
Núm. 357

Exemplar gratuït

Del 29/06 al 05/07 de 2012  
 

Cap de setmana 
d’activitats al port

Aquest divendres un concert d’havaneres i 
diumenge portes obertes a la pràctica del rem

Albiol vol 
recuperar 
la gestió 
urbanística 
de la zona 
del port

Tallen la 
circulació a 
la Rambla 
Sant Joan 
durant 4 
mesos

 ACTUALITAT                P. 7

 ACTUALITAT               P. 6

Primera Fira 
de l’automòbil 
a Badalona



Publicitat
 publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

2 Núm. 357
Del 29/06 al 05/07/2012



Reportatge
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

3Núm. 357
Del 29/06 al 05/07/2012

Més consciència, menys accidents
El 44% dels joves atesos reconeix canvis en la seva conducta vers la seguretat viària després 
de veure les conseqüències dels accidents de trànsit en les seves víctimes

que provoquen lesió medul·lar suposen el 
44% del total de les causes per accident i 
el 70% en el cas de TCE sever, dels quals 
el 29% és per accident de cotxe i el 38% 
de moto. Afecten primordialment la pobla-
ció jove d’entre 16 i 30 anys. A Catalunya 
cada any es produeixen prop de 200 casos 
nous de lesió medul·lar, dels quals el 54% 
afecten a persones joves.

L’any 2007 l’Institut Guttmann va posar en 
marxa el projecte “Game Over”. Es tracta 
d’una iniciativa impulsada juntament amb 
el Servei Català de Trànsit que consisteix 
en impartir xerrades informatives i de 
sensibilització als instituts i escoles de 
Catalunya impartides per joves monitors 
amb una lesió medul·lar a conseqüència 
d’un accident de trànsit. Després d’un 

llarg recorregut, els responsables d’aquest 
programa han efectuat un estudi que revela 
que tres mesos després de la xerrada, el 
44% dels nois manifesten haver canviat 
aspectes de la seva conducta relacionada 
amb el trànsit i que ells mateixos desenvo-
lupen una tasca de sensibilització envers 
les conductes de risc en pares i amics. El 
90% dels alumnes recorden perfectament 

arran de la xerrada han canviat els seus 
hàbits. Durant el 2011, els monitors del 
“Game Over” han realitzat 829 sessions a 
404 escoles de tota Catalunya i han arribat 
a 32.896 alumnes d’ESO i Batxillerat. Des 
de la posada en marxa de la campanya són 
ja 265.681 els alumnes que han participat 
en aquestes xerrades a diferents escoles i 
instituts catalans. Els accidents de trànsit 

el relat de l’experiència personal del mo-
nitor i el 93% recorda molt bé les con-
seqüències que les conductes de risc en 
la conducció poden provocar, com ara 
les importants seqüeles, fruit de lesions 
neurològiques. A més, el 40% dels alum-
nes enquestats reconeix haver practicat 
en alguna ocasió conductes de risc rela-
cionades amb el trànsit i manifesten que 

 El 19% dels 
pacients atesos 
anualment al 
centre són a 
conseqüència d’un 
accident de trànsit

 El 20% 
dels joves 
hospitalitzats amb 
lesions medul·lars 
han patit un 
accident al volant

Aquest estudi es va presentar dimarts 
passat en la Jornada de Prevenció dels 
accidents de trànsit i educació viària a 
les escoles que va tenir lloc a l’Institut 
Guttmann i que va comptar amb la 
col·laboració del Servei Català de Tràn-
sit (SCT). La trobada va reunir diferents 
agents socials implicats en la pre-
venció d’accidents de trànsit que van 
debatre els mètodes i l’eficàcia de les 
actuacions preventives en matèria de 
seguretat viària i prevenció d’accidents 

La jornada reuneix agents 
implicats en la prevenció

en l’àmbit escolar. Josep M. Ramírez, di-
rector gerent de l’Institut Guttmann, asse-
gura que “l’objectiu d’aquestes iniciatives 
és valorar l’eficàcia de les actuacions 
preventives i contribuir a reduir el cost 
humà i social que les discapacitats, fruit 
d’accidents de trànsit, representen per a 
tota la societat”. Els assistents van discutir 
propostes d’innovació i millora. La jornada 
va servir per analitzar les vies per potenciar 
la cooperació entre els monitors de la poli-
cia i els monitors de “Game Over”.
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Una veritat innegable és que els somnis són un dels elements claus en el 
progrés del món.

Acabo de llegir al número de la revista Sapiens, corresponent al més de juny 
que cap allà el 366 de la nostra era, un monjo budista va somniar un miler 
de Budes daurats dansant al penya-segat de Mogao prop de la ciutat xinesa 
de Dunhuang i que aquest somni el va impulsar a crear un immens monestir 
de caràcter  troglodita, just a l’enclavament que va resultar la porta de la Xina 
en la coneguda Ruta de la Seda; on hi ha representats milers de budes entre 
pintures a les parets i sostres amb una superfície total de 45.000 metres 
quadrats, on s’hi allotgen més de 2.500 escultures. 

És també del tot conegut, que Cristòfol Colom, s’havia desvetllat moltes 
nits imaginant una terra rodona en lloc de plana, com des dels ancestres 
s’explicava. Va ser doncs aquest somni qui va determinar en primer lloc que 
es llencés a l’aventura, cerqués el finançament necessari i descobrís, sense 
pensar-ho, un nou mon.

Un badaloní il·lustre, gran amant de solcar els mars, i de la seva ciutat Ba-
dalona,  com és en Marcel Mongay,  cap els anys 90 del passat segle XX, va 
tenir un somni, de retornar a la ciutat el vaixell Maria Assumpta, embarcació 
construïda a unes drassanes de la nostra ciutat, gairebé 150 anys abans, 
essent aleshores, el vaixell més antic que encara solcava les ones. Una des-
graciada singladura que va acabar en temporal, va fer desaparèixer el Maria 
Assumpta sota les aigües davant les costes de Cornualles.

Aquest desgraciat naufragi, però no va fer defallir Marcel Mongay, sobre tot 
a partir del moment que per una d’aquelles casualitats va entrar en contacte 
amb Edward Allcard un danès, propietari del quetx Johannne Regina, cons-
truït a Dinamarca, l’any 1929. Un aventurer que feia vida al vaixell voltant per 
tots els mars del mon, que ja havia arribat a una edat avançada, sembla ser 
que passava de la vuitantena, i a qui aquesta vida ja li començava a resultar 
feixuga. Marcel va veure de nou la llum i tot seguit es posa amb contacte amb 
l’alcaldessa Maite Arquè, proposant-li que l’ajuntament destinés una partida 
del pressupost municipal per comprar per la ciutat el dos pals. Maite acull 
de bon grat la idea i poc temps desprès el quetx feia entrada a la seva nova 
base, el flamant port de Badalona, de la mà del nou propietari, l’entitat Marina 
Badalona.

Durant un temps, el somni queda en “stand by” doncs la gerència de Marina 
Badalona, no es va afegir al somni de Marcel, qüestió que va fer no és pren-
gués massa seriosament les necessàries i imprescindibles reformes a fer en 
el vaixell, a fi i efecte de destinar-lo a la nova finalitat que es proposava, com 
a escola de vela antiga. La substitució del gerent ja en temps de l’alcalde 
Jordi Serra, per en Francesc Panella, va girar la qüestió com una mitja, i 
amb l’empenta de l’Associació del Amics del Quetx Ciutat de Badalona, tot 
un grup de persones als que Marcel Mongay havia encomanat el seu somni; 
poc temps després el majestuós vaixell, amb les veles desplegades, el podem 
veure moltes vegades solcant les ones del nostre litoral.
Ara, bufen altres vents a la Casa de la Vila, i quan hom sent propostes de pri-
vatització de las gestions portuàries, i de treure les competències de la gestió  
urbanística a Marina Badalona, molt em temo que el somni que va iniciar 
Marcel, i que avui compartim molts badalonins, no acabi amb un mal son.

UN SOMNI

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

LA COLUMNA Primera Fira de l’Automòbil
Amb la intenció de donar un impuls al 
sector, l’empresa pública Reactivació Ba-
dalona ha organitzat la Primera Fira de 
l’Automòbil local. Més de 100 vehicles 
s’exposaran des d’aquest divendres i fins 
diumenge al vespre a La Rambla, entre el 
carrer Prim i el monument a Roca i Pi. En 
aquesta primera edició hi participaran 10 
concessionaris amb presència al municipi, 
la majoria d’ells al polígon industrial de 
Les Guixeres. Els organitzadors preveuen 
que els vehicles d’ocasió i els de quilòme-
tre zero siguin els més demandats ja que 
són més econòmics. Amb la crisi, les ven-
des de cotxes han baixat notablement i el 
parc de vehicles ha quedat envellit.

El comerç local es mobilitza en 
contra de les grans superfícies

Els representants de les deu associacions 
de botiguers de la ciutat adherides a la 
Unió de Comerciants no preveuen abaixar 
els braços. Aquests dies s’han reunit per 
valorar futures mobilitzacions en contra 
d’una possible ampliació del centre co-
mercial Màgic Badalona, la instal·lació de 
nous supermercats de la cadena Mercado-
na i l’obertura del Corte Inglés a la ciutat. 
Rafa Pavón, president de la Unió de Co-
merciants i representant dels botiguers del 
Passeig de La Salut, assegura que des de 
l’inici de la crisi un 30% del petit comerç 
ha tancat. Pavón opina que més compe-
tència no afavorirà el sector. La Unió de 
Comerciants ha sol·licitat reunions amb 
els diferents grups municipals. Està previst 
que tinguin lloc la propera setmana.

Els comerciants paquistanesos es 
manifesten en contra del govern
Des d’aquest dimarts, els comerciants 
d’origen paquistanès del barri d’Artigues 
tanquen els seus establiments entre les 
11 i les 12 hores en contra del govern 
local. Els botiguers de la zona sud, en 
especial del carrer Xile, es queixen d’un 
excés de pressió policial per part de 
l’administració local. Denuncien visites 
intimidatòries als seus locals per part de 
regidors del Partit Popular o de càrrecs de 
confiança de l’alcalde, així com tancaments  
d’establiments comercials per incompli-
ments administratius “lleus” de les norma-

tives. Els botiguers estudien la possibilitat 
de prendre mesures legals contra el que 
consideren un tracte “discriminatori” per 
part del govern. L’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, afirma que se se-
guiran realitzant inspeccions sanitàries en 
establiments comercials i defensa la trans-
parència de les mateixes. Des d’ICV-EUiA 
donen suport a les accions que estan duent 
a terme els comerciants d’origen estranger 
i asseguren que “el què és viu a Badalona 
és una autentica persecució xenòfoba del 
comerciant d’origen estranger”.

Núm. 357
Del 29/06 al 05/07/2012



5Publicitat
 publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

5

LA COLUMNALA COLUMNAL’IMSP cedeix a Sique! un 
local al barri d’Artigues

  En aquest 
espai es faran 
tallers formatius, 
de lleure i d’esport 
per a discapacitats

  La cessió del 
local, al carrer 
Balmes,  serà 
vigent fins el 2006

L’Institut Municipal de Serveis Personals 
(IMSP) ha cedit a la Fundació Sique! un 
local situat al carrer de Balmes, al barri 
d’Artigues. En aquest espai, l’entitat des-
envoluparà les seves activitats de foment 
de l’autonomia personal i social de les per-
sones amb diferent capacitat intel·lectual 
que realitza. Tot i mantenir la seu central 
al carrer Sant Isidre, al barri del Centre, el 
nou equipament acollirà tallers formatius i 
cursos de lleure i d’esport per a persones 
amb diferent capacitat. El nou emplaça-

ment disposa de 327 metres quadrats. La 
cessió d’aquest local serà vigent fins l’any 
2026. La Fundació Sique! ofereix suport a 
prop de 150 persones amb diferent capa-
citat intel·lectual, a banda d’acompanyar 
i assessorar als pares o tutors legals. Un 
dels objectius de l’entitat és crear habitat-
ges tutelats i residències. En aquest sen-
tit, la Fundació està a l’espera de rebre el 
vist-i-plau del govern català per tal de tirar 
endavant el projecte de llar residència ubi-
cat al número 5 de la plaça Assemblea de 

Catalunya. Aquest equipament tindrà capa-
citat per a vint persones. Mentre no arriba 
el pressupost necessari, els responsables 
de Sique! no deixen d’organitzar actes que 
serveixen per a recaptar fons. Un exemple 
és la novena edició del Mercat Solidari, on 
s’han aconseguit recaptar 26.500 euros. En 
aquest sentit, els propers 7 i 8 de juliol, la 
Fundació organitza el IV Torneig Benèfic de 
Futbol Sala. Serà al pavelló Ausiàs March 
i hi participaran equips formats per perso-
nes vinculades a empreses o entitats.

Els Mossos d’Esquadra han detingut un 
individu com a presumpte autor de cinc 
agressions sexuals comeses a Badalona. 
Es dóna la circumstància que l’arrestat 
es desplaçava amb bicicleta per seguir 
o assetjar les víctimes, i fins i tot va usar 
aquest vehicle per fugir de la policia quan 
va detectar la presència d’una patrulla dels 
Mossos. El suposat violador, de 25 anys, té 
nacionalitat espanyola i és veí de Badalona, 
segons ha informat la policia autonòmica 
catalana. Els Mossos van atendre diver-

Detenen un jove de 25 
anys acusat d’agredir 5 
dones sexualment

ses denúncies per suposades agressions 
sexuals des del passat mes d’abril. Les 
víctimes eren dones d’edats entre els 16 i 
els 51 anys. El presumpte autor utilitzava la 
violència física per realitzar tocaments per 
sobre de la roba de les víctimes i, a vega-
des, aconseguia fer-ho per sota de la roba. 
La majoria dels atacs tenien lloc a la zona 
centre de Badalona. L’agressor seguia les 
víctimes i entrava dins el portal dels seus 
domicilis, on les atacava. Un jutge ha de-
cretat l’ingrés a presó del detingut.
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LA COLUMNALA COLUMNAAlbiol reclama les competències 
urbanístiques de l’entorn del port

  Marina 
Badalona podria 
perdre la gestió 
urbanística del 
port

  El govern 
vol recuperar 
competències a la 
zona del canal

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
ha signat una resolució perquè les com-
petències de la gestió urbanística del port 
deixin d’estar en mans de la societat Marina 
Badalona i tornin a l’ajuntament. Garcia Al-
biol assegura que aquesta decisió respon a 
la situació de bloqueig en la que es troba la 
gestió d’aquesta societat, de la qual formen 
part l’ajuntament de Badalona i el Consell 
Comarcal del Barcelonès. La recupera-
ció d’aquestes competències  afecten a la 
gestió del polígon A del Pla Especial del 

Port de Badalona, que inclou tant l’accés 
al port com la zona del canal que dóna pas 
al barri del Gorg. Albiol considera “im-
prescindible que l’ajuntament recuperi les 
competències urbanístiques per tal de te-
nir llibertat per decidir en aquesta matèria 
sense interferències, sobretot davant les 
dificultats que s’estan produint per renovar 
el Consell d’Administració de la societat 
Marina Badalona”. Ho ha dit després que 
en la Junta General ordinària de la socie-
tat Marina Badalona celebrada la setmana 

passada fossin evidents les discrepàncies 
entre l’ajuntament i una part dels repre-
sentants del PSC al Consell Comarcal. 
L’alcalde de Badalona ha posat de relleu 
públicament que desconfia de la gestió ac-
tual. Per la seva banda, el grup municipal 
del PSC considera que “la intenció d’Albiol 
d’assumir les competències urbanístiques 
del port, deixa al descobert els seus autèn-
tics interessos”. Pels socialistes Albiol “és 
incapaç d’assolir acords amb l’oposició 
majoritària tot i estar en minoria”.

El desallotjament de les platges de Badalona 
la nit de la revetlla de Sant Joan es va fer, en 
línies generals, de forma cívica. En aquest 
operatiu van participar 24 agents de Guàrdia 
Urbana i 14 de Mossos d’Esquadra. Tot i que 
la normalitat va ser  la nota predominant, cal 
destacar la detinció de 4 persones que havien 
protagonitzat a les 6.30 hores una baralla a 
la platja dels Pescadors on dues persones 
van resultar ferides per arma blanca. Els dos 
ferits van ser traslladats a l’Hospital Munici-
pal. L’empresa PROACTIVA, concessionària 
del Servei de salvament i socorrisme a la 
platja de Badalona, va atendre durant la nit 

4 detinguts i dos ferits 
per arma blanca durant 
la revetlla de Sant Joan

mitja dotzena de persones que havien patit 
contusions lleus i talls. També es van aten-
dre 7 persones que es trobaven en situació 
de coma etílic. D’altra banda, es van haver 
d’apagar 64 fogueres a la platja ja que aques-
tes estan totalment prohibides, incloses les 
barbacoes. En relació a les incidències pro-
duïdes a la ciutat, es van registrar 6 incendis, 
la majoria a causa de la cremada de matolls. 
Pel que fa al dispositiu de neteja, l’operatiu 
va començar a les 6 del matí i les platges van 
quedar preparades per al bany a partir de les 
10 hores, després d’haver-hi retirat 9 tones 
de residus, una tona menys que l’any passat.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-
biol, suggereix que la Cremada del Di-
moni es traslladi l’any vinent al recent 
inaugurat Passeig Marítim. Segons ell, 
l’emplaçament actual, la platja dels Pes-
cadors, no reuneix totes les mesures de 
seguretat. Des de l’any 1955, la Cremada 
del Dimoni, l’acte central de les Festes de 
Maig, se celebra a l’alçada del carrer del 
Temple, entre la platja i La Rambla, un es-
pai que queda dividit per les vies del tren. 
Albiol proposa que es traslladi a l’entorn 
del Pont del Petroli, segons ell, un indret 
amb més capacitat. Assegura però, que ha 
de ser una “decisió de ciutat”.

Albiol vol traslladar 
la Cremada al 
Passeig Marítim L’Hospital Germans Trias i Pujol de Bada-

lona programarà un 20% d’intervencions 
quirúrgiques més aquest estiu que l’any 
passat. Aquest fet es deu, segons feia pú-
blic la televisió local aquest dimarts, a una 
millora de la planificació. Tot i persistir 
les retallades en matèria sanitària, aquest 
any hi hagut més temps per planejar el 
calendari i les necessitats assistencials 
que el 2011, quan la tisorada va haver 
d’aplicar-se a corre cuita. La reestructu-
ració del personal en època de vacances 
permetrà assumir prop de 500 operacions 
més que l’estiu passat. Dels 600 llits que té 
l’hospital, només 500 estan operatius des-
prés que 100 s’inhabilitessin per mesures 
pressupostàries. Durant l’estiu quedaran 
fora de servei una trentena de llits més.

  Es calcula que 
aquest estiu es 
facin unes 500 
intervencions més 
que l’any passat

  30 llits estaran 
fora de servei 
excepte en casos 
d’emergència

Aquest estiu es faran un 20% 
d’operacions més a Can Ruti
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El tall de trànsit a la Rambla 
Sant Joan durarà 4 mesos

  Durant aquest 
temps es farà el 
dipòsit regulador 
d’aigües pluvials 
a l’Estrella

  Els veïns 
podran accedir als 
seus habitatges o 
guals privats

Des de dilluns passat i durant els propers 
quatre mesos, quedarà tallada la circulació 
de vehicles a la Rambla Sant Joan, entre 
el carrer Baldomer Solà i el carrer de la 
Camèlia. Durant aquest temps es portaran 
a terme les obres de construcció del dipò-
sit regulador d’aigües pluvials al solar de 
l’antiga fàbrica de l’Estrella. A causa de les 
obres, a partir de la plaça de l’alcalde Xifré, 
els vehicles hauran de seguir un itinerari 
alternatiu pel carrer de Baldomer Solà i 
continuar pel carrer de Saragossa fins a 

arribar al lateral de l’autopista. Aquest 
tall de trànsit afectarà també el recorregut 
de les línies d’autobús B5, B17 i B27. La 
realització d’aquestes obres també afectarà 
els carrers de Maragall i de Sant Gonçal, 
entre el Torrent de la Batllòria i Coll i Pu-
jol. L’accés a aquests dos carrers quedarà 
restringit únicament als veïns. D’altra ban-
da, els residents que tenen un aparcament 
privat en el tram afectat de la Rambla de 
Sant Joan pel tall de trànsit podran acce-
dir a la seva finca o tindran una reserva 

d’aparcament en superfície. La construcció 
del dipòsit regulador d’aigües pluvials de 
la conca de la rambla de Sant Joan-Sant 
Ignasi de Loiola és un projecte que compta 
amb un pressupost superior als 7 milions 
d’euros cofinançat en un 80% pel Fons de 
Cohesió de la Unió Europea 2007-2013. 
Aquests treballs permetran evitar inunda-
cions per aigües pluvials, reduir l’impacte 
mediambiental dels abocaments del clave-
gueram al mar i controlar els col·lectors 
mitjançant sistemes informàtics.

El Port Esportiu de Badalona acull aquest 
divendres un concert d’havaneres a cà-
rrec del grup de Badalona Barcanova. 
L’actuació començarà a les 22.00 hores 
i en el descans s’oferirà rom cremat als 
assistents. L’espai triat és el Moll Nord, 
en la petita plaça configurada entre dife-
rents terrasses de l’àrea de restauració. Es 
tracta d’una iniciativa emmarcada en el 
programa de dinamització d’estiu del port.  
D’altra banda, en l’àmbit de les activi-
tats orientades al foment de la pràctica 
d’esports nàutics, per al diumenge 8 de 
juliol s’ha programat una jornada de por-

El Port acull un cap 
de setmana ple 
d’activitats

tes obertes per acostar el rem a tota la 
ciutat. Així, apartir de les 9.30 hores, amb 
relleus de tripulacions cada 45 minuts, 
llaguts del Club de Rem Badalona, de la 
secció de rem del Club Natació Badalo-
na i de la secció de rem del Club Nàutic 
Betulo estaran a disposició de tothom qui 
vulgui practicar un esport ben saludable 
a l’aire lliure, en una pista excepcional 
com és el mar. Les persones interessades 
s’han d’adreçar a Marina Badalona , des 
d’on se’ls respondrà tot assignant hora i 
llagut. Totes les activitats són gratuïtes i 
estan obertes a tota la ciutat.
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Els badalonins 
Ribas, Franch, Sada 
i el verd-i-negre 
Llovet, concentrats

La Penya trenca 
pronòstics i enlaira el 
campionat  d’Espanya 

El pivot del Fiatc Joventut Nacho Llovet 
va assegurar ahir abans d’incorporar-se a 
la selecció espanyola B que la seva con-
vocatòria és un premi per la feina que ha 
fet durant tota la temporada: “En principi 
no teniem que anar convocats perquè hi 
feia temps que no hi havia una selecció 
espanyola B però al final penso que és per 
estar orgullós”. En aquest sentit els dos 
jugadors badalonins que també formen 
part de la convocatòria Pau Ribas i Josep 
Franch també van fer referència a la seva 
convocatòria: “Estarem amb la selecció A, 
ells entrenant a la tarda i nosaltres al matí 

L’infantil verd-i-
negre aconsegueix 
per quart any 
consecutiu el títol 
després de superar 
el Canterbury a la 
pròrroga i al Barça 
a quarts 

El Joventut com 
l’equip que més 
equips federats 
ha tingut i els dos 
jugadors, com a 
millors de l’estat del 

L’infantil del Fiatc Joventut va trencar tots 
els pronòstics i es va convertir en el nou 
campió d’Espanya en el campionat que va 
finalitzar dissabte a Gran Canària. El con-
junt que dirigeix Dani Miret no entrava dins 
els favorits al títol però va fer un campionat 
perfecte. Els joves verd-i-negres no van 
tenir cap problema per superar la primera 
fase ni tampoc els vuitens de final on va 
superar 93-57 al Sant Josep mallorquí. El 
creuament més dur era en els quarts on es 
trobava el Barça en una reedició de la final 
del campionat de Catalunya on els verd-i-
negres havien perdut a la pròrroga. Però 

aquesta vegada la Penya va ser més sòlida 
defensivament i no va donar opció al Barça 
a qui tothom apuntava com el gran favorit 
al títol (64-62). Ja a les semifinals els joves 
de la Penya anaven llançats i van apallis-
sar 56-40 al Gran Canària, un dels equips 
amb més talent. A la final es va topar amb 
el Canterbury canari, un equip amb joves 
africans de dubtosa edat que va dificultar 
molt la feina i finalment a la pròrroga la 
Penya va assolir el títol. El domini del Fiatc 
Joventut en el campionat d’Espanya infantil 
és total com ho demostra el fet que ha estat 
el campió de les últims quatre edicions.

La Penya i els badalonins Sergi 
Vidal i Anna Cruz, premiats
Fiatc Joventut rebrà dissabte el reco-
neixement de la Federació Catalana de 
Básquet per ser l’equip català que més 
equips tenen inscrits. Aquest guardó 
també havia estat en mans anteriorment 
d’una altra entitat badalonina com és 
l’Associació Esportiva Minguella. Els 
verd-i-negres estaran representats en 
l’acta per el seu president Jordi Villacam-
pa així com els consellers Xavier Padrós 
i Francesc Rodríguez. El guardó el rebrà 

i penso que hi haurà un grup de 25 juga-
dors de primer nivell” va assegurar Franch. 
L’escorta del Caja Laboral Pau Ribas va ex-
plicar que el potencial de la plantilla de la 
selecció espanyola 2014, com s’anomena 
la jove, és “plena de jugadors amb futur i 
de present però que hi ha molta qualitat i 
penso que hi haurà força competència”. 
Nacho Llovet va ser present ahir durant el 
campus que es fa al Màgic Badalona i va 
estar durants uns minuts amb els més jo-
ves. També queda concentrat avui el bada-
loní Victor Sada amb la selecció espanyola 
que jugarà els Jocs Olímpics de Londres.

la Penya dins la Nit del básquet català” 
on també seran distingits diferents di-
rectius històrics, alguns àrbitres i Àngel 
Palmi, director de la Federació Espanyola 
de Básquet que rebrà l’ingínia d’or. En 
aquest acte també rebrà el premi al millor 
jugador nacional el badaloní Sergi Vidal, 
fins aquest curs al Lagun Aro Guipúzcoa 
i segurament l’any vinent a l’Unicaja, i la 
badalonina Anna Cruz, que ha jugat al 
Rivas Ecópolis.
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Carles Duran, 
tècnic del Prat, 
dirigeix el campus 
Màgic Badalona

La Uleb designa el Joventut 
com el millor de la dècada

El Fiatc Joventut ha estat escollit com el millor 
equip de la dècada per la Uleb. El balanç de 
victòries i derrotes durant aquest període ha 
estat espectacular perquè de 17 partits que 
van disputar en van guanyar 16 aconseguint, a 
més, que totes elles a excepció del partit contra 
el Galatasaray Café Crown de semifinals de 
la competició, fossin de més de 10 punts de 
diferència. La plantilla que dirigia Aíto García 
Reneses era de primer nivell amb jugadors 
que després va quedar clar que tenien im-
pacte mundial com eren Rudy Fernández, que 
després marxaria a l’NBA als Portland Trail 
Blazers, o Ricky Rubio, que després fitxaria 
pel Barça Regal en el traspàs més gran de la 

El Magic Badalona ha tornat a engegar un 
nou campus amb la direcció de Carles Du-
ran, el tècnic del Prat Joventut, el vinculat 
de la Penya. Durant els mesos de juny, 
juliol i principis de setembre s’organitza el 
Campus Magic Badalona 2012, on nois i 
noies d’entre 4 i 15 anys juguen, aprenen 
nous conceptes de joc i a la vegada s’ho 
passen bé. El Campus esta separat en sis 
torns diferents (del 25 al 29 de juny. Del 2 

La Penya d’Aíto, Rudy 
i Ricky va guanyar el 
títol i tots els partits 
menys un de més 
de 10 punts fent 
espectacle 

història d’Europa en pagar 3,7 milions d’euros 
pels seus serveis. El joc verd-i-negre d’aquella 
època va ser molt vistós i envejat arreu 
d’Europa perquè feien una defensa agressiva, 
intensa, robaven pilotes i feien un joc ràpid. A 
més de Ricky i Rudy també hi havia jugadors 
del nivell de Barton o Moïso. En els vuitens de 
final van superar el Khimki rus després de fer 
una primera fase on van arribar a apallissar el 
Guilford Heat anglès per 116-53. 
El Joventut va guanyar al Pamesa València per 
77-67 en els quarts de final i va doblegar al 
Galatasaray per 90-83 en les semifinals amb 
27 punts de Rudy Fernández. Per arrodonir la 
seva gran marxa en la ULEB Cup, el Joventut va 

al 6 de juliol. Del 9 al 13 de juliol. Del 16 al 
20 de juliol. Del 23 al 27 de juliol i del 3 al 
7 de setembre amb horaris de 9 a 13 h i de 
15 a 17 h). A banda del básquet també hi 
ha activitats anar a la o  excursions al parc 
aquàtic Illa Fantasia i cinema. Entrenadors 
com Carlos Marco i Rocío Pena han dirigit 
les tres edicions anteriors del Campus. En 
el primer torn ja hi ha 130 nens i en la se-
gona setmana n’hi ha inscrits 250.

aconseguir una gran victòria davant l’Akasvayu 
Girona en la final. Va començar perdent 12-2 
però va remuntar i va guanyar a l’Akasvayu Gi-
rona amb l’NBA Marc Gasol i el base del Barça 
Victor Sada a les seves files per un correctiu de 
54-79 amb 26 punts de Demond Mallet.
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El que era 
vicepresident 
econòmic 
l’any passat ha 
liderat l’única 
candidatura 
que va 
presentar-se

Un home 
acreditat 
per dirigir 
l’entitat

Miguel Ángel Sánchez, president
Com si seguissin el guió d’una bona 
pel·lícula de suspens, les eleccions a la 
presidència del CF Badalona han man-
tingut la incertesa i la tensió fins ben al 
final. A les set de la tarda de dissabte, 
una hora abans que es tanqués el termini 
per presentar candidatures, el Badalona 
semblava que hauria de seguir a la deri-
va, immers en el més absolut dels caos. 
Però mitja hora més tard va arribar a les 
oficines del club la notificació de que una 
candidatura, composada per cinc fidels 
escapulats compromesos amb l’entitat, 
volia dirigir els designis del CF Badalona. 
El thriller que havia de convertir-se en un 
film de terror ha acabat sent una bonica 
història d’amor. O de superherois, com es 
prefereixi. 
Miguel Ángel Sánchez era l’home fort de 
la candidatura, qui havia acceptat enca-
pçalar la futura junta directiva. Té el bene-
plàcit, l’aprovació i el suport de l’empresa 
Tusgsal, quelcom cabdal per aconseguir 
la unió d’una gran majoria de la massa 
social escapulada. Amb ell, tot i que en-
cara sense que es conegui el càrrec que 
ocuparan, estaran Kiko Serra, Paco Pepe, 
Carla Caballero i Cándido Viana. Aques-
tes són les cinc persones que han donat 

Després de dues temporades a l’ombra 
primer de Fermín Casquete i més tard 
de Felipe Martínez, Miguel Ángel Sán-
chez haurà d’exercir ara el paper de 
màxim encarregat del Badalona. Ha 
dedicat part de la seva vida profes-
sional als sectors de la tecnologia i la 
comunicació. Però alhora, també té una 
dilatada carrera en el món del futbol. 
Abans d’unir-se a la directiva escapula-
da va ser president del CD Pomar entre 
el 2004 i el 2009. Va ser un dels homes 
forts de la candidatura a la Federació 
Catalana que encapçalava Jesús Far-
ga i és encara avui en dia el president 
de l’Associació de Clubs de Futbol de 
Badalona. Té 42 anys i, després de ser 
vicepresident econòmic el curs passat i 
membre de la junta gestora durant els 
últims mesos, afronta ara el major repte 
de la seva vida.

una passa endavant i han acceptat dedicar 
i lligar part del seu futur més immediat al 
CF Badalona.  

Dilluns va reunir-se la junta electoral per 
certificar la validesa dels avals presentats 
per la candidatura de Miguel Ángel Sán-

Víctor busca la seva 
gran oportunitat al 
filial del Saragossa

Manolo Márquez no 
continua, Càmara l’opció

Era d’esperar que el jugador amb més 
projecció i millors expectatives de futur 
del Badalona es busqués aquest estiu un 
destí que el pogués aportar més del que 
se’l podia oferir aquí. Víctor ja va sonar 
la temporada passada com a possible re-
forç del Sabadell. I el conjunt arlequinat 
també estava interessat en ell enguany. 
Tot i que el Badalona l’hauria mantingut 
encantat com un dels referents, les ofertes 
que li han arribat a l’extrem li resultaven 
molt més atractives tant a nivell esportiu 
com pel que fa a la qüestió contractual i 
econòmica. 
Ha estat finalment el Saragossa el que 
l’ha fitxat. De moment, integrarà el filial 
del conjunt aragonès a la Segona B. Però 
sembla que la intenció es fer-lo pujar, en 
un temps, a la primera plantilla.

Després de dos fantàstics anys, en què 
ha portat l’equip a jugar les eliminatòries 
d’ascens a Segona Divisió, Manolo Már-
quez ha decidit que ha arribat el moment 
de canviar d’aires i marcar-se nous objec-
tius. Malgrat els esforços de la directiva, 

el tècnic català ha decidit no renovar amb 
el Badalona. Les postures, finalment, eren 
massa distants i el club no ha pogut sa-
tisfer de manera suficient Márquez, que se 
sap mereixedor d’unes condicions con-
tractuals que, en canvi, el CF Badalona no 

chez. Després d’un recompte d’una hora, i 
havent donat per vàlid la pràctica totalitat 
de les més de 140 signatures presenta-
des, la junta electoral oficialitzava que 
Sánchez ja era el nou president i que, des 
d’aquell moment, començava a exercir 
com a tal. 
El final ha estat feliç. El Badalona ha tro-
bat gent que faci viable la seva supervi-
vència. Però el futur no es preveu fàcil.

pot permetre’s actualment. Ahir va ser un 
dia distret en les oficines de l’entitat. Van 
succeir-se les reunions, però cap d’elles 
va acabar de fructificar en acord. Márquez 
no sap on marxarà, de moment. En els 
pròxims dies pot aclarir-se el seu futur.
 També s’ha d’aclarir en breu qui serà el 
que agafi el relleu com a primer entrenador 
del Badalona. El nom que sona amb més 
força -i que ja va apuntar-se a aquesta web 
fa alguns dies- és el d’Albert Càmara. Des 
dels despatxos es considera que en els dos 
anys que ha estat a l’ombra de Márquez ha 
aprés el necessari com per donar-li ara la 
responsabilitat de ser el tècnic titular, el 
que prengui les decisions finals i definiti-
ves. La directiva treballa amb més noms. 
També pensa en algun altre entrenador de 
la casa. Però a hores d’ara, el preferit és 
Albert Càmara.
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Robert i 
Ferrón són 
els únics que  
se sap que 
continuaran 
a la disciplina 
escapulada el 
curs vinent

Comença a clarificar-se el 
futur d’alguns jugadors
Ferrón ja sap que no estarà sol. Robert Si-
mon s’ha unit al de moment exclusiu club 
de futbolistes que poden dir que l’any que 
ve jugaran al primer equip del Badalona. 
Encara queden, com a poc, una quinzena 
de noms per descobrir. I malgrat l’entitat 
va força tard, el fet que ja hi hagi nova 
junta directiva ajudarà a que els succes-
sos es precipitin. 
Encara en edat juvenil, Robert ja va de-
butar amb el primer equip aquesta tem-
porada. El cos tècnic va oblidar-se de la 

seva joventut i va quedar-se amb el seu 
atreviment, la seva agilitat i el seu com-
promís. En poques setmanes va passar a 
ser un fix de les convocatòries i, esporà-
dicament, un titular que treia la plaça a 
gent tan experimentada com Pugui. La 
setmana passada l’entitat va anunciar 
que el curs vinent Robert tindrà fitxa del 
primer equip. Fabricio, també juvenil, po-
dria seguir els seus passos. Ell haurà de 
guanyar-s’ho a la pretemporada.
Tot i que encara no és oficial, de manera 

oficiosa sí que se sap que l’entitat ja té en 
ment un seguit de jugadors que, en prin-
cipi, no interessen per seguir. Aquests 
serien Ricardo, César Soriano, Álex Gar-
cía, Ignasi, Julián Robles, Goikoetxea, 
Antonio Robles i Vázquez, aquest últim 
sembla que es retirarà degut a problemes 
físics que l’impedeixen rendir al màxim. 
A aquesta llista cal unir a Víctor i Man-
ga. Per la resta de jugadors el club està 
disposat a lluitar, sempre que acceptin 
contractes més ajustats. 
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Sant Gabriel Femení

Vuit equips volen la 
Sant Gabriel Cup
La pedrera gabrielista repeteix protagonis-
me aquesta setmana en estar disputant, 
des de dimarts, una nova edició de la Sant 
Gabriel Cup, el prestigiós torneig de base 
que l’entitat adrianenca de futbol femení ce-
lebra per a aquestes dates. En aquesta nova 
edició,  la 44a, vuit equips -l’Olimpique de 
Lió, el PPKU finlandès, l’Hernani basc, el 
Bonaire, el Sabadell, l’Espanyol, el Barça i 
el mateix Sant Gabriel- lluitaran per endur-
se les dues finals que s’hi disputen, la de 
categoria aleví i la de categoria infantil. 

Fins divendres es disputa la fase de grups 
i no serà fins dissabte durant tot el dia que 
es lluiti pels darrers llocs i, sobretot, per 
les semifinals i la gran final, a partir de les 
19:45h. Tots els matxs, al camp munici-
pal Ruiz Casado de Sant Adrià. Pel que fa 
al primer equip, va fer bo els pronòstics i 
dijous passat va superar (13-0) al Júpiter 
als quarts de final de la Copa Catalunya. El 
rival en semifinals, que no es jugaran fins el 
setembre, serà l’Espanyol. L’altre enfrontarà 
el Barça i l’Estartit. 
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El Montgat es reforça amb una 
mescla de veterania i joventut

Després d'un tram final de temporada difí-
cil de digerir, amb els darrers partits de la 
fase prèvia en caiguda lliure i una elimi-
nació a la primera ronda de la promoció 
d'ascens a mans de la Salle Reus, el Santa 
Coloma s'ha començat a rentar la cara. 
Amb la il·lusió de repetir l'exitós camí re-
corregut durant més del 90 % de l'anterior 
campanya, els gramenetencs s'han posat 
en marxa i el procés de confecció d'un 
nou equip ja és tota una realitat. 
A hores d'ara, el club colomenc només ha 
confimat la continuitat de Joel Rodríguez, 
Armand Solé, Eric Balagué, Pau Andreu 
i Albert Berenguer. Per tant, són baixes 
segures David Díaz, Eric Mañés, Jaume 
Balcells, Albert Riera, Jordi Via, Xavier 

Sense tocar la columna vertebral que con-
formava el cinquè classificat del Grup 1 de 
Copa Catalunya i un dels equips que ha 
desplegat millor joc al llarg de la passada 
campanya, el Montgat ha tancat pràctica-
ment la seva plantilla de cara a la tempo-
rada vinent. 
Amb l'únic objectiu de dotar de cert aire i 
joventut a una esquadra certament vetera-
na, els de Xavi Bassas –recordem, entre-
nador del sènior A i també director tècnic 
del club– mantenen la voluntat, amb una 
reducció del 20 % del seu pressupost, de 
fer un equip capaç d'aconseguir l'anhelat 
ascens a EBA. 
Per això, els els montgatins s'han assegu-
rat la presència, un any més, d'Edu Mon-
terde, Lluís Ortiz, Sergi Usatorre, Marc 
Camins, Guillem Baluda, Àlex Medio i 

Isern i, per últim, Marco León. 
La reestructuració ha començat i, per tal 
de pal·liar aquesta fuga de jugadors, el 
Santa Coloma ha fitxat, de moment, a Al-
bert Valle (Minguella), Àlex Eñeso (Círcol 
Catòlic, Segona Catalana) i Carlos Rome-
ro, que torna al seu ex equip.

Rubén Morales, un bloc sòlid i de garan-
ties. A tot això s'hi ha d'afegir l'arriscat 
fixatge de Sergi Salvador (Júnior del Fiatc 
Mútua Joventut), l'ascens d'Albert So-
riano (Sènior B Montgat), la incoporació 
d'Hernán Olaguibe (Mollet), que torna a 
casa seva, i els estel·lars fixatges de Raúl 
Bermudo i, sobretot, de Pedro Cuesta 
(Sant Josep), un dels jugadors més polè-
mics, però alhora de més qualitat de tota 
la categoria. 
Els jugadors que causen baixa són Pau 
del Tio –obligat a retirar-se pels metges a 
meitat de temporada per problemes de sa-
lut–, Raul Castaño –que mai ha tingut una 
bona adaptació al club–, Ricard Gómez, 
Marcos Morales –que es separa, després 
de molts anys, del seu germà– i Lisard 
Termens, amb molts problemes físics.

Ha acabat un cicle. El d'un equip que  en 
els darrers anys ha estat capaç de colar-se 
a tres finals a quatre de Copa Catalunya, 
d'aconseguir un sotscampionat de la ma-
teixa categoria i un conseqüent ascens a 
EBA –difícilment es produirà–, de partici-
par a la primera Copa Federació i de vèn-
cer l'última edició de la Copa Badalona. 
Marxa un entrenador, Víctor Cruz, que a 
part de tot l'anterior, també ha jugat dues 
Final Fours de cadet, dues més de júnior 
–les quatre a Preferent A–, que s'ha pro-
clamat campió de Catalunya de Primera i 
Segona Catalana i que s'ha imposat en tots 
els tornejos de formació importants –evi-
dentment, excepte el de l'Hospitalet– com 

el de Pumarola, Mataró o el Ciutat de Ba-
dalona. Chapeau.
Cruz deixa el club dels seus amors en el 
moment més àlgid. "Crec que han sigut 
molt anys portant el Sènior A de Sant Jo-
sep i s'ha acabat una etapa", comenta. El 
tècnic, que té moltes ganes de bàsquet i 
està a l'espera de rebre ofertes per seguir 
a les banquetes, confesa que "calia co-
mençar un nou cicle i el millor per 'Sam-
pep' és que per fer l'equip més competitiu 
possible jo ja no hi sigui". 
Cruz creu que després de més de 400 par-
tits defensant el club parroquial, i més ara 
que ha tingut la sort de quedar sotscampió 
i aconseguir l'ascens a EBA, "és el moment 

S'acaba el cicle més gloriós de Sant Josep i 
comença una nova etapa plena d'incertesa 

de deixar-ho. He patit molt desgast en un 
club important com Sant josep, on tot és 
molt més trascendent que en altres equips 
de la mateixa categoria". "El club necessi-
ta innovar i portar un altre bàsquet. M'ha 
costat molt prendre la decisió, però real-
ment crec que és el millor pel Sant Josep", 
conclou.
El club pujarà jugadors del Sènior B –sona 
Tubert– i del júnior –segur Joan Gavaldà, 
possible Edu Arqués–, mantenint alguns 
membres que Cruz ja ha "exprimit al 
màxim" –Diego Rodríguez i Dario–. 
Hermoso i Reyes (ABB) ja s'han incorporat  
i interessen Murua (Montcada) i Sergi Ruiz 
(Ramon Llull). Òscar de Paula, nou míster.

Valle, Eñeso i Romero, 
a un Santa Coloma en 
plena reestructuració

DNI

Carola Barriga

LA 6TELLA

És evident que fer trampes no està bé. 
Diumenge l’infantil de la penya es con-
vertia per 4t cop consecutiu en campió 
d’Espanya. Enhorabona nanos ! Però 
aquest no va ser el trendingtopic de 
la competició. El tema és que al Can-
terbury canari, --el finalista--, jugaven 
2 nois africans que semblaven exces-
sivament desenvolupats si són d’edat 
pre-infantil o infantil com s’ha afirmat. 
Si no tenen l’edat que els seus repre-

sentants diuen que tenen, està mal fet. 
Si la tenen, tenen una avantatge física 
impressionant i més mèrit té la penya 
que va ser capaç de superar-los.
Però no siguem hipòcrites, no cal 
escandalitzar-nos tant. És el bàsquet 
mateix qui perverteix la situació. Les 
normes que regeixen l’acb o les com-
peticions de la FEB. Els maleïts “cu-
pos”. Em sembla lamentable que enca-
ra parlem de seleccionables, jugadors 

de formació, o no seleccionables. No 
és una lliga professional? Doncs el que 
val que segueixi, el que no, que es de-
diqui a una altre cosa..  competim?  o 
som una ONG ? Li van demanar el DNI 
a en Pau Gasol a Memphis? O a en Ric-
ky a Minneapolis? Diria que no. 
El que passa és que hi ha massa in-
teressos econòmics pel mig. No se si 
és així però es veu que el producte 
nacional és car. Sembla que els agents 

hi guanyen més col·locant jugadors 
europeus vinguts d’equips de 2a 
fila. Ara tenen un nou filó: passe-
gem-nos per l’Àfrica, portem-los 
cap aquí, decidim quina edat tenen 
i així quan faci uns anys ja els con-
siderarem “de formació”, i a més 
algú tindrà la barra de dir “que els 
ajudem, i els fem un favor” !!! Tot si-
gui per l’interès nacional, oi ? Santa 
ignorància...
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Jornada 
de portes 
obertes

Muzas, 3era 
d'Espanya 
júnior en 
disc

Quan tot just ha finalitzat la tempora-
da, la secció femenina dels Badalona 
Dracs, les Drac Girls, va oferir una 
jornada de portes obertes el passat di-
mecres 27 de juny, al seu feu, al camp 
municipal de Montigalà, per a totes 
aquelles noies a partir de 16 anys que 
volien provar un nou esport, el futbol 
americà. 
Així doncs, es van apropar a les 
instal·lacions badalonines totes aque-
lles noies amb ganes de practicar allò 
que els Dracs volen que sigui una dis-
ciplina que uneixi esport, equip, diver-
sió i família. Les Drac Girls.

L'atleta de la UGE Badalona Marina 
Muzas va tornar a fer valer les seves 
qualitats al Campionat d'Espanya Ju-
nior, celebrat a Avilés el passat cap 
de setmana, i va aconseguir la terce-
ra posició a la prova de disc amb un 
llançament de 45m20.
Muzas no va estar en cap moment a 
la part alta de la classificació. L'atleta, 
amb la seva millor marca de 47m38 
partia com una de les màximes favo-
rites, però la competició, finalment, 
es va resistir. La primera classificada, 
Mª Belen Toimil, del Playas de Cas-
tellón, va vèncer amb 48m16, una 
marca gairebé impossible per a la ba-
dalonin. Però la segona posició, a la 
que hagués pogut obtar, només se li 
va escapar per 26 cm quan al cinque 
llençament, la segona classificada va 
fer 45m46.

Badalona acull la tercera prova del 
Campionat d'Espanya de Windsurf

El CN Badalona 
ret homenatge a 
Antoni Soler

Fernàndez, 
Sànchez i Espino, 
entre les millors 
Promeses 

La tercera prova del Campionat 
d'Espanya de Windsurf –Funboard a la 
disciplina d'Slalom–, que es disputa en 
format circuit i recorre diferents punts 
de la península i Canàries, arriba a Ba-
dalona el proper cap de setmana del 29, 
30 de juny i 1 de juliol. El municipi es 
caracteritza per tenir unes molt bones 
estadístiques de vent tèrmic de sud entre 
maig i juliol. 
El club estrella a la ciutat és el CN Bé-
tulo, amb una llarga trajectòria al món 
de la vela i dels esports aquàtics, i el 
windsurf és l'eix central de la institució. 
El club compta amb la concentració més 
gran de windsurfistes de la zona. Les 
condicions del mar badaloní  són molt 
apropiades per l’slalom, tot i que el fre-

El proper 7 de juliol, a dos quarts de vuit 
del vespre (20:30 h.) al carrer de la Ca-
ritat, el Club Natació Badalona celebrarà 
l’esperat i desitjat homenatge a Antoni 
Soler (1927-1997), considerat el primer 
constructor de patins de vela en sèrie i 
el primer constructor de patins júniors. 
Serà un acte senzill, però emotiu, en 
què la ciutat de Badalona, a proposta 
del Club Natació de la ciutat, descobrirà 
una placa a la façana del taller de fusteria 
on l’homenatjat va realitzar la seva tasca 
professional com a constructor de patins 
de vela entre l’any 1960 i el 1978. 
L'esdeveniment serà una bona oportuni-
tat per a conèixer una mica més la his-
tòria del patí de vela, la seva vinculació 

Els jugadors del Club Tennis Taula Ba-
dalona van protagonitzar una molt bona 
actuació el passat dissabte a la seu de la 
Federació Catalana en la disputa del Top 
Promeses, una competició només reserva-
da als vuit millors jugadors de cada cateto-
ria del Circuit que s'ha dut a terme al llarg 
de tota la temporada.
El club badaloní hi va aconseguir classi-
ficar a vuit jugadors entre totes les cate-
gories –de benjamina a absoluta– i, sense 
dubte, en va recollir molt bons fruits:  un 
or i dos bronzes.

estyle té també bastants seguidors a la 
ciutat. 
La competició, que començarà el diven-
dres 29 de juny, reunirà els millors wind-
surfistes nacionals vinguts de diferents 
comunitats com Melilla, València, Anda-
lusia, Almeria o Múrcia i alguns convi-
dats internacionals vinguts d'Alemanya i 
Portugal. 
El local Ramon Pastor, Campió d'Espanya    
2011 i actual líder del circuit, defensarà 
la seva posició davant els seus rivals 
més propers com el valencià Pau Ania, 
a només 6 punts, i l'alacantí Francisco 
Pérez, a 7,3 punts. També s'espera la 
participació de Marc Paré, del GEN Ro-
ses, líder actual dels juvenils amb tan 
sols 14 anys..

amb el municipi i un dels seus protago-
nistes. L’any 2008 el patí de vela va ser 
declarat per l’Ajuntament de Badalona 
com a embarcació genuïna de la ciutat 
i, per tant, incorporat al catàleg del pa-
trimoni cultural de Badalona. A més, l’ 
any 2010, la ciutat va ser la capital de 
la cultura catalana i per votació popular 
el patí de vela va ser considerat el tercer 
tresor del patrimoni cultural material de 
Badalona. A l’acte estan convidades totes 
aquelles persones vinculades al món del 
patí, veïns, amistats i familiars. La inten-
ció és fer que, entre tots, per un dia el patí 
de vela navegui pel carrer de la Caritat de 
Badalona, on l’Antoni Soler va construir 
més de 1700 patins sèniors i 80 júniors. 

Adrià Fernàndez es va proclamar campió 
en categoria alevina amb gran autoritat, 
sense cedir cap set en tot el campionat. Per 
la seva part, Carlos  Sànchez i Daniel Es-
pino van aconseguir dues terceres places 
molt meritòries en les categories absoluta i 
juvenil, respectivament.
Cal destacar, també, l'actuació en benja-
mins de Pau Lloret –encara pre-benjamí–, 
que va aconseguir desfer-se a la fase de 
grups del futur campió de la competició i 
un dels millors jugadors catalans, Arnau 
Pons.
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Aquest diumenge, a les 21 hores, l’Església 
de Santa Maria del barri de Dalt la Vila aco-
llirà els cors de l’Orfeó Badaloní en un con-
cert benèfic. Els fons recaptats es lliuraran 
íntegrament a la Fundació Badalona Contra 
el Càncer. En aquest concert hi participaran 
la Capella de Música de Badalona, una for-
mació recent que vol recuperar partitures 
inèdites d’autors locals, el Cor de Cançó 
Tradicional i d’Arreu del Món, la Massa 
Coral i els alumnes més joves del curs de 

tècnica vocal sota la direcció d’Anaïs Oli-
veras. Enguany tot els diners que es recu-
llin en els diferents actes  organitzats per la 
Fundació Badalona Contra el Càncer ani-
ran destinat a la rehabilitació de la planta 
d’hospitalització de l’ICO Badalona, situat 
a l’àtic de l’Hospital Germans Trias i Pujol. 
L’entrada serà un donatiu de 5 euros. Ja es 
poden comprar els tiquets al carrer Germà 
Bernabé número 2 o el mateix dia a la por-
ta de l’Església Santa Maria.

Les Corals de l’Orfeó 
canten contra el càncer

La Nit Literària 2012, marc del lliurament 
dels Premis Literaris Ciutat de Badalona, 
es va saldar dimecres passat amb el reco-
neixement a Ana Moya Romero amb l’obra 
“Cafè Zoo”, XXI Premi Literari Ciutat de 
Badalona de Narrativa – XXV Premi Litera-
ri Països Catalans Solstici d’Estiu. Patricia 
Martin Pinillos, amb l’obra “Una de zom-

El Museu de Badalona 
organitza un taller de mosaic

Guanyadors dels Premis 
literaris Ciutat de Badalona

El Museu de Badalona organitza per diu-
menge, a les 10.30 hores, un taller familiar 
sobre mosaics amb l’objectiu de conèixer  
la tècnica que s’utilitzava per fer mosaics, 
com es treballava el marbre, com es prepa-
rava el morter, i perquè a l’antiga Baetulo 
només hi havia mosaics de tessel·les blan-
ques i negres. Tots els participants, grans 

i petits, realitzaran un mosaic que podran 
emportar-se a casa. L’ofici del mosaïcista, 
tan apreciat entre els romans poderosos, 
consistia en embellir els terres i les parets 
de les cases riques. Aquest taller familiar 
s’adreça a nens a partir de sis anys. Per 
poder-hi participar cal fer inscripció prèvia 
al Museu de Badalona.

Fins el proper 8 
de juliol Tiana 
acull “L’1, 2, 3 
del Pallasso”
Aquest dissabte arrenca la 8ena edi-
ció del Festival de Tiana l’1, 2, 3 de 
Pallasso. Serà a les 12 hores al Parc 
de l’Antic Camp de Futbol. Recen-
tment, aquest festival de circ ha rebut 
el Premi FAD 2012 – Sebastià Gasch 
atorgat per l’Associació Foment de 
les Arts i el Disseny. Amb la major 
part de les creacions de facturació  
catalana, en aquesta ocasió hi haurà  
dues estrenes: ‘Pelat’, de la cia. Da-
raomai, i ‘No et fiquis això a la boca’ 
de cia.  Les Dessous de Barbara.

La delegació d’Òmnium Cultural a Badalo-
na presenta el Primer Cicle de Concerts als 
Badius, una programació que inclourà jazz, 
òpera i música barroca i que comptarà amb 
la participació d’intèrprets badalonins. Els 
concerts es realitzaran els dies 3, 6 i 17 de 
juliol en badius privats de diversos barris 
de la ciutat. El primer concert serà de jazz, 
amb el saxofonista badaloní Martí Serra, 
professor a l’Escola de Música Municipal, 
i tindrà lloc en un badiu del barri de Ca-
sagemes. El segon concert, que es farà al 
badiu de la bomboneria Almera, porta per 
títol “Òpera i cançó”. El Duo Arietta, format 
per la soprano Glòria Lorente i Ariadna Ca-
biro al piano, oferirà una selecció d’àries. 
El cicle clourà amb un concert de músi-
ca antiga de la mà de Bétulo Barroc, una 
formació integrada per membres del Con-
servatori de Música de Badalona. Aquest 
últim espectacle se celebrarà a Dalt la Vila.

bis”, ha estat la guanyadora en la catego-
ria juvenil. El XII Premi Literari Betúlia de 
Poesia – Memorial Carme Guasch ha estat 
per Cristina Casas Mata, amb l’obra “Úter”. 
Pel que fa al V Premi Literari de Teatre Breu 
Inicia’t, el guanyador ha estat el badaloní 
Albert López Vivancos, amb l’obra “Joc 
d’escriure”.

Òmnium 
presenta el

 Primer 
Cicle de 

Concerts
 en Badius

Núm. 357
Del 29/06 al 05/07/2012



15Publicitat
 publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

Núm. 357
Del 29/06 al 05/07/2012



Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@diaribns.com · Cap de redacció: José G.Navarro · Redacció: Xavi Ballesteros · 
Núria Rodríguez · Crístofer Fernández · Pol Bernat · Fotografia: Charly Mula · Disseny: oniricdesign.com · Maquetació: Marc Gasau · Publicitat: Eduard 
Monterde, publicitat@diaribns.com · www.diaridebadalona.cat  · Contacte Redacció: redaccio@diaribns.com 93.383.94.93 · Impressió: ‘Gràficas de 
prensa diaria S.A.’ · Dipòsit legal: B-39.671-2004. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.

membre de:


