eliminatòria havia fet més 
mèrits per acabar sent el vencedor. Però 

L’ascens tampoc podrà 
ser aquest any

els mèrits no són els que desequilibren els 
partits i els que decideixen els vencedors. Els 
gols, sí. I de gols en va fer més el Tenerife. El 
de Zazo al Centenari va fer mal al Badalona, 
que semblava sortir a l’Heliodoro Rodríguez 
López llastrat, una setmana després. Els de 
Manolo Márquez es van mostrar, al inici del 
partit, estranyament abatuts, atemorits per 
l’escenari i per la dificultat de l’empresa. Un 
joc massa contemplatiu escapulat que va 
ser ben contrarestat per un de més incisiu i 
convençut dels canaris. Després de diverses 

  1rs de grup 
 Atlètic Balears   1 - 2 Mirandés
 Real Madrid Castilla   5 - 1 Cádiz

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

Resultats Play-off  

El moment de començar 
a pensar en el futur

Sense la pilota rodant, la qüestió institucional 
adquireix ara sí un paper de protagonista re-
llevància. Perquè de la situació en què quedi 
l’entitat a tots els nivells dependrà el Badalona 
del futur. Felipe Martínez va assegurar que el 
club no havia de témer per la seva subsistència. 
D’entrada, s’ha de saber qui comandarà la nau 
des dels despatxos. L’estabilització directiva ha 

de ser necessariament la primer pedra del nou pro-
jecte escapulat. Està per veure qui donarà una passa 
endavant i acceptarà fer-se amb les regnes de la ins-
titució. Per ara, entre la massa social, impera el fona-
mentat temor de que ningú ho faci. 
El que sí que sembla ja segur és que el Badalona 
comptarà el curs següent amb un pressupost molt re-
tallat, qüestió que incidirà en la confecció de l’equip.

Una bona segona 
part que va ser 
del tot insuficient

Ceballos va protagonitzar dues de les ju-
gades claus del partit. Ell va perdre la pi-
lota al centre del camp que va permetre a 
Víctor Bravo fer l’1-0. Un error impropi del 
polivalent futbolista escapulat. Va poder 
compensar l’errada, però. Al minut 59’, va 
saber-se situar en el lloc adequat i en el 
moment precís. Després d’un córner i un 
rebot, Ceballos va xutar des de dintre de 
l’àrea i va posar un 2-1 que donava vida 
a l’equip. L’equip va creure en l’empat. 
Un gol donava al Badalona el triomf en 
l’eliminatòria. Conscients, els futbolistes 

van empènyer tant com van poder i van sa-
ber. L’equip va fer gran el camp, va aprofitar 
la velocitat i el bon moment de forma tant 
de Víctor com d’Álex García. Va ser preci-
sament l’ex de l’Eibar qui va estar a punt 
de fer l’empat. Un desapercebut Robles, 
amb un xut des de for de l’àrea, també va 
estar molt a prop de marcar. Quan tot feia 
pensar que el Badalona veuria recompen-
sada la seva empenta, Aridane va marxar 
entre tres defensors badalonins i va cedir 
a Chechu perquè desmuntés les il·lusions 
del Badalona.

errades de Perona, Víctor Bravo va mar-
car al minut 36, amb un gran xut llunyà. 
La segona meitat no podia començar pi-
tjor pels interessos badalonins. Aridane, 
que ha estat un dels més destacats del 
Tenerife en els dos partits, va fer el 2-0. 
Ceballos va enganxar un rebot al 59’, per 
donar esperança a un Badalona que tor-
nava a creure. Però el gol de Chechu, en 
una mala jugada defensiva badalonina, va 
sentenciar l’eliminatòria. Amb 3-1, els de 
Márquez ja no podien creure en l’empat. 



