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La festa 
està en crisi

S’anul·len la majoria d’actes de la Festa Major 
d’Agost per manca de pressupost

Foto: Pepe Ros

Segueix-nos al twitter @diaridebadalona

La pressió 
veïnal deté un 
desnonament 
doble al barri 
de Montigalà
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La Festa Major d’Agost està de dol
El govern decideix anul·lar bona part dels actes i només es mantenen els focs d’artifici i les sardanes

L’Ajuntament de Badalona ha decidit suspendre 
aquest any la celebració de la majoria dels ac-
tes de la Festa Major d’Agost a causa de la difí-
cil situació econòmica que pateix l’Ajuntament. 
Els únics actes que sí se celebraran seran els 
focs artificials previstos per al dia 14 d’agost i 
les sardanes del dia 15. L’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, ha explicat que la Festa 

Major d’Agost tenia un cost de 50.000 euros 
que es gastaven en els actes corresponents 
a només dos dies i que aquesta despesa s’ha 
considerat excessiva. Finalment només hi haurà 
la despesa de 8.000 euros corresponents als 
focs artificials. L’alcalde ha recordat que malgrat 
la difícil situació econòmica Badalona ha pogut 
comptar aquest any amb unes Festes de Maig 

tan dignes com les d’anys anteriors, i que això 
ja ha suposat un esforç important per a les ar-
ques municipals. Garcia Albiol ha lamentat la 
suspensió de la majoria d’actes de la Festa Ma-
jor d’Agost, però ha destacat que “el moment 
econòmic és excepcional i obliga a prendre de-
cisions excepcionals”. “Aquesta és una mesura 
que prenem a contracor i per responsabilitat”, 

 El pressupost 
de la festa passa 
de 50.000 euros 
el 2011 a 8.000 
euros enguany

 Entitats de 
cultura tradicional 
demanen 
alternatives a la 
crisi per celebrar 
una festa popular

Algunes 
entitats estàn 
en desacord
Algunes entitats de cultura tradicional i 
popular de la ciutat ja han mostrat el seu 
rebuig a la retallada aplicada sobre la 
programació de la Festa Major d’Agost. 
Demanen explicacions al govern local i 

ha afegit. Amb l’objectiu d’alleugerir les arques 
municipals, el nombre d’actes programats 
aquest estiu passarà de prop d’una dotzena de 
l’any passat a només dos. De fet, l’any 2011 la 
regidoria de cultura ja va aplicar una reducció 
del 20% en el pressupost destinat a aques-
tes celebracions. Des del grup municipal de 
Convergència i Unió, el regidor Ferran Falcó 
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lamenta que no es tinguin amb més estimes 
les històriques festes del mes d’agost. Segons 
Falcó, la crisi farà que aquest estiu moltes famí-
lies badalonines optin per passar les vacances 
a la ciutat, motiu pel qual, caldria oferir-los uns 
actes de qualitat que serveixen per entretenir i 
alhora per preservar els trets característics i ori-
ginals de la Festa Major d’Agost.

asseguren que en moments de crisi cal 
potenciar la tasca que realitzen les en-
titats per aconseguir celebrar unes fes-
tes de qualitat sense un gran perjudici 
econòmic. Segons ha explicat pública-
ment Laia Sabater, membre del grup de 
Diables, “per muntar una festa no només 
calen diners, és necessari prendre exem-
ple dels organitzadors de la Festa Major 
Alternativa ja  que cal tenir en compte el 
teixit cultural de la ciutat”. 

Segueix-nos al web, facebook i twitter: 
diaridebadalona.com · facebook.com/diaridebadalona · @diaridebadalona 
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Astorat, bocabadat i esmaperdut vaig quedar el passat dimecres dia 11 de ju-
liol, quan llegeixo als diaris que en la constitució de la comissió d’investigació 
sobre la col·lecta que alguns individus en nom de la Guàrdia Urbana, feren en 
diversos comerços de la ciutat, a fi i efecte de esclarir-ne els responsables, 
quin superior ho va autoritzar, quans diners es van recaptar i quina destinació 
s’ha donat a aquests fons; tot això després que les primeres declaracions 
del regidor responsable Miguel Jurado, en el sentit que es tractava d’una 
col·lecta en favor de l’Associació Deportiva de la Guardia Urbana, fossin im-
mediatament desmentides pels directius de la esmentada associació.

Dic que vaig quedar cama-segat, pel fet que sense cap mena de pudor de-
mocràtic i mostrant poques ganes de resoldre la qüestió, el Partit Popular, 
sense tenir la majoria absoluta al consistori, col·loca 4 representants seus, 
i determina la presidència, amb el vot de qualitat inherent, en la figura de 
l’Alcalde Garcia Albiol; qüestió que contravenia de manera flagrant l’esperit 
dels qui presentaren la moció que es va aprovar en el darrer ple municipal, on 
es determinava havia de ser formada per 3 membres del PP, 2 del PSC, 1 de 
CiU i 1 de ICVEUiA i que entre aquests 7 membres escollirien la presidència. 
Es fa del tot evident que els populars, tenen por que la comissió, aclareixi el 
problema i les seves conclusions comportin serioses implicacions de mem-
bres del seu partit en l’afer; per tant i potser per allò que “Mas vale prevenir 
que curar”, d’entrada es garanteixen que cap conclusió pot ser aprovada si no 
compta amb el seu recolzament.

Però per si tot això fos poc, a més a més tenen el desvergonyiment de posar 
al principal imputat, el regidor que va ser enxampat en flagrant mentida, Mi-
guel Jurado com a membre de la comissió; on es vist que sigui democràtic 
ser jutge i part? Sense cap mena de dubte, Garcia Albiol i els seus, no estan 
fermament convençuts del principi napoleònic, on s’afirma que “si vols que 
un assumpte no es resolgui crea una comissió”, i per si de cas es garanteixen 
una majoria absoluta, que en cap cas els ciutadans els hi ha atorgat.

Jo penso que aquest assumpte, és de gran importància a la nostra ciutat, 
doncs atempta contra els principis bàsics del règim democràtic on cap ins-
titució pública pot, ni tant sols ser sospitosa de canviar favors per diners als 
ciutadans, i això els haig de dir amics, que té tot el caire de ser així. Com 
es pot entendre sinó que en nom de la Guàrdia Urbana es demanin diners a 
comerciants sense que tothom entengui que es a canvi de fer la vista grossa 
a petites irregularitats o evitar molestes inspeccions?  

En aquests moments que a Espanya estem vivint uns temps molt i molt durs 
per una majoria de ciutadans i on el partit que ens governa tant a nivell de 
l’estat com a Badalona, està seriosament compromès en gravíssims afers de 
corrupció, em costa acabar d’entendre que Garcia Albiol, no hagi sortit al pas 
d’aquesta greu sospita que els cau a sobre de manera ràpida i contundent, i 
sense necessitat de comissió, cessi a qui hagi de cessar i sancioni a qui hagi 
de sancionar, donant paral·lelament tot tipus d’explicacions als ciutadans. 
No ha estat així i pel que sembla la comissió ben poca cosa aclarirà, però 
jo us asseguro amics lectors que aquesta vegada, l’assumpte no quedarà 
impune, doncs el que no facin els polítics ho faran directament els ciutadans. 
Recorden el Watergate?

AMB EL “CAS JURADO” A 
BADALONA ENS PRENEN EL PEL

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

LA COLUMNA
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Comencen les obres de la nova 
comissaria de policia a Sant Roc

Tot i que havia d’estar enllestida la passada 
primavera, finalment ja han començat les 
obres d’instal·lació de la comissaria de la 
Guàrdia Urbana al barri de Sant Roc. Es 
tracta de mòduls prefabricats que s’han si-
tuat a la plaça Camarón de la Isla. En con-
cret, són sis barracons amb una superfície 
total de 100 metres quadrats, on es donarà 
servei durant les 24 hores del dia als veïns 
dels barris de la zona sud de la ciutat. A 
banda de les patrulles de policia local ja 
existents, en aquesta caserna de Sant Roc 
hi treballaran entre 2 i 3 a cada torn. En 
conjunt, 8 efectius de la Guàrdia Urbana 
han estat destinats a aquesta comissa-
ria. Es calcula que les obres d’instal·lació 
d’aquests mòduls quedin enllestides en 
unes tres setmanes.

El PSC lamenta els costos del Punt de Trobada 
després del tancament del Casal de Mares i Pares
El grup municipal del PSC lamenta que 
les obres d’adequació del Punt de Trobada 
per  a casos conflictius de pares separats 
amb fills suposin un cost per a les arques 
municipals. Segons el president del PSC 
a Badalona, Jordi Serra, el govern es va 
comprometre a obrir aquest centre a cost 
zero després de decidir tancar el Casal de 
Mares i Pares per manca de pressupost. 
Serra lamenta que “el govern tanqués un 
servei que prestava atenció a 800 famí-
lies badalonines per obrir-ne un altre de 
comarcal que es podria haver ubicat en 
qualsevol altre punt de Badalona, Sant Co-

loma de Gramenet o Sant Adrià de Besòs”. 
El líder socialista assegura que les obres 
que s’efectuen per adequar suposen una 
despesa de 27.500 euros. El regidor de 
seguretat, Miguel Jurado, ha matisat que 
la inversió efectuada ha estat de 17.500 
euros. Jurado afirma que la Generalitat 
assumirà les despeses de gestió, prop 
de 150.000 euros l’any. I afegeix que fins 
ara s’ha ocupat l’ala esquerra de l’edifici 
deixant lliure l’espai dedicat al Casal per, 
en cas d’aconseguir diners, poder tornar a 
obrir el servei prestat als pares i mares per 
conciliar família i feina.

Treballadors dels jutjats s’oposen a 
més retallades i demanen millores
Els treballadors de l’administració judicial 
de Badalona exigeixen que les retallades 
anunciades per l’executiu central al con-
junt del funcionariat no se sumin a les ja 
aplicades pel govern de la Generalitat. As-
seguren que des de l’inici de la crisi el seu 
poder adquisitiu s’ha vist rebaixat en uns 
300 euros al mes de mitjana i reclamen 
que la tisorada s’aturi. Fa unes setmanes 
els treballadors dels jutjats de Badalona ja 
es van manifestar per denunciar les condi-
cions en què es troben les dependències 
judicials i la pèrdua de drets laborals.

Marxem de vacances. Tornem el 7 de setembre
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LA COLUMNAEls teatres municipals trepitgen 
fort després de les vacances

  La renovació 
d’abonaments es 
podrà fer a partir 
del 23 de juliol i 
la venda de nous 
abonaments serà 
a partir del dilluns 
3 de setembre, el 
preu serà de 68 
euros

Els teatres municipals de Badalona (Zo-
rrilla, Principal i Blas Infante) segueixen 
apostant pel teatre professional de qualitat 
i per fer pujar a als escenaris locals a ar-
tistes de referència. A partir de desembre 
i fins a finals d’any, els espectadors po-
dran gaudir d’obres de teatre reconegudes 
àmpliament per la crítica com “Incendis”, 
un dels darrers èxits teatrals del moment, 
amb Clara Segura i Julio Manrique. Forma 
part també de la programació del darrer 
quadrimestre de l’any la interpretació del 

poema èpic de Verdaguer, “Canigó”, reci-
tat per Lluís Soler i “Celobert” amb Josep 
Maria Pou. Badalona també comptarà amb 
l’actuació de Berto Romero, un dels mo-
nologuistes més mediàtics. Pel que fa a la 
música, Sílvia Pérez Cruz presentarà el seu 
nou espectacle “11 de novembre”, el seu 
primer disc en solitari. Qui ho prefereixi 
també tindrà la possibilitat d’assistir al 
concert de Juan Perro, el cantant i com-
positor del grup de rock dels anys 80 i 90, 
Radio Futura; d’ Ismael Dueñas, de Mar 

Serra o gaudir de la música interpretada 
per la Banda Simfònica de Badalona. El 
circ també serà un dels protagonistes de la 
recta final d’aquesta temporada de la mà de 
La Xarxa. El pallasso Tortell Poltrona par-
larà de “Grimègies” i La industrial teatrera 
buscarà la complicitat de l’espectador amb 
“Riures d’emergència”, un espectacle de 
la Fundación Theodora, especialitzada en 
visites als nens hospitalitzats. En el camp 
de la dansa, es podrà veure Cesc Gelabert 
o a Marta Carrasco.

Segueix-nos al web, facebook i twitter: 
diaridebadalona.com · facebook.com/diaridebadalona · @diaridebadalona 

Els Mossos d’Esquadra van detenir diven-
dres passat una veïna de Badalona i dos 
homes amb residència a Barcelona acusats 
de disparar a un joier a la mà en intentar 
atracar el seu negoci. Segons fonts poli-
cials, el delicte va tenir lloc en un establi-
ment del barri de Sant Martí de la capital 
catalana. Els arrestats, que acumulaven 
delictes similars en el seu historial delic-
tiu, van ser detinguts a Badalona mitja hora 
després de fugir de la joieria sense el seu 

Fereixen amb arma 
blanca un joier i fugen a 
a Badalona sense el botí

botí. La investigació continua oberta i els 
tres detinguts ja han passat a disposició 
del jutge després d’haver declarat a comis-
saria. La víctima, que va resultar ferida lleu, 
va ser atesa a l’Hospital del Mar de Barce-
lona i traslladada per efectius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques. Encara no fa dos 
anys que un altre propietari d’una joieria, 
també del barri de Sant Martí, va morir com 
a conseqüència de les ganivetades que va 
rebre en ser assaltat.
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Detenen un 
home a Badalona 
amb 546 ocells 
per vendre al 
mercat il·legal
La policia va detenir aquest dimarts a Ba-
dalona un veí de Sant Boi de Llobregat a 
qui va confiscar 546 ocells que transpor-
tava en una furgoneta. Segons fonts poli-
cials, els exemplars haurien estat comprats 
a caçadors furtius de la Comunitat Valen-
ciana. Es calcula que la posterior venda 
d’aquests ocells hauria suposat un guany 
per al detingut de prop de 100.000 euros, 
uns beneficis que hauria extret de la ven-
da il·legal de 5.000 aus. La policia sospita 
que l’arrestat efectuava viatges setmanal-
ment al País Valencià, d’on tornava amb 
més exemplars que emmagatzemava en un 
local de Sant Adrià de Besòs per després 
distribuir-los en diferents mercats il·legals 
que se celebren en municipis de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona 

La planta baixade la Casa de la Vila acull 
aquests dies una mostra que commemora 
els 20 anys dels Jocs Olímpics de Barcelo-
na i de la creació de Voluntaris Badalona. 
Aquest col·lectiu ciutadà altruista va néixer 
amb motiu dels Jocs Olímpics i va tenir un 
paper determinant en el seu bon funciona-
ment a la ciutat. Des de llavors els volunta-
ris han seguit participant en l’organització 
de nombrosos esdeveniments i activitats 
de Badalona com ara les curses populars, 
les rues de Reis i les Festes de Maig, En 
l’exposició es pot veure una de les torxes 
olímpiques que van desfilar pels carrers de 
Badalona, els 14 models de vestuari que 

Una mostra repassa els 20 
anys dels Jocs Olímpics i 
Voluntaris Badalona

van fer servir els voluntaris, les samarretes 
i els pantalons dels jugadors de Lituània 
i Croàcia que van jugar en la competició 
de bàsquet, acreditacions, pins, figures de 
Cobi -la mascota oficial dels Jocs- i més de 
50 pòsters oficials. També hi ha un collage 
amb més de 500 fotografies fetes a l’època 
i es facilita que tothom que vulgui hi pugui 
afegir la seva foto. S’ha habilitat un espai 
perquè els ciutadans expliquin per escrit 
les seves impressions sobre la celebració. 
L’exposició es mantindrà oberta al públic 
fins el proper 14 d’agost de 10 a 13 hores i 
de 18 a 21 de dilluns a divendres; els caps 
de setmana s’obrirà a la tarda.

