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Un nou veí
L’estàtua de l’anís del mono ja 
llueix al passeig marítim

Un edil del PP insta als comerciants 
a sol·licitar càmeres de vigilància

Foto: Pepe Ros

Volen que els comerços sol·licitin les càmeres al propi ajuntament

Segueix-nos al twitter @diaridebadalona
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Una aposta contra la leucèmia
L’acte de col·locació de la primera pedra de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 
suposa la consolidació del parc biomèdic ubicat a la muntanya de Can Ruti

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
és cada cop més a prop. Dissabte passat 
el president de la Generalitat, Artur Mas, 
va ser present en l’acte de col·locació de 
la primera pedra d’aquest equipament, 
a l’entorn de l’Hospital Germans Trias i 
Pujol de Badalona. La construcció de les 
noves instal·lacions, que haurien d’estar 
enllestides entre finals de 2012 i princi-

pis de 2013, suposaran una inversió de 
14 milions d’euros. Segons Mas, amb 
l’inici d’obres d’aquest espai de recerca 
“Catalunya passa a tenir similituds amb 
ciutats com Boston o Massachusetts, amb 
un model de creixement basat en el valor 
afegit i no pas en l’economia especulati-
va”.  El centre, que serà una de les dues 
seus de l’Institut, l’altra es troba a l’Hospital 

Clínic de Barcelona, s’edificarà en uns te-
rrenys de 4.550 metres quadrats cedits 
per l’ajuntament de Badalona. Aquesta 
parcel·la s’ubica al costat de l’Institut de 
Medicina Predictiva i Personalitzada del 
Càncer (l’IMPPC). L’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, va destacar durant 
l’acte de col·locació de la primera pedra 
la importància de les col·laboracions entre 

 Artur Mas 
posa de relleu el 
“creixement de 
valor afegit que 
suposa el nou 
Institut”

 El nou centre 
es construirà en 
una parcel·la de 
4.550 metres 
quadrats cedida 
per l’ajuntament

Es preveu que l’Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras 
compti amb un total de 10 equips 
d’investigació. De ser així, el centre dis-
posaria d’un centenar de col·laboradors. 
A banda dels Campus propis, l’Institut 
establirà acords de col·laboració amb 
altres equipaments, tant nacionals com 
internacionals. Cada any es diagnosti-
ca leucèmia a unes 5.000 persones a 
Espanya. Pel que fa a altres hemopaties 
malignes com els limfomes o el mie-

Cada any es diagnostiquen 
5.000 casos de leucèmia

loma múltiple afecten respectivament a 
7.000 i 2.000 nous pacients cada any. En 
el cas dels càncers infantils, la leucèmia és 
el més freqüent. El suport a la investigació 
científica és una de les grans prioritats de 
la Fundació Josep Carreras. Des de l’any 
1988, l’entitat ha invertit arreu del món 
més de 100 milions d’euros en aquest 
àmbit i ha finançat més de 400 projectes 
d’investigació. Malgrat que els índex de 
curació han millorat, aquest Institut per-
metrà oferir més oportunitats als pacients.

l’esfera pública i la privada. Segons Albiol, 
la instal·lació de l’Institut de Recerca con-
tra la Leucèmia a Badalona consolidarà la 
muntanya de Can Ruti com a parc biomè-
dic de referència internacional. Aquest 
Institut dedicat a la investigació neix amb 
el vist-i-plau de la Generalitat de Cata-
lunya, que cada any destinarà una partida 
pressupostària per finançar les despeses 
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ordinàries necessàries per al correcte fun-
cionament del centre. El de Badalona serà 
un Institut sense precedents focalitzat en la 
lluita contra la leucèmia i altres malalties 
hematològiques. Les primeres ajudes a 
aquest ambiciós projecte per part de la so-
cietat civil badalonina han arribat a través 
del Rotary Club de Badalona i de la Funda-
ció Badalona contra el Càncer.
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Se’n recorden amics? Estic a dos regidors de ser alcalde de Badalona, quan jo 
sigui alcalde,  tots els nens badalonins,  el curs 2010-2011 tindran llibres de 
text, gratuïts. Ni el 2010-2011, ni el 2011-2012, per fortuna, doncs la qüestió 
hagués estat un dels greuges més grans de la història, quan els nens de les 
escoles d’elit de Badalona, com el Pere Vergés, rebessin un xec de 100 euros, 
mentre una gran part de pares i mares, autòctons i d’adopció, amb prou feines 
arriben a final de mes, rebien el mateix, havent-los suprimit altres ajuts.  

Quan jo sigui alcalde, cap immigrant prendrà beques de menjador als nens 
autòctons. Sí senyor, això ho ha complert, no han estat els immigrants qui han 
pres les beques de menjador dels necessitats badalonins, si no el propi ajun-
tament reduint dràsticament la despesa amb col·laboració amb la Generalitat 
de Catalunya, que des que Mas va accedir a la poltrona sempre té les tisores 
amatents.

Quan jo sigui alcalde, acabaré amb els incívics dels nostres carrers. És ben 
veritat que en el pressupost municipal, a costa de reduir serveis socials i sub-
vencions a les entitats dedicades als mateixos, s’incrementen els sous i hores 
extraordinàries de la plantilla de la Guàrdia Urbana, i que la seva presència al 
carrer, diuen alguns veïns, que és més que evident en zones on abans la conflic-
tivitat entre autòctons i immigrants era a l’ordre del dia. El problema és però que 
les estadístiques s’emparren en fer veure que els delictes de tota mena, inclosos 
les destrosses al mobiliari urbà han augmentat, a la nostra ciutat.  Però potser 
pel fet, que ara des de l’oposició amb un acte de consciència en favor del bon 
nom de la ciutat no es magnifiquen, com abans es feia, i així resulta que pel fet 
que els mitjans no en parlen, la sensació és que n’hi ha menys.

Quan jo sigui alcalde abaixaré les taxes i els impostos perquè Badalona deixi 
de ser la ciutat més cara d’Espanya, Alhora de la veritat ha apujat l’IBI un 10%, 
les taxes d’escoles bressol un 45% i així un llarg etc.

Fins aquí unes mostres del que va dir, però cal considerar també el que no va 
dir però si ha fet, tot i que sense massa enrenou, no fos el cas que se li acabés 
veient el “plumero”.

Tot i ser ben conscient de la situació econòmica del municipi i de les políti-
ques restrictives que el seu Partit ja preparava a nivell estatal, i autonòmic, ben 
d’acord amb el soci preferent CiU, afectant les administracions locals, no ens 
deia en la campanya electoral, que restringiria dràsticament les subvencions 
a les entitats socials, posant en risc a moltes d’elles la pròpia supervivència.

Tampoc deia que es carregaria sense gaires contemplacions, totes les estructu-
res, on es fonamenta la participació ciutadana i que no comporten pràcticament 
cap cost, com els Consells Sectorials, i el propi Consell de Ciutat que des que 
va assumir el poder, han deixat de reunir-se i de funcionar. 

Però per sobre de tot i el que a mi em sembla gravíssim, és que no ens va dir 
que no només faria la vista grossa, si no que encobriria, accions presumpta-
ment delictives, o si més no moralment reprovables, com l’afer de la recol·lecta 
que uns individus en nom de la Guàrdia Urbana van practicar a diversos  co-
merços de la nostra ciutat.

DONDE DIJE DIGO…. 
Y DONDE NO DIJE…..

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

LA COLUMNA Un edil del PP insta a comerciants 
a sol·licitar càmeres de vigilància

El regidor i la coordinadora del PP del 
barri de La Salut, Salvador Lerma i Julia 
Sánchez, han estat repartint al llarg del 
matí del dimecres pels comerços de la 
zona uns fulls instant als comerciants a 
demanar al propi ajuntament la instal·lació 
de càmeres de seguretat al carrer. El cu-
riós dels fulls entregats, que avisen que 
els problemes d’”inseguretat ciutadana” 
els ocasiona “la crisi econòmica”, és que 
parla en nom dels veïns i veïnes del barri 
i enlloc indica ser un document que prové 
de mans de l’administració municipal tot i 
haver estat repartits per representants del 
consistori: 
“...els veïns del barri de la Salut i voltants 
volem que l’ajuntament instal·li càmeres 
de vídeo-vigilància  en el passeig de la 
Salut, amb la finalitat de dissuadir i pre-
venir els delictes”. 

Fa dos mesos, l’Ajuntament va comu-
nicar als botiguers del barri la intenció 
d’organitzar una reunió per tractar i deba-
tre la possible instal·lació de càmeres al 
passeig de la Salut; aquesta trobada, no 
obstant, no es va arribar a produir. Ara, el 
president de l’Associació de Comerciants 
de la Salut i de la Unió de Comerciants 
de Badalona, Rafa Pavón, troba que re-
partir aquests fullets sense consensuar-
ho abans amb el sector implicat és un 
“greuge”. “A més del fons de la qüestió, la 

Ja llueix l’escultura de l’Anís del Mono
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forma en què s’ha dut a terme tot això ha 
transmès a l’associació malestar i preocu-
pació”, assegura el president de l’entitat.
Posar càmeres de vigilància a la via 
pública és una qüestió molt complica-
da de tramitar que moltes vegades pot 
arribar a infringir la privacitat, intimitat i 
imatge de les persones, per això resulta 
tant difícil el seu establiment. En aquest 
sentit, Pavón també ha manifestat que 
repartir aquestes sol·licituds, que ni tan 

sols indiquen la seva procedència, és una 
forma “d’engany”. “Si no es fa bé, posar 
càmeres al carrer pot ser il·legal. Aquests 
fullets no es poden repartir així com així, 
sense informar als botiguers, perquè si 
ells firmen i després es demanen res-
ponsabilitats, la culpa pot ser nostra”, 
ha conclòs Rafa Pavón, qui també s’ha 
qüestionat quins fons han finançat els 
esmentats fulls si no porten la insígnia 
municipal.

Van repartir als comerciants fullets en nom dels veïns 
perquè sol·licitessin càmeres de vigilància a l’ajuntament

Una sorprenent estàtua presideix el nou 
passeig marítim de Badalona. Dissabte 
passat es va inaugurar, a l’altura del pont 
del Petroli, l’estàtua de l’Anís del Mono, 
una obra cedida per l’empresa Osborne 
i dissenyada per l’escultura badalonina 
Susana Ruiz. La peça reprodueix el mico 
de l’etiqueta de l’Anís del Mono, un licor 
fabricat a Badalona. Van ser molts els ba-
dalonins que no es van voler perdre l’acte 
d’inauguració i no van dubtar a fer-se fotos 
al costat del mico de bronze amb el nou 
Passeig Marítim com a decorat. Des de 
l’empresa de licors s’han mostrat satisfets 
de poder col·laborar amb el municipi ge-
nerant sinèrgies que potencien Badalona.
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Desallotgen un campament il·legal
La Guàrdia Urbana de Badalona va des-
allotjar divendres passat un grup de per-
sones que des de fa temps estaven vivint 
al carrer, a la zona del canal del Port de 
Badalona. El campament es trobava a 
l’alçada del carrer de la Indústria, en unes 
condicions, segons fonts municipals, in-
salubres. L’operatiu policial es va saldar 
amb la  identificació de 12 persones de 
nacionalitat romanesa, xinesa i espanyola. 
5 d’aquestes persones van ser traslladades 
a les dependències del Cos Nacional de 

Policia de Sant Adrià de Besòs per com-
provar la seva possible situació irregular 
al país d’acord amb la Llei d’Estrangeria. 
Els Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Badalona van oferir ajut a les 7 persones 
restants, però únicament dues d’elles van 
acceptar-la. L’Àrea de Via Pública i Mobi-
litat va procedir, mitjançant 4 vehicles, a 
retirar les 4 tones de residus que aques-
tes persones havien anat acumulant amb 
el pas del temps. Es van retirar sobretot 
mobles, estris i deixalles, però també bi-

cicletes noves, ordinadors, televisions i ei-
nes per forçar cadenes. Segons l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia Albiol, l’existència 
d’aquest campament improvisat havia ge-
nerat nombroses molèsties al veïnat que 
en diverses ocasions va expressar el seu 
malestar als responsables municipals. 
Segons Albiol, “el campament havia anat 
agafant una dimensió considerable i, a part 
de les deficients condicions higièniques, 
estava creant en el barri problemes de con-
vivència”.

El passat 5 de juliol es a esfondrar el sos-
tre d’un pis del número 23 del carrer de 
Sant Hilari de Sacalm, al barri de Lloreda.  
L’esfondrament es va produir en l’àtic de 
l’edifici i va ser necessari el desallotja-
ment dels veïns residents al bloc afectat, 
de tres plantes, i de l’edifici del costat, fet 
que va afectar un total de 30 persones. Se-
gons l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, l’incident haurà estat provocat per 
una “combinació d’elements com són la 
manca de reformes del sostre de l’àtic i 

11 desallotjats després de 
l’esfondrament del sostre 
d’un edifici a Lloreda

l’eliminació d’envans interiors”. Tècnics 
municipals han constatat que les bigues de 
formigó del sostre es trobaven en força mal 
estat. Els veïns de l’edifici veí i part dels 
inquilins de l’immoble esfondrat van po-
der tornar a casa després que l’arquitecte 
municipal fes una revisió tècnica. L’Àrea de 
Serveis Socials i Salut va ordenar el rea-
llotjament d’11 persones en pensions de la 
ciutat. L’edifici va ser apuntalat per a major 
seguretat a l’espera de determinar les cau-
ses concretes del sinistre.
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El PP altera la moció a 
la comissió del cas Jurado
La Comissió d’Investigació per indagar els 
dubtes relatius a les suposades col·lectes 
de la Guàrdia Urbana va ser creada el pas-
sat dimarts. La moció presentada pel PSC i 
ICV-EUiA aprovada al darrer Ple estipulava 
que la comissió estaria formada per tres 
regidors populars, dos socialistes, un con-
vergent i un ecosocialista, i que entre ells 
s’escolliria un president. En aquest tipus de 
comissions, el president ha de ser l’alcalde, 
i aprofitant aquesta normativa municipal el 
PP va presentar ahir quatre representants, 
en comptes de tres; és a dir, els seus mem-
bres corresponents més Garcia Albiol, que 
exerceix de cap d’una comitiva investiga-

dora on hi serà el propi regidor de Segu-
retat, Miguel Jurado, a qui molts dits van 
assenyalar quan l’afer de les col·lectes va 
sortir a la llum. D’aquesta forma, la compo-
sició es divideix entre quatre representants 
del govern i quatre de l’oposició. A l’hora 
de prendre decisions per sufragi, en cas 
d’empat a quatre, a més, el vot de qualitat 
de l’Alcalde acabaria sent el determinant.  
L’oposició ha titllat aquesta maniobra com 
una “manca de democràcia” i assegura que 
“no respecta la moció que ells i el Partit 
Popular també van aprovar”. El PSC va afir-
mar que es tracta d’un “frau de llei” i que 
“no és de rebut alterar la composició amb 

l’excusa de que l’Alcalde ha de presidir la 
comissió”. Convergència i Unió, per la seva 
part, va considerar que aquest fet fa “per-
dre credibilitat al grup d’investigació, però 
també al PP”. Iniciativa-EUiA, en la mateixa 
línia, es preguntava “on és la democràcia?” 
en tot aquest assumpte. Finalment, Garcia 
Albiol presidirà una comissió composada 
per Miguel Jurado, responsable del cos im-
plicat en el batejat ‘cas Jurado’, Sònia Egea 
i Maria Jesús Hervàs, del PP; Jordi Serra i 
Francesc Serrano, del PSC; Ferran Falcó de 
CiU, tot i que ahir va ser present Mercè Rius 
per absència del líder convergent, i Carles 
Sagués d’ICV-EUiA.
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L’adjudicatària 
de la neteja 
viària, FCC, 
ha de passar 
l’examen de 
qualitat del 
servei
Dos anys després de la posada en marxa 
de l’actual contracte de neteja, adjudicat 
a l’empresa FCC, s’ha posat en marxa el 
servei de control de qualitat de la neteja 
viària i de la recollida de residus a Badalo-
na. Amb aquesta vigilància es pretén man-
tenir la qualitat de la prestació. El control 
de qualitat queda inclòs en l’oferta tècnica 
i econòmica de l’empresa adjudicatària i es 
valora en un cost de 25.000 euros anuals i 
per un període de 4 anys. L’àmbit d’actuació 
són els serveis de neteja viària, recollida 
de residus, manteniment de contenidors i 
gestió de les deixalleries. El regidor de Via 
Pública i Mobilitat, Daniel Gràcia, consi-
dera que amb aquest control de qualitat “es 
garanteix que la neteja viària i la recollida 
de residus a Badalona es duguin a terme 
d’una manera eficaç i amb una millora con-
tinua de la prestació”. L’encarregada de fer 
el control és Lovic SL, una empresa amb 
àmplia experiència en el sector del disseny 
i control de serveis urbans.

Aquest cap de setmana se celebra la pri-
mera edició del Badalona Tapas & Mid-
night Bath, organitzat pel Fòrum de Turis-
me local. Un conjunt de vint restauradors 
municipals oferiran les seves millors tapes 
a 2,5 euros. Els assistents podran gaudir 
d’una vetllada a l’aire lliure i d’activitats 
d’oci com un bany a mitja nit o una guerra 
amb pistoles d’aigua. L’acte, que tindrà lloc 
a la platja dels Pescadors, es durà a terme 
tant dissabte com diumenge. Amb la in-
tenció de promocionar l’oferta cultural i de 
lleure de la ciutat, cada estand participant 
lliurarà als seus usuaris una targeta amb 

Cap de setmana de 
tapes nocturnes a la 
platja de Badalona

una ressenya sobre un espai emblemàtic 
o un atractiu turístic de la ciutat. Aquells 
que vagin acompanyats per persones de 
fora de la ciutat rebran un obsequi. Un dels 
objectius d’aquesta iniciativa és descobrir 
la localitat de Badalona a gent de municipis 
veïns del Maresme o Barcelona aprofitant 
l’arribada del metro al centre de la ciutat 
o les connexions amb l’estació de trens. 
Aquesta primera edició del Badalona Tapas 
& Midnight Bath se celebrarà dissabte des 
de les 18 hores i fins a les 2 de la matinada, 
i diumenge de les 12 del migdia a les 22 
hores. 
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La pista de bàsquet 
de Sant Josep seguirà 
oberta dos anys més

La pista de bàsquet de Sant Josep continuarà opera-
tiva durant dos anys més si el centre es fa càrrec de 
les despeses de millora del sistema elèctric. D’aquesta 
manera es dóna un marge de temps a la renovació del 
conjunt de les instal·lacions  o bé a buscar un recinte 
alternatiu. El servei de bar, el teatre i la pista de hoc-
key hauran de tancar de manera imminent a l’espera 
d’assolir el pressupost necessari per a dur a terme les 
obres de millora i renovació de les instal·lacions. Des-
prés de l’anunci del tancament del Centre Parroquial 

Sant Josep davant la manca de seguretat de les infra-
estructures, l’ajuntament de Badalona ha mediat entre 
el centre i l’Obispat de Barcelona. De les negociacions 
mantingudes s’ha extret el compromís de mantenir en 
funcionament el servei de bàsquet, un dels que agluti-
na més usuaris, amb equips de totes les edats.  De fet, 
el Club ja ha posat en marxa el tercer Campus Urbà de 
Sant Josep. Constarà de 2 torns, del 27 al 31 d’Agost 
i del 3 al 7 de Setembre. Aquest campus va dirigit als 
nens nascuts entre el 2001 i el 2007.

S’amplia de 5 a 10 
anys el termini de 
devolució del deute 
amb l’estat

El Ple de l’Ajuntament va ratificar  en la 
sessió extraordinària celebrada divendres 
passat l’ampliació dels terminis per re-
integrar a l’Estat els deutes resultants de 
les liquidacions de la participació en els 
tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009. 
Amb el nou acord, el termini de devolu-
ció passa de 5 a 10 anys. En el cas de 
l’Ajuntament de Badalona la xifra a re-

tornar se situa al voltant dels 18 milions 
d’euros. El dictamen es va aprovar amb 
els vots a favor dels grups municipals del 
Partit Popular  i de Convergència i Unió. 
El grup municipal del Partit Socialista de 
Catalunya es va abstenir en la votació. El 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa es va 
quedar sol en votar en contra.
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  El Servei 
d’Orientació 
Jurídica 
sobre aquesta 
problemàtica 
social atén una 
mitjana de 10 
casos cada 
setmana

La Fundació Badalona Contra el Càncer va 
celebrar dissabte passat el tradicional So-
par de Blanc a les instal·lacions del Club 
Nàutic Bétulo. Els prop de 120 assistents, 
vestits al més pur estil eivissenc, van fer 
un donatiu a aquesta entitat local que des 
de fa anys lluita en contra de la malaltia. En 
total es van recaptar 5.000 euros. Fins ara, 
cada edició de la Marató Badalona Contra 
el Càncer havia servit per donar un aparell 
de recerca o tractament a l’Hospital Ger-

Es recapten 5.000 
euros en el Sopar de 
Blanc contra el càncer

mans Trias i Pujol. Amb els diners recap-
tats enguany, però, es vol ajudar a reformar 
les instal·lacions de les tretzena planta del 
centre hospitalari. En aquesta ocasió van 
participar al Sopar de Blanc els restaurants 
El Badiu del Micaco, El Cafè de les Antí-
podes, Can Pla, Bar El Círcol, La Galera 
Mar, La Sargantana, Can Frai, Tariq i Cafès 
Corbera. També van col·laborar en l’acte, 
Caves Gramona, Nestlé i Sarau 08911, que 
es va encarregar de la música.

Albiol reclama 
a la Delegació 
del Govern 
l’expulsió d’un 
delinqüent 
senegalès

L’ajuntament atén 51 badalonins 
amb problemes hipotecaris
El Servei Municipal d’Informació sobre 
Desnonaments ha atès des del passat 5 de 
juny, dia en que es va crear aquest servei, 
un total de 51 famílies de Badalona que 
es trobaven en situació de risc a causa de 
deutes hipotecaris. Aquestes dades es van 
posar de manifest en la primera reunió de 
la comissió mixta formada per l’Ajuntament 
de Badalona i la Plataforma d’Afectats per 
les Hipoteques que es va reunir dilluns 
passat. A la reunió de la comissió mix-
ta es va explicar que els Serveis Bàsics 
d’Atenció Social han tramitat els últims 
mesos ajuts econòmics a 300 famílies de 
Badalona amb un import total de 150.210 
euros. Amb aquests diners s’han resolt 
situacions relacionades directament amb 
la problemàtica de l’habitatge. El regidor 
de Serveis Socials i Salut, David Gómez, 
ha explicat que “en els últims mesos des 
de l’Ajuntament s’han evitat a Badalona un 
total d’11 desnonaments”. “Això ho hem 
aconseguit fent de mediadors amb les en-
titats bancàries i parlant amb els jutges”, 
ha afegit. “Amb aquestes actuacions hem 
aconseguit unes pròrrogues en els proces-
sos de desnonament que ens han servit per 
buscar solucions alternatives a cadascun 
dels problemes”, ha dit el regidor de Ser-
veis Socials i Salut. 
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El govern de Badalona sol·licita a la De-
legació del Govern que s’expulsi del país 
un delinqüent d’origen senegalès resident 
al municipi. L’última detenció d’aquest 
delinqüent reincident de 36 anys es va 
produir aquest mateix cap de setmana 
quan la Guàrdia Urbana el va descobrir 
mentre intentava robar el cablejat elèctric 
de l’enllumenat públic al polígon de Les 
Guixeres. L’Ajuntament es personarà com 
a acusació particular en la causa que ara 
s’obre pel robatori de cablejat. En els úl-
tims tres anys l’arrestat ha estat detingut en  
12 ocasions, les 5 últimes durant aquest 
2012. L’alcalde de Badalona ha afirmat que 
“és un autèntic escàndol que una persona 
que ha estat detinguda 12 vegades acusada 
de robatoris amb força, lesions a persones 
i conduir sense carnet de forma temerària, 
estigui al carrer al cap de 72 hores d’haver 
estar detingut”. El jutjat de Guàrdia va 
decretar hores després l’ingrés al Centre 
d’Internament per a Estrangers (CIE). El 
president del grup municipal de CiU, Fe-
rran Falcó, ha recordat que el govern local 
no té competències per expulsar ningú.
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El CAI vol Norel 
enlloc de Hettsheimeir 
i Báez s’acosta al 
Gran Canària 

Todorovic deixa la 
Penya i fitxa pel Barça

El pivot holandès del Fiatc Joventut Henk 
Norel (24 anys i 2m12) està en boca de to-
thom. El jugador és ara mateix l’objecte de 
desig d’alguns clubs de la lliga ACB perquè 
el seu catxé és baix. El verd-i-negre té com 
a prioritat quedar-se en el Fiatc Joventut 
però la situació econòmica està fent que les 
diferències econòmiques siguin gegants. 
Norel va desaprofitar la seva oportunitat 
durant la temporada quan el club li va oferir 
un contracte multianual en què cobrava uns 
250 mil euros per cada una de les tres tem-
porades que signava. Però el pivot, que ha-
via canviat de representant, no la va signar i 

El montenegrí va 
acabar contracte 
el 30 de juny; el 
Joventut rebrà 
una compensació 
econòmica per 
no anar al dret de 
tempteig 

Els tres verd-i-
negres són claus a 
la selecció espanyola 
mentre Ventura el 
van deixar fora a 
última hora

El fins el passat 30 de juny pivot del 
Fiatc Joventut Marko Todorovic jugarà 
la temporada vinent al Barça Regal. El 
conjunt blaugrana ha arribat a un acord 
amb el jugador i el montenegrí ha pre-
sentat l’oferta del Barça Regal a l’ACB. 
En principi la Penya té l’opció d’anar al 
dret de tempteig però no ho farà perquè 
econòmicament no s’ho pot permetre 
i, a més, el club blaugrana pagarà una 
compensació econòmica perquè el Fiatc 
Joventut no interfereixi el fitxatge. Todo-
rovic ha estat els últims quatre anys a la 
Penya després d’arribar de Montenegro 

en categoria júnior. El jugador era un dels 
pilars del futur del Fiatc Joventut però les 
seves discrepàncies amb el club -fa sis 
mesos va demanar marxar tot i que tenia 
contracte- han estat insalvables i al final 
el jugador ha preferit marxar. Ara caldrà 
veure a on juga Marko Todorovic perquè 
ell assegura que vol jugar minuts a l’ACB 
i per això marxa de la Penya però sembla 
que el club blaugrana el podria posar al 
vinculat, a la LEB Or on tindrà un equip. 
L’altre opció és que Todorovic vagi cedit a 
algun altre club de l’ACB com el Guipús-
coa de Sito Alonso.

Barrera, Suárez i Tomàs 
busquen l’or a l’Europeu sub-20
Álex Barrera, Àlex Suárez i Joan Tomàs disputa-
ran l’Europeu sub-20 que es celebra des d’ahir 
a Eslovènia. Les ciutats de Ljubljana, Domzale 
i Kranjska Gora acullen fins el 22 de juliol la 
competició amb els tres joves del Fiatc Joventut 
formen part de la selecció espanyola: els alers 
Àlex Barrera, Joan Tomàs i el pivot Álex Suárez. 
La selecció, que està dirigitda per Luis Guil, està 
enquadrat en el Grup C amb Turquia, Letònia i 
Geòrgia. Barrera i Tomàs buscaran repetir la fita 
aconseguida l’any passat a Bilbao, quan aquests 
dos jugadors van aconseguir la medalla d’or 

després la situació en què s’ha trobat la Pen-
ya ha fet que l’oferta de llavors quedès retira-
da. A hores d’ara la nova oferta és la meitat. 
És per això que clubs com el CAI Saragossa 
ha mostrat el seu interès per incorporar-lo si 
marxa Rafael Hettsheimeir. D’altra banda, un 
altre dels jugadors que està lluny de Badalo-
na és Eulis Báez que en les pròximes hores 
es podria concretar el seu fitxatge pel Gran 
Canària de Pedro Martínez que ahir va fitxar 
el cosí d’Andy Toolson: Ryan Toolson. Báez 
va haver de rescindir el seu contracte amb la 
Penya perquè el què tenia signat per aquest 
segon any era impossible de poder-li pagar.

en la passada edició del torneig al costat de 
l’exPenya Josep Franch i el pivot de la Penya 
Nacho Llovet. Barrera i Tomàs van tenir una gran 
actuació a la final contra Itàlia i alhora en tot el 
campionat disputat a la ciutat biscaïna. En el cas 
de Suárez el balear va guanyar l’estiu passat el 
Campionat d’Europa U18. La seva temporada al 
Prat li ha valgut per ser a la llista definitiva per 
disputar la cita continental. Qui s’ha quedat fora 
a última hora i de amb males formes per part de 
la Federació Espanyola és Albert Ventura a qui li 
van comunicar la decisió abans de marxar.
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El Prat jugarà a 
una LEB plata amb 
quinze equips

Villacampa es reunirà 
amb Baspenya 
per aclarir la situació

El president del Joventut Jordi Villacam-
pa ha convocat Baspenya per dilluns a la 
tarda per desmentir les informacions que 
hi ha per Badalona sobre el deute major 
del què en realitat és del Joventut. Bas-
penya és el grup d’accionistes majoritari 
del Joventut SAD (té el 24% de les ac-
cions) que presideix Marcel Riera, a qui 
la setmana passada es va assenyalar com 

La setmana passada el Prat va confirmar 
que Carles Duran continuaria sent el tèc-
nic del vinculat de la Penya a la LEB Plata. 
Del vinculat verd-i-negre només hi ha ara 
mateix quatre joves amb contracte que són 
Guillem Vives, Albert Homs, Gerbert Mar-
tí i Joonas Caven. També renovarà Roger 
Vilanova. Un dels jugadors que semblava 
que renovaria és el júnior Sergi Hernández 

La cita està 
prevista per 
dilluns a la tarda, 
un dia abans de 
sortir, en principi, 
oficialment del 
concurs de 
creditors

el successor de Villacampa, fet que va 
desmentir Baspenya amb un comunicat 
el dia després. Villacampa ha convocat 
les persones que formen part del consell 
de Baspenya i en principi es veuran les 
cares al Palau Olímpic i posaran en comú 
els números del concurs de creditors i la 
situació econòmica del club. Inicialment 
dimarts de la setmana vinent el Joven-

però de moment s’està plantejant jugar a 
la lliga EBA. Cald`ra veure que passa amb 
Barrera -amb contracte- i amb Ventura 
-que el volen renovar-. Tots dos podrien 
estar al primer equip. El Prat Joventut 
però haurà de saber com serà la seva lliga 
perquè ahir la Federació Espanyola només 
tenia vuit equips inscrits tot i que sembla a 
que seran quinze els equips que participin. 

tut podria sortir oficialment del concurs 
de creditors si no hi ha cap al·legació 
d’algun creditor –cosa poc probable– i 
serà llavors quan Jordi Villacampa ja va 
anunciar que faria una roda de premsa 
pública per explicar com ha estat el pro-
cés del concurs, quins passos s’han de 
fer d’ara endavant i com està el present 
i el futur. 
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El nou 
organigrama 
tècnic vol 
mantenir part 
de la columna 
vertebral de 
l’equip de 
Márquez

Els fitxatges 
no triguen en 
anunciar-se

Marcos, Bueno i Joaquín, renovats
Marcos Pérez ha renovat pel Badalona. 
Era prioritari. Era el fonament a través 
del qual s’havia de començar a edificar 
el nou Badalona. L’estructura tronto-
llaria, de no haver-se comptat amb ell. 
Sabent que ha acceptat continuar jugant 
pel Badalona, el nou projecte té una 
base sòlida i robusta, que assegura que 
la resta de l’edificació podrà descansar 
en un pilar que segur que serà resistent 
i no es trencarà amb facilitat. Les seves 
aturades, el seu lideratge, el seu sempre 
encertat joc amb els peus i el bon rotllo 
que transmet van fer d’ell un dels homes 
més determinants durant la temporada 
passada. Va ser el porter menys golejat 
del grup. Espectacular quan pot ser-ho i 
segur sempre, Marcos era un dels por-
ters més interessants del mercat de la 
Segona Divisió B. Va aguantar un any a 
l’ombra de David Valle, sense queixa. El 
curs passat se li va donar l’alternativa, i 
va respondre amb escreix. Malgrat que 
les negociacions van allargar-se, el club 
l’ha sabut convèncer. I Marcos ha prio-
ritzat el Badalona per sobre de la resta. 

