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Torna el 
terror amb el 

Cryptshow 
Festival

El Teatre El Círcol acull la sisena edició del 
Cryptshow Festival de l’11 al 15 de juliol

L’atur es 
redueix a 
Badalona 
amb 522 
desocupats 
menys

Sant Josep 
haurà de 
tancar per 
donar pas a 
les obres de 
renovació
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Cryptshow Festival presenta... una de por
La sisena edició del Cryptshow Festival se celebra per segon any consecutiu al teatre El Círcol 
de l’11 al 15 de juliol. El Refugi acollirà una exposició col·lectiva dedicada al gènere de terror.

Prop de 150 curtmetratges, una seixante-
na més que l’any passat, s’han presentat 
enguany a la sisena edició del Cryptshow 
Festival, que tindrà lloc de l’11 al 15 de 
juliol al teatre El Círcol. Després d’una se-
lecció prèvia, seran prop de 50 els films 
que competiran al certamen dedicat al ci-
nema de gènere de terror, fantàstic i cièn-
cia ficció. Destaca en aquesta ocasió una 
major presència de curtmetratges catalans 

i d’altres indrets de l’estat, a banda de pro-
duccions procedents de Bèlgica, Canadà, 
Polònia, els Estats Units... Entre els films 
participants es troben pel·lícules premiades 
en festivals de renom com “Voice over”, “A 
morning stroll” i “St. Christophorus: Road-
kill”. També ha crescut en aquesta edició 
el nombre de pel·lícules d’animació que 
hi participen. De fet, bona part d’aquestes 
obres es projectaran en la sessió matinal 

de dissabte, apte per a menors a partir dels 
13 anys. El festival reconeixerà el millor 
curtmetratge amb el Premi Serra Circular, 
dotat amb 666 euros. També es lliurarà el 
Premi del Públic i un Premi Honorífic. En 
aquesta ocasió es lloarà la trajectòria pro-
fessional del director José Ramón Larraz, 
autor de “Vampyres”. El Cryptshow Fes-
tival no només és cinema, també inclou 
altres disciplines com la pintura o la litera-

 Els textos 
guanyadors de la 
Mostra Cryptshow 
de Relat de 
Terror, Fantasia 
i Ciència Ficció 
s’han publicat a 
Cryptonomikon V

Al final de cada sessió del festival es 
projectarà un capítol de la mini sèrie 
“Kill the Crypt”, dirigida per David 
González i protagonitzada pels orga-
nitzadors del festival. Serà el públic 
qui triarà, en acabar cada jornada, 
l’evolució del film. En finalitzar el fes-
tival es visionarà tot el resultat. També 
en aquesta sisena edició del Cryptshow 
Festival els participants podran fer de 
càmeres. Amb tots els esquetxos en-
viats, el director David Muñoz muntarà 

El públic triarà el millor 
final per a la pel·lícula

un curtmetratge. Segons Toni Benages, di-
rector del festival, la intenció és potenciar 
la creativitat i la participació. En aquest 
sentit, el certamen inclou una tertúlia so-
bre micromecenatge; una de les eines de 
finançament amb què el festival ha comptat 
enguany, Segons Benages, “per fer un curt 
de qualitat no calen diners sinó saber crear 
atmosferes i tenir una bona idea”. Com a 
repte de futur, els responsables del cicle 
busquen la manera d’oferir les pel·lícules 
del festival en nous suports tecnològics.

tura. En el marc del festival es presentarà 
el 5è volum del Cryptonomikon, un recull 
dels textos finalistes de la V Mostra de 
Relat de Terror, Fantasia i Ciència Ficció. 
La portada d’aquest últim exemplar ha es-
tat dissenyada per Juan Rubí. La llibreria 
Saltamartí acollirà també la presentació 
de “La Crypta”, “El columpio negro”, “El 
buque maldito”, “Besos fríos” i “Miedo a 
las sombras”.
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Demà dia 7 de juliol, al flamant nou passeig marítim, just a les escales que 
condueixen al renovat i readaptat vestigi, del gloriós passat industrial de 
la tercera ciutat de Catalunya, el Pont del Petroli, s’inaugurarà la primera 
escultura de mida natural, que hi ha a Badalona i que representa un dels 
símbols que han esdevinguts de fa anys i panys, identificatius de la nostra 
ciutat, com és el Mono, ensenya per excel·lència de la fàbrica que van fun-
dar Vicens Bosch y el seu germà Josep  a finals del segle XIX. 

És ben veritat que a Badalona ens costa de seguir els nous corrents ar-
tístics, qüestió que ens ha procurat més d’una deserció d’intel·lectuals 
badalonins, que en no trobar el recolzament ni la comprensió necessària 
per desenvolupar la seva activitat creativa, acaben triomfant fora del nostre 
terme municipal; la qüestió del mono n’és un bon exemple, doncs quan 
fins i tot als carrers de pobles ben petits del nostre territori, ja fa temps hi 
trobem escultures representatives d’escriptors, poetes, o pintors, relacio-
nats d’alguna manera amb el municipi, disposats de manera que el públic 
s’hi pot retratar al costat, com si es tractés d’un personatge real, fins ara a 
la tercera ciutat de Catalunya, i no pas gràcies al consistori, (ni el d’abans 
ni el d’ara hi ha fet res perquè sigui una realitat), si no a la idea i gestions 
d’Albert Gàmiz, professor de l’escola Pau Gargallo, i l’entusiasme decidit 
d’Antonio Guillén, gerent de l’Anís del Mono, serà realitat a partir de demà 
que els badalonins i badalonines, a més a més de tots aquells que ens 
venen a visitar, podran endur-se si volen, un record gràfic, al costat d’un 
dels símbols, que transcendint de l’etiqueta de l’anís, ha pres una dimensió 
ciutadana. 