Jornada d’albirament 
i reconeixement d’aus 
marines del nostre litoral
Després d’un procés de recuperació integral del quetx 
Ciutat Badalona, una embarcació clàssica que Marina 
Badalona va adquirir el 2006, aquest dissabte s’hissen 
les banderes per oferir una passejada temàtica que 
permetrà conèixer les aus marines del nostre litoral 
i provar d’albirar-les. La visita partirà a les 11 hores 
des del Moll de Capitania del Port de Badalona. Cal 
fer reserva prèvia ja que només hi ha 28 places. Els 
assistents podran  descobrir quins són els ocells ma-
rins més freqüents a la costa del Mediterrani i quina 
és la relació d’aquestes aus en el seu medi. Les ins-
cripcions per a la jornada de reconeixement es poden 
realitzar a través de l’espai web www.marinabadalona.
cat o bé trucant a Marina Badalona.

El govern local redueix 
en 50.000 euros el 
pressupost dedicat al 
Consorci Badalona Sud

Després d’un ajornament, finalment el 
plenari que havia de servir per dotar de 
pressupost al Consorci Badalona Sud 
s’ha celebrat. Mentre que la Generalitat 
de Catalunya mantè la seva aportació 
per a aquest 2012, de prop de 342.000 
euros, el govern local ha apostat per 
aplicar una rebaixa de 50.000 euros. En 
total, l’ajuntament hi destinarà 450.000 
euros. Amb aquestes dues aportacions 
públiques i el romanent de tresoreria co-

rresponent a anys anteriors, el Consorci 
Badalona Sud haurà de sobreviure un any 
més. Caldrà que augmenti el nombre de 
subvencions procedents de l’obra social 
d’empreses privades o ajuts de funda-
cions i entitats socials. Tot i els rumors 
de tancament, el Consorci es mantindrà 
actiu durant aquest 2012. L’objectiu del 
govern, segons el regidor de Serveis So-
cials, David Gómez, és “donar suport a 
les polítiques que es fan al territori”.
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LA COLUMNAS’inaugura un oratori 
musulmà al barri de La Pau

  La comunitat 
religiosa vol 
fomentar la 
cohesió i obrir el 
centre a tothom

  Albiol no veu 
amb bons ulls 
l’obertura d’aquest 
espai de culte

Després de tres anys de tràmits burocràtics 
i obres, la comunitat musulmana anome-
nada Alfurqan de Badalona ha obert un es-
pai de culte al barri de La Pau. Segons els 
portaveus d’aquesta comunitat, l’objectiu 
de l’oratori és oferir a la ciutadania no no-
més un espai per a l’oració sinó també un 
indret des d’on es fomenti la cohesió social 
i la convivència. L’oratori Mariam, així és 
com s’anomena en honor a la verge i a la 
dona musulmana, s’ubica al carrer Listz i 
té capacitat per a 100 persones. Segons 

l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
“tot i respectar la llibertat religiosa no crec 
que l’obertura d’aquest centre de culte si-
gui una bona notícia per la ciutat”. Segons 
ell, “a un barri com La Pau, amb un 35% 
de població immigrant, no li convé un ora-
tori ja que propiciarà que es converteixi en 
un gueto i serà perjudicial per la ciutat”. 
Ara fa uns mesos l’alcalde de Badalona 
va presentar una proposta de moratòria 
d’obertura d’espais de culte a la ciutat 
que pretenia evitar l’obertura d’aquesta 

mesquita. La proposta només va comptar 
amb els vots favorables del Partit Popular 
i no va prosperar. De fet, en la inauguració 
del centre hi van ser presents membres 
dels grups polítics de l’oposició, així com 
d’entitats ciutadanes com la Plataforma Ba-
dalona Som Tots i Totes. La comunitat mu-
sulmana Alfurqan llogarà a partir d’avui di-
vendres, dia en què comença la celebració 
del Ramadà, el poliesportiu de Montigalà, 
tal com s’ha fet en els darrers anys. El nou 
oratori no disposa de la capacitat suficient.

Segueix-nos al web, facebook i twitter: 
diaridebadalona.com · facebook.com/diaridebadalona · @diaridebadalona 

Continuen les manifestacions promogudes 
per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
a Badalona. Aquest dimecres es va evitar 
un doble desnonament al barri de Mon-
tigalà. Unes dues-centes persones van 
impedir que una família perdés els dos 
pisos que tenen en propietat. Els afectats 
no poden pagar els 1.900 euros d’hipoteca 
dels dos habitatges que tenen. Van con-
tractar una hipoteca pont i van comprar 
un pis al carrer Milà confiats que vendrien 
l’habitatge que tenien al carrer Sicília. Al no 

La pressió veïnal evita  
un doble desnonament 
al barri de Montigalà

poder vendre aquest primer pis els paga-
ments hipotecaris es van incrementar fins 
al punt de ser inassumibles per a ells. Els 
agents judicials no es van personar per a 
dur a terme l’execució hipotecària davant 
la forta pressió veïnal. Ara però, els han 
informat que a partir del sis de setembre 
l’ordre de desnonament pot tornar a arri-
bar en qualsevol moment. La Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca presentarà un re-
curs i sol·licitarà la dació en pagament per 
tal d’alliberar de deutes la família afectada.
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La Penya cobrarà 
del Barça per 
Marko Todorovic

Obradovic i Aíto, de mestre 
a mestre exverd-i-negre

El pivot montenegrí Marko Todorovic 
jugarà al Barça Regal les pròximes tres 
temporades. El jugador va ser dimarts i 
dimecres a Badalona per fer-se la revisió 
mèdica per l’operació del tendó de la mà 
i ja ha tornat a la seva Podgorica natal 
(Montenegro). Per ser oficialment blaugra-
na haurà d’esperar com a màxim fins al dia 
23, que és quan s’acaba el termini perquè 
el Joventut, que tenia el dret de tempteig, 
hi renunciï. El Barça i la Penya estan nego-
ciant una compensació econòmica. Com 
a mínim de drets de formació la Penya 
cobrarà 59.000 euros, però en demana 
més. Todorovic marxarà al Barça amb un 
contracte de tres anys. El que ha presen-
tat a l’ACB el Barça és de 450.000 euros 
el primer any, 250.000 el segon i 200.000 
el tercer. És una fórmula trampa per evitar 
que la Penya l’iguali perquè ha d’igualar 
el primer any. El què és segur per l’acord 
que té Todorovic és que jugarà al primer 

El serbi va ser a 
Badalona, viurà 
a Alella i s’agafa 
un any sabàtic; el 
madrileny torna 
a les banquetes i 
fitxa pel Cajasol 

El president Jordi 
Villcampa farà una 
roda de premsa per 
explicar la situació 
de l’entitat

Aquesta setmana han estat notícia dos mi-
tes de les banquetes del bàsquet europeu 
amb passat al Joventut: Zeljko Obradovic i 
Aíto García Renneses. El serbi ha visitat el 
Palau Olímpic 18 anys després de fer cam-
pió d’Europa a la Penya. Va ser al Palau i 
Obradovic ha anunciat que es prendrà un 
any sabàtic. Realment no li anirà malament 
per descansar de tan èxit com ho demostra 

el fet que ha guanyat ja fins a vuit copes 
d’Europa amb Partizan, Penya, Madrid i 
Panatinaikòs. El serbi té casa a Alella des 
de la seva etapa a Badalona i és on viurà a 
partir d’ara fins que trobi una altra estació 
per entrenar. Les seves pretensions po-
drien ser fitxar pel Barça Regal quan Xavi 
Pascual acabi el seu cicle al clu blaugra-
na. Del mestre Obradovic al mestre Aíto. 

El tècnic madrileny torna a les banquetes 
ACB i ho fa per dirigir el Cajasol. Aíto s’ha 
compromès per una temporada després 
d’arribar a l’acord amb el club que té com 
a director esportiu un vell conegut seu a 
can Barça com és Juan Llaneza. Aíto ha 
estat impartint clínics durant aquest estiu 
per Brasil i Urugay abans de fer la parada 
definitiva.