JOAQUÍN I BUENO TAMBÉ SEGUEIXEN 
Dos jugadors més han allargat el seu 
compromís amb el CF Badalona un curs 

La Secretaria Tècnica escapulada no 
para de treballar i els fitxatges es suc-
ceeixen un darrere l’altre. Dos noms més 
s’uneixen al davanter Gabri, que ve de ju-
gar al Dénia, i a Sergi Pérez, defensa del 
Vilanova, que han estat els primers re-
forços. Ambdós arriben per ocupar dues 
places que han quedat vacants després 
de les recents baixes. Álex Sánchez serà 
el suplent de Marcos a la porteria. Barce-
loní i format a les categories inferiors del 
Barça, té 21 anys i en les dues últimes 
temporades ha militat en el Saragossa B 
i l’Alabès. Si un dels reforços és un no-
vell, l’altre és un fitxatge de garanties, un 
defensa experimentat que en el seu dia 
va arribar a jugar a Primera amb el Tene-
rife. Es tracta de David Bermudo, lateral 
esquerre que arriba del Sabadell, on ha 
jugat les tres darreres temporades. El seu 
gran èxit esportiu va ser la consecució 
del títol mundial sots-20 amb la Selec-
ció Espanyola a l’any 1999, on va formar 
combinat amb futbolistes com Xavi Her-
nández, Iker Casillas i Carlos Marchena 
entre d’altres. Bermudo és natural de 
Santa Coloma de Gramenet.

més. Tots dos, sense ser indiscutibles 
durant la passada campanya, sí que van 
ser dos habituals titulars en qui Manolo 
Márquez confiava regularment.  I poden 

ser dos bons complements d’equip per 
Albert Càmara, que juntament amb Ma-
nolo Gómez estan intentant mantenir a 
alguns dels jugadors del curs passat, 

El 16 de juliol, 
data d’inici de la 
pretemporada

Miguel Ángel Sánchez es 
presenta públicament 

Sembla que va ser ahir, quan el Badalona 
de Manolo Márquez va posar contra les 
cordes el Tenerife a la primera fase de la 
promoció d’ascens a Segona Divisió. Però 
el cert és que d’això ja fa moltes setmanes, 
i aquell Badalona s’assembla molt poc a 
l’actual. El nou Badalona, el que haurà de 
dirigir des de la banqueta Albert Càmara, 
començarà a rodar en pocs dies. Està pre-

Dilluns a la tarda al BCIN, Miguel Ángel 
Sánchez va convocar a la premsa per do-
nar a conèixer públicament la seva figura 
i presentar el projecte que la junta que ell 

encapçala té pensat dur a terme. 
El nou president es va reconèixer un va-
lent, però alhora un inconscient per haver 
acceptat presentar-se com a candidat a la 

per tal que l’equip no hagi de començar 
absolutament des de zero. 
La renovació de Joaquín és important 
per donar solidesa a un mig del camp 
que havia quedat coix amb les últimes 
baixes. Igualment, Manolo Bueno és a 
hores d’ara l’únic davanter de l’equip.

presidència. Estava acompanyat pel vi-
cepresident primer, Francisco José Gon-
zález, el vicepresident esportiu, Cándido 
Viana, i el responsable del futbol base, 
Ramón Díaz. En un discurs d’uns set mi-
nuts, el màxim mandatari escapulat va re-
passar l’actualitat de l’entitat i va esmentar 
els objectius i les metes que la junta s’ha 
marcat. 
Va mostrar-se integrador, pretenent que 
tothom a la ciutat se sentís partícip del 
nou Badalona. I va explicar que tres eren 
els eixos sobre els quals havien de girar 
les principals mesures de la nova direc-
tiva: la construcció del nou camp, donar 
solidesa al futbol base i aconseguir es-
tabilitzar les despeses i el pressupost. 
Sánchez va tenir paraules d’agraïment i 
estima per Felipe Martínez i per l’empresa 
Tusgsal, a la que va considerar essencial 
en el futur immediat del club.

vist que sigui dilluns i dimarts vinent quan 
es duguin a terme les habituals revisions 
mèdiques per, posteriorment, començar 
els entrenaments. El gran dubte és saber 
el nombre d’efectius amb què el cos tècnic 
comptarà en aquests primers dies, ja que 
la plantilla encara no està tancada. L’equip 
jugarà els Històrics, contra el Cornellà, el 
Jupiter, el Mataró i el Terrassa.
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La promoció 
d’ascens ha 
estat el gran 
aparador per 
molts dels ja 
ex jugadors 
escapulats

Desbandada general de la 
plantilla del curs passat
El capítol de sortides és, per ara, força 
més prolífic que el d’entrades. De fet, 
estrictament no es pot dir que els ju-
gadors que estan signant amb d’altres 
equips siguin baixes, ja que donat que la 
vinculació de tots ells amb el Badalona 
va finalitzar el passat 30 de juny, des de 
llavors han estat lliures per negociar. 
El cartell dels que eren jugadors del Ba-
dalona -de la majoria d’ells, si més no- 
és notable. La bona temporada de l’equip 
i la gran primera eliminatòria del play off 

jugada contra el Tenerife va provocar que 
clubs d’arreu de l’estat apuntessin els 
noms dels futbolistes que llavors entre-
nava Manolo Márquez, conscients que la 
gran majoria quedaven lliures. 
Els que han sortit millor parats de mo-
ment han estat Álex García i César 
Soriano, ambdós habituals ocupants 
de la banda esquerra del Badalona del 
curs passat. Jugaran a Segona, amb el 
Deportivo Guadalajara. Ceballos s’ha 
compromès amb el Cartagena, un recent 

descendit a Segona B que aspira a tor-
nar a la categoria de plata. Goikoetxea 
també ha signat per un aspirant a pujar, 
l’Amorebieta, que ja va jugar el playoff 
d’ascens el passat mes de maig. Serra-
mitja ha marxat al Girona, però jugarà 
cedit al Llagostera, l’equip català que 
millor s’està reforçant. Pugui, en canvi, 
ha decidit incorporar-se al Terrassa, que 
juga a Tercera. També s’han fet oficials 
les baixes de Vázquez i de Ricardo Moli-
na, el que va ser suplent de Marcos.

Sant Gabriel Femení

Cap a Suècia havent 
guanyat a Donosti

Mentre encara no s’han desvetllat nove-
tats pel que fa a la configuració de la 
primera plantilla, el Sant Gabriel Femení 
continua sent notícia, merescudament i 
per enèsima setmana consecutiva, pels 
èxits dels seus equips base. Fa set dies 
explicàvem que  un dels equips cadets 
de l’entitat estava disputant la Donosti 
Cup, un prestigiós torneig d’estiu que 
aplega nombrosos equips masculins 
i femenins de base procedents d’arreu 
del món. Doncs bé: les joves futbolis-
tes adrianenques van tornar a casa amb 

el títol sobre el braç, doncs van acabar 
imposant-se a l’Atlético de Madrid en la 
gran final, després de superar les ma-
drilenyes en la tanda de penals. Aquest, 
però, podria no ser el darrer títol d’estiu 
pel club, ja que l’aleví A i l’infantil B viat-
gen aquesta setmana cap a Suècia per 
disputar la Gothia Cup. D’altra banda, 
l’alma màter del Sant Gabriel Femení, 
Joan Llandrich, va ser premiat per la 
Federació Catalana en la recent Nit de 
l’Esport Català per la seva dedicació a 
l’entitat gabrielista.
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Es confirmen els mals auguris: el sènior Copa 
de l'ABB desapareix per motius econòmics 
El que era un rumor a veus ja és tota una 
realitat: el sènior A de l'ABB, que l'any pas-
sat va jugar a Copa Catalunya després de 
renunciar a la seva plaça d'EBA, ha des-
aparegut. Les causes, pura i simplement 
econòmiques. Així ho ha confirmat el 
president del club, Josep Cifuentes: "fent 
realitat el primer mandat dels principis de 
la fundació de l'ABB –que resa el següent: 
'fins on esportiva i econòmicament pu-
guem estar...'–, hem pres la decisió de ser 
realistes i saber fins on es pot i fins on no 
es pot arribar". 
El projecte del conjunt badaloní es va ini-
ciar tenint en compte un recursos determi-
nats, suports que temporada rere tempora-

da, i així durant un total de set campanyes, 
han anat disminuint. Al mateix temps, a 
més, els costos s'han incrementat, "fent 
irrealitzable el fet de poder mantenir un 
equip a Copa Catalunya". El president de 
l'ABB, però, no perd la memòria: "tan-
quem un cicle del que ens sentim orgullo-
sos, gràcies a l'aportació dels excel·lents 
tècnics i jugadors que han format part 
dels equips en les diferents campanyes. 
No oblidem tampoc aquells que, des de 
l'anònima labor directiva, han estant apor-
tant la seva desinteressada col·laboració". 
I ara què toca? Cifuentes ho té clar: "con-
tinuar amb el treball que en cap moment 
hem aturat, que és fomentar el bàsquet a 

Els Badalona Dracs reforcen el seu equip tècnic amb 
tres incorporacions internacionals i de luxe
Un cop finalitzada la temporada, els equips 
comencen a reforçar-se de cara a la pro-
pera campanya. I els GAP Badalona Dracs 
també han començat a fer-ho. En aquesta 
ocasió, els reforços són a l'staff tècnic de 
l'entitat. El club badaloní ha decidit comp-
tar per a la secció sènior –a part de amb els 
ja coneguts Óscar Calatayud com a 'head 
coach' i Alfonso Molongua com a assistent 
d'atac– amb un entrenador de defensa, un 
tècnic assistent de RB's (Running Back) i 
un entrenador assistent de secundària. 
Els fixatges en qüestió són Jesús Fer-
nández com a coach de defensa. Aquest 
entrenador espanyol de 39 anys ha diri-

Els Castellers de Badalona brillen a Premià de Mar
Després de participar, dissabte passat, a 
la festa major del barri badaloní del Front 
Marítim, en què es va inaugurar, juntament 
amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona, 
una estàtua de l’Anís del Mono amb un 
pilar de quatre, els Castellers de Badalo-
na es van coronar a Premià de Mar.  Els 
badalonins van actuar al municipi costa-
ner en motiu de la festa major del poble, 
acompanyats pels Capgrossos de Mataró. 

Poliesportiu

La colla va plantejar un objectiu clar per 
aquesta diada: superar tots els seus re-
gistres. La intenció era portar de nou el 
cinc de set i el quatre de set amb agulla i 
acompanyar-ho amb la cirereta del pastís: 
el dos de set, aconseguit carregar el nov-
embre passat. Les proves als assajos au-
guraven una bona actuació a Premià, però 
la colla no es podia relaxar. Amb una forta 
campanya amb el hashtag #objectiu3005, 

les categories inferiors i mirar cap el futur 
amb optimisme". El president té uns objec-
tius molt marcats: "pels pròxims tres anys 
volem fer realitat el creixement qualitatiu 
dels equips de formació i, respecte el sè-
nior, aconseguir que s'integrin el màxim 
nombre de jugadors procedents de les 
categories inferiors. Però com no, sense 
renunciar a ascendir fins allà on "esportiva 
i econòmicament puguem estar". 
Amb aquesta idea, el primer equip, que 
jugarà a Tercera Catalana, compta amb 
cinc jugadors del júnior amb el qual l'A.E. 
DOSA va contribuir a la fundació de l'ABB 
i que segueixen a l’entitat, com també amb 
dos membres procedents del Sots-21.

git els Búfals JR (1992-1999), al sènior 
dels Búfals (1998-2000 com entrenador 
de defensa) i els Argentona Bocs (2003-
2012, entrenador principal). També va ser 
assistent de LB's, coordinador de defensa 
i entrenador principal de l'equip nacional 
espanyol júnior (1994-2000) i tècnic prin-
cipal de la selecció absoluta (2001-2004).
Jairo Ceballos, mexicà de 27 anys, a 
part de coordinar els corredors dels Dracs, 
portarà l'equip júnior amb Alfonso. Aquest 
tècnic  va iniciar la seva activitat esporti-
va al futbol americà als 14 anys a l'equip 
Daines del CUM del Centre Universitari 
Mèxic. Mentre realitzava els seus estudis 

superiors va ser coach de RB's i coordina-
dor ofensiu dels Daines del CUM. La tem-
porada anterior ja va col·laborar amb GAP 
Badalona Dracs amb els RB's.  
Simon Rowley s'encarregarà de la se-
cundària. Aquest entrenador australià, di-
plomat en Educació Física, té una dilatada 
carrera com a jugador professional a països 
com Escòcia, Austràlia o Amèrica. Com a 
tècnic ha estat al júnior i sènior d'equips 
com el escocès Dundee Whalers Ameri-
can Football o els Nunawading Warriors 
American Football. L'any passat, a la recta 
final de temporada, ja va col·laborar amb 
l'esquadra badalonina.

els Castellers de Badalona van aconseguir 
arrossegar més d’un centenar d’efectius i 
plantar-se a la vila premianenca amb les 
piles carregades. I a segona ronda de la 
jornada va arribar el plat fort: el dos de set. 
Una sotragada massa prematura, amb la 
pujada de l’enxaneta, va fer pensar el pitjor. 
Però el tronc, amb més experiència que 
en la primera ocasió, va saber controlar el 
moviment i redreçar-lo fins al moment de 

l’aleta. Després de l'ensurt i amb molta ten-
sió, els badalonins van poder descarregar 
el castell per primer cop a la seva història. 
Tancat l'acte amb un quatre de set amb 
agulla, la colla micaco va aconseguir els 
seus millors registres. Aquest dos de set 
és una mostra del millor inici de temporada 
que han fet mai. Els resultats els impulsen 
unes posicions al rànking per poder parti-
cipar al Concurs de Castells de Tarragona.
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Continuen les Nits d’Estiu del Museu a 
l’Anís del Mono de la mà de la cantautora 
Maria Coma. El concert tindrà lloc aquest 
divendres, quan l’artista presentarà “Mag-
nòlia”, el seu quart disc. Abans però, els 
assistents gaudiran d’una visita guiada per 
les instal·lacions d’aquesta emblemàtica 
fàbrica situada a la façana marítima de Ba-
dalona. Ja fa anys que el Museu altera la 
seva programació coincidint amb l’època 
d’estiu amb l’objectiu de fer difusió no no-

més de les termes romanes i el Decuma-
nus sinó també de la resta del patrimoni 
local. Una part important d’aquest llegat és 
el passat industrial de la ciutat i les naus, 
moltes d’elles d’estil modernista, que en-
cara es mantenen. Una de les més interes-
sants és sens dubte la de l’Anís del Mono. 
Durant aquest juliol, el Museu ofereix visi-
tes a una de les destil·leries més recone-
gudes internacionalment. Els recorreguts 
són complementats amb un espectacle 

Maria Coma actua en les Nits 
d’Estiu del Museu a l’Anís del Mono

Els periodistes Ferran Casas i Joan Rusiñol, 
acompanyats del també periodista Iu Forn, 
han presentat aquest dimecres el seu llibre 
“Començar de nou” a la seu d’Òmnium Cul-
tural a Badalona. L’obra, que duu per subtítol 
“Catalunya debat el seu futur: singularització 
o independència”, analitza com seran les re-
lacions polítiques entre Catalunya i Espanya 
en un context de crisi econòmica. Segons 
els autors, el dèficit fiscal insostenible ha fet 
grinyolar un estat autonòmic que es va aca-
bar de completar la passada dècada. El llibre, 
que compta amb un pròleg del badaloní Toni 
Soler, recull les visions de diverses perso-
nalitats. Una d’elles és la de Muriel Casals, 
presidenta d’Òmnium Cultural, qui afirma 
que “els catalans no acceptarem una simple 
millora del sistema de finançament “.

Òmnium projecta cinema 
en català a la fresca

“Començar de nou’”, de 
F. Casas i Joan Rusiñol

A banda de les propostes musicals 
d’Òmnium del Barcelonès per aquest es-
tiu, la delegació comarcal ha programat 
també un cicle de cinema a la fresca al 
Donzella Beach Club. Les projeccions, 
obertes a tothom, pretenen posar en valor 
la indústria audiovisual catalana i fomentar 
espais de consum de cultura. La primera 
pel·lícula que s’ha pogut visionar és “He-

rois”, d’Albert Espinosa i Pau Freixas. El 
proper 19 de juliol al vespre es projectarà 
“Midnight in Paris”, de Woddy Allen, una 
comèdia romàntica que va comptar amb el 
suport de la productora catalana Mediapro. 
Després que aquest estiu se suprimís el 
tradicional cicle de Cinema a Baix a Mar 
al Club Natació, Òmnium ha apostat per 
prendre el relleu i fer-ho en català.

10 anys de 
Gospel Sentits!
El teatre Zorrilla acull el proper diu-
menge a les 19 hores la darrera pro-
posta del cicle Badalona a Escena. La 
coral Gospel Sentits oferirà un con-
cert que servirà per fer un recorre-
gut pels seus 10 anys de trajectòria 
musical. Aquest nou projecte, titulat 
“10 anys sentits”, potencia el dina-
misme amb entrades i sortides de 
l’escenari. El darrer espectacle de la 
banda badalonina inclou una posada 
en escena senzilla però molt atracti-
va, connectant amb el públic i fent-
lo vibrar a través de les seves veus 
i el ball. Gospel Sentits oferirà un 
concert on els intèrprets combinen 
versions actuals de cants espirituals 
negres, amb el gospel més tradicio-
nal, a més de fer diverses incursions 
a d’altres estils com ara el swing, el 
soul o el rock’n’roll.

La sala El Refugi acull una exposició 
col·lectiva amb motiu del Cryptshow Festi-
val, un cicle dedicat al cinema de terror i de 
gènere fantàstic que se celebra a Badalona 
de l’11 al 15 de juliol. Aquesta mostra, si-
tuada a la sala d’exposicions de la plaça de 
la Vila, recull l’obra de vint-i-cinc artistes. 
El denominador comú de totes les pintures 
han estat les cases encantades. Castells, 
masies, pisos i edificis sinistres habitats 
per éssers temibles han servit com a  mo-
tiu d’inspiració per als artistes. La mostra 
compta amb la participació d’artistes lo-
cals com Toni Benages Pla, David Gonzá-
lez, Rubén Pellejero, autor del cartell del 
Cryptshow Festival 2012, Toni Benages 
Gallard i David Ballester. Durant la inaugu-
ració es va presentar al públic el videoclip 
del grup Suite Momo, anomenat “Diony-
sos” i dirigit per Guy Pérez, col·laborador 
en films com “El Orfanato” i “Eva”
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musical. Els concerts se celebren cada 
divendres. Després de l’actuació d’Atrium 
Quartet, aquest divendres arriba el torn 
de Maria Coma. El públic gaudirà de les 
seves cançons mentre gaudeix de l’aigua 
de Badalona, una barreja d’Anís del Mono 
i granissat de llimona. L’èxit de les Nits 
d’Estiu ha propiciat que les sessions es 
doblin, a les 20 hores i a les 22:30 hores. 
La darrera actuació del cicle serà el proper 
20 de juliol a càrrec de Gumbo Jazz Band.



Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@gestiocomunicativa.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.com  · Contacte Redacció: redaccio@diaridebadalona.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:


