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La primera crisi de 
govern a Badalona
El PuntAvui va destapar dimarts que agents de la Guàrdia Urbana 
recapten ‘donatius’ a diferents comerços i empreses de la ciutat. 

Càritas calcula que a Badalona hi ha un 
centenar de persones que viuen al carrer

Càritas amb els 
més desfavorits
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Càritas atén 10.000 badalonins el 2011
L’any 2011 Càritas va atendre uns 10.000 badalonins en situació d’exclusió social. En total, 
l’entitat ha invertit 260.000 euros al territori en acció social i programes assistencials.

primer quadrimestre d’aquest 2012 ja ha 
superat el 78%. La majoria dels usua-
ris badalonins resideixen als barris de la 
Salut, Llefià. Sistrells i el Gorg. Segons 
Càritas un centenar de Badalonins viuen al 
carrer. A la ciutat, l’entitat gestiona Folre, 
un centre diürn per a persones sense llar, 
i la casa Bisbe Carreras, on s’ofereix un 
espai per dormir en casos d’emergència.

L’any 2011 Càritas va atendre uns 10.000 
badalonins en situació d’exclusió social. 3 
de cada 4 usuaris, però, ja havien dema-
nat ajuda a l’entitat l’any 2010. La crisi i 
la manca d’ocupació fa que les persones 
afectades tinguin més dificultats a l’hora 
de sortir de la pobresa. És per aquest mo-
tiu que la principal petició d’aquells qui 
assisteixen a Càritas és un lloc de treball. 

Segons Carolina Rot Soriano, responsa-
ble d’acció social de Càritas al Barcelonès 
Nord i el Maresme, “amb l’augment de l’atur 
creix la desesperació”. Rot assegura que el 
41% de les persones ateses a Badalona no 
tenen ni un habitatge de lloguer. És el cas 
de la Mercedes Espinosa, d’origen bolivià, 
sense papers. Es cuidava d’una senyora 
gran fins que va morir. Des de llavors no 

pis tutelat de Càritas, a Montgat. Tampoc 
té feina i, per això, aprofita per formar-se 
en un dels tallers ocupacionals de l’entitat 
dedicat a la cuina. Aquest no és l’únic curs 
adreçat a persones sense feina. També se’n 
fan d’electricitat i, de cara al proper curs, 
se’n volen posar en marxa de nous. I és 
que el 68% dels usuaris atesos per Càritas 
havien perdut la feina, una xifra que en el 

ha trobat cap altra feina i el seu marit, que 
havia treballat en el sector de l’hostaleria 
i en un supermercat, també s’ha quedat 
sense feina. Tenen una nena de dos anys. 
Des de fa un temps han de compartir un 
pis del barri de Sant Roc amb unes altres 
dues famílies que es troben en la mateixa 
situació. La Mabel Itaham, de Nigèria, és 
mare soltera d’un nen de 3 anys. Viu en un 

 El nombre de 
voluntaris de 
Càritas creix cada 
any un 7%, i a 
Badalona ja en 
són 140

 Càritas del 
Barcelonès Nord i 
el Maresme està 
al número 4 del 
carrer Sant Marc, 
al Congrés

L’any 1992 Càritas del Barcelonès Nord 
i el Maresme va posar en marxa l’espai 
materno-infantil ubicat a la rectoria de 
Santa Maria, al barri de Dalt la Vila. Des 
d’aleshores, prop de 700 famílies s’han 
beneficiat d’aquest servei que té per ob-
jectiu ajudar a les mares que es troben 
en situació de vulnerabilitat a viure la 
maternitat en les millors condicions 
possibles. En l’actualitat, aquest cen-
tre té 17 usuàries, mares amb nadons 
d’entre 0 i 3 anys, que es distribueixen 
entre els torns de matí i de tarda. Cada 
dia, de dilluns a divendres, reben as-
sistència social i psicològica. Aprenen 

Un espai per a la maternitat
a tenir cura dels fills, a vetllar per la seva 
higiene i alimentació, reben eines per jugar 
saludablement amb els infants i tècniques 
per abordar situacions difícils. A l’espai 
materno-infantil treballen educadors so-
cials, treballadors familiars, psicòlegs, 
pediatres i infermers. La intenció és ajudar 
les usuàries i establir unes bases míni-
mes conductuals i així, dotar a les parti-
cipants de més autonomia. Les persones 
beneficiàries d’aquest servei han estat 
prèviament derivades pels serveis assis-
tencials de Càritas, els serveis socials de 
l’ajuntament, centres de malalties mentals, 
hospitals o els facultatius del CAP.
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Demà dissabte dia 16 de juny, a la nostra estimada Badalona, s’inaugurarà 
el nou passeig marítim que segons diuen ha de ser un dels motors dina-
mitzadors d’aquesta nova zona litoral que fins ara semblava desangelada, 
amb els locals nous per estrenar, tapiats a l’espera de llogaters que hi vol-
guessin invertir, obrint comerços,espais d’oci i restauració, que convidin 
als ciutadans de Badalona a gaudir en plenitud d’aquest espai recuperat de 
costa desprès d’any i panys de degradació i oblit.

De l’operatiu que demà culmina, diversos badalonins que en uns moments 
o altres d’aquests darrers 25 anys han tingut alguna responsabilitat en la 
gestió de la ciutat, poden dir i amb raó que el mèrit és seu en gran part, 
doncs no envà des dels diferents governs que presidí Joan Blanch i que 
hagueren de lluitar contra aferrissades opinions contràries al projecte de 
construcció del port i de la urbanització d’aquest sector que avui podem 
veure ja acabat en bona part; de tots aquells altres que van venir al darrera 
i que ho van haver de materialitzar, intentant que la nova zona fos un lloc 
amable, ben dotat de equipaments i amb un urbanisme que facilités la bona 
convivència i seguretat; fins arribar al darrer govern que presidí el socia-
lista Jordi Serra, que va ser capaç de materialitzar un compromís de molt 
temps adquirit pel ministeri de foment del govern de l’estat Espanyol, i que 
per diverses raons sempre acabava ajornat.

És doncs innegable que l’equip de govern i en particular la seva tenacitat, 
són els que han fet possible que els badalonins podem gaudir d’aquest 
magnífic passeig, tot i això no serà pas ell qui talli la cinta, doncs quan 
les obres ja encarrilaven el seu tram final, Ferran Falcó i el grup de CiU 
decidiren que no fos ell si no qui menys havia fet perquè fos una realitat, en 
Garcia Albiol qui presideixi la inauguració, a més a més de gastar 11.000 

 en focs artificials.

No ens confonguem amics, per molt fort que sonin demà els petards i co-
ets, per molt que els socialistes ni surtin a les fotografies, ni els mitjans els 
demanin fer declaracions, son ells amb l’alcalde Jordi Serra al capdavant 
qui van saber aprofitar l’ocasió i fer que un govern socialista a Espanya, 
resolgués una reivindicació llargament esperada, a Badalona, qüestió que 
em fa, des d’aquest modest espai de la Columna setmanal del Diari de 
Badalona, proclamar amb veu potent “MOLTES GRÀCIES JORDI SERRA” 

Moltes gràcies, no només pel passeig marítim, sinó per la gestió en general 
del port i la façana marítima, moltes gràcies per haver posat a Francesc 
Panella al capdavant de Marina Badalona, que va aconseguir desencallar un 
seguit de temes importants per la ciutat, com el “peatge” del carrer Eduard 
Maristany, o fer possible que el Quetx Ciutat de Badalona, solqui les ones 
portant arreu el nom de la nostra ciutat.

Estic segur i coneixent una mica el tarannà dels actuals membres del go-
vern que d’una o altra manera intentaran, més o menys subtilment, atribuir-
se el mèrit d’aquesta obra, però jo us diré, que ni Garcia Albiol ni cap 
representant del Ministeri de Foment, tenen cap dret moral a presidir la 
inauguració, doncs al final l’únic que posen són els petards, que a més a 
més treuen dels serveis a les persones més necessitades.

MOLTES GRÀCIES

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

LA COLUMNA Polèmica arran d’una col·lecta de 
la guàrdia urbana de Badalona

El Museu acull el rodatge de “Domo, la película”

Davant les notícies aparegudes al diari El 
Punt Avui sobre una suposada col·lecta 
que haurien dut a terme agents de la 
Guàrdia Urbana de Badalona, el regidor 
de seguretat, Miguel Jurado, ha fet públic 
que es correspon a una recaptació que fa 
l’Associació Esportiva de la policia local 
des de l’any 2003 per tal de costejar una 
festa infantil, entre d’altres activitats, però 
aquest grup ho ha negat. Jurado ha des-
mentit que els diners recaptats, uns 2.000 
euros aproximadament, s’hagin destinat a 
sufragar les despeses de la celebració del 

Els badalonins Manolo Hernández i Vicen-
te García dirigeixen aquests dies el rodatge 
del seu primer llargmetratge “Domo, la 
película”. Es tracta d’una història amb es-
cenaris tant familiars com el Museu de Ba-
dalona o el Centre Cívic Torre Mena. Sira, 
la protagonista, treballa en el torn de nit 
en el servei de neteja del museu Morgen 
Brandt. Un dia comença a percebre presèn-
cies estranyes. La por entrarà en escena. 
Els guionistes d’aquest film, que es de-
claren seguidors del cinema de Hitchcock 
i la sèrie Twin Peaks, esperen que el seu 
proper treball sigui tot un èxit. “Domo, la 
película” podria estrenar-se el 2013.

Llamas. Segons Ferran Falcó, president 
de CiU a Badalona, “si ha estat possible 
i està justificat fer un aparcament vigilat 
al solar del Cristall del barri de Canyadó, 
hauria de ser-ho també a la part del solar 

Després que govern i veïns s’hagin posat 
d’acord pel que fa a la conversió temporal 
del solar del Cristall en zona d’aparcament, 
el grup municipal de CiU insta al govern 
a fer el mateix amb els terrenys de Can 

CiU proposa que el solar de Can 
Llamas es destini a aparcament 

de Can Llamas més propera a Coll i Pujol, 
on els veïns pateixen un problema endèmic 
de falta d’espai per a deixar-hi el cotxe”. La 
federació nacionalista demana al govern de 
Badalona que es convoqui una reunió amb 
els veïns, la regidoria de Districte 1 i repre-
sentants de l’empresa pública Engestur per 
estudiar totes les possibilitats. Falcó opina 
que el 75% de les places d’aparcament 
haurien de ser destinades al veïnat, amb 
un abonament mensual reduït. CiU defen-
sa aquest projecte tenint en compte que 
amb l’actual situació de crisi econòmica 
no sembla imminent la construcció del 
centre comercial El Corte Inglés ni tampoc 
els nous Jutjats.  Per aquest motiu, els na-
cionalistes demanen que aquest sigui un 
espai d’estacionament sense data límit a 
diferència del de Canyadó, que deixarà de 
funcionar a mitjans de setembre.

Dia de la Guàrdia Urbana; una festivitat, se-
gons ell, pressupostada per l’ajuntament. 
Segons el responsable de seguretat, 
s’obrirà un expedient informatiu per aclarir 
l’objectiu final d’aquesta col·lecta. Jurado 
assegura que si algun agent ha sol·licitat 
patrocini vestit d’uniforme “ordenarà que 
es rectifiqui immediatament”. Les reac-
cions dels grups de l’oposició no s’han fet 
esperar i tots (PSC, CiU i ICV-EUiA) han 
exigit al govern que es donin explicacions 
i que es crei una comissió d’investigació 
per depurar responsabilitats.
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El proper diumenge 17 de juny hi haurà 
jornada de portes obertes a l’Escola de Na-
tura Angeleta Ferrer, ubicada a la masia de 
Can Miravitges (camí de la Pelleria, s/n), 
amb la voluntat de donar a conèixer als 
ciutadans les seves activitats. Al llarg del 
matí, i de forma simultània, es portaran a 
terme diversos tallers relacionats amb les 
activitats pedagògiques que habitualment 
van dirigides als centres educatius. Durant 
el matí es podrà participar en un taller de 
les abelles de la mel i un altre de plantes 
aromàtiques mediterrànies que inclourà 
una visita al jardí de plantes aromàtiques 
de Can Miravitges. També s’oferirà un curs 

Nova jornada de 
portes obertes a 
l’Escola de Natura

d’ocells on, acompanyats per un ornitòleg, 
els assistents podran anellar ocells de 
camps i conreus, i aprendran a escoltar 
els seus cants. I per últim es podrà gaudir 
d’una visita guiada per l’hort i el jardí de les 
papallones. Tot i que totes aquestes activi-
tats són gratuïtes cal inscripció prèvia, ja 
que les places són limitades. L’Escola de 
Natura Angeleta Ferrer de Badalona, ubica-
da a la masia de Can Miravitges a Pomar 
de Dalt, va entrar en funcionament el no-
vembre de l’any 1979. Des de llavors or-
ganitza cursos, itineraris i tallers educatius 
relacionats amb el coneixement i respecte 
del medi ambient.

LA COLUMNALA COLUMNAEs faran 40 noves places a 
la llar d’avis Llegat Roca i Pi

Aquest dissabte a la tarda quedarà inaugu-
rat oficialment el tram del Passeig Marítim 
comprès entre l’estació de Renfe i el port. 
Amb una extensió de 1.200 metres, la 
construcció d’aquest nou espai ha suposat 
una inversió de 9,5 milions d’euros a cà-
rrec del Ministeri d’Agricultura, Alimenta-
ció i medi Ambient. El projecte final inclou 
un carril bici i una major superfície pavi-
mentada respecte al pla inicial. A l’extrem 
final del Passeig, el govern municipal està 
construint una passera per connectar el 
Passeig Marítim amb el port. L’ajuntament 
ha organitzat activitats culturals i lúdiques 
per aquest dissabte a les 19:45 hores amb 
motiu de la inauguració d’aquest espai. A 
partir de les 22 hores, tindrà lloc un espec-
tacle piromusical.

  L’empresa 
Level patrocina 
les activitats 
programades 
amb motiu de la 
inauguració

  A partir de les 
22 hores hi haurà 
un piromusical 

  Amb les obres 
d’ampliació 
s’augmentarà el 
nombre de places 
de 80 a 120

  Les obres, 
duraran dos anys,  
i suposaran un 
cost de 2 milions

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

Aquest dijous es va posar la primera pedra 
de les obres d’ampliació de la residència 
per a gent gran de la Fundació Privada Lle-
gat Roca i Pi. A l’actual edifici se li sumarà 
una nova ala amb capacitat per a 40 places. 
L’ampliació d’aquest equipament es durà a 
terme en un espai annex a l’actual residèn-
cia de prop de 1.500 metres quadrats i su-
posarà una inversió de 2 milions d’euros. 
Les noves dependències, ubicades a 
l’antiga fàbrica de Can Gusi a l’Avinguda 
Martí Pujol, inclouran també una zona 

destinada a magatzem i serveis, així com 
un espai destinat a aparcament subterrani. 
Tot i que la col·locació de la primera pe-
dra s’ha fet de manera simbòlica aquesta 
setmana, les obres no començaran fins el 
proper mes de desembre. S’estima que els 
treballs d’ampliació s’allarguin fins a finals 
de l’any 2014. Actualment la residència 
disposa de 80 places, però degut al creixe-
ment de la demanda i l’envelliment constat 
de les piràmides demogràfiques de pobla-
ció de Badalona, s’ha plantejat d’ampliar 

la capacitat actual en 40 noves places. Per 
tant, la residència passaria a tenir una ca-
pacitat total de 120 places. Avui en dia el
centre, segons els llistats de reserva de 
plaça pública de l’Icass, es troba davant 
d’un llistat d’espera de 135 persones. Les 
obres d’ampliació de la Residència d’Avis 
Llegat Roca i Pi es duran a terme amb 
l’objectiu d’atendre les persones grans 
amb un alt grau de dependència i, que per 
tant, precisen atenció i acollida mes perso-
nalitzada en un centre assistit.

200 membres del Consell Nacional de la 
Joventut Nacionalista es van reunir dis-
sabte passat al Museu de Badalona per 
aprovar la campanya a favor del pacte 
fiscal i l’hisenda pròpia. El president del 
grup municipal de CiU i diputat al Parla-
ment, Ferran Falcó, va destacar que “aquí, 
a Badalona, el pacte fiscal significa més 
equipaments socials al barri de Sant Roc, 
polítiques actives d’ocupació a la ciutat, i 
més beques menjador”. A parer de Falcó, 
són les classes mitjanes i treballadores 
les qui més pateixen la crisi, i l’hisenda 
pròpia implicaria el desbloqueig de mol-
tes polítiques socials i infraestructures que 

La JNC presenta a 
Badalona una campanya 
a favor del pacte fiscal

han quedat aturades per l’actual situació 
econòmica”. Per Falcó, el pacte fiscal és 
“l’eina per al progrés social i nacional del 
país”. Durant el Consell Nacional cele-
brat al Museu Municipal, el president de 
la JNC, Gerard Figueras, va dir que “co-
mençar a Badalona és especialment útil, 
per tal de simbolitzar que tots els joves del 
país, visquin on visquin, representen les 
aspiracions de tots els catalans”. Aquesta 
trobada també va servir per engegar els 
preparatius per al XVIIè Congrés dels joves 
nacionalistes que tindrà lloc els dies 5, 6 i 
7 d’octubre a Girona; serà llavors quan es  
renovi la seva direcció.
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El Tribunal Suprem ha donat la raó a 
l’Audiència Provincial de Barcelona i ha 
absolt a la companyia química Ercros de la 
demanda presentada per Marina Badalona, 
empresa pública que gestiona el port es-
portiu i pesquer de la ciutat, que reclamava  
danys i perjudicis per contaminació medi 
ambiental. D’aquesta manera, la compan-
yia química es lliura de pagar els costos 
que Marina Badalona va assumir a l’hora 
de descontaminar els terrenys adquirits, 

El Suprem dóna la raó 
a Ercros en perjudici 
de Marina Badalona

on en l’actualitat s’ubica el port i diversos 
immobles de pisos de luxe a primera línia 
de mar. En aquesta superfície, l’empresa 
Cros, antecessora d’Ercros, hi va ser pre-
sent durant més de cent anys. Marina Ba-
dalona li exigia una indemnització de 25.4 
milions d’euros en concepte de danys i 
perjudicis. Segons la companyia química, 
la venda dels solars es va efectuar a un 
baix preu per compensar les despeses de 
neteja i adequació.

El Mercat del Trasto podria 
repetir-se a la tardor i a l’hivern
L’àrea de medi ambient estudia la possibi-
litat d’augmentar el nombre d’edicions que 
cada any se celebren del Mercat del Trasto. 
Des de l’any 2011 se celebren dues fires, 
una a la primavera i una altra a la tardor. 
Aquest any hi ha la intenció de programar-
ne una de nova a finals de novembre i 
adreçada als més petits, ja que es priorit-
zarà la venda i reutilització de joguines de 
segona mà setmanes abans de l’època de 
Nadal. Diumenge passat es va celebrar la 

desena edició del Mercat del Trasto al Parc 
de les Muntanyetes del barri de Montigalà. 
Des de les 10 del matí i fins a les 14 ho-
res, van ser molts els badalonins que van 
passejar-se per les més de 380 parades 
que s’hi van instal·lar. A més, en aquesta 
ocasió també hi van ser presents tècnics 
de l’àrea de medi ambient, els quals van 
repartir entre els assistents papereres per 
a reciclar paper, vidre i plàstic i també 
estris per al reciclatge de l’oli domèstic. 

També hi havia una parada a càrrec de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb in-
formació sobre diverses tècniques de trac-
tament de residus aparegudes a la premsa. 
L’objectiu del Mercat del Trasto és incenti-
var l’intercanvi de productes usats en bon 
estat per tal d’allargar la vida dels objectes 
i promoure nous hàbits de consum més 
sostenibles. A banda de l’intercanvi, també 
es venien alguns articles, però tots a un 
preu simbòlic.

  380 parades 
van participar 
diumenge passat 
en la desena 
edició

  Tècnics de 
medi ambient 
reparteixen 
papereres per 
reciclar a casa
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Badalona celebra la setmana 
de l’energia fins el 19 de juny

  La intenció 
és promoure un 
ús més racional 
i eficient de 
l’energia

  Es podrà visitar 
la instal·lació 
fotovoltaica de 
l’edifici El Viver

En el marc de la Setmana Europea de 
l’Energia, que se celebra del 18 al 22 de 
juny, l’àrea de medi ambient ha organitzat 
una sèrie d’activitats amb l’objectiu de 
promoure un ús més racional i eficient de 
l’energia en la vida diària dels ciutadans. 
El proper dimarts 19 de juny, de 10 a les 
14 hores, tindrà lloc un taller-demostració 
d’energia solar a la platja dels Pescadors. 
Durant aquesta setmana s’han dut a terme 
uns altres actes formatius i difusió com 
són una jornada de portes obertes a la 

instal·lació fotovoltaica de l’edifici mu-
nicipal El Viver, adreçada en especial als 
alumnes de l’institut Badalona VII, i un 
taller anomenat “Juguem amb energia” al 
passeig de la Rambla, davant de l’Escola 
del Mar. A banda d’aquestes activitats, està 
previst posar a l’abast de la ciutadania una 
eina que permet calcular les emissions 
de CO2 que genera el consum energètic 
domèstic. Aquesta calculadora es pen-
jarà al web de l’Ajuntament de Badalona 
(www.badalona.cat ). També està prevista 

una activitat de difusió a l’edifici el Viver 
on es repartiran fulletons informatius amb 
consells de com estalviar energia per tal 
que la gent conegui bones pràctiques en 
eficiència energètica i en consum ja que 
té una repercussió directa sobre la factura 
energètica. Segons Sònia Egea, regidora 
de medi ambient, “aquestes activitats per-
meten sensibilitzar i aprofundir en el co-
neixement de les energies alternatives més 
sostenibles i que contribueixen a ajudar en 
la lluita contra el canvi climàtic”.

L’Àrea de Via Pública i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Badalona ha decretat la 
suspensió de llicència d’una discoteca que 
havia de ser inaugurada al polígon de Can 
Ribó. Ho ha fet després d’haver-se detectat 
deficiències urbanístiques que afecten a 
les portes tallafoc, la ventilació i la pro-
tecció contra incendis. També s’han trobat 
deficiències en la insonorització del local 
i en la detecció automàtica d’incendis, 
entre d’altres. Es tracta del local on havia 

Suspenen la llicència 
d’una nova discoteca al 
polígon de Can Ribó

d’inaugurar-se de la discoteca Shadon. 
També la setmana passada l’ajuntament va 
tancar dos bars al carrer de Xile del barri 
d’Artigues. El bar Anna es va precintar per 
irregularitats urbanístiques relacionades 
amb la seguretat. Minuts després de ser 
precintat l’establiment, els seus titulars 
van trencar el precinte, fet que va provocar 
la intervenció de la Guàrdia Urbana. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament de Badalona 
defensarà una sanció de 30.000 euros.
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Renovació a la 
baixa per Duran  

Todorovic dóna 
el seu punt de vista Carles Duran, el tècnic del Prat Joventut, 

ha rebut la notificació de la Penya perquè 
volen que continuï. El tècnic està valorant 
la situació perquè s’ha d’adaptar a les limi-
tacions econòmiques que viu ara mateix el 
Fiatc Joventut. Duran va valorar la situació: 
“És una decisió de tres parts, de la Penya, 
del Prat i meva, els tres hem fet una feina 
extraordinària i volem arribar a una entesa 
però tinc ambició de fer un equip compe-
titiu i tenir joves per fer créixer pel primer 
equip perquè vull millorar com a entrena-
dor”. El tècnic que ha portat a la final de la 
LEB Plata al Prat Joventut però considera 
que “si no ens posem d’acord cadascú 
haurà de seguir el seu camí”. Per Carles 
Duran el planter de la Penya pot estar 
tranquila perquè està fent una gran feina: 
“En el vinculat de l’any vinent segurament 
hi haurà dos o tres júniors que donaran el 
salt com són segur Albert Homs o Sergi 

El montenegrí 
va demanar al 
Joventut que el 
deixés marxar 
fa quatre mesos 
perquè no tenia 
minuts al primer 
equip

Marko Todorovic ha marxat cap a Montene-
gro desrpés de saber que l’havien d’operar 
d’un càrtilag de la mà, una lesió que tenia 
des de mitjans de temporada però que no 
se li havia detectat. El pivot verd-i-negre, 
que acaba contracte el pròxim 30 de juny, 
abans de marxar va voler donar la seva 
versió del perquè va demanar al Joventut 
que el deixessin marxar. Ara expressa la 
seva opinió: “Pensava que estaria al primer 
equip, no amb minuts, però com a mínim 
ser-hi, estava cansat, no va ser una decisió 
d’un dia per a l’altre, ho pensava a casa 
perquè no és el que em mereixia perquè 
quan s’ha jugat bé al Prat han tingut un ex-
tra al primer equip, no com a regal, i jo no 
he tingut aquesta oportunitat.” Todorovic 
no es lamenta de la seva decisió: “Estava 
molt enfadat i volia marxar, potser ho he fet 
malament perquè no és gaire normal que 
un jugador amb contracte demani marxar, 
però mai m’he assegut i he pensat que no 
ho havia d’haver fet. No crec que m’hagi 
equivocat.” A la Penya hi havia moltes es-
perances dipositades en aquest jugador, 
però diu que li han creat dubtes: “El club 
no sé si ho tenia clar, primer hi havia qua-
tre pivots, després cinc, no he jugat i per 
a l’any vinent en la meva posició n’hi ha 
tres, tinc dubtes i el meu objectiu és ju-
gar en l’ACB. No dic que hagi de jugar ara, 
però vull jugar minuts; no he tingut mai 
l’oportunitat de parlar amb el Salva Mal-
donado.” Todorovic fa una reflexió sobre 
el seu contracte: “Fa dos anys vaig tenir 
en un moment que renovava per quatre 
anys i ara marxaria tranquil a casa i feliç, 
si hagués estat aquest any al primer equip 
hauria tingut dos anys més de contracte.” 
L’MVP de la LEB Plata diu que el seu somni 
era quedar-se: “Sempre he volgut triomfar 

en aquest club però si no pot ser hauré de 
buscar una solució.” Segons Todorovic els 
diners no són la prioritat per a l’any vinent: 
“L’única cosa important ara, perquè no he 
demostrat res, és jugar i després ja vindran 
els contractes bons depenent de com ju-
gui, mai he pensat en un contracte que em 
solucioni ara la vida perquè no penso que 
no és important.” El montenegrí vol estar 
agraït a la Penya: “Si marxo l’única cosa 
que vull és quedar bé amb el club perquè 
ha apostat per mi i m’he fet me fet més ju-
gador de bàsquet, ara penso més en l’equip 
i és gràcies al Carles Duran.” El Joventut ja 
ha manifestat que compta amb ell, que ja té 
l’oferta i que anirà al dret de tempteig

L’infantil de la Penya inicia 
el campionat d’Espanya  
El Fiatc Joventut disputa a partir de diumen-
ge el campionat d’Espanya infantil que es 
disputa a Gran Canària. El conjunt que diri-
geix Dani Miret està en el grup C juntament 
amb els equips del Torrelavega SAB, l’Hota 
Godella i el Basket Gloobalcaja Quintanar de 
Cuenca. Els dos primers classificats passa-
ran a vuitens de final. La competició es dipua 
a la localitat de Vecindario fins el pròxim dia 
28. L’infantil de la Penya és actualment el 
subcampió de Catalunya i no surt com un 
dels favorits ja que el Barça Regal té un equip 
millor. Però els verd-i-negres no renuncien a 
res. Serà l’últim campionat estatal de bàsquet 
base de la Penya després de la final on va 
arribar el Prat Jovnetut de Carles Duran, de la 
final del campionat d’Espanya júnior de Sara-

Hernández que aquest any ja ens han aju-
dat però no hem d’oblidar que hi ha l’Àlex, 
en Guillem o en Jonas que són molt joves, 
teniem un equip base que era el més jove 
de totes les categories de la Federació Es-
panyola; hi ha molt camí per fer.”

gossa on la Penya va perdre contra el Barça 
o la cinquena posició del campionat estatal 
cadet de Joan Rallo que es va disputar a te-
rres gallegues. El bàsquet base preferent de la 
Penya ha tornat a demostrar la seva qualitat. 
Per cert, dos dels cadets Sergi Costa i Marc 
Bauza estan en la preselecció espanyola per 
disputar aquest estiu el campionat d’Europa.
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Jelinek i Franch no tenen 
una bona actuació a Treviso
David Jelinek i el badaloní Josep Franch 
no van estar tan encertat com el curs 
passat en l’Eurocamp de Treviso que va 
finalitzar dimarts a la localitat italiana. 
Josep Franch va disputar tres partits 
acabant amb 6 punts (33% en tirs) i 3 
rebots. Per la seva banda Jelinek va te-
nir sort del darrer duel que va disputar 
(l’últim del torneig i amb defenses inexis-
tents) per millorar els seus números: 9,8 
punts (41% en tirs) i 1,3 rebots. El nivell 
físic del campus no va ajudar tampoc a 
l’escorta txec. La ciutat italiana va tornar 
a citar bona part dels millors jugadors del 

La Penya és qui 
més sub-20 (5) 
aporta a la selecció  
El Fiatc Joventut torna a ser protagonis-
ta en les categories inferiors del bàsquet 
de la Federació Espanyola. Dilluns es 
va fer pública la llista de jugadors que 
han estat preseleccionats per disputar 
l’Europeu d’aquest estiu del 12 al 22 de 
juliol a Eslovènia. La selecció espanyo-
la és l’actual campiona després del títol 
assolit aquest passat estiu a Bilbao amb 
Mirotic com a líder i els verd-i-negres 
Nacho Llovet i Josep Franch com a refe-
rents. El seleccionador Luis Guil ha con-
vocat a cinc jugadors de la Penya (Gui-
llem Vives, Àlex Barrera, Albert Ventura, 
Joan tomàs i Àlex Suárez). D’aquests tan 
Barrera com Tomàs ja tenen la medalla 
d’or perquè ja eren a la selecció tot i 
ser d’un any menys que la resta de ju-
gadors. A banda dels cinc verd-i-negres 
també hi ha els bases Pozas (Unicaja), 
Sanz (Madrid), Díaz (La Palma) i Creus 
(Barça); els escortes Jaime Fernández 
(Estudiantes), Abrines (Unicaja) i Ser-
vera (Osca); els alers Díez (Madrid) i 
Diop (Caja Laboral), i els pivots Oriola 
(Manresa), Guerra (Estudiantes), Arte-
aga (Madrid), Fall (Unicaja) i Olaizola 
(Iraurgi). Espanya es concentrarà a Múr-

cia on jugarà un torneig contra Ucraïna, 
Eslovènia i Lituània. Després serà quan 
el tècnic escollirà els 12 jugadors que 
aniran a l’Europeu.

El txec 
comença a 
ser objecte 
de desig de 
diferents clubs 
ACB, l’últim el 
Bilbao 

continent nascuts del 1990 cap endavant. 
El base ucraïnès Oleksandr Lipovii (’91, 
Donetsk) va ser nomenat MVP, mentre 
que el cinc ideal el van formar Dani Díez 
(’93, Madrid), Tomas Satoransky (’91, Se-
villa), Tornike Shengelia (’91, Charleroi), 

Darko Planinic (’91, Siroki) i Evan Four-
nier (’92, Poitiers). El pivot francès Rudy 
Gobert (Cholet), qui va marxar cap a casa 
havent incrementat el seu valor cap a una 
possible transició a la NBA i va acreditar 
14 punts (88% en tirs) i 3,5 rebots.



C.F. Badalona
Crístofer Fernàndez - cfbadalona@diaridebadalona.com  - Fotos: Charly Mula - efe2

10 Núm. 355
Del 15/06 al 21/06/2012

El interès d’altres equips 
dificulta la continuïtat de Manolo

Les notes de final de curs
Amb el final de curs arriben les conclusions, 
el moment de fer balanç, l’hora d’estimar 
fins a quin punt s’han fet bé o malament les 
coses. En el terreny grupal, l’equip ha acon-
seguit rendir a un nivell molt bo, havent 
aconseguit arribar al play-off per segona 
temporada consecutiva. La nota global po-
dria ser perfectament de notable. I també la 
del cos tènic, que ha estat l’artífex de l’èxit. 
Però ara és també moment de repassar el 
paper de tots els jugadors de la primera 
plantilla, línia per línia i nom per nom. 
Porteria: Ricardo venia de l’Oriola amb 
l’obligació de fer oblidar a David Valle. Però 
des de ben d’hora, va quedar relegat a la 
banqueta. Ha estat desapercebut i l’afició 
del Badalona no sap ben bé fins a quin 
punt és bon porter. En qualsevol cas, mai 
s’ha queixat de la seva perpètua suplència, 
i això és d’agrair. Marcos ha estat salvador, 
un dels homes claus en la bona temporada 
de l’equip. Contagiant empenta i bon rotllo, i 
fent actuacions estel·lars, ha acabat com un 
dels porters menys golejats del futbol esta-
tal. Peça essencial i insubstituïble.
Defensa: Ferrón ha tornat a rendir al mateix 
fantàstic nivell que el curs passat, incan-
sable en les seves incorporacions en atac 
i clau gràcies a la seva experiència. César 
Soriano ha estat el contrapunt perfecte a 
Ferrón per l’esquerra. Un lateral tàctic i se-
gur, més defensiu que ofensiu però sempre 
complidor. Antonio Robles, el capità, s’ha 

perdut mitja temporada degut a una lesió. 
En la primera part del curs va ser indiscuti-
ble en el centre de la defensa. Tot i estar més 
erràtic que de costum, continuava sent un 
segur de vida. Vázquez va haver de pren-
dre el relleu com a cap de la defensa. Ho 
va fer tirant de galons i convenciment. Co-
rrecta temporada la seva, menys brillant que 
l’anterior. Pelegrí s’ha adaptat a la perfecció 
a l’equip, participant fins i tot amb gols de-
cisius en jugades d’estratègia. Un substitut 
de garanties per Robles. 

Mig camp: Xavi Muñoz ha tornat a ser 
l’home de confiança de Márquez al cen-
tre del camp. Novament, i com sempre, 
de notable. Julián Robles ha estat a 
l’ombra de Xavi Muñoz. Complidor però 
menys protagonista del que calia suposar. 
Ceballos ha sigut una de les sorpreses. 
Potent, treballador, incansable però també 
elegant i cabal en la distribució. Un mig 
centre molt complert, que ha fet una gran 
temporada. Joaquín ha estat intermitent. 
Quan Manolo Márquez ha confiat en ell, ha 

L’Atlètic Balears 
també queda fora

Partia com a gran favorit per a pujar. Per 
plantilla, ningú discutia que la candida-
tura de l’Atlètic Balears era la més sòli-
da dels setze equips que van arribar a la 
promoció d’ascens a Segona. La derrota 
en la fase dels campions davant el Mi-
randés va ser admissible. Els burgalesos 
han fet una temporada brillant i l’èxit era 
del tot meritori. Però era de suposar que 
cap dels rivals que van superar la primera 
eliminatòria ordinària (en la qual va caure 
el Badalona) pogués plantar cara al Ba-
lears. Però el pronòstic va resultar erroni. 
El Lugo va vèncer a l’anada per 3-1 i la 
tornada va quedar amb empat a zero. Així 
doncs, enguany, cap equip del grup tercer 
pujarà a Segona.

En el crític moment present en què els 
clubs ja no malbaraten els pocs recur-
sos econòmics de què disposen i, en 
canvi, calculen amb exactitud tots els 
dispendis que han de fer, els entrena-
dors barats i amb projecció tenen davant 
seu una oportunitat única per fer-se un 
nom. És el cas de Manolo Márquez. Ha 
transcendit que el Badalona li ha ofert 
la renovació. Però el català sap que pot 
ser el moment d’alliçonar a nous pupils 
en una nova ciutat, i qui sap si en una 
categoria superior. El tècnic, de fet, ha 
reconegut que a mitjans de curs va estar 
a punt d’entrenar al Racing de Santander 
a Primera. Encara no té res decidit, però 
sembla que ofertes no li faltaran.

sabut ajudar a l’equip. Però ha estat mas-
sa discret i poc rellevant en la temporada 
de l’equip. Serramitja no ha explotat fins 
al final de temporada. Visió de joc i tèc-
nica eren les seves credencials. Al final, 
ha acabat demostrant ser un futbolista de 
nivell. De menys a més en el curs. Manga 
va sustentar ell sol a l’equip en la primera 
volta de la temporada. Amb molts gols, 
aglutinant molt joc ofensiu, sent la referèn-
cia en la elaboració. Però amb els rumors 
d’una possible marxa al futbol australià el 

seu nivell va baixar i el cos tècnic va deixar 
de confiar en ell. Álex García ha estat el 
preferit del professor, el que sempre com-
pleix i acata les ordres. Ha donat treball i 
profunditat per la banda i en el vestidor ha 
estat el millor antídot contra el pessimisme 
i les discussions. 
Davantera: El juvenil Robert va donar aire 
en moments puntuals. Un extrem amb fu-
tur, descarat i ràpid. Pugui ha estat menys 
protagonista del que calia suposar. Des-
prés d’un bon inici de curs, ha estat un 
habitual suplent. L’equip ha trobat a faltar 
el seu canvi de ritme i la seva precisió per 
executar jugades d’estratègia. Gallegos 
era la gran esperança. Estancat a l’Atlètic 
de Madrid, va arribar cedit amb la volun-
tat de ser el referent en atac del Badalona. 
Però ha tingut pocs minuts. Massa ten-
dre i poc compromès amb la causa. Amb 
qualitat de sobra però amb una passivitat 
excessiva que no ha perdonat Márquez. 
Víctor, amb intermitències, ha tornat a fer 
un bon any. Segueix demostrant que està 
per pujar algun graó. La Segona B li que-
da petita. Ignasi va arribar a l’hivern per 
reforç la punta. Poc golejador però amb 
molta mobilitat. Ha ajudat en el tram final. 
Bueno ha decebut. No ha aportat gols. I 
Goikoetxea, tot i fer algun gol més que 
Bueno, ha generat controvèrsia. Poc dotat 
tècnicament. Certament voluntariós, però 
molt maldestre.
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Fins a dissabte 
vinent 
els socis 
interessats 
tenen temps 
per tramitar 
la seva 
designació

Aquesta setmana s’enceta 
el període per presentar les 
candidatures a la presidència

Càmara avisa 
que cal agilitzar 
els processosArriba el moment decisiu per conèixer si 

realment, com s’assegura des de dintre 
del club, en aquesta segona ocasió sí hi 
haurà algun soci decidit que donarà una 
passa endavant i es convertirà en candidat 
a la presidència del CF Badalona. Dime-
cres va ser el primer dia en què, segons 
estipula el calendari electoral, tots aquells 
qui vulguin optar a ser el màxim mandata-
ri de l’entitat han de presentar oficialment 

És moment de canvis, incorporacions i re-
novacions. Per tots excepte pel Badalona. 
La totalitat d’equips de la categoria ja han 
encetat les negociacions amb els futbolistes 
que volen que segueixin a la seva disciplina 
i rastregen el mercat per trobar-ne d’altres 
que ocupin les places vacants. Però al Ba-
dalona, malgrat portar ja vàries setmanes 
sense competir, aquesta fase encara no s’ha 
iniciat. El porter Marcos és l’únic que ha re-
but una oferta de renovació per seguir.
Una veu autoritzada com l’encara segon 

la seva candidatura. El termini es tanca 
dissabte vinent. Aquells qui vulguin ser 
designats com a potencials presidents 
escapulats, hauran de presentar -per tal 
de ser acceptats- un aval amb la signatura 
de, com a mínim, el quinze per cent del 
socis del club. Cada soci escapulat no-
més podrà adherir-se a una de les can-
didatures. 
Serà el dia següent a que el termini hagi 

entrenador escapulat, i ex capità del primer 
equip, Albert Càmara, ha volgut advertir de 
la problemàtica que la tardança en la presa 
de decisions pot arribar a provocar. “Mentre 
d’altres tenen la feina molt avançada, nosal-
tres ni tan sols sabem la situació del club a 
nivell econòmic i institucional”, va manifes-
tar Càmara als micròfons de Ràdio Ciutat. A 
més, va referir-se també a la incertesa que 
genera el futur del primer equip: “No sabem 
qui serà el míster de l’any que ve”. Un avís 
sincer i convenient.

acabat, és a dir el 24 de juny, quan la jun-
ta electoral proclamarà de manera oficial 
els candidats. Aquells qui hagin superat 
el tall, podran fer campanya per obtenir el 
favor dels socis a partir del dia 25 de juny, 
un dia després d’haver estat oficialitzats 
com a presidenciables. Si res no canvia 
en el procés, la votació final per conèixer 
la nova junta directiva es durà a terme el 
dia 2 de juliol.

Sant Gabriel Femení

Primer pas per a l’assalt 
de la Copa Catalunya
El primer equip del Sant Gabriel apura els darrers 
compromisos oficials d’aquesta temporada. El darrer 
d’ells arriba aquest cap de setmana, quan haurà de 
disputar els quarts de final de la Copa Catalunya. 
Serà en un dia i una hora encara desconegudes, ja 
que al tancament d’aquesta edició encara s’havia 
de disputar el matx d’on sortirà el rival gabrielis-
ta: el Júpiter-Guineueta. El fet que tots dos clubs 
juguin en categories inferiors a la del Sangra farà 
que l’eliminatòria, a partit únic, es jugui a casa d’un 
d’aquests dos equips. Les altres eliminatòries sí es-
tan decidides: Lloret-Barça, AEM-Estartit i Gimnàstic 
de Tarragona-Espanyol. En cas de passar a les semi-

finals, el rival adrianenc seria tarragoní o espanyolista. 
Això, però, no passarà fins l’1 i 2 de setembre, quan la 
federació preveu jugar les semifinals i la final d’aquest 
torneig. A banda del primer equip, la pedrera gabrielis-
ta podria donar la campanada aquest cap de setmana 
a Martorell, ja que dos equips, el cadet i l’aleví, poden 
proclamar-se campions de la Copa Catalunya. Per fer-
ho, hauran de derrotar, respectivament, l’Espanyol i 
el Barça. D’altra banda, el club va participar dissabte 
passat en el XII Torneig Marítim, organitzat per aquest 
club valencià. El primer equip va proclamar-se campió 
en derrotar les valencianes per 2-1, mentre que aleví va 
caure davant les amfitriones (5-3).
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Cuesta i Dario fosos en una abraçada que 
no necessitava paraules. Els dos millors 
jugadors de la temporada del Sant Josep 
units i emocionats per una fita sense nom. 
A la tercera final a quatre consecutiva va 
anar la vençuda. Després, el 10 dels pa-
rroquials, el mateix que es va apoderar de 
les regnes del duel quan l'equip ho va ne-
cessitar, enmig d'una rotllana de jugadors 
i cos tècnic que va simbolitzar la germanor 
del conjunt, cantant una cançó plena de vi-
vències. "1, 2, 3, Sampep" i aplaudiment a 
una afició que es va mostrar desangelada 
durant el transcurs del matx. Colofó a una 
campanya extraordinaria en què ningú va 
apostar ni un duro de fusta per un equip 
més irregular que de costum. 

Aclaparador
D'entrada, el Sant Josep va ser una esqua-
dra molt més elèctrica i ferma que el seu 
contrincant. Poques vegades, cap potser, 
s'havia vist una Salle Reus tan destenyida, 
sotmesa per un rival que la va aclaparar 
en defensa i la va desendollar per com-
plet en atac. La posada en escena local, 
capitanejada per Diego Rodríguez, va 
ser brutal. No va ser una petjada aïllada. 
Després d'un intent de reacció visitant, els 

groc-i-liles, més fins de canell, amb major 
dosi d'autoestima i amb una defensa de 
manual, navegaven a velocitat de creuer i 
semblaven trencar l'igualtat en mil bocins. 
Cuesta va capitalitzar les onades, moltes i 
constants, amb els reusencs fora de lloc. 

Apagada superlativa
Marcit el rival, la reacció era qüestió de 
temps. O de González i Torres, que en 
cada intervenció de la represa deixaven 
sonats els defenses parroquials Els bio-
ritmes dels tarragonins van despertar i, 
sense deixar córrer a un Sant Josep que 
va sortir perjudicat d'un joc travat i sen-
se ritme, van encarar el tram final amb la 
il·lusió de l'inesperat i el desvergonyiment 
de què, després de veure't sentenciat, 
trobes el regal d'una segona oportuni-
tat. L'eliminatòria tornava a començar. 
L'ascens es decidiria al l'últim període. Els 
dos contrincants havien intercanviat cops 
sense que cap besès la lona abans d'hora. 

Tocat pels déus
El millor dibuixant no hagués fet un llenç 
més bonic per l'afició local. En el tram més 
calent, Cuesta va demanar totes les pilo-
tes, es va apoderar de tots els llançaments 

El Sant Josep meravella, Cuesta decideix i 
els parroquials aconsegueixen l'ascens a EBA

L'ascens 
és viable?

Penya i Sant Josep tornaran 
a tenir bàsquet femení

A diferència de la passada temporada, 
en què l'equip va quedar tercer de Copa 
Catalaunya i en què, si un altre conjunt 
hagués renunciat, no s'hagués considerat 
la possibilitat de costejar-se un ascens a 
EBA, aquest any el Sant Josep no tanca 
les portes. 
Depenent d'ells mateixos, el club contem-
pla l'opció de treballar dur per trobar un 
patrocinador que desemborsi la quantitat 
necessària per poder pujar de categoria. 
D'això depén la continuitat del cos tècnic: 
si els groc-i-liles es queden a Copa Cata-
lunya, Víctor Cruz va comunicar fa mesos 
que "el millor és un canvi, ja que algun 
dels jugadors que tinc fa 10 anys que els 
entreno i els tinc exprimits i és dificil fi-
txar per fer un equip competitiu després 
de tants anys a la banqueta". Si l'ascens 
es produeix, continua tot l'staff tècnic.

Ja fa unes temporades que podem veure 
com nens i nenes comparteixen entre-
naments als nivells de menys edat de 
l'Escola de Bàsquet del Joventut, però 
ara ja es pot dir que la Penya torna a tenir 
bàsquet femení.
Es tracta d'un pas de gegant que l'entitat 
verd-i-negre vol consolidar. La tempora-
da vinent, el Joventut disposarà de noves 
pistes cobertes al Màgic, cosa que ha per-
mès una obertura al bàsquet femení sota 
unes condicions òptimes. Els badalonins 
han volgut realitzar aquesta nova aventura 
amb la gent que ja va estar ells i amb qui, 
amb el nom de BBC Joventut, han anat-
mantenint relacions de col·laboració.
Així doncs, la  campanya 20012-13 serà 
la de l'inici d'una nova etapa del femení 
de la Penya. Una etapa que comença amb 

En les últimes nou temporades sempre 
hi ha hagut un equip de Badalona que ha 
arribat a les fases finals de la Copa Ca-
talunya, però mai en aquests 9 anys s'ha 
disputat la fase final a la ciutat badalonina. 
A la novena, els parroquials es jugaran el 
títol de campions contra el Lluïsos de Grà-
cia diumenge a les 19h al Centre Parro-
quial. Abans, a les 17h, la Salle Reus i el 
Mataró es disputaran la tercera posició del 
campionat i una possible plaça a la lliga 
EBA. Aquest any la normativa de la com-
petició diu que pujaran els dos primers 
classificats, però si renuncien, s'oferirà la 
plaça segons l'ordre final.
Per escollir la seu, cal assumir tots els 
costos del partit i fer una aportació a sobre 
tancat. Enguany la xifra ha estat 0.

un procés de treball conjunt, sumant tot 
allò positiu que podem aportar els dos 
clubs, BBC i Club Joventut Badalona, amb 
l'objectiu de millorar, ampliar l'oferta es-
portiva i formativa cap a les nenes i noies 
de la ciutat i evitar que els talents marxin a 
Sant Adrià, Barcelona o Cornellà.
El club ha convocay proves per a juga-

dores nascudes en els anys 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004 el proper 17 
de juny a les pistes annexes del Pavelló 
Olímpic de Badalona. 
Qui també s'ha decidit per l'aventura del 
bàsquet femení és el Sant Josep, que ha 
repartit cartells per tot el municipi i ha fet 
córrer la veu.

i va esdevenir el líder perfecte, cervell 
intel·ligent i veu cantant d'un equip que  
començava a completar la millor cançó 
d'amor que recordava. Amb 8 punts con-
secutius, fletxes que s'incrustaven al cor 
reusenc, el jugador, tot sol, va deixar KO a 
un rival que va llençar el partit per la borda, 
sense fe en la remuntada. La constància de 
Diego i la segurertat de Prades des de la 
línia de personal van acabar de sentenciar 
a una Salle Reus que es va quedar sense 
arguments. 
El Sant Josep no va escenificar cap mi-
racle, però com si ho fos per la quantitat 
d'agnòstics que va tornar a recuperar en un 
moment per a la fe en el seu joc i en la 
feina ben feta.
.............................................................

Fase Final: Tornada
Mataró 66 - Lluïsos de Gràcia 67 (0-2)
Sant Josep 69 - Salle Reus 57      (1-1)
.............................................................

3r i 4t lloc Copa Catalunya
Centre Parroquial Sant Josep

17/06/12. 17:00h. Mataró - Salle Reus
.............................................................

Final. 17/06/12. 19:00h. 
Centre Parroquial Sant Josep

Lluïsos de Gràcia - Sant Josep

La final, a 
la pista del 
Sant Josep
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Olimpíada 
escolar de 
Badalona

Els júniors dels Dracs es 
proclamen campions de 
la Lliga Nacional

El passat dissabte 9 de juny, a la locali-
tat de El Burgo de Ebro (Saragossa), els 
GAP Badalona Dracs es van proclamat 
campions de la setena edició de la Lliga 
Nacional de Futbol Americà Júnior, en 
vèncer al conjunt local, els Hurricanes, per 
un contundent 0-40. El MVP del partit va 
ser Jordi Brugnani.
En un terreny de joc en mal estat, acom-
panyats per una onada d'aficionats negre-
plata –tots els familiars amics i jugadors 
de les diferents categories que es van des-
plaçar per fer costat als badalonins i fer-los 
sentir com a casa–, els Dracs Jr. van domi-
nar de principi a fi, com ho demostra el fet 
que als cinc minuts del començament els 

Uns quatre-cents trenta alumnes de les 
escoles Joan Coret, Folch i Torres, Mi-
guel Hernández, Joan Miró, Pau Picasso 
i Montigalà de Badalona van participar el 
passat dilluns 11 de juny, al Complex es-
portiu municipal Montigalà, a l’Olimpíada 
Escolar. Aquesta activitat es porta a terme 
en el marc de la Comissió Educativa del 
Districte II, del Pla de desenvolupament 
comunitari (PDC) La Pau i Pla Educatiu 
d’Entorn (PEE), amb el suport de la regi-
doria del districte.
L’Olimpíada Escolar va consistir en una 
sèrie d’activitats en què grups de setze 
nens i nenes del cicle inicial d’educació 
primària de les escoles participants –
acompanyats per un professor– van haver 
de superar una sèrie de proves de psico-
motricitat, equilibri, destresa i/o coopera-
ció. 
L’objectiu d’aquesta activitat va ser afavorir 
el treball en xarxa entre els diferents cen-
tres educatius del Districte II, especialment 
pel que fa als professors especialistes 
d’educació física de les escoles participants 
i potenciar el coneixement mutu dels alum-
nes de les diferents institucions. 
El regidor de l’Àrea d’Educació, Esports i 
Joventut de l’Ajuntament de Badalona, Juan 
Fernández, va assistir a l’acte a les 10 hores.

nois de Peter Brugnani ja guanyaven per 
0-13, gràcies a un touchdown del quarter-
back Rubén Beltrán. 
La gran feina d'aquesta temporada del 
conjunt júnior dels badalonins ha passat 
pel gran treball realitzat a la defensa per 
homes com Dani Franco, Xavi Mingo, Mi-
guel Ángel Sanmartín, Marcel Carrers, Erik 
Morente, Roger Marty o Sergi Bardera, que  
van aconseguir acabar el playoff sense cap 
punt en contra.
Amb el triomf, aquesta generació dels GAP 
Badalona Dracs Jr. escriu una nova pàgina 
a la història del club, sent el primer equip 
en aconseguir la LNFA a les categories in-
feriors.

Casegemes acull la 
nova edició de les 24 
hores de Bàsquet
El poliesportiu Casagemes acollirà el pro-
per dissabte 16 de juny la celebració de la 
XXXVII jornada de les 24 hores de Bàsquet 
de Badalona, entre les 9h del matí i les 21h 
del vespre. També, el mateix cap de setma-
na, el pavelló Països Catalans i el Palau 
Municipal d’Esports acolliran les jornades 
de minibàsquet masculí i femení que orga-
nitza la Federació Catalana de Basquetbol, 
durant el matí i la tarda de dissabte i diu-
menge.
La jornada de les 24 hores de Bàsquet és 
una activitat organitzada per la Comis-

sió de les 24 Hores de Bàsquet, amb la 
col·laboració de la Federació Catalana de 
Basquetbol. L’objectiu dels organitzadors 
és superar la participació de 1.000 perso-
nes registrada en l’anterior edició.
La inscripció a les 24 hores de Bàsquet 
és gratuïta. La data límit per inscriure’s 
és fins al proper dilluns 11 de juny a 
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de 
l’Ajuntament de Badalona (edifici El Viver). 
Per obternir més informació sobre el pro-
cés d’inscripció es pot consultar també la 
plana web de l’Ajuntament de Badalona. 
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L’historiador Emili Ferrando presentarà 
la seva novel·la “La xiqueta de les san-
dàlies de pell de porc” el proper 21 de 
juny, a les 19:30 hores, a l’Espai Betúlia. 
L’acompanyaran a la presentació Carles 
Sagués, llicenciat en història contemporà-
nia i Manuel Simó, periodista. La novel·la 
vol contribuir, a partir de la visió ingènua 
i innocent d’una noia de dotze anys, a va-
lorar en tota la seva dimensió l’experiència 
i la saviesa que han aportat a la societat els 

treballadors del camp i en especial els ma-
sovers. Per altra part pretén superar la visió 
simplista i interessada que el règim fran-
quista va donar dels maquis i dels qui els 
prestaren a restituir l’honorabilitat dels qui 
foren injustament reprimits, empresonats i 
assassinats. Emili Ferrando és autor també 
dels llibres “Haissa, història d’una tragèdia 
obrera en el tardo franquisme”, “Can Ca-
sacuberta, de fàbrica a biblioteca” i “De la 
repressió a l’oblit”.

“La xiqueta de les sandàlies de pell de porc”, una 
mirada d’Emili Ferrando al camp en època franquista

El Teatre Zorrilla acull el dissabte 16 de 
juny a partir de les 21 hores l’obra de teatre 
“L’honorable Matarrates”, Premi de Teatre 
Breu Inicia’t 2011. Dirigida per Míriam 
Puntí, “L’ Honorable Matarrates” de Joan 
Guasp és una comèdia compromesa que 
critica descaradament la corrupció. Amb 
aquesta obra, els membres del grup de 
teatre C.P. Sant Josep i la Companyia Món 
Animal pretenen treure el son a aquells po-
lítics que tinguin draps bruts a amagar. En 
Jimmy Matarrates, quatre anys després de 
deixar la presidència, guanya novament les 
eleccions per un sol vot. Aquest triomf pro-
porcionarà tot tipus de luxes i opulències a 
la Tereseta, la seva dona, i convertirà a en 
Jimmy en el respectable i Honorable Ma-
tarrates que des de llavors tindrà via lliure 
per edificar i per destrossar al seu gust.

Un centenar de persones 
recorden a Jacint Verdaguer

El Teatre Zorrilla acull 
“L’Honorable Matarrates”

Prop d’un centenar de persones es van 
aplegar aquest diumenge davant del 
campanar de Santa Maria per escoltar el 
repic de campanes i celebrar el Dia de la 
Memòria en homenatge a mossèn Jacint 
Verdaguer. La iniciativa, que va arribar a 
gairebé 200 campanars d’arreu del país, 
ha estat impulsada a la ciutat per Òmnium 

Cultural. L’acte va finalitzar amb “El Cant 
de la Senyera”, interpretat per La Badalo-
nense i una lectura de fragments de l’obra 
poètica de Verdaguer. A banda de Santa 
Maria, les esglésies de Sant Josep, Sant 
Francesc d’Assís de Bufalà, la Providència 
i el monestir de Sant Jeroni de la Murtra 
també van repicar.

Saltamartí 
Llibres posa 
en marca el 
bookmerang
Quantes vegades hem deixat un lli-
bre que no hem recuperat? I quants 
cops veiem per casa volums que ja 
no recordem qui ens els va prestar? 
Per posar noms i cognoms als pro-
pietaris de contes, novel·les, còmics 
o assajos, Saltamartí Llibres ha po-
sat en marxa l’efecte bookmerang. En 
aquesta llibreria del carrer Canonge 
Baranera reparteixen adhesius als 
seus clients. La intenció és que 
aquests els enganxin als seus lli-
bres i, així, el puguin recuperar amb 
més facilitat. D’aquesta manera un 
podrà estar ben tranquil a l’hora de 
fer intercanvis ja que sempre sabrà a 
qui ha de retornar cada llibre.

L’ajuntament de Badalona ha signat un 
conveni de col·laboració amb l’empresa 
Terres i Projectes, SL, propietària del so-
lar situat al carrer de les Termes Romanes. 
L’acord estableix  la cessió gratuïta a la 
ciutat del subsòl d’aquesta parcel·la amb 
la intenció de preservar el patrimoni ar-
queològic aparegut en aquest indret. Les 
negociacions amb l’empresa  constructora 
s’han allargat tres anys. L’empresa, que 
podrà edificar al solar, haurà d’alliberar 
l’espai inferior. A aquesta zona soterrada 
se li donarà una alçada suficient per fer 
possible, en el futur, la circulació de vi-
sitants i la inserció de les instal·lacions 
tècniques necessàries per la museïtzació. 
Lles excavacions arqueològiques realit-
zades en aquest espai el 2011 van posar 
al descobert un nou tram del decumanus 
maximus i diversos àmbits de la casa de 
Quint Licini, una de les domus de Baetulo.
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Un acord 
permetrà 

connectar 
el Jardí de 

Quint Licini 
amb les 

Termes i el 
Decumanus
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