Moltes anècdotes, s’expliquen relacionades amb el mono que de fet va do-
nar nom a l’anís avui de fama mundial, però avui els explicaré una que al 
Sr. Antonio Guillén li agrada a voltes recordar. Resulta que el primer mono 
que el Sr. Vicens Bosch tenia en una gàbia al pati d’entrada de la fàbrica, 
es va morir i el Sr. Bosch va escriure un telegrama al seu representant a 
la illa de Cuba, demanant-li, amb la més gran urgència possible, li enviés 
1 ó 2 micos, per substituir el difunt; la sorpresa de Vicens Bosch va ser 
majúscula quan l’endemà rep la resposta, també per via telegràfica, on el 
representant li anuncia que en el proper vaixell que sortia de la illa cap a 
la península li consignaven 14 simis i que els 88 restants els hi enviarien 
en properes expedicions. Sense cap mena de dubte, el representant havia 
confós el 1 ó 2 per un 102 com una casa.

Temo que demà, 7 de juliol de 2012, quan es destapi l’estàtua, acte per el 
qual la figura passarà a formar part del nostre paisatge urbà, i coneixent 
el tarannà “mediàtic” de l’alcalde i altres membres de l’actual consistori, 
s’eclipsi la figura dels veritables impulsors de la idea i de fet qui l’han fet 
possible, el Sr. Antonio Guillen, gerent del fàbrica Anís del Mono, Albert 
Gàmiz, professor del Pau Gargallo i Susana Ruiz escultora, que ha ma-
terialitzat el projecte. Vagi doncs per ells el meu sentit homenatge, des 
d’aquesta petita finestra de la columna del Diari de Badalona.

PD: Haig de confessar que la meva primera idea abans d’escriure aquest 
article va ser ironitzar sobre l’anònim català del segle XIX; Un lloro, un 
moro, un mico i un senyor de Puerto Rico, però he pensat que temps hi 
haurà per fer-ho, doncs les analogies amb personatges badalonins d’avui 
no en són pas poques.

UN MONO

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

LA COLUMNA

ICV-EUiA denuncia la tala 
d’arbres a la Rambla Sant Joan

El grup municipal d’ICV-EUiA ha fet pú-
blic el seu malestar després que l’empresa 
que realitza les obres del dipòsit d’aigua 
de l’Estrella hagi talat almenys 10 arbres 
de la Rambla de Sant Joan. Segons els 
ecosocialistes, “es tracta d’arbres tallats, 
no arrencats, i eren arbres sans”. Després 
de rebre nombroses queixes per part del 
veïnat, representants d’ICV-EUiA han fet 
arribar una carta a l’alcalde per saber qui 
ha pres aquesta decisió i amb quin crite-
ri. El president del grup municipal, Car-
les Sagués, sospita que aquesta actuació 
s’hagués pogut evitar. Sagués exigeix la 
reposició dels arbres al lloc on eren un cop 
hagin acabat els treballs de construcció del 
dipòsit d’aigües pluvials al solar de l’antiga 
fàbrica de l’Estrella.

Acte de col·locació de la Primera 
Pedra de l’Institut Contra la Leucèmia
Aquest dissabte, a partir de les 10:30 ho-
res, tindrà lloc l’acte de col·locació de la 
Primera Pedra de l’Institut de Recerca Con-
tra la Leucèmia Josep Carreras,  al campus 
mèdic ubicat a la muntanya de Can Ruti. 
L’acte comptarà amb la presència del pre-
sident de la Generalitat, Artur Mas; el con-
seller de Salut, Boi Ruiz,; el president de 
l’Institut de Recerca Contra la Leucèmia, 
Josep Carreras, i l’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol.  Les obres del futur 
equipament donaran pas a un centre de 
referència internacional en recerca clínica, 

traslacional i bàsica de la leucèmia i altres 
hemopaties malignes. L’Institut de Recerca 
Contra la Leucèmia Josep Carreras serà 
l’únic centre especialitzat en aquestes pa-
tologies de l’estat. El nou Institut tindrà 
dues seus, una ubicada al Campus Clínic 
i l’altra a l’edifici de nova construcció del 
Campus ICO / Germans Trias i Pujol de 
Badalona. L’objectiu d’aquest nou centre 
és combatre la leucèmia, una malaltia que 
afecta cada any a 5.000 persones a l’estat 
espanyol i és la causa de càncer infantil 
més freqüent.

L’atur es redueix a Badalona amb 
522 desocupats menys el juny

La taxa d’atur ha disminuït a Badalona amb 
522 desocupats menys el mes de juny res-
pecte el maig passat. En total, a la ciutat hi 
ha 22.892 persones sense feina, el que su-
posa un 2,23% menys que el mes anterior.  
Si es té en compte el mateix període de 
l’any anterior però, l’atur ha crescut a nivell 
local en 1.046 persones (un 4,79% més) i 
el 19,44% de la població badalonina activa 
està a l’atur. A la població veïna de Sant 
Adrià de Besòs la desocupació també ha 
minvat amb 43 aturats menys (en conjunt 
hi ha 3.735 persones sense feina) i a Santa 

Coloma de Gramenet les dades també són 
positives amb 207 aturats menys i un glo-
bal de 13.230 desocupats. Segons l’Institut 
Municipal de Promoció de l’Ocupació, a 
Badalona es formalitzen més contractes 
laborals a dones que a homes. El pes de la 
contractació temporal, 86,84%, continua 
sent molt elevat enfront del 13,16% que 
representen els contractes de caràcter in-
definits.  El sector serveis continua gaudint 
d’una ocupació més alta.  El major nombre 
de contractes formalitzats es registra en el 
grup de les persones entre 30 i 45 anys.
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LA COLUMNALA COLUMNAEl Centre Parroquial Sant 
Josep tancarà en breu

  El centre serà 
rehabilitat ja que 
no compleix amb 
les mesures de 
seguretat

  La Fundació 
Sant Josep busca 
ajuts de privats i 
de l’administració

Després de dècades al servei dels bada-
lonins, el Centre Parroquial Sant Josep 
tancarà les seves portes. Ho farà, segons 
un comunicat emès pel Patronat de la Fun-
dació Sant Josep, a causa del mal estat en 
què es troben les seves instal·lacions. Es 
tracta d’una interrupció del servei temporal 
ja que la intenció és rehabilitar integral-
ment l’edifici per tal de donar compliment 
a totes les mesures de seguretat. Ha estat 
l’Obispat de Barcelona qui ha instat formal-
ment al tancament del Centre Parroquial. 

Malgrat que encara no s’ha fixat cap data 
per al nou equipament, els responsables 
de l’entitat es mostren optimistes a l’hora 
de trobar complicitats amb l’administració 
i altres col·lectius que col·laborin per tal 
de fer possibles les obres de millora i 
adequació de l’equipament. La intenció 
de la direcció és mantenir les activitats de 
les diferents seccions de cara a la propera 
temporada ja sigui dins o fora del recinte 
parroquial amb la intenció de recuperar-
les en un futur, un cop s’hagin protegit 

les grades de la pista esportiva, i establert 
les mesures de seguretat pertinents. Bàs-
quet, patinatge, teatre, escacs, concerts...
aquestes són algunes de les activitats que 
el Centre Parroquial Sant Josep acull des 
de fa 64 anys, i és que aquest espai s’ha 
convertit al llarg del temps en una seu 
social que aplega a grans i petits. Amb 
l’objectiu de donar continuïtat a aquesta 
tasca, la Fundació Sant Josep fa una crida 
a les entitats implicades per tal de buscar 
solucions i ajuts econòmics.

La Diputació de Barcelona ha posat en 
marxa la campanya informativa “Cuida les 
platges i cuida’t tu”. Es tracta d’una sèrie 
de material que es difondrà a totes les 
poblacions marítimes de la província de 
Barcelona amb  l’objectiu d’informar els 
banyistes i ajudar-los a mantenir neta la 
platja. A Badalona, aquest material ja s’ha 
començat a repartir amb la col·laboració de 
Voluntaris Badalona. El paquet inclou un 
ventall amb una sèrie d’informacions sobre 
les precaucions que s’han de tenir quan 

Arrenca la campanya 
informativa “Cuida les 
platges i cuida’t tu”

prenem el sol o ens banyem; uns minicon-
tenidors de brossa petita a on abocar les 
burilles o petites deixalles; unes polseres 
identificatives pensades per als infants; i 
un conte amb CD-ROM adreçat a infants 
de 6 a 10 anys, per fomentar la salut i la se-
guretat a les platges. En total, a la provín-
cia de Barcelona es repartiran 89.000 mini 
contenidors, 7.000 contes, 50.000 ventalls 
i 15.000 polseretes. A Badalona, els exem-
plars a repartir són 4.000 cendrers, 1.000 
contes, 2.000 ventalls i 1.000 polseres.
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Badalona s’adhereix a la campanya 
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple”

  S’hi podrà 
participar a les 
piscines de Mas-
Ram, Centre, 
Sistrells i Llefià

  A les 12 
del migdia 
tothom es tirarà 
simultàniament a 
l’aigua

Badalona s’adhereix de nou aquest diu-
menge, 8 de juliol, a la campanya “Mulla’t i 
navega per l’esclerosi múltiple” organitza-
da per la Fundació Esclerosi Múltiple i que 
té com a objectiu millorar la qualitat de vida 
de les persones afectades d’aquesta malal-
tia i recollir fons per poder donar suport 
a la recerca i poder lluitar contra aquesta 
afecció. A la campanya, que enguany ce-
lebra la divuitena edició, hi participen més 
de sis-centes piscines d’arreu de Catalun-
ya. A Badalona l’acolliran el Club Esportiu 

Mas-Ram (plaça dels Eucaliptus, 3), de 
10 a 14 hores; la Piscina Municipal Cen-
tre (carrer d’Eduard Maristany, 9), de 9 a 
14 hores; el Complex Esportiu Municipal 
Sistrells (plaça de l’Alcalde Joan Manent, 
1), de 8.30 a 13.30 hores i el Complex 
Esportiu Municipal Llefià (avinguda de 
Pius XII, s/n), de 8 a 14 hores. A totes les 
piscines hi haurà una guardiola per fer un 
donatiu econòmic, si es vol, i la possibi-
litat de comprar material de la campanya 
(samarretes, tovalloles, bosses, ventall, 

bosseta plegable) a un preu econòmic. 
També es pot col·laborar fent un donatiu 
directament al compte corrent de la Funda-
ció Esclerosi Múltiple (http://www.fem.es), 
responsable de la campanya: 2100-0921-
81-0200093391. Amb el lema “Sincronitza 
el teu rellotge!”, a les 12 del migdia, es vol 
batre el rècord de persones que es tiren 
simultàniament a la piscina per una causa 
solidària. Voluntaris de l’organització lliu-
raran un diploma que acrediti els metres 
nedats a tots els participants.

S’estima que aquest dissabte el Palau 
d’Esports de Badalona acollirà un mínim 
de 3.000 persones en la trobada que ofe-
rirà el reconegut psicòleg Cipriano Toledo, 
introductor de la tècnica coneguda amb el 
nom de tapping arreu de l’estat espanyol. 
Segons diuen els qui la practiquen, aques-
ta tècnica permet alliberar-se de les sen-
sacions negatives i assolir una vida plena 
i equilibrada. Aquesta creença ha guanyat 
adeptes en el conjunt de l’estat en els da-
rrers temps i, és per això que s’espera una 
gran afluència de públic en la trobada de 
dissabte a la tarda al pavelló municipal. 

Cipriano Toledo 
porta el “tapping” 
al Palau d’Esports

El tapping és una tècnica molt senzilla 
d’aprendre i utilitzar nascuda ara fa trenta 
anys als Estats Units. Segons Cipriano 
Toledo, “el tapping és un remei per a tot”. 
Aquesta és una teràpia que un es pot apli-
car a si mateix a partir de petits cops amb 
la mà que es fan coincidir amb 12 meri-
dians que també es treballen en l’àmbit de 
l’acupuntura. La jornada de dissabte anirà 
destinada a aplicar el tapping en l’àmbit 
laboral i econòmic. Segons ha explicat 
Cipriano Toledo, fins i tot els  diputats del 
Parlament de Catalunya han estat convi-
dats a la cita.
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  100 vehicles 
en exposició i 10 
concessionaris 

  La Rambla 
esdevé un 
aparador per 
moments 
intransitable

La pluja no va permetre instal·lar una 
pantalla gegant per seguir la final de 
l’Eurocopa, tal i com ja s’havia fet dies en-
rere, al parc del Gran Sol del barri de Lle-
fià, per voluntat expressa del govern local. 
La victòria de la selecció espanyola es va 
saldar, però, amb un total de 14 conteni-
dors d’escombraries cremats i 5 vehicles 
afectats en diferents graus. Els incendis es 
van produir la matinada de diumenge a di-
lluns al carrer de Font i Escolà, cantonada 
amb el carrer de Galileu, on algú va cremar 
5 contenidors. El foc va afectar  també la 
façana de la seu dels Castellers de Bada-

La final de l’Eurocopa 
deixa 14 contenidors 
i 5 vehicles cremats

lona. Es van registrar més actes incívics a 
la plaça de Badalona, a on es va incendiar 
un contenidor i el foc va afectar de retruc 
a un vehicle. També al carrer de Garriga 
es van cremar 3 contenidors; al carrer de 
Santa Bàrbara, hi va haver un altre conteni-
dor cremat; i també al carrer del Canigó, on 
l’incendi de 4 contenidors es va estendre a 
4 vehicles. També la nit de dissabte es van 
produir 2 incendis intencionats: el primer, 
a les 22.48 hores al carrer d’Almeria, que 
va cremar un contenidor i va afectar a dos 
vehicles; i el segon, a les 23.00 hores, que 
va cremar un contenidor.

Núm. 358
Del 06/07 al 12/07/2012

Desallotgen 
tres okupes 
del carrer 
Rector
La Guàrdia Urbana de Badalona va desa-
llotjar diumenge passat tres okupes d’un 
immoble del carrer Rector, al barri de 
Coll i Pujol. Segons fonts policials, du-
rant l’operatiu els joves haurien agredit 
els agents llençant-los artefactes explo-
sius i diversos objectes contundents. Els 
policies van sol·licitar suport policial i la 
patrulla Omega de la Guàrdia Urbana es va 
personar al lloc dels fets. Els detinguts són 
dos homes i una dona. Un dels homes és 
veí de Bilbao i l’altre de Madrid. La dona 
detinguda és veïna de Badalona

13.000 visites en la Primera Fira 
de l’Automòbil de Badalona
Malgrat la pluja de diumenge, prop de 
13.000 persones van visitar la Primera 
Fira de l’Automòbil de Badalona ubicada 
a La Rambla el cap de setmana passat. 
En aquesta primera edició hi van partici-
par 10 concessionaris i s’hi van exposar 
aproximadament 100 automòbils amb 
ofertes en vehicles nous, Km. 0 i també 
alguns vehicles d’ocasió. Els visitants hi 
van trobar vehicles dels concessionaris 
de les marques Nissan, Renault, Hyundai, 
Citroën, Seat, Wolkswagen, Opel, Toyota, 
Ford i Mercedes. També hi va participar 
l’empresa municipal Engestur que gestio-
na els aparcaments públics de la ciutat. La 
1a Fira de l’Automòbil ha estat organitzada 
per l’Ajuntament de Badalona, a través de 
la societat municipal Reactivació Badalo-
na SA, i la Federació Empresarial de Ba-
dalona. Aquesta activitat s’emmarca dins 
dels programes d’accions firals sectorials 
que l’Ajuntament de Badalona impulsa per 
reactivar l’economia en aquesta ciutat. Ara 
fa uns mesos el govern va apostar per or-
ganitzar una fira dedicada al sector immo-
biliari, aquesta vegada s’ha potenciat el 
negoci automobilístic i en el futur, segons 
ha anunciat Francesc Torner, representant 
de Reactivació Badalona, serà el torn de 
l’àmbit de les energies renovables.
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Bombona d’oxigen pel Joventut
Acte de 
responsabilitat 
de Villacampa 
que no deixa 
la presidència, 
de moment, 
tot i haver 
anunciat que 
ho faria quan 
sortís del 
concurs

Marcel Riera podria 
agafar el relleu  
El possible futur president del Joventut SAD, segons 
va fer públic Catalunya Ràdio, podria ser Marcel 
Riera. Aquest badaloní és actualment el president de 
Baspenya, el grup majoritari d’accionistes del Joven-
tut que compta amb un 24 per cent de les accions. 
Tot i que no hi ha res oficial ni res fet l’opció d’ocupar 
el càrrec estaria ben vist per Jordi Villacampa i el seu 
consell d’administració. A hores d’ara però no hi ha 
res tancat i el què és segur és que si hi ha un deu-
te prou important que faci difícil fer-lo front en els 
pròxims sis anys no entraria. Marcel Riera va ser al-
caldable per Badalona fa uns anys representant Con-
vergència i Unió. Riera té bona relació amb l’actual 
alcalde Xavier García Albiol, amb qui havia coincidit 
en la seva etapa a l’Ajuntament de Badalona, i també 
amb Jordi Serra, líder del PSC badaloní. Actualment 
treballa al Parlament de Catalunya i és escriptor.

El Joventut va confirmar ahir que la 
quitança que ha aconseguit és del 
80% del deute ordinari i va explicar 
que del deute privilegiat –on hi ha el 
deute a Bankia i a Hisenda–, que s’ha 
d’abonar íntegrament, se n’ha negociat 

fer els pagaments amb uns terminis 
pactats que no es començaran a pa-
gar fins al quart any –això vol dir que 
en els tres primers anys no es pagarà 
res– i que un cop es comencin a abo-
nar s’haurà de liquidar en tres anys. En 

els millors dels casos, el Joventut SAD 
sortirà el 17 de juliol del concurs de 
creditors, sempre que no hi hagi cap 
al·legació d’algun dels creditors, que 
faria que s’ajornés la sortida oficial del 
concurs. En el cas que no hi hagi cap 

Surt del concurs de creditors aconseguint un 80 per cent de quitança del deute ordinari que tenia

al·legació –si n’hi ha té poques possi-
bilitats de prosperar– està previst que 
Jordi Villacampa convocarà una roda 
de premsa per explicar tot el que fa 
referència a l’actualitat de la societat, 
del club, de l’equip, del pressupost i 

del que envolta l’entitat.
Les alarmes es van encendre dimarts 
quan es va anunciar que el presi-
dent havia convocat el seu consell 
d’administració del Joventut SAD 
per fer una junta. S’especulava amb 
la possibilitat que el president verd-
i-negre, dotze anys després d’ocupar 
el seu càrrec, anunciés la seva mar-
xa una vegada la societat ha sortit 
del concurs de creditors. Però no va 
ser així. Jordi Villacampa, durant una 
bona estona, va exposar als seus con-
sellers (8) la nova situació del club, 
els números, i va deixar clar que, de 
moment, no plega. Això no vol dir 
que no ho faci en un futur immediat, 
que serà així, però no vol marxar sen-
se deixar-ho tot solucionat i tots els 
temes econòmics lligats. Villacampa 
es va ratificar en la seva postura de 
plegar quan el Joventut SAD surti del 
concurs de creditors, com ja havia dit 
en les últimes entrevistes públiques, 
però no ho farà encara. El que sí que 
és una decisió totalment pactada és 
que en el moment en què Jordi Villa-
campa posi el punt final, el seu con-
sell d’administració plegarà en bloc 
amb ell.
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El campus del 
Màgic es desborda 
amb 250 nens 
en l’últim torn

El pressupost pel 1er equip de la 
Penya serà d’1,5 milions d’euros

El Fiatc Joventut ja sap que aquesta tem-
porada s’haurà d’ajustar i molt el cinturó 
per confeccionar la plantilla. El club verd-
i-negre tindrà aproximadament 1,5 milions 
d’euros per fer el primer equip, una xifra 
que suposa una de les més baixes de tota 
la lliga ACB. És l’únic camí per intentar so-
breviure i no desaparèixer. La Penya, per 
tan, haurà de fer un equip curt d’efectius i 
caldrà afinar molt a l’hora de fer incorpo-
racions. D’entrada un dels jugadors que 
teòricament havien de continuar i amb qui 
Salva Maldonado comptava era Eulis Báez 
però el dominicà ha decidit no executar la 

Èxit absolut del campus que la Penya està fent 
al Magic Badalona que en aquest torn té fins 
a 250 nens i nenes. El director Carles Duran 
està molt satisfet per la resposta que està ten-
int: “Estem sorpresos positiviament perquè la 
gent bé amb una gran mentalitat d’aprendre, 
de disfrutar del bàsquet i de passar-s’ho bé 
amb les activitats paral·leles”. El campus està 
obert encara als joves que ho desitgin perquè 
hi haurà campus el juliol i principis de setem-
bre. Queden els següents torns: Del 9 al 13 de 
juliol. Del 16 al 20 de juliol. Del 23 al 27 de 

El club busca 
una solució 
per la fitxa de 
Trias que és 
inassumible 
pel Fiatc 
Joventut 

clàussula que li permetia renovar automàti-
cament una temporada més. De fet, això ha 
estat important pel Fiatc Joventut perquè no 
hauria pogut assumir la seva fitxa. Tampoc 
pot assumir la fitxa que té JordiTrias que la 
temporada passada ja va accedir a rebaixar-
se el seu sou. Trias està sobre els 350 mil 
euros i el club està intentant trobar una 
solució perquè amb la seva fitxa es podrien 
incorporar tres jugadors i tenint en compte 
com està el mercat ara mateix té una fitxa 
fora de mercat per a la Penya. El què està 
clar és que ell no en té cap culpa perquè ho 
va signar de mutu acord amb la Penya.

juliol i del 3 al 7 de setembre amb horaris de 
9 a 13 h i de 15 a 17 h).. El campus té joves 
d’entre 4 i 15 anys A banda del básquet també 
hi ha activitats anar a la o excursions al parc 
aquàtic Illa Fantasia i cinema. Els participants 
van tenir la visita del jugador del primer equip 
del Fiatc Joventut Nacho Llovet que va donar 
unes explicacions i va recordar-los que ell 
també havia estat en diferents campus: “Pen-
so que és una experiència excel·lent, tots els 
què hem arribat al primer equip hem passat 
per algun campus alguna vegada”.
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Manolo 
Gómez torna 
a la secretaria 
tècnica
Només un estiu després de deslligar-se 
del CF Badalona, Manolo Gómez retor-
na. I ho fa per exercir la mateixa idèntica 
funció que ja duia terme amb anterioritat. 
Gómez serà el secretari tècnic i, per tant, 
serà el més estret col·laborador d’Albert 
Càmara en la confecció de la plantilla de 
la temporada 12/13. La marxa de Casque-
te i possibles desavinences amb l’anterior 
entrenador podrien haver estat les dues 
principals causes del comiat de Gómez 
l’any passat.

Albert Càmara accepta la 
responsabilitat de ser el nou tècnic
Sabent que la continuïtat de Manolo Már-
quez era com a poc complicada, la candi-
datura de Miguel Ángel Sánchez ja tenia 
apuntat un nom com a alternativa. Una 
vegada confirmada la no renovació de 
Márquez, va confirmar-se que l’alternativa 
era Albert Càmara. Un home de la casa 
era l’opció idònia. Un escapulat que sap 
què és el Badalona, que entén la seva fi-
losofia. I sobretot, un home compromès, 
que s’implicarà al màxim i que està desi-
tjós de respondre a la confiança amb de-
dicació i èxits. 
La vinculació de Càmara amb el Badalo-
na es remunta a més d’una dècada enrere. 
Quan l’equip estava encara a Tercera Divi-

sió, el central va incorporar-se a les files 
badalonines per ser un dels referents de la 
història moderna de l’entitat. Des de la seva 
posició de central, va ser el líder de l’equip 
i el capità. Fa dos anys, quan el físic ja no 
el va permetre renovar una campanya més 
tot i el seu desig de no penjar les botes, va 
acabar acceptant ser el segon entrenador 
de Manolo Márquez. L’entesa entre tots dos 
va ser fàcil. Durant aquest temps, Càmara 
ha estat el millor aliat de Márquez i un vin-
cle clau entre el cos tècnic i el vestidor. Ara 
afronta amb il·lusió aquesta nova etapa.

L’excapità i 
fins el curs 
passat segon 
entrenador 
era la millor 
alternativa a 
Márquez

Sant Gabriel Femení

Un nou repte per a la 
pedrera adrianenca
De nou, i convertit ja en un convidat 
esperat, el Sant Gabriel està ja a Sant 
Sebastià per participar una vegada més 
en la Donosti Cup, un prestigiós torneig 
internacional de base, tant masculí com 
femení, i en què el Sangra té l’honor de 
ser l’equip que més títols ha guanyat en 
les diferents categories de què consta: un 
total de 20 campionats en 21 edicions. 
Enguany, el Sangra hi participa amb un 
equip cadet, que s’està enfrontant contra 
l’Atlètico de Madrid B, l’Antigua Luberri 

-a qui va començar golejant per 7-1- i 
contra el Touring. Si l’equip passa de 
grup i supera les següents fases, aca-
barà disputant la final dissabte a les 12h. 
D’altra banda, aquest torneig arriba quan 
tot just es va acabar la Sant Gabriel Cup, 
en què l’Espanyol va ser el campió en les 
dues categories disputades en aquest 
prestigiós torneig organitzat per l’entitat 
adrianenca al municipal Ruiz Casado. En 
una de les categories, el Sangra va ser 
sotscampió.
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El nou 
president no 
va aconseguir 
convèncer 
l’entrenador, 
que es va 
emocionar en 
el seu adéu

Álex García i César Soriano 
marxen al Guadalajara, a Segona

Comiat de un Márquez que ha fet història
Manolo Márquez és segurament l’home 
més reeixit del futbol modest català dels 
últims anys. Tres promocions d’ascens 
en tres anys són credencials sobrades 
perquè ara aspiri a seguir ascendint en 
la seva carrera com a entrenador. Aques-
ta voluntat d’evolucionar, de progres-
sar contínuament, semblava una de les 
principals raons que l’havien fet declinar 
l’oferta que la nova junta directiva del Ba-
dalona li va presentar la setmana passa-
da. Però la conferència de premsa que va 
voler dur a terme per a acomiadar-se de 
la família escapulada va desmentir moltes 
de les assumpcions inicials. 
“Entrenar és el que més m’agrada i el 
curs vinent no podré fer-ho des del prin-
cipi”, així donava a entendre que la fal-
ta d’entesa amb la directiva escapulada 

La setmana passada, concretament el dia 
30 de juny, tots els que eren futbolistes  
del Badalona van deixar de ser-ho, a ex-
cepció de Ferrón i Robert. Alliberats de tot 
vincle contractual amb el conjunt badaloní, 
els jugadors han pogut començar a nego-
ciar amb total llibertat amb altres equips. 
Aquest ha estat el cas dels dos habituals 
inquilins de la banda esquerra escapulada 
del curs passat. 
Primer va anunciar-se que Álex García pas-
sava a militar les files del Guadalajara. Un 
pas endavant en la carrera del basc, que 
jugarà per primera vegada a Segona Divi-
sió. Dos dies més tard es va conèixer que 
el lateral César Soriano el faria companyia. 
Tots dos van rendir a un nivell notable el 
curs passat, i el Badalona els ha servit com 
a trampolí.

Ceballos al Cartagena 
i Manga, a L’Hospi
Alberto Manga tenia pocs números per 
seguir a Badalona. Tot i el seu brillant 
rendiment -amb 11 gols ha estat el màxim 

golejador de l’equip- el seu enredat caràcter 
han determinat que la nova directiva ni tan 
sols lluités per mantenir-lo a la plantilla. En 
el tram final de temporada, el cos tècnic va 
desistir de comptar amb ell, tot i saber del 
seu valor futbolístic. El CE L’Hospitalet serà 
el seu nou equip, el quart en què militarà en 
les quatre últimes campanyes. 

CEBALLOS, UNA BAIXA SENSIBLE 
El de Juan Carlos Ceballos és un cas ben 
diferent al de Manga. Professional modèlic 
i futbolista dotat i compromès, el Badalona 
volia seguir gaudint dels seus serveis el 
curs vinent. La seva polivalència era de gran 
valor per Márquez, i ho hauria estat també 
per Càmara. Però el Cartagena, que està fent 
un projecte fort amb el qual volen tornar a 
Segona, ha anunciat ja la seva contractació.

poc tenia a veure amb terceres ofertes 
d’altres equips. De fet, Márquez assegu-
rava que volia seguir: “M’hagués encantat 
continuar, tot i que era conscient que el 
curs vinent tenia molt més a perdre que 
a guanyar”. En el seu comunicat no va 
voler donar massa explicacions sobre les 
causes del desacord, però el seu to i els 
seus gestos demostraven una certa pena 
i un notable disgust pel resultat final de 
les negociacions. En qualsevol cas, no 
va anar més enllà: “No vull generar cap 
mena de polèmica, prefereixo no valorar 
les causes del desacord”. 
El parlament del ja ex tècnic escapulat 
va finalitzar amb un seguit interminable 
d’agraïments, a tot l’entorn del club (Al-
bert Càmara inclòs). I amb un eloqüent, 
sentit i sincer: “Visca el Badalona”.
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Xavier Castillo: "la UBSA no 
hauria d'haver patit tant"

Va ser una temporada brillant, excelsa. 
Després de perdre la categoria un any 
abans, poca gent confiava en una resu-
rrecció tan ràpida del Sant Andreu de Nat-
zaret. Potser només el propi equip. Però 
només una campanya després, l'esquadra 
comandada per Vidal Sabater torna a ser a 
l'elit del bàsquet català, a Copa, al seu lloc 
corresponent. 
El tècnic subratlla que el conjunt ha "tre-
ballat sense angoixes i gaudint de la lli-
ga, dels entrenaments, del propi equip i, 
sobretot, de la competicio. Hem guanyat 
moltíssims partits ajustats, precisament 
per aquesta manera de gaudir del moment 
i del bàsquet". Segons Sabater, "la tempo-
rada ha estat molt bona i hem aconseguit 

Semblava que seria un any tranquil i van aca-
bar patint com els que més. Una bona ratxa 
de resultats a meitat de temporada semblava 
que els allunyava de tot perill, però una pi-
tjor sèrie de partits els va portar a jugar-se 
la salvació enfront l'AESE Ramon Llull. Un 
'matchball' a vida o mort del que la UBSA 
va sobreviure. Avui, celebra un any més a 
Copa Catalunya. Segons el tècnic adrianenc, 
Xavier Castillo, la darrera "ha estat una tem-
porada difícil a nivell esportiu, amb un equip 
limitat, però que ha donat un rendiment bo". 
El tècnic  creu que el club no hauria d'haver 
patit tant, "però les dinàmiques no han estat 
bones. Hem patit la falta d'alçada i la falta 
d'anotació, però la bona defensa en moments 
puntuals de la temporada ha estat  un punt 
clau". A més, Castillo no dubta en afegir que 
"el bon ambient de l'equip ha estat bàsic per 

pujar, cosa que ningú creia. Només ho 
feiem nosaltres". L'entrenador creu que 
la clau de tot plegat és que "tothom s'ha 
sentit integrat i ha participat activament en 
l'èxit conjunt". 
De cara a l'any vinent, el Natzaret s'està 
trobant amb les mateixes dificultats que fa 
dues campanyes, quan ja jugaven a Copa 
Catalunya. "No tenim els recursos econò-
mics per incloure a segons quins jugadors 
que ens agradaria incoporar a la plantilla, 
però tot i això hem intentat incorporar ju-
gadors amb expèriencia a la lliga", destaca 
Sabater.
El resultat de tot són els fixatges de Jau-
me Balcells (Santa Coloma), Marc Garuz 
(Hospitalet, EBA) o Juan Carlos Pulido.

poder salvar la campanya". Pel que fa a la 
propera temporada, l'objectiu de la UBSA "és 
no patir tant i intentar aconseguir la salvació 
de forma més tranquil·la", remarca el tècnic. 
L'estil de joc, però, no es toca: "l'equip ha 
d'estar per davant de les individualitats, amb 
una defensa intensa i un joc ofensiu dinà-
mic". Castillo sembla tenir-ho molt clar. 

El Sant Andreu de 
Natzaret ja prepara el 
seu retorn a Copa És per això que l'estructura dels del Besòs 

no s'ha vist excessivament alterada. Les 
úniques baixes del conjunt són, a dia d'avui, 
Xavi González i Adri Tor (Roser). Per donar 
un salt de qualitat i poder aspirar a més, els 
adrianencs han incorporat a Juanito Carceller 
(ABB), Roman Crespo (Collblanc), Víctor Or-
lach (Ramon Llull) i Adri Muñoz (Sènior B).

Nova edició de l'Open Nocturn 
de Fotografia Submarina
El divendres 13 de juliol, a les 22:00 hores, tindrà lloc la dotze-
na edició de l'Open Nocturn de Fotografia Submarina Ciutat de 
Badalona a la platja d'aquesta mateixa ciutat, en el tram comprès 
entre el carrer Colom i el Pantalà (Pont del Petroli ). A la pro-
va poden participar tots els submarinistes federats simpatitzants 
de la fotografia.Com cada any, la prova està organitzada per la 
Societat d'Activitats Subaquàtiques (SASBA), amb el suport de 
l'Ajuntament nde Badalona i la Federació Catalana d'Activitats 
Subaquàtiques (FECDAS). 
L'organització ha dividit el concurs en dues categories, digital 
compacta i digital reflex, i espera que, com en edicions anteriors, 
tots els assistents gaudeixin captant les imatges més diverses de 
la fauna nocturna més representativa d'aquestes aigües. 
El concurs finalitzarà amb un sopar, en què es realitzarà la ce-
rimònia de lliurament de trofeus, el dissabte 14 al restautant 
"Guixeres Jabugo", que comptarà amb l'assistència de la Regi-
doria d'Esports.

Nou torneig benèfic de 
futbol sala SIQUE!
Aquest cap de setmana es durà a terme el 
IV Torneig Benèfic de Futbol Sala Fundació 
SIQUE! –fundació privada de discapacitats 
intel·lectuals –. Es farà al Pavelló Espor-
tiu Països Catalans, de 9.00h a 20.00h el 
dissabte i de 9.00h a 15.00h el diumen-
ge. Tindrà un ambient lúdic i festiu i està 
prevista l'assistència de 12 equips de dife-
rents empreses i entitats, així com també 
l'equip de futbol de SIQUE!, que jugaran 
per gaudir de l'esport i poder arribar a la 
final, que es disputarà el diumenge 8 a les 
14h del migdia. La recaptació del torneig 
anirà destinada a projectes de la Funda-
ció SIQUE!, com el de la Llar Residència 
per a 20 persones amb Diferent Capacitat 
Intel·lectual a Badalona.
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Continua el cicle Badalona Escena als tea-
tres de la ciutat. Aquest diumenge 8 de ju-
liol a les 19 hores arriba el torn de la com-
panyia Katalakaska, amb la presentació de 
“Por favor... 7 minutos”. En aquesta obra 
l’espectador descobrirà que és capaç de fer 
la humanitat per trobar la seva mitja taron-
ja. Un repertori variat de personatges desfi-
laran per damunt l’escenari per mostrar les 
seves “habilitats” a l’hora de trobar i retenir 
l’amor. “Por favor... 7 minutos” és un dels 

darrers treballs de l’escriptora badalonina 
Joana Hermoso. A banda d’aquesta obra 
de teatre, Hermoso és autora també de lli-
bres com “La dama blanca de Baetulo”, “El 
retorno de Arana” i “El tesoro de Baetulo”.  
Els tres volums configuren una trilogia ja 
publicada. Joana Hermoso compta també 
amb altres novel·les ja enllestides pen-
dents de publicar. “Por favor... 7 minutos”, 
és una comèdia ambientada en les cites 
ràpides per a trobar parella.

“Por favor...7 minutos” 
aterra al Teatre Zorrilla

El proper dissabte 7 de juliol, a les 19.30 
de la tarda, el Club Natació Badalona, amb 
la col·laboració de l’ajuntament i del Mu-
seu municipal, impulsarà un acte de reco-
neixement a Antoni Soler Parera (Badalona 
1927-1997), durant el qual es descobrirà 
una placa dedicada a la seva memòria, al 
número 39 del carrer de la Caritat, on ell 
vivia i treballava. Molt popular i estimat, 
Antoni Soler, en Ton dels patinets, va ser 
el primer constructor en sèrie de patins de 
vela i el creador del patí de vela júnior, de 
dimensions més reduïdes. Coincidint amb 
l’homenatge, la seva vídua, Carme Torren-
te, farà donació al Museu de Badalona del 
patí de vela júnior que va fabricar Antoni 
Soler, així com d’algunes eines i altres ele-
ments bàsics per a la navegació. Aquesta 
donació permetrà preservar el patrimoni.

Èxit de públic al cicle de 
concerts en badius d’Òmnium

Descoberta de la placa 
d’homenatge a Antoni Soler

Ja estan exhaurides les entrades a les tres 
actuacions musicals programades per Òm-
nium Cultural en motiu del Cicle de Con-
certs en Badius. Prop de 90 persones es 
van donar cita dimarts passat en el primer 
dels concerts protagonitzat pel saxofonista 
badaloní Martí Serra. Aquesta iniciativa 
inclou estils musicals com el jazz, l’òpera 

i la música barroca i compta amb la parti-
cipació d’intèrprets locals. Els concerts es 
repetiran aquest divendres 6 i dimarts 17 
de juliol. Aquest cicle s’emmarca dins la 
programació d’estiu de l’entitat “Òmnium 
de nit”. Les properes actuacions aniran a 
càrrec del El Duo Arietta i la banda Betulo 
Barroc.

“Veus paral·leles 
10”, l’obra de 8 
poetes catalans 
i eslovens 
ressona a l’Espai 
Betúlia
El proper dissabte 7 de juliol, a partir 
de les 20 hores, l’Espai Betúlia de Ba-
dalona acull el recital de poesia “Veus 
paral·leles. Del golf de Trieste al golf de 
Roses”. Aquest any el cicle aplega qua-
tre poetes catalans i quatre d’eslovens. 
Com és habitual en aquest cicle, en 
el marc d’una petita escenificació, els 
poetes diuen els seus versos i l’actriu 
Mireia Chalamanch recita la traducció 
al català dels poemes en eslovè.

Per primer cop el Museu de Badalona ofe-
reix tallers a l’estiu per nens i nenes de 5 a 
12 anys. Amb aquests cursos d’una durada 
de 3 hores cadascun, els infants podran 
aprendre com vivien els romans i realitza-
ran objectes tal i com es feien a l’època ro-
mana. Els tallers, que s’impartiran al Cen-
tre Cívic de Dalt la Vila, permetran als més 
menuts aprendre en què consisteix la feina 
d’arqueòleg, descobrir com es vestien els 
romans o què menjaven, i jugar com ho 
feien els habitants de l’antiga Baetulo fa 
més de 2.000 anys. També se’ls ensenyarà 
a elaborar un perfum amb els productes 
de l’època i descobriran quines eren les 
essències més comunes entre les famílies 
benestants. Els cursos tindran lloc del 10 
al 13 de juliol per als infants de 5 a 8 anys, 
i del 17 al 20 de juliol per als nens d’entre 
9 i 12 anys. Cada taller val 3 euros. Cal fer 
reserva prèvia al Museu.

El Museu 
proposa 

tallers 
d’història 

per als 
infants
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