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“No entenc 
la impunitat 
del PP, està 
governant en 
minoria”

Miquel Estruc (ERC) no entén la impunitat del PP en el govern de 
Badalona quan necessita d’altres forces polítiques per governar
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Miquel Estruch (ERC) acusa al govern de Badalona de fer un ERO en cobert a l’ajuntament i 
d’acomiadar personal per motius ideològics i no per criteris professionals.

“El PP està fent una depuració ideològica”

En quin moment es troba ERC de 
Badalona al no tenir representació a 
l’ajuntament?
Crec sincerament que estem en el camí de 
tornar a fer un treball que ens obri les portes 
per poder entrar en el consistori a les properes 
eleccions. Hem passat el nostre temps de dol 
a l’igual que la nostra marca (ERC). Les grans 
ciutats depenem molt del moment de la nostra 
marca i aquí ERC va patir una davallada ge-
neralitzada. Això no treu que ens van passar 
coses a Badalona com el canvi de candidatu-
ra al marxar Uriel Bertran... També li dic que 
l’eslogan de “Fem-ho plegats” era i és bo.

Van ser aprop del 5% de vots neces-
sari per aconseguir un regidor, però 
potser la bipolarització del PP i PSC i 
la no entesa amb la CUP van ser una 
llosa difícil de superar?
Tot i el problema de la marca aquí s’ha can-
viat molt el vot. El PP va aconseguir vots de 
CiU i del PSC, i el PSC va agafar vots de les 
altres formacions. I de la CUP t’haig de dir el 
següent. L’objectiu polític d’ERC no és la inde-
pendència. L’objectiu polític del nostre partit és 
crear una societat més justa en un país lliure. 
L’independentisme ha de ser transversal des 
de l’esquerra fins a la dreta. El nostre discurs 
l’estan agafant altres partits polítics i això ja 
ens està bé perquè remem tots cap a la mateixa 
direcció. Amb la CUP tenim projectes en comú 
però en altres som força diferents. Hauríem po-
gut anar junts a les eleccions? Sí, però amb tot 
el que ens va passar vam parlar tard.  

Aquest discurs del que em parla és 
totalment oposat al discurs del par-
tit que governa a Badalona. Això pot 
ser positiu pel seu partit perquè quan 
més puja un extrem més puja l’altre?
Sí, pensi que en les enquestes d’intenció de vot 
que s’estan fent ara ERC és el partit que més 
puja també perquè som els que més hem per-
dut. Això ens indica el bon camí que està fent 
el nostre partit a nivell nacional encapçalat per 
l’Oriol Junqueras. Del govern de Badalona li 
puc dir que han passat un any d’una desorien-
tació total perquè no havien governat mai i 
tampoc es pensaven que governarien per molt 
que diguin ara. El que estan fent va molt en 
concordància amb el discurs que estaven fent 
i que des del nostre punt de vista és alarmant. 
És un discurs que alimenta la confrontació, no 
la solució. És una política d’aparador.

Per exemple?
Miri, l’última proposta de no donar beques a 
les famílies que no portin 4 anys a Badalona 
d’entrada és una barbaritat. Qui decideix qui és 
ciutadà de Badalona? Per cert, què passaria si 
una família de Badalona per x motius marxa 5 
anys i torna? no tindria dret a aquests ajuts?  
Si tens un nen que no pot pagar no li dones 
de menjar? no l’escolaritzes? però anem al 
rerafons d’aquesta proposta... De quantes be-
ques estem parlant? de quants diners parlem? 
realment, són molt pocs, però aquesta notícia 
ha sortit a tots els mitjans estatals perquè diu 
el que la gent vol escoltar. Aquesta és la seva 
política d’aparador en tot. Busquen la notorietat 
pública i els hi està sortin bé i d’això s’aprofiten 
per fer realment la seva política.

Quina és llavors la política que està 
realitzant el PP? .
A l’ajuntament s’està fent un ERO en cobert. El 
que s’està fent a l’IMPO i a Badalona Comunica-
ció és acomiadar gent d’una forma indiscrimina-
da i posar la por al cos a tot el personal.

  “Estem en 
el camí d’entrar 
en el consistori 
a les properes 
eleccions”

  “El PP fa 
un discurs que 
alimenta la 
confrontació, no 
la solució”

  “CiU ha fet 
petits gestos 
perquè sap que el 
seu electorat està 
molt incòmode”

Però no creu que la societat demana  
un aprimament de l’administració?
Sí, d’acord. Tots ho defensàvem però forma 
part de la teva política el com ho fas? de quina 
manera? a qui ‘depures’? El PP està fent una 
depuració ideològica, no per motius laborals. 
Això és perillòs. Volen utilitzar l’aprimament 
de l’IMPO per convertir-lo en una agència de 
colocació per pagar els favors prestats.
 
Utilitzar l’IMPO? La regidora i la coor-
dinadora de Cultura han fet plans 
d’ocupació a l’IMPO...
Bé, doncs casos com aquests et trobaràs 
moltíssims. I a Badalona Comunicació passa 
el mateix. Fa la sensació de voler reduir aquest 
ens per donar veu a l’expressió política del partit 
que governa minimitzant els recursos i tenir que 
agafar notícies del propi departament de prem-
sa. Se sent el nombrament d’un nou gerent molt 
afí a les seves ideològies més que a les seves 
capacitats. En el nostre programa portàvem fer 
una auditoria interna per a tot l’ajuntament amb 
un punt de vista neutre i professional.

Amb això coincideix amb els partits 
de l’oposició, l’autoritarisme.
Sí, segurament ells ho pateixen més. No en-
tenc l’impunitat del PP quan a sobre governa 
en minoria. Aquí cau tota la responsabilitat 
moral a Convergència i Unió que està donant 
suport a unes maneres de fer que gairebé tren-
quen les  formes democràtiques.
 
Ara Convergència poc a poc intenta 
separar-se del PP. 
Sí, és veritat. CiU ha fet petits gestos perquè 
sap que el seu electorat està molt incòmode 
amb el PP i perquè sap del poder creixement 
que poden tenir. Celebrem aquests petits ges-
tos però estan molt lluny del gest que va fer en 
el seu dia donant-li l’alcaldia al PP.

Vostè va dir que no perdonaria mai a 
Ferran Falcó (CiU). L’ha perdonat?
No.
  
Han parlat?  
No.

Parlaran?
Segurament (riu). No és qüestió de perdonar 
o no, sinó que no entenc i em sap molt de 
greu per la meva ciutat l’entrada del PP. La 
meva indignació amb CiU és que abans de les 
eleccions van dir que no permetrien l’entrada 
del PP a Badalona. Penso a més que potser es 
quedaran alguns anys més perquè l’oposició 
no està comunicant com ho hauria de fer. Cert 
també que el PSC fa d’oposició per primera 
vegada, no està acostumat.

Aquest govern aposta per la segure-
tat amb més presència i poder a la 
Guàrdia Urbana.
Trobo expectacular el què estan fent amb el 
tema de la Guàrdia Urbana. També s’ha de dir 
que han fet bé algunes coses com tenir més 
presència de la policia al carrer. Això transmet 
confiança al ciutadà. No negaré coses que 
hagin fet bé per la ciutat. També és cert, que 
els policies de carrer no cobreixen la demanda 
d’inseguretat que pateixen els comerços ja que 
el seu torn acaba a les 6 de la tarda. Però el 
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  “El gran 
problema de la 
Guàrdia Urbana 
és l’absentisme 
laboral (20%)”

  “Reactivar 
econòmicament 
la ciutat gràcies 
al ‘totxo’ és una 
falàcia”

  “Algú m’ha 
de demostrar 
que l’ampliació 
del Màgic té un 
interès públic 
perquè hi haurà 
gent perjudicada”

gran mal de la Guàrdia Urbana i no he sentit 
mai a parlar és l’absentisme laboral.

És la primera vegada que ho sento.
Doncs li diré més, l’absentisme laboral a la 
Guàrdia Urbana durant molts anys ha estat 
prop del 20%, una xifra totalment inaccep-
table entre baixes i desmotivació que ningú 
s’atreveix a parlar-ne. Amb un ràtio permès 
d’un 5%, que ja és molt, podríem tenir al carrer 
uns 20 agents més. Aquestes xifres incomoden 
molt al responsable polític de torn i per això no 
hem sentit a parlar. Diria que aquest problema 
encara no està resolt perquè les xifres que li 
he dit eren fins l’any passat. Nosaltres tenim 
un superintendent, el càrrec més important de 
la GU i algú li hauria d’haver dit que tenia que 
millorar aquesta estadística. La policia és un 
servei de seguretat al ciutadà i no és funció de 
la GU reprimir llibertats.

Ho diu perquè ha passat?
Ho dic perquè hi ha tics que indiquen les ma-
neres de fer arbitràries. Per exemple, han su-
primit la UCO (Unitat per la Convivència) i a la 
vegada han reforçat les brigades d’intervenció.  
Aquesta feina l’ha de fer els Mossos. Que refor-
cin l’horari del servei de policia de carrer. Hem 
vist fins i tot el regidor de la GU patrullant per 
les nits, per l’amor de déu! potser té la vocació 
equivocada. Els propis comandaments li hau-
rien de dir que ell és el regidor i no el profes-
sional d’això.
 
Ara mateix el senyor Jurado és la 
persona qui mana més a totes les 
àrees de l’ajuntament.
És possible. Els hi agrada manar, és la gorra i 
la porra. 

Com valora la gestió del govern?
Estan jugant amb temes molt importants per les 
persones com és l’habitatge. Dir en aquests mo-
ments sense posar-se vermell que crearem llocs 
de treball i que hi haurà una reactivació econò-
mica gràcies al ‘totxo’ és una falàcia. Després 
de veure cap a on ens ha portat, com pot haver 
alguna persona que ho pugui dir!

Doncs en els voltants del Port s’està 
començant a moure una mica el tema
Ara mateix hi ha dos projectes potents a Bada-
lona i potser hi ha un tercer a primera línia de 
mar per uns rusos. Per favor, que no ens in-
sultin que el mercat dels pisos ha de fer el seu 
curs i no fem coses per afavorir a depèn qui. 
Fer més pisos al Port per poder vendre’ls no-
més beneficia a un privat que recordem que és 
Level-Bankia-Rato-PP. La ciutat no guanya res.

Però jo recordo que l’exalcalde Serra 
també va pensar en aquesta opció. 
Sí, però Serra demanava un equilibri 
d’equipaments al número de persones que 

podien arribar a viure i a més se li demanava 
a la constructora un percentatge de pisos so-
cials. Aquí sí que hi ha un interès públic i no 
el que està passant ara. L’administració no ha 
d’ajudar un privat si no hi ha un interès públic. 
És la diferència entre la política d’esquerres i de 
dretes. L’altre operació de la que li parlava és la 
que vol fer Gran Land, que com que el senyor 
Busquets no pot vendre oficines vol canviar 
amb l’administració els drets d’edificació del 
seu edifici i algun terreny que té per Canyet 
per terrenys municipals a les Guixeres i que  
l’ajuntament a sobre li pagui 1,8 milions. Quin 
interès públic hi ha aquí? Això encara no està 
aprovat però ja veurem que vota CiU.

Llavors, vostè que té sang verd-i-ne-
gre a les venes, quina opinió té sobre 
la permuta de terrenys que farà el Jo-
ventut? Recordem que el seu pare va 
ser un dels fundadors del Joventut.
A veure, tot si val? no. La Penya ha comès 
molts errors estructurals. Ara mateix la Penya 
es troba en una situació extremàdament difícil 
fins i tot en el punt aprop de la seva desaparició 
però per això que em pregunta per mi sí que hi 
ha un bé social, perquè el Joventut va de la mà 
amb el nom de la ciutat. El problema és que 
s’ha de dir alt i clar que el que estem fent és per 
ajudar el club i si no ho fem potser estaríem 
davant les seves últimes hores dintre de l’ACB.

Qui són els responsables de la situa-
ció econòmica del Joventut?
Li dic ben alt i clar, els culpables de la situa-
ció del Joventut són els dos equips de futbol 
que tenen una secció de bàsquet deficitària i 
el Baskonia que rep unes injeccions econòmi-
ques de les administracions brutals. Aquests 
han portat als altres equips cap a l’abisme per-
què aquests, entre ells la Penya, no han sabut 
gestionar els seus comptes. El nostre club ha 
anat sumant defícit any rera any.

Però hi havien cursos en que es deia 
que havien beneficis? 
Mira, jo sóc dels pocs socis que vaig a les as-

semblees i hi ha hagut de tot, exercicis que deien 
que donava dèficit, altres benefici però realment 
mai hem pogut saber els números reals, algunes 
vegades fins i tot ens enganyaven. Jo he votat en 
contra moltes vegades per l’ocultisme i la falta de 
transparència.

Hi ha hagut enriquiment?
No sé, el que sí que hi ha hagut és aprofitament.

Per part de qui?
Home, per començar hi ha un president que co-
bra, que és la primera vegada que passa en la 
seva història. El que critico és que a més també 
cobri una gerent. Un o l’altre ha de cobrar.

Però el president cobra perquè se li-
debien uns diners de jugador no?.
Sí, però d’això ja fa temps. Ja se li ha pagat ja.
 
També està en mig l’explotació dels 
events del pavelló municipal.
És clar, aquestes són les coses lletges que pas-
sen en el Joventut. Aquesta gestió fins fa poc 
temps ho feia una empresa familiar propera a 
Jordi Villacampa, que llogava la instal·lació al 
club i explotava el negoci. Des de fa un any i 
algo que es va firmar la pròrroga de dret d’ús 
del pavelló el club gestiona tota l’explotació de 
la instal·lació. Una sots-contractació l’hauria 
d’aprovar el Patronat de la Fundació. 

Llavors, els concerts i els esdeve-
niments d’aquest últim any ho està 
gestionant i ingressant el club?
Ja li he dit que sí, sinó ho hauria de saber jo 
que formo part del Patronat de la Fundació de 
la Capital Europea del Bàsquet. L’ajuntament 
és propietari dels terrenys del Pavelló Olímpic i 
del Màgic que cedeix el dret de l’ús al Patronat. 
Aquest Patronat firma amb el club un contrac-
te on el club es fa càrrec del manteniment de 
la instal·lació. El patronat també va firmar un 
contracte amb la UTE per gestionar el Màgic 
i d’aquí el patronat cobra al Màgic un cànon 
d’explotació (abans estaven al 50% i ara són 
Sacresa 99,5% i el Joventut 0,5%).

I què fa el Patronat amb aquests di-
ners? 
La gran majoria dels diners que surten de 
l’activitat comercial del Màgic van destinats 
al Joventut en concepte de manteniment de la 
instal·lació. I una part més petita va a parar als 
clubs de bàsquet de la ciutat, el BBB. El proble-
ma ve quan Sacresa porta 2 anys en suspensió 
de pagaments i no ha pagat res del cànon.

Una altra operació urbanística que 
demana el Joventut és ampliar el 
Màgic construïnt dos plantes sota els 
camps de futbol del Pere Gol.
Normal, perquè aquesta operació li donarà en-

tre 1,5 i 1,8 milions. El que aquí hem de tornar 
a veure és l’interès públic en aquesta amplia-
ció. Volen posar el supermercat on estan els 
cars i a l’altra banda oferir aquest espai a dos o 
tres grans empreses estil FNAC, Mediamarkt, 
.. Algú m’ha de demostrar que això beneficia a 
la ciutat perquè també hi haurà gent que surti 
perjudicada en tot això.

No puc marxar de l’entrevista sense 
preguntar-li pel Club Natació Badalo-
na, un altre dels seus amors.
Ara mateix sóc president d’honor i el club té 
uns 1700 socis. La institució està totalment 
sanejada tot i els moments difícils que vivim.
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Resultaria gairebé sorprenent, si no fos que vivim una època on ben poques 
coses ens poden sorprendre, que l’inefable alcalde de la tercera ciutat de 
Catalunya y càrrec destacat en el Partit de la dreta cavernícola del nostre país, 
es despengi ara, quan ja fa un any que ocupa la poltrona de respatller més alt 
a la sala de plens de la Casa de la Vila, amb l’anunci d’una nova normativa on 
es limitarà l’accés als ajuts municipals que ell considera no bàsics només a 
aquells ciutadans empadronats a la nostra ciutat per un mínim de quatre anys, 
sense interrupció. 

Ja se que l’alcalde més llarg de tot Catalunya, només pel que fa a l’alçada, 
pretén aconseguir el favor d’uns quants votants curts de mires, que no 
s’adonen que la mesura també els va en contra, si es dona el cas que un fill o 
una filla, per les circumstàncies econòmiques del moment es veu obligada a 
romandre un temps fora de la ciutat, quan torni a Badalona i fins que no hagin 
passat quatre anys, per la voluntat inequívoca del batlle Garcia Albiol, seran 
considerat ciutadans de segona, sense drets no bàsics.

Però el que a mi em deixa astorat, bocabadat i esmaperdut del nou reglament 
que proposa l’alcalde, és que es situa en total contradicció, amb les filosofies 
que inspiren els economistes neoliberals, avui en boga en el mon mundial, 
apologetes de la mobilitat laboral, o sigui que mentre des de les FAES, es 
maquina i projecte tot un sistema econòmic basat en el desplaçament dels 
treballadors, cap als llocs on hi hagi feina, i el seu cap estatal, en Mariano, 
estimula als nostre joves més preparats a desplaçar-se a Alemanya com si 
fos el nou Dorado; Albiol posa pegues i entrebancs a tots aquells que no són 
badalonins de solera i de continuïtat. 

Ja ho sé que ell, quan proposa aquestes idees només pensa en els immi-
grants, a qui considera els diables propagadors de totes les malvestats que 
ens han caigut al damunt, i en el seu afany de foragitar-los, és capaç de posar 
a la picota, fins i tot aquells que diu defensar.

Tot i això haig de dir que la seva intenció és perversa, com la de tot bon 
populista, doncs amb aquest sistema el que aconsegueix és dividir i enfrontar 
ciutadans, qüestió que sembla li resulta profitosa, doncs mentre ens tenen 
entretinguts barallant-nos amb uns que poca responsabilitat tenen del que 
ens passa, no mirem vers on són els veritables responsables de la greu situa-
ció econòmica on ens trobem immersos.

Fixeu-vos amics, que resulta força curiós que quan fa temps Badalona no surt 
als papers per temes d’incivisme directament relacionats amb la immigració, 
quan resulta que a la plaça Antonio Machado, la gent ja no es baralla ni 
discuteix acaloradament al carrer, quan els pisos sobre ocupats, sembla que 
han desaparegut de la nostra ciutat, l’inefable alcalde reprèn el tema, volent 
deixar els nou vinguts sense beques de menjador a les escoles. Qüestió que 
intenta amagar la denuncia dels responsables de l’ensenyament públic de 
veure’s obligats a tancar els serveis de menjador a tothom, pel impagament 
de l’ajuntament als serveis de càtering.
Fastigós, francament, quan no hi ha problema per trobar diners per organitzar 
una etapa de la volta ciclista, per trobar solucions per prolongar l’agonia del 
club de basquet emblema de la ciutat, i regalar llibres de text als alumnes de 
les escoles més selectes de la ciutat.

CIUTADANS DE SEGONA?

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

LA COLUMNA L’atur continua creixent a 
Badalona amb 23.414 desocupats

Els botiguers de Pérez Galdós surten al carrer

Les dades de l’atur a Badalona continuen 
en ascens. Ja hi ha 23.414 persones sense 
feina, 120 més que el passat mes d’abril. 
Respecte el maig de l’any passat, la des-
ocupació al municipi ha crescut en més 
d’un miler de persones. També a Santa 
Coloma de Gramenet l’atur ha augmentat. 
El mes de maig es va saldar amb un total 
de 13.437 aturats. A les poblacions veïnes 
de Montgat, Tiana i Sant Adrià de Besòs, 
tot i que lleument, el nombre de persones 
sense feina s’ha reduït. La tendència tam-
bé ha estat positiva en el conjunt de l’estat 

Els comerciants de Pérez Galdós, al barri 
de Llefià, han tret els seus productes al 
carrer coincidint amb la celebració de la 
Fira de la Primavera. D’aquesta manera 
el comerç de proximitat s’ha sumat a les 
festes del barri Sant Antoni de Llefià. Van 
ser molts els badalonins que el cap de se-
tmana passat van sortir al carrer per des-
cobrir quins són els productes que poden 
adquirir de la mà del comerç de superfície. 
La Fira, que girava a l’entorn dels articles 
artesanals, va comptar també amb diverses 
activitats de dinamització, així com amb un 
berenar popular i castells inflables per als 
més petits.

s’habilitarà al solar del Cristall. Aquest es-
pai, tant de titularitat pública com privada, 
es convertirà fins el proper 15 de setembre 
en una zona d’aparcament amb capacitat 
per a 500 vehicles, 200 dels quals seran 

Després d’algunes desavinences, els veïns 
dels barris Iris Sol Casagemes i Canya-
dó han arribat a un acord amb el govern 
local pel que fa a la organització del nou 
pàrquing que, de manera provisional, 

Veïns i govern es posen d’acord en 
el projecte de pàrquing del Cristall

de veïns. Inicialment, la proposta del go-
vern era encabir-hi 700. Després d’escoltar 
les peticions del veïnat però, el govern s’ha 
avingut a reduir el nombre de places per 
tal d’evitar una massificació de la zona i al-
hora reduir al màxim possibles molèsties. 
Els treballs d’adequació del solar ja han 
començat i a partir de 15 de juny la zona 
d’estacionament ja estarà operativa. La fi-
nalitat és facilitar l’accessibilitat a les plat-
ges badalonines coincidint amb l’inici de 
la temporada de bany. Els usuaris hauran 
de pagar 1 euro per hora durant les 4 pri-
meres hores i serà gratuït les següents fins 
les 11 de la nit. El solar inclourà sortides 
pel carrer Orient i per Pomar de Baix per 
evitar el trànsit rodat pels carrers interiors 
del barri de Canyadó. Els veïns podran fer 
ús del pàrquing les 24 hores del dia per un 
preu de 15 euros mensuals.

espanyol, on la xifra d’aturats ha disminuït 
en 30.113 persones respecte a l’abril, amb 
la qual cosa el nombre total de persones 
sense feina se situa en 4.714.122, segons 
dades facilitades pel ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social. Catalunya s’ha situat com 
la tercera comunitat on més ha baixat l’atur, 
amb 4.789 aturats menys. El nombre total 
de desocupats se situa en 630.932 perso-
nes. Aquest descens de la desocupació es 
deu, sobretot, a les contractacions de cara 
a la temporada d’estiu. Aquest és el segon 
mes consecutiu que, en general, l’atur cau.
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Per tercer any consecutiu, la Platja dels 
Pescadors i l’Escola del Mar de Badalona 
han estat distingides amb la Bandera Bla-
va. L’Associació d’Educació Ambiental i del 
Consumidor atorga aquest reconeixement 
a aquelles platges que millors prestacions 
ofereixen als seus usuaris. Disposar de 
bons serveis de neteja de la sorra, una qua-
litat òptima de les aigües, ser accessible 
per a les persones amb mobilitat reduïda 
i tenir un equip de socorrisme són alguns 

La platja dels 
Pescadors renova 
la Bandera Blava

dels requisits que cal complir per obtenir 
aquesta distinció. Pel que fa l’Escola del 
Mar, que també renova el títol de Centre 
Bandera Blava, ha estat reconeguda com a 
espai de divulgació i protecció dels eco-
sistemes marins. En conjunt, aquest estiu 
87 platges catalanes onejaran la Bandera 
Blava. Pel que fa als ports catalans, 24 han 
estat acreditats també amb aquest certifi-
cat. El port esportiu i pesquer de Badalona 
n’ha quedat exclòs.

L’aplicació BND Bústia permet 
informar d’incidències al carrer
Des d’aquesta setmana, l’ajuntament de 
Badalona ha posat en marxa una nova eina 
de comunicació que permetrà a la ciutada-
nia alertar al govern de les incidències que 
es produeixen en l’àmbit de la via pública 
amb més celeritat. L’aplicació informàtica 
BDN Bústia, disponible per a smartphones 
tipus Iphone, Android i tablets com ara 
Ipad, és de descàrrega gratuïta. A partir 
d’aquest dispositiu, els ciutadans que 
ho desitgin podran avisar a l’àrea de Via 

Pública de qualsevol incidència relaciona-
da amb la neteja del carrer, desperfectes 
del mobiliari urbà, pintades en parets, 
el mal estat del paviment o les voreres i 
l’abandonament de vehicles. En un breu 
període, tècnics de Via Pública ordenaran 
la resolució de la incidència. Un cop so-
lucionat el problema, l’ajuntament enviarà 
un missatge als usuaris de l’aplicació. Els 
ciutadans podran consultar totes les ac-
tuacions que s’hagin realitzat a la ciutat en 

els darrers tres mesos. Amb aquest eina, 
l’ajuntament pretén oferir la màxima trans-
parència i mantenir en bon estat l’espai 
urbà, a banda de fomentar el civisme. Des 
del govern local esperen rebre un centenar 
d’alertes en les properes setmanes. Aques-
ta aplicació, desenvolupada anteriorment 
en d’altres municipis catalans amb èxit, no 
ha suposat cap despesa per a les arques 
públiques ja que ha estat creada per per-
sonal intern de l’ajuntament.

  Aquest servei, 
de descàrrega 
gratuïta, és 
aplicable en 
dispositius mòbils

  L’àrea de Via 
Pública rebrà 
les alertes i en 
tramitarà les 
solucions
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Arxivada la querella contra 
Garcia Albiol per xenofòbia

El jutjat d’instrucció número 2 de Bada-
lona ha arxivat la querella criminal per 
xenofòbia que havien presentar contra ell 
SOS racisme i la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya, arrel del repartiment 
d’uns fullets l’any 2010 en què es vinculava 
la delinqüència amb els gitanos romane-
sos. Segons l’alcalde de Badalona, Xavier 

Garcia Albiol, “aquesta querella tenia la in-
tencionalitat política de desgastar-lo com a 
candidat a l’alcaldia”. García Albiol, afirma 
que “hi ha zones de Badalona a on es vul-
nera el dret a la dignitat”, però que aquesta 
vulneració a qui afecta és a “aquells veïns 
obligats a conviure amb persones incí-
viques”. Des del grup municipal de CiU, 

Ferran Falcó assegura que la resolució de 
la querella ha servit per “inflar” la figura 
d’Albiol, a qui acusa d’irresponsable en 
el seu tractament vers la immigració. Des 
del PSC, Jordi Serra afirma que la d’Albiol 
no és una conducta digna d’un alcalde. Els 
regidors del grup municipal d’ICV-EUiA es 
mostren preocupats per la resolució.

Coincidint amb la celebració del Dia In-
ternacional dels Arxius, aquest cap de 
setmana el Museu de Badalona oferirà 
visites guiades a l’Arxiu Històric Ciutat de 
Badalona, l’Arxiu d’Imatges i l’Arxiu Josep 
Maria Cuyàs i Tolosa. Aquest llegat, inte-
grat per vídeos, cartelleria, fotografies, per-
gamins, documents i publicacions, permet 
conèixer el passat de la ciutat des del segle 
XVII fins al 1945. Formen part de l’Arxiu 

Cap de setmana de 
portes obertes a l’Arxiu 
Ciutat de Badalona

fons i col·leccions d’empreses, entitats i 
institucions, així com documents perso-
nals, professionals i familiars. En conjunt, 
el Museu de Badalona disposa de més de 
1.000 metres lineals de documents. La vi-
sita guiada a l’Arxiu Històric de la Ciutat 
serà gratuïta. Cal fer reserva prèvia a les 
mateixes instal·lacions del Museu de Ba-
dalona o bé trucant per telèfon ja que les 
places són limitades.

  Albiol afirma 
que hi ha zones 
de la ciutat on es 
vulnera el dret a la 
dignitat

  Els grups de 
l’oposició es 
mostren contraris 
al tractament 
del PP vers la 
immigració

Núm. 354
Del 08/06 al 14/06/2012



FIATC Joventut
Xavi Ballesteros - xaviballesteros@diaribns.com

Núm. 354
Del 08/06 al 14/06/20128

Nou èxit a la 
Diada de la Penya

Maldonado diu que cal 
solventar el cas de Trias

El Fiatc Joventut va celebrar dissabte la 
seva Diada de les Escoles de Bàsquet on 
hi van participar el  Bàsquet Neus, SAFA 
Claror, SAMA, Escola Minguella, CB 
CIC, Immaculada Concepció, I.P.S.I, Cír-
col Catòlic, CB Vilassar, AESE, Col·legi 
Badalonès, Verge de les Neus, ABB, CB 
Sant Josep Badalona, Ramon Llull, Re-
gina Carmeli de Rubí, CB Cabrera, Nen 
Jesús de Praga, UBSA, CB Sant Celoni 
i Escola Cultural. La Penya hi va tenir 

El tècnic Sala Maldonado va fer un anàlisi del 
passat, present i futur. El màxim responsable 
verd-i-negre va ser a Televisió Badalona on 
va fer diferents reflexions com per exemple 
la situación conractual d’algun jugador: “El 
cas de Trias hi ha per una banda la vessant 

El tècnic diu 
que no és culpa 
seva però té un 
contracte d’una 
altra època i que 
cal trobar una 
solució

S’havia 
especulat que 
fes el mateix 
que el Barça B 
que ha demanat 
plaça a la LEB Or

esportiva i la contractural. El club és cada ve-
gada més precari amb un sos econòmic i té 
contractes a llarg termini i d’una altra època. 
Sempre partint de la base que és un contracte 
que van signar els dos, o sigui que ell no ha 
fet res malament. És una situació anòmala pel 
club perquè tenim jugadors amb contarcte 
com Nacho, una renovació encara no con-
cretada de Báez i Jordi. Tres jugadors en la 
posició de quatre és una situació complicada 
i ens obliga a prendre decisions per treure el 

nus que tenim en aquest cas tan econòmic 
i pel fet de tenir tres jugadors en la mateixa 
posició. Veurem com evoluciona tot a l’estiu”. 
També va tenir unes paraules per Todorovic, 
un jugador a qui vol renovar però que va 
demanar de marxar: És un jugador que s’ha 
parlat massa d’ell, fins i tot ell ha parlat més 
del compte i de forma contradictoria a vega-
des. Que més ens agradaria que un jugador 
que porta quatre anys aquí i que l’hem format 
poder comptar abm ell al primer equip però 

els 31 equips de l’escola que té amb la 
presencia al final de festa de dos dels 
referents del bàsquet base del Joven-
tut com són el capità de la Penya Pere 
Tomàs i Nacho Llovet que també porta 
10 anys a l’entitat juntament amb el con-
celler responsable del bàsquet base del 
Joventut Xavier Padrós. El Palau Olímpic 
va tenir una presencia masiva de gent 
que van estar durant tot el matí per les 
instal·lacions.

El Prat Joventut, el vinculat de la 
Penya, es mantindrà a la LEB Plata

El Fiatc Joventut ja ha anunciat, no oficial-
ment, que l’any vinent el seu equip vinculat 
es mantindrà  a la LEB Plata. En els últims 
dies havien aparegut notícies on es deia 
que després d’arribar fins a la final, el Prat 
Joventut aprofitaria la reestructuració de les 
categories de la Federació Espanyola per te-
nir una plaça a la LEB Or. Però el què té clar 
el vinculat de la Penya és que la seva cate-
goria de formació és la LEB Plata que és una 
categoria perfecte perquè els jugadors que 
surten del júnior del club verd-i-negre pu-
guin tenir un lloc on continuïn evolucionant. 

La plaça de LEB Or és un salt massa gran 
per joves que passen de jugar contra joves 
de 18 anys a fer-ho contra veterans de 35 a 
la LEB Or. Els costos serien més o menys 
els mateixos perquè hi ha els mateixos des-
plaçaments però si que cal posar més diners 
per fitxar els extracomunitaris que permeten 
competir a la LEB Or. El Barça B, el vinculat 
del club blaugrana, sí que ha demanat una 
plaça a la LEB Or i podria, fins i tot, intercan-
viar-se la seva plaça amb el Girona que no té 
viabilitat econòmica per poder mantenir-se a 
la segona divisió del bàsquet estatal.

es barrejen molts conflictes i interessos. Ju-
gadors que els hem supervisat i format i quan 
han de fer un pas endavant no coincideixen 
les dues opcions. Nosaltres volem que Todo-
rovic estigui amb nosaltes i lluitarem perquè 
estigui amb nosaltres, després veurem quina 
és la intenció dels eu agent ia ixò ho veurem 
d’aquí uns dies però nosaltres volem que es 
quedi”. D’altra banda, també va assegurar 
que els joves del planter encara els queda un 
pas més per evolucionar.
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El cadet de la Penya, 
sorprès als quarts de final

Jelinek anirà als Estats Units 
per entrenar amb equips NBA

El Fiatc Joventut no va poder complir amb les especta-
tives que s’havien creat entorn l’equip i va ser eliminat 
als quarts de final del campionat d’Espanya que es va 
disputar a terres gallegues. El conjunt de Joan Rallo va 
ser sorprès pel Marin Peixegalego que es va convertir 
en la revelació del torneig en arribar fins la final on va 
acabar perdent cotnra el Banca Cívica de Sevilla (86-
79). Els verd-i-negres van topar amb una defensa zonal 
els 40 minuts i amb jugadors cadets africans al centre 
que obligaven cada vegada a canviar els tirs dels juga-
dors de la Penya. Els verd-i-negres es van col·lapsar i 

L’escorta del Fiatc Joventut David Jelinek 
ha marxat avui cap a Treviso on disputarà 
un campus on ja ha participat en els da-
rrers anys amb els joves valors del vell 
continent. També hi haurà el badaloní 
Josep Franch. Jelinek, abans de marxar, 
ha assegurat que ara mateix no sap com 
estan les negociacions sobre la seva re-
novació: “Sé que estan parlant però de 
moment no hi ha res, jo em vull quedar 
però si no pot ser doncs estaré molt agrait 
a la Penya pels anys que he estat aquí”. 
Jelinek també va explicar el seu planing 
ddurant l’estiu: “Ara marxo a Treviso, 

Els joves de la 
Penya  tornen 
als entrenaments

El Fiatc Joventut ha tornat a la feina.I ho ha 
fet sense molts dels jugadors estranger però 
sí amb bona part de la gent que ha de ser el 
futur de la Penya. El tècnic Salva Maldonado 
està present en aquestes sessions que han 
de servir per perfeccionar tècnica i física-
ment els joves valors del club que bona part 
d’ells marxaran amb les seves respectives 
seleccions espanyoles aquest estiu. Del 
primer equip hi ha Nacho Llovet, David Je-
linek, Pere Tomàs o la majoria de jugadors 
del Prat Joventut i alguns del júnior sempre 
i quan no tinguin classe. Es preveu que hi 
hagi dues setmanes d’entrenaments abans 
de marxar de vacances.

El tècnic Salva 
Maldonado 
supervisa les 
sessions dels 
joves futurs 
valors del Fiatc 
Joventut

L’escorta txec 
de la Penya, 
que marxa al 
campus de 
Treviso, té 
aquest objectiu 
i després la 
selecció

després aniré a casa, després marxaré als 
Estats Units per fer uns entrenaments amb 
alguna franquícia NBA o jo sol i després 
ja m’incorporaré a la selecció”. L’escorta 
verd-i-negre explica quins són els seus 
objectius en el campus de Treviso: “Hi ha 
molts scouts NBA que et veuen i el què 

hem de fer és entrenar, fer partits perquè 
vegin les coses que es fan ben fetes”. La 
situació de David Jelinek de cara el futur 
del club és que la Penya el vol renovar, 
ell vol seguir però l’oferta no és tan bona 
com voldria el jugador. Caldrà veure com 
es desenvolupa tot plegat.

van acabar cedint. El Fiatc Joventut va acabar en la 
cinquena posició després de derrotar al Torrelodo-
nes. L’MVP de la final precisament va ser un dels 
botxins de la Penya Ted kapita (Marin Peixegalego) 
i el màxim anotador també un jove de l’equip gallec 
com és Cedric Belemene. El tercer classificat va ser 
l’Unicaja de Màlaga i el quart el Barça amb Pau Camí 
com a millor passador. La Penya tanca així la tem-
porada amb la decepció d’haver perdut el campionat 
d’Espanya però havent estat campió de Catalunya en 
derrotar el Barça a la final.
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Es presenta 
un estiu ple 
de novetats, 
en què molts 
dels encara 
jugadors 
escapulats 
marxaran

Manolo Márquez ja té una 
oferta per renovar un any 

Ferrón és l’únic jugador de 
la primera plantilla que té 
contracte pel proper curs

Engega (per 
segona vegada) el 
procés electoral

Els de moment gestors de l’entitat, a 
l’espera de la proclamació d’una nova 
junt directiva, ja han començat a dis-
senyar la plantilla del Badalona del curs 
vinent. Amb molts dubtes i pràcticament 
cap certesa, tot sembla indicar que el 
primer equip de la temporada 2012/2013 
s’assemblarà ben poc al del curs que va 
acabar fa dues setmanes. 
Amb els jugadors ja de vacances, tots es-

El primer dia del mes de juny van con-
vocar-se de manera oficial les eleccions 
la presidència del CF Badalona. Un altre 
cop. A la primera no va anar la vençuda. 
Tothom va rentar-se les mans i ningú en 
va voler saber res. La responsabilitat de 
presidir una entitat esportiva no sembla 
del gust de ningú, i més en les circums-
tàncies actuals. Amb l’esperança de que 
amb la campanya ja acabada algú doni 
ara sí una passa endavant, s’inicia de nou 
aquest segon procés electoral. 
De manera pública i notòria ningú ha as-

peren ara la trucada del club. Només un 
té assegurat el seu futur. El segon capità, 
Jordi Ferrón, és l’únic futbolista que té 
contracte en vigor per seguir al Badalo-
na. La resta de la plantilla finalitza el seu 
vincle amb l’entitat badalonina a finals 
d’aquest mes de juny. 
Felipe Martínez ja ha dit que no s’ha 
d’esperar a que arribi un nou president, 
perquè potser llavors ja és massa tard per 

senyalat encara la seva intenció d’optar a 
la presidència de l’entitat. Però membres 
de l’anterior junta, i gent de l’entorn es-
capulat, asseguren que aquesta vegada 
sembla que sí hi ha voluntat per part 
d’algunes persones de moure’s i presen-
tar alguna candidatura. Un resultat idèntic 
al del primer intent d’eleccions, generaria 
un buit institucional que complicaria la 
viabilitat del club. 
Aquesta setmana la junta gestora prendrà 
possessió dels seus càrrecs. El següent 
pas serà el recompte del cens.

completar una plantilla alhora competiti-
va i assequible econòmicament. Encara 
no s’ha anunciar cap oferta per cap dels 
jugadors de l’equip, ni tampoc per qual-
sevol altre futbolista d’un altre equip. In-
teressa renovar a alguns dels futbolistes 
que ara juguen pel Badalona, però segu-
rament a la baixa. El que sí és una certesa, 
aparent si més no, és que el nou Badalona 
serà Ferrón i dinou més.

El grup tercer, poc 
protagonista del play-off

L’evident competitivitat del grup, en què 
fins a sis equips han estat lluitant en les 
dues últimes jornades per tres places de 
promoció, pot haver generat un desgast 
excessiu que ara, en la fase decisiva del 
curs, sembla estar-se notant. I és que no-
més un dels quatre equips del grup tercer 
que van engegar la post temporada segueix 
tenint opcions de pujar a Segona. I en reali-
tat, força poques. L’Atlètic Balears, campió, 
va perdre diumenge a l’anada de la segona 
eliminatòria per 3-1 contra el Lugo. Els 
mallorquins ja van caure en l’eliminatòria 
del campions contra el Mirandés, que ja 
ha aconseguit l’ascens. Com el Badalona, 
l’Huracán i l’Oriola també van sucumbir a 
les primeres de canvi, sent derrotats pel 
Lucena i l’Albacete respectivament.

Adaptant la proposta a les limitacions d’un 
futur pressupost molt restringit, els actuals 
gestors del club ja han fet arribar a Manolo 
Márquez una oferta per continuar entrenant 
una campanya més la primera plantilla del 
Badalona. 
El gran rendiment de l’equip en les dues úl-
times temporades ha estat un argument de 
pes, del tot definitiu, per decidir que es vol 
seguir confiant en el català per continuar 
intentant aspirar a l’ascens. Però els dubtes 
els té Manolo Márquez. Malgrat assegurar 
que està a gust a la ciutat i sentir-se molt 
còmode al club, el seu nom comença a so-
nar per equips amb més possibilitats. L’ex 
del Prat haurà de valorar si és el moment 
de seguir a Badalona o de canviar d’aires.
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Martín marxa “content i cansat”
“Ja estava cansat, desgastat. Mig en 
broma, podria dir que, com Pep Guar-
diola, jo també m’he buidat i ara em 
toca tornar a omplir-me”. Així explica 
Pedro Martín el seu adéu a la banqueta 
del primer equip del Sant Gabriel Fe-
mení, després de quatre temporades 
consecutives en què el preparador 
adrianenc potser ha viscut els millors 
moments de la seva trajectòria espor-
tiva. La decisió, que el club ha hagut 
d’acceptar, ja s’entén més si, com ex-
plica el mateix Martín, enguany ja no 
havia agafat l’equip amb la mateixa 
motivació que d’altres temporades. “El 
meu compromís amb el cap del club, 
en Joan Llandrich, era més important, i 
per això vaig seguir”, explica abans de 
reconèixer que ja no estava “al 100%”. 
“M’han faltat arguments per motivar a 
les jugadores, i viceversa. Ara  elles 
necessiten una nova veu”, afegeix. 
Aquesta nova veu serà la de Takahisa, 
un jove preparador nipó que col·labora 
amb el club des de fa mesos i que, 
segons Martín, millorarà el rendiment 
de l’equip. “Es un tècnic amb futur, 
amb ambició, que farà que l’equip ju-
gui un millor futbol i que estigui més 
preparat físicament”, apunta. I és que 
aquest factor, el físic, és una de les 

“Com Guardiola, jo també m’he desgastat. El relleu era necessari”, afirma el tècnic del Sangra femení

espines que Martín té clavades a l’hora 
de fer balanç d’aquesta temporada. “Els 
equips grans ens han guanyat als trams 
finals dels partits. Si haguéssim ofert 

més resistència, potser haguéssim 
guanyat més punts”, assegura. L’altre 
punt negatiu que, segons ell, ha evitat 
uns millors resultats han estat el de les 

lesions. “Dori, Baudet, Chola, Rebekah 
Patrick... són jugadores claus que s’han 
perdut molts partits i això minva el ren-
diment de l’equip”, opina Martín abans 
de felicitar-se pel fet que els fitxatges 
d’enguany, com Gio o Romero, “han 
funcionat molt bé”. Per tot plegat, el 
tècnic arriba a la conclusió que la clas-
sificació final ha estat positiva, tot i ha-
ver preferit quedar una mica més a dalt. 
“El nou format de lliga l’ha fet més dura. 
Amb tot, els llargs desplaçaments per 
jugar a fora han estat positius: molts els 
hem guanyat i, a més, ens  han servit 
per conviure  i conèixer-nos millor tots 
i totes”, conclou. A partir d’ara, però, 
Pedro Martín no marxarà de l’entitat ga-
brielista. Encara ha de concretar el cà-
rrec que tindrà, però té clar que no aga-
farà cap equip i que potser assessorarà 
alguns equips de la pedrera. Malgrat la 
seva desvinculació del primer equip, la 
seva trajectòria i els seus resultats -un 
ascens i una consolidació a la millor 
lliga femenina de l’’Estat, que es diu 
aviat- l’avalen per opinar sobre com 
serà el Sant Gabriel del curs que ve: 
“Taka no crec que faci cap revolució, tot 
i que sí que apostarà per rejovenir una 
mica la plantilla i per comptar amb les 
jugadores de la base”.

Acabada la competició oficial, i  a 
pocs dies d’acomiadar la temporada, 
aquests dies ja s’estan posant les ba-
ses del que podria ser el Sant Gabriel 
Femení 2012-13. Algunes jugadores 
ja estan provant aquests dies per 
fer-se un lloc a la plantilla, tot i que 
el ball d’altes i baixes encara no ha 
començat. Manel Ara, responsable 
esportiu del club, calcula que no hi 
haurà més de quatre fitxatges. “Mi-
rarem la pedrera i reforçarem alguna 
línia de joc. Potser pesquem alguna 
jugadora del Barça, de l’Espanyol o 
de l’Estartit, però encara és molt aviat 
perquè tot just hem començat a mirar 
el mercat”, afegeix. Ara opina que la 
inversió que es faci haurà de servir 
per quedar una mica més amunt de 
la desena posició d’enguany. Per a 
l’any que ve, qui gairebé segur no 
seguirà per voluntat pròpia serà la 
gran capitana, Dori Apolo. 

Primeres proves 
a jugadores pel 
primer equip
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Quan el Sant Josep mou el seu arsenal i 
la seva rereguarda amb la facilitat i la sol-
vència amb que ho va fer a Reus al primer 
període, és un equip gairebé imparable, 
impossible de frenar. Emmudida l'afició 
local amb un 5-14 inicial, donat el cop so-
bre la taula, els parroquials van mantenir 
la calma i, de la mà de Cuesta i Mas de 
Xaxars, van controlar amb templança la 
reacció rival.
A la represa, la veterania i l'encert exterior 
dels reusencs –tres triples de Gonzàlez i 
dos d'Aparicio– van catapultar a un con-
junt que, malgrat l'empenta (64-57), no va 
poder rematar la feina. I és que els groc-i-
liles, incansables i inrendibles, van con-
traatacar i, comandants per Diego i Dario 
–apagat fins aleshores– van retallar dis-
tàncies i van posar l'eliminatòria i l'ascens 
molt de cara pels parroquials.
El matx va demostrar la capacitat del Sant 
Josep per dominar un rival com la Salle 
Reus a força d'aplicar el talent dels seus 
jugadors en dosis oportunes. Cada pupil 
de Víctor Cruz va aportar el just perquè 
el seu equip mantingués una velocitat de 

creuer que va igualar un rival massa expo-
sat a l'encert exterior. •
Per això el van fitxar. Perquè és un jugador 
de molta categoria capaç de salvar la tem-
porada gairebé sol. Perquè al moment més 
calent i decisiu de l'any, és capaç d'anotar 
30 punts i guanyar un duel que val una 
campanya més a Copa Catalunya. Ivan Co-
rrales. Amb ell com a principal abanderat, 
amb la tímida ajuda ofensiva de Valle, la 
UBSA va salvar el 'match-ball' a terreny 
hostil amb una primera meitat meravellosa. 
Una defensa de manual, que va deixar en 
20 punts al Ramon Llull, va ser clau per 
aconseguir una salvació molt patida.
.............................................................

Fase Final: Anada
Lluïsos de Gràcia 65 - 60 Mataró (1-0)
Salle Reus 67 - 66 Sant Josep       (1-0)
............................................................. 

Fase Final: Tornada
09/06. 19h. Mataró - Lluïsos de Gràcia
10/06. 19h.      Sant Josep - Salle Reus
.............................................................

Fase de permanència (3r partit)
AESC Ramon Llull 54 - 60 UBSA (1-2)

El Sant Josep s'apropa a 
l'ascens i Corrales salva la 
temporada per a la UBSA

Després del descens directe de Llefià i Tia-
na, i del Círcol Catòlic ara tot just fa dues 
setmanes, el Sant Josep va consumar 
el desastre comarcal a Primera Catalana i 
també va pedre la categoria. 
Davant un Sferic de Terrassa tocat pels 
àngels, amb un encert exterior fora de 
l'habitual i una defensa fèrria i tancada, els 
groc-i-liles no van tenir opcions de tornar 
la sèrie a Badalona. 
Negats de cara a cistella, incapaços de de-
rrocar la muralla local, els parroquials van 
clavar el genoll molt aviat i, a la represa, no 
van donar mostres de millora. 
Un any després del seus ascens i d'una 
campanya extremadament irregular, el Sant 
Josep torna a Segona. •
El Sant Andreu de Natzaret es va que-
dar fora de la final absoluta de Primera 
Catalana, però va acomiadar la tempora-
da amb un triomf (+3). Després de perdre 
contra el Jac Sants per més de 20 punts 
de diferència, els de Vidal Sabater, tot i no 
poder remuntar les diferències, van tancar 
la persiana demostrant qui són.

No va haver-hi culminació a una temporada 
sublim. No va poder ser. La disputadíssima 
final del Campionat de Catalunya de Sego-
na Catalana podria haver tingut a qualsevol 
dels dos equips com a guanyador però, per 
desgràcia comarcal, el títol es va quedar a 
Sant Joan de les Fonts. 
El Bàsquet Neus i el Garrotxa Santjoa-
nenc van disputar el típic matx decisiu, 
amb un cúmul de nervis que es va traduir 
en molt poc encert de cara a cistella. En 
uns minuts finals d'infart, la sort va donar 
l'esquena a un conjunt gramenetenc que, 
malgrat la desfeta, despedeix la temporada 
amb el cap ben alt (49-47). •
El Fuster va salvar la categoria i seguirà 
la propera campanya a Segona Catalana, 
després de superar un dur tercer partit del 
playoff de permanència davant el Vilabla-
reix (71-56). •
També va superar la prova de foc la UBSA,  
que després d'una represa fulgurant va li-
quidar el Llavaneres (77-65). •
El Santa Coloma haurà de superar el 3 
punts de desavantatge que es va empor-
tar de la pista del Bàsquet Alella (64-61) 
per poder arribar al camí final de les fases 
d'ascens a Primera Catalana.

Poliesportiu

El Sant 
Josep 
consuma 
el desastre

Salvació 
per a UBSA 
i Fuster

Els clubs locals triomfen al 
Trofeu Ciutat de Badalona de 
Rem amb Llagut

La vuitena edició del Trofeu Ciutat de Badalona 
de Rem amb Llagut es va disputar el passat 
dissabte 4 de juny al Club Nàutic Bétulo. Un 
total de 36 tripulacions de dotze clubs es van 
enfrontar en la regata coneguda com “La Llar-
ga” –la prova és de 3000 metres, una major 
distància si es compara amb l'habitual de les 
competicions mediterrànies–. A més dels tres 
clubs de la ciutat –Club Nàutic Bétulo, Club 
Natació Badalona i Rem Badalona– hi van 

participar els clubs catalans de Premià de Mar, 
Mataró, Arenys, Blanes, Lloret , Empuriabrava i 
Amposta. També 4 equips dels clubs francesos 
de Sète i Gruissan i una tripulació de Fuerte-
ventura. En total 350 esportistes. De les quatre 
categories, la sènior femení la va guanyar el 
club Nàutic Bétulo Bétulo, la veterà Masculí el 
Club de Rem Badalona i en les categories de 
veterà femenì i sènior masculí es va imposar 
el Club Natació Badalona. Per tant, una vegada 
més, es  va constatar el lideratge Badaloní en el 
rem en llagut a Catalunya. Els equips francesos 
no estan acostumats als llaguts catalans, més 
lleugers i ràpids. A més, allà és costum que 
les tripulacions siguin mixtes –homes i dones, 
en aquest cas es computen a la categoria mas-
culina–, cosa que fa que de moment els seus 
equips estiguin lluny de pujar al podi.

Èxit del Ciutat Badalona 
de Musculació i Fitness  

El passat dissabte 2 de juny es va celebrar, 
al Teatre Principal, la 22ena edició del cam-
pionat Ciutat de Badalona de Fisioculturis-
me i Fitness. L'acte, organitzat per Joaquim 

Llombart –president de l'Associació Espor-
tiva Catalana de Musculació i Fitness, cam-
pió d'Espanya de culturisme (1990) i actual 
propietari de la botiga de nutrició esportiva 

Power Kim– va ser un esdeveniment destinat 
als principiants, ja que, segons paraules de 
Llombart,  "en el món del culturisme només 
poden competir aquells que són professio-
nals". Trampolí de futures promeses, el cam-
pionat va comptar amb les categories júnior, 
sènior, veterà i, fins i tot, amb la participació 
d'un badaloní de 70 anys, Javier Aguirre, que, 
a falta de competidors, va fer l'exhibició tot 
sol. Després de l'acte va haver-hi un Open de 
Catalunya –amb més de 30 culturistes pro-
fessionals de tot el territori– i una exhibició 
d'arts marcials a càrrec del Gimnas Urban.
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“Rubén 
Pellejero, la 
cal·ligrafia 
de la llum” 

a l’Espai 
Betúlia

Aquest divendres 8 de juny, a les vuit del 
vespre a la Plaça de la Constitució, tots els 
concursants de la present edició del Joc de 
Badalona estan citats a participar de la festa 
de cloenda, acte on es donarà a conèixer els 
noms dels guanyadors. Durant la gala final 
es repartiran una gran quantitat de premis i, 
a més, els assistents podran tastar una mica 
de coca i una copa de cava, a més de repas-
sar els moments més anecdòtics d’aquesta 
quarta edició. Aquest any han estat 1.600 

les persones que durant tot el mes de maig 
han anat seguint dia rere dia El Joc de Ba-
dalona. En total, 179 persones han arribat a 
la Final i la gran majoria han contestat co-
rrectament. Serà llavors qui hagi estat més 
ràpid en contestar qui es converteixi en 
guanyador del concurs, tot un referent de 
la ciutat, tant en participació com a en eina 
de difusió cultural. En cas que plogui, la 
celebració de la cloenda es durà a terme al 
teatre de la Societat Coral La Badalonense.

Festa Final de la quarta 
edició del Joc de Badalona

Maria Rosa Giovanzzi, amb “El otro”, Ángel 
Luis Sucasas, autor de “El bicho”, i Jorge 
Valentí Miño, amb “Las moscas de Mar-
te”, són els guanyadors de la V Mostra de 
Relat del Cryptshow Festival. Aquest any 
han participat uns 90 autors de Catalun-
ya, Espanya i l’Amèrica del Sud. Els tres 
guanyadors i els 22 finalistes de la V Mos-
tra de Relat de Terror, Fantasia i Ciència 
Ficció Cryptshow Festival formaran part de 
l’antologia “Cryptonomikon 5”, que podrà 
adquirir-se tant en format digital com edi-
tada en paper a partir de juliol, coincidint 
amb la celebració del Cryptshow Festival 
2012. Les antologies anteriors es poden 
adquirir al web del festival: www.crypts-
how.com. El concurs de relats va sorgir el 
2007 de la mà del Festival de cinema fan-
tàstic i de terror Cryptshow Festival.

“Badalona Jam Session” un 
espai per l’art del grafit

25 finalistes en la V Mostra 
de Relat Cryptshow Festival

El proper dissabte 16 de juny, de 10 a 14 
hores a la Rambla de la Solidaritat, tindrà 
lloc la celebració de l’exhibició de grafit 
“Badalona Jam Session”. Amb l’objectiu 
de situar el grafit com una nova forma 
d’expressió artística, aquest acte serà el 
tret de sortida del projecte “Pots!”, que 
facilitarà als joves l’accés a les parets de 

la ciutat mitjançant un catàleg de murs on 
poder posar en pràctica aquesta disciplina.
Durant la jornada, 17 grafiters realitzaran 
una pintura al mur del Camp de Futbol de 
Llefià, el motiu de la qual girarà entorn al 
concepte de joventut participativa. També 
s’oferiran tallers a càrrec de Krear-T oberts 
a tot el públic que hi vulgui participar.

L’Esplai Aspirantat 
celebra aquest 
dissabte el fi de curs
En motiu de la celebració del Final 
de Curs del Centre d’Esplai Aspiran-
tat de Sant Josep, el proper dissabte 
9 de juny, es realitzarà un acte festiu 
a la Plaça Rector Rifé, que constarà 
d’una part destinada als infants i 
d’una part dedicada als joves. Els 
assistents podran gaudir de jocs de 
coneixença, activitats d’animació, 
una xocolatada popular i l’actuació 
de dos grups musicals badalonins. 
El programa d’activitats arrencarà 
cap a les 17 hores i s’allargarà fins 
més enllà de la mitja nit.

Badalona compta amb un ciutadà 
d’excepció. Es tracta del dibuixant de 
còmics Rubén Pellejero, guanyador del 
prestigiós Saló del Còmic d’Angoulême el 
1997, i del Gran Premi al Saló del Còmic 
de Barcelona l’any 2010. En un intent per 
apropar el seu art als badalonins, l’Espai 
Betúlia acollirà a partir del proper 14 de 
juny la mostra “La cal·ligrafia de la llum”, 
formada per diversos dels seus originals. 
Comissariada pel també il·lustrador ba-
daloní Toni Benages , aquesta exposició 
pretén oferir un viatge que permeti des-
cobrir la trajectòria professional i el traç 
d’aquest autor, molt reconegut sobretot a 
França. “Rubén Pellejero. La cal·ligrafia de 
la llum” es podrà veure a Badalona fins a 
finals de juliol. El proper 15 de juny, Pe-
llejero presentarà el seu darrer treball “Un 
verano insolente”, es tracta d’una obra feta 
en col·laboració amb Denis Lapière. 
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