C.F. Badalona
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Els números 
no enganyen 
i situen 
el tècnic 
escapulat com 
el millor de la 
història recent 
del club

Manolo Márquez, la base sobre 
la qual ha girat el Badalona de 
les dues promocions d’ascens
De tarannà inconformista, una part de 
l’afició del Badalona ha estat molt críti-
ca amb Manolo Márquez en aquest dos 
anys. Li han retret el seu estil de joc o 
la seva indecisió a l’hora d’apostar per 
alguns jugadors. No menys contestatari, 
el tècnic català no s’ha mossegat mai la 
llengua i oberta i públicament, a la sala 
de premsa del Centenari, ha recriminat a 
la graderia la falta de suport. No ha estat 

una relació fàcil, perquè totes dues parts 
han demostrat caràcter i orgull. 
Però una vegada acabada la segona 
temporada de Márquez com a coman-
dant dels designis del primer equip del 
CF Badalona, el balanç final no pot ser 
més satisfactori. Dir el contrari seria 
fal·laçment tendenciós, a més d’una evi-
dent mentida. Amb el cos tècnic actual, 
l’equip ha aconseguit estar més a prop 

de Segona Divisió que mai. Fent molt 
menys soroll que en temporades ante-
riors, que van acabar en absolut fracàs, 
les dues plantilles de Manolo Márquez 
han rendit a un nivell molt alt. Després 
d’acabar segon el curs passat, i havent-
se reciclat per complet a l’estiu, el Bada-
lona d’enguany ha tornat ser competitiu. 
Márquez quedarà com el responsable 
màxim dels dos play-offs. 

Sant Gabriel Femení

Fi a la temporada de la 
consolidació
Ja s’ha acabat. El primer equip del Sant Ga-
briel ja pot començar a fer les maletes per 
marxar de vacances, ja que diumenge passat 
va posar punt i final a la lliga. Les noies de 
Pedro Martín arribaven a terres navarreses 
amb molt menys en joc que un rival, el Lagu-
nak, que es jugava la salvació en 90 minuts. 
I potser aquestes urgències, contrarestades 
amb la recerca de la primera victòria de l’any 
com a visitant com únic objectiu adrianenc, 
va pesar més per decantar la balança cap al 
costat del Lagunak (2-1). Malgrat la necessi-
tat local, el Sangra va plantar cara i va arribar 
a empatar al segon temps, posant l’ai al cor 
a la parròquia navarresa. Per sort per al La-
gunak, i en detriment de les adrianenques, 
el 2-1 va acabar pujant al marcador per no 
moure’s més i fer acabar el Sangra sense cap 
victòria com a visitant en aquest 2012 i amb 

la quarta derrota consecutiva. Malgrat aquest 
darrer regust de boca, el Sangra faria bé de ce-
lebrar el desenvolupament de la competició. 
Després d’un any en que va ser la revel·lació 
de la lliga, enguany tocava consolidar-se a la 
categoria, amb un format de competició nou 
i més regular, amb desplaçaments llunyans i 
exigents. I ara, després d’haver-se disputat les 
34 jornades, el Sangra ha acabat com a desè 
en una lliga de 18 equips. Sense aconseguir 
lluitar pel títol ni per la Copa de la Reina, però 
sense cap patiment per mantenir la categoria. 
Amb Marta Cubí i Dori Apolo com a màximes 
golejadores (amb 11 gols), i amb una plaga 
de lesions que han minvat, en part, el caràcter 
sempre competitiu de l’equip. Ara comença la 
feina als despatxos, tot i que la temporada no 
es clourà fins la disputa dels quarts de final 
de la Copa Catalunya, d’aquí a tres setmanes.  



Bàsquet comarcal
Pol Bernat - basquet@diaribns.com
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Quan tot apuntava que els pronòstics es 
complirien, quan el Martorell remuntava 
l'eliminatòria i es situava 9 punts per so-
bre el Sant Josep a falta de set minuts 
per a la conclusió, quan en aquell moment 
va ser expulsat un dels millors jugadors de 
la categoria com Cuesta, el quadre parro-
quial va resorgir de les cendres.
En un exercici de fe, desig i ambició des-
comunal, els groc-i-liles van dibuixar una 
línia ascendent que va acariciar el cel i no 
va voler baixar. Amb Diego de lladre, Mas 
de Xaxars de lluitador, Santín i Bermudo 
reconvertits en gegants i Dario com a ma-
gistral director d'orquestra, el Sant Josep 
va protagonitzar un parcial de 2-18 que va 
fulminar a un Martorell que no va poder fer 
més que aplaudir l'èpica del seu rival. •
A la decepció comarcal del Montgat, el cap 
de setmana passat es va sumar la del San-
ta Coloma. I és que el conjunt gramene-
tenc no va ser capaç, ni tan sols, de vèncer 
un sol duel al Salle Reus. Al pavelló Juan 
del Moral, davant una afició que ha gaudit 
d'una temporada esplèndida, l'esquadra 
colomenca no va saber mantenir el ritme 

engendrat als compassos inicials. Desin-
flats i sense cap mena d'encert, els locals 
van sucumbir davant la solidesa i la cons-
tància d'un contrincant que no va doblegar 
el genoll i va fer saltar una nova sorpresa a 
Copa Catalunya. •
En un matx de paupèrrims percentatges, 
descafeïnat i sense guspira, de defenses 
sobre atacs, la UBSA va perdre el factor 
pista i es jugarà la permanència a terra 
hostil. Després de 40 minuts de màxima 
tensió, braços encongits i igualtat sense 
límit, un final a cara o creu va ser favorable 
a un Ramon Llull que tampoc va fer mèrits 
per conquistar el Ricart (48-49).
................................................

FASE FINAL
................................................
a) Martorell 57 - Sant Josep 66    (0-2)
b) Lluïsos de Gràcia 72 - Salt 60   (1-1)
c) Sta. Coloma 61 - S. Reus 65      (0-2)
d) Mataró 78 - Igualada 72             (0-2)
................................................

1a eliminatòria: anada
e) Lluïsos de Gràcia - Mataró
f) Salle-Reus - Sant Josep

Un Sant Josep amb molta 
èpica es cola a la final a 
quatre de Copa Catalunya

De la manera més cruel, quan l'esperança 
era més viva que mai, el Círcol Catòlic 
es va apagar en grau superlatiu i va per-
dre la categoria. A casa, a una Plana que 
feia temps que havia deixat de ser un fortí, 
l'esquadra badalonina no va ser capaç de 
forçar el tercer partit davant el Berga. Va 
estar a punt, quan tenia una renda de 10 
punts al darrer període. Però la història que 
va seguir va ser la d'un suicidi amb pati-
ment. Forçada la pròrroga pels visitants, 
els nervis van templar a favor d'ells en un 
temps extra taquicàrdic (-1). •
El Sant Josep va començar la sèrie que 
l'enfronta a l'Sferic de Terrassa amb el peu 
esquerre. En una contesa del més equili-
brada al centre parroquial, els groc-i-liles 
van pagar amb una desfeta inesperada les 
seves imprecisions i el seu escàs encert. •
El Sant Andreu de Natzaret, empetitit 
pel potencial físic del Jac Sants, va sortir 
escaldat de l'anada de la primera elimina-
tòria de la fase final de Primera Catalana 
(-28). Sense encert des de l'exterior, el 
triomf va resultar una quimera impossible.

Després de perdre per 27 punts i veure 
perillar en excés la seva presència a la 
Final de les Fases de Segona Catalana, el 
Bàsquet Neus va protagonitzar una gran 
remuntada i va aconseguir el seu objectiu. 
I és que els colomencs, malgrat perdre fi-
nalment per 83-70 enfront el Valls, van fer 
bona la diferència de 15  putnts aconsegui-
da a Can Sisteré. •
El Santa Coloma va superar la primera 
ronda de la promoció d'ascens tot i perdre 
a la pista del CGU La Palma (69-60), fent 
útils els 25 punts de diferència trets al Juan 
del Moral el dissabte anterior. El proper ri-
val, ja a les semifinals d'aquesta fase, serà 
el Bàsquet Alella, que no va disputar elimi-
natòria perquè el seu contricant, el CIC, va 
renunciar a jugar-la. •
El Fuster va veure com el Vilablareix li 
empatava la sèrie (1-1) després de perdre 
a terres gironines per un ajustat 64-61. El 
tercer matx, que decidirà qui perd la cate-
goria, es resoldrà a terreny comarcal. •
Tampoc va tenir bona sort una UBSA que, 
en un envit disputadíssim a casa del Llava-
neres, va caure derrotat per la mínima. El 
Ricart dirà qui segueix amb vida a Segona 
Catalana un any més.

Poliesportiu

Els Dracs JR, a la final per 
segon any consecutiu

Nova edició del trofeu Ciutat 
de Badalona de Llagut 2012 

El Badamar 
entrega 40 kg 
de peix al Banc 
d'Aliments

El proper dissabte 2 de juny es celebrarà, 
per vuitè any consecutiu, la regata de rem 
en llagut Trofeu Ciutat de Badalona, altra-
ment coneguda entre els clubs de rem com 
“La Llarga”.  Aquest nom és degut a que 
les regates oficials de la Federació Cata-
lana de Rem tenen una distancia de entre 
500 i 1500 m depenent  de la categoria. A 
La Llarga, la distancia es de 3000 m. Les 
raons són varies. Una, com un petit home-
natge al País Basc, on tants clubs catalans 

El passat dissabte 26 de maig es va viure a 
Badalona la primera de les semifinals de la 
Lliga Nacional de Futbol Americà (LNFA) 
júnior. Envoltada d'un ambient excepcio-
nal, els Badalona Dracs júnior van reunir 
nombrosos seguidors de l'equip i van 
aconseguir fer-se amb la victòria per un 
contundent 35-0 davant els campions de 
la passada LNFA júnior 2011, els Múrcia 
Cobras, traient-se així l'espina clavada a la 
passada final. 
D'aquesta manera, el conjunt catapultat 
per un gran Brugnani va aconseguir el 
pas a la final estatal, que es celebrarà el 
proper 10 de juny a una seu encara per 
determinar. Els Hurricanes de Saragossa, 
vencedors de l'altra eliminatòria, intenta-
ran arrabassar-los la corona de campió.

El passat diumenge, el Club de Pesca 
Esportiva Badamar va celebrar el segon 
Concurs Social d'Embarcació Fondejada 
al Port de Badalona. La competició es va 
desenvolupar amb un temps estiuenc i les 
captures van ser d'allò més abundants per 
totes les tripulacions. L'embarcació Joangi 
va ser la primera classificada (13,080Kg.) 
i la segona posició va ser  per Lucky II 
(8,040Kg.). "Speed II" va completar el 
podi (14,090Kg.). Totes les captures van 
anar al Banc d'Aliments de la ciutat amb 
la col·laboració, una vegada, més dels Vo-
luntaris de Badalona. 

El Círcol 
Catòlic cau 
i perd la 
categoria

El Bàsquet 
Neus entra 
a la final

aprenen i on totes les regates són de gran 
recorregut. Un altre motiu és perquè quan 
es va fer la primera edició d’aquest com-
petició el rem en llagut no era conegut a 
la ciutat, i als organitzadors del Bétulo els 
interessava que la competició fos vista a 
gran part de la platja de Badalona pel major 
nombre de persones possible. 
La Llarga té lloc just abans de l'inici de la 
Lliga Catalana de Llagut i serveix per veure 
la preparació dels clubs durant l'hivern.

Finals del Ciutat de Badalona
El XXIII torneig de Tennis Ciutat de Bada-
lona va arribar a la seva fi el passat dissab-
te després que es tingués que aplaçar fa 
dues setmanes les finals per inclemències 

metereològiques. En el quadre masculí del 
torneig Nedelko va superar a Daschs per 
7-5 i 6-2. En el quadre femení Domingo va 
superar Cano per un clar 6-1 6-2.
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“Ser o no 
ser”, tret 

de sortida 
del cicle 

Badalona 
a Escena

La primera sessió del projecte artístic “Cent 
peus, mil passos” ha estat tot un èxit. Dis-
sabte passat la plaça Font i Cussó es va con-
vertir en un aparador d’allò més innovador i 
creatiu amb sabates reconvertides en peces 
de col·leccionista. Desenes d’artistes locals 
es van donar cita per donar el tret de sorti-
da d’un projecte que busca la col·laboració 
ciutadana amb la intenció d’apropar l’art a la 
ciutadania. L’exposició va anar acompanyada 
d’una actuació musical i un recital de poesia. 

Aquesta iniciativa, que continuarà els propers 
tres dissabtes, anirà sumant cada vegada més 
sabates, no només elaborades per artistes de 
diferents disciplines i estils sinó també per 
la societat anònima. El proper dissabte, 2 de 
juny, la plaça Antònia Boada, serà l’escenari 
del “Cent peus,mil passos”. Els organitzadors 
estaran a la plaça Josep Tarradellas el pròxim 
9 de juny, i el dia 16 de juny la cloenda del 
projecte tindrà lloc a la plaça Trafalgar, al barri 
de Llefià.

El CNL promou el cinema en català

Desenes de sabates 
omplen d’art el carrer

El Centre de Normalització Lingüística de Ba-
dalona i Sant Adrià ofereix un nou cicle de ci-
nema en català al Megacine Badalona. Fins el 
proper 15 de juny es podran veure pel·lícules 
des de 3,5 euros tant en cap de setmana 
(dissabtes a les 16.15 hores i diumenges a 
les 12.15 hores)  com els divendres (a les 
18:30 i a les 20:30 hores). El públic gaudirà 
dels films “Papa, sóc una zombi”,  “Battles-
hip”, “Winx: l’aventura màgica”, “Lorax, a la 
recerca de la trúfula perduda”, “Intocable”, 
“Tímids anònims” i  “El talp”. Les butlletes de 
descompte es poden imprimir des de www.
cpnl.cat/badalona i www.cpnl.cat/santadria, o 
bé es poden passar a buscar pel Servei Local 
de Català de Badalona (av. Alfons XIII, 14, 
entl. 1a) o el de Sant Adrià de Besòs (pl. de 
Guillermo Vidaña, Edifici Polidor). L’entrada 
presentant la butlleta costarà 3,5  si es com-
pra anticipadament i 4  el mateix dia de la 
projecció. Els grups de més de 9 persones 

“Espais somiats” al 
Passadís d’Art del Carme

El Passadís d’Art del Centre Sociosanita-
ri El Carme de Badalona acull l’exposició 
“Espais somiats”. Es tracta d’una mostra 
integrada per xil·lografies i fotografies 
de diorames realitzades per 18 alumnes 
d’Il·lustració de l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny Pau Gargallo. L’exposició es 
podrà visitar fins al mes d’octubre. “Espais 

somiats” està integrada per una vintena 
d’obres. Hi podem trobar xil·lografies que 
mostren retrats de filòsofs i fotografies de 
diorames realitzats mitjançant el gravat 
verd, una tècnica que utilitza envasos reci-
clats com a planxes. Aquesta és la tretzena 
mostra nascuda en el marc d’aquest pro-
jecte de col·laboració amb BSA.

Concert de 
l’Orfeó Badaloní 
a l’Auditori
L’Orfeó Badaloní actuarà el proper 
10 de juny,a partir de les 19 hores, 
a l’Auditori, juntament amb les co-
rals Caelum, Edu.Cant i Drassanes. 
En total, 150 cantaires oferiran el 
concert “Vila encantada i Sondheim. 
Una festa coral”, un conjunt de peces 
arranjades pel director Óscar Peña-
rroya. L’actuació comptarà amb la 
participació dels músics badalonins 
Maria Carme Mateu, solista; Frede-
ric Oller, pianista; Manel Hurtado, a 
la percussió;  i la Jove Orquestra de 
Músics de Cerdanyola i la formació 
musical Follies Ensemble. L’assaig 
general del concert es durà a terme 
aquest dissabte 2 de juny a Badalo-
na.

La companyia Titània Teatre dóna aquest 
diumenge el tret de sortida al cicle Ba-
dalona a Escena, que tindrà lloc al Teatre 
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Zorrilla fins el proper 15 de juliol. Ho fa-
ran amb “Ser o No Ser “, un espectacle 
creat conjuntament entre l’escola de ball 

Swing Maníacs i el grup de teatre Titània 
de Badalona. L’objectiu d’aquest especta-
cle és apropar al públic al món del swing 

mitjançant una comèdia teatral. Una mane-
ra de donar a conèixer la música que va 
regnar les pistes de ball durant els anys 30 
i 40, i que va donar pas a una nova forma 
de ballar: el lindy-hop. “Ser o No Ser” és 
una adaptació realitzada per Paco García 
de la pel·lícula còmica “To Be Or Not To 
Be” dirigida per Ernst Lubitsch (1942). 
L’obra, ambientada en la Polònia ocupada 
pels alemanys durant la Segona Guerra 
Mundial, gira entorn d’un grup de teatre 
amateur que fa interpretacions burlesques 
del règim nazi. Un espia els fa arribar una 
informació secreta que si fos descoberta 
pels nazis podria posar en perill el país. 
Tanmateix, el grup decideix mobilitzar-se 
per evitar que aquesta informació caigui en 
mans dels alemanys. Aquest fet provocarà 
tot un seguit de situacions surrealistes i 
hilarants. L’obra es podrà a veure al Teatre 
Zorrilla a partir de les 19 hores. 

podran fer reserva prèvia al telèfon 93 224 
56 11.
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