El Joventut SAE ja està fora 
del concurs de creditors
Des de dimarts el Joventut ja és fora del con-
curs de creditors. Fa 15 dies el Joventut SAE 
va anunciar que havia aconseguit una qui-
tança del 80% del deute ordinari de la socie-
tat per sortir del concurs de creditors en què 
estava instaurat des de feia gairebé dos anys. 
Hi havia deu dies laborables perquè qual-
sevol dels creditors afectats presentés una 
al·legació si ho volia però, expirat el termini, 
no n’hi va haver cap. Ara sense la protecció 

equip o anirà cedit. A LEB Or no hi jugarà. 
Si finalment no estés al primer equip, cosa 
força improbable perquè els fa falta juga-
dors de formació, segurament aniria cedit 
al Guipúscoa de Sito Alonso.

que tenia fins ara pel fet d’estar en concurs 
queda ja eliminada i ara el club ja no pot 
deixar de pagar cap deute que tingui o que 
hagi signat en el pla de viabilitat perquè això 
suposaria la liquidació de la societat, o sigui, 
la desaparició. El president, Jordi Villacampa, 
està parlant amb els creditors privilegiats per 
tancar els acords que es tenien, i serà llavors 
quan farà una roda de premsa per explicar la 
situació el Joventut.
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Costa i Bauza, en 
la selecció sub-16 
que està disputant 
l’Europeu

Badalona vol homenatjar 
al Dream Team

Diumenge i dimarts la selecció nord-ame-
ricana que disputarà els Jocs de Londres 
disputarà a Barcelona dos partits al Palau 
Sant Jordi contra l’Argentina (22 de juliol) 
i Espanya (24). Aprofitant l’esdeveniment, 
l’Ajuntament de Badalona ha volgut re-
tre un homenatge al Dream Team que va 
guanyar, ara fa 20 anys, a Badalona . La 
idea és que tres representants d’aquell 
Dream Team vinguin al Palau Olímpic 
per commemorar aquella data. Els esco-
llits són David Robinson, Clyde Drexler 
i Chris Mullin. Tot i està lligat podria no 

L’infantil de la 
Penya va ser rebut 
a l’Ajuntament 
L’Ajuntament de Badalona va oferir una 
recepció a l’equip infantil A del Joventut 
Badalona, campió d’Espanya. Aquesta és 
la quarta vegada consecutiva que la Pen-
ya aconsegueix el campionat. L’alcalde 
de Badalona, Xavier Garcia Albiol va 
rebre a l’Ajuntament de la ciutat, l’equip 
infantil A que va guanyar el campionat 
d’Espanya que es va celebrar del 17 al 
24 de juny a Vecindario, Gran Canària. 
L’acte ha comptat amb la presència del 
president del Joventut, Jordi Villacam-

Les ciutats de Ventspils (Letònia) i Panevezys 
(Lituània) acullen des d’ahir i fins el 29 de ju-
liol el Campionat d’Europa sub-16 on hi haurà 
dos jugadors del Joventut formant part de la 
selecció espanyola: el base Sergi Costa i el 
pivot Marc Bauzà. L’equip entrenat per Diego 
Ocampo està enquadrat en el Grup B al costat 
dels combinats de Letònia, Rússia i Ucraïna. 
Costa (1’88 cm) com Bauzà (1,96 cm) han 
estat finalment dos dels dotze seleccionats 
perdisputar el Campionat d’Europa. L’interior 

pa. Els joves, entrenats per Daniel Mi-
ret, es van imposar en la final disputada 
contra el Canterbury Gran Canaria, a la 
pròrroga, per un punt de diferència 66-
65. L’equip badaloní va poder passar a 
la final després de vèncer a les semifi-
nals a un altre equip canari, La Caja de 
Canarias. Els verd-i-negres no partien 
com a favorits però van canviar la his-
tòria després de superar el Barça Regal, 
l’equip que havia d’arrasar en el campio-
nat d’Espanya.

Drexler, Mullin i 
David Robinson 
són els escollits 
per tornar a 
l’Olímpic 20 
anys després 
si finalment els 
deixen 

produir-se si finalment l’organització, 
NBA Europa, no dóna el seu vist-i-plau. 
Inicialment estava previst que la selecció 
nord-americana entrenés dilluns al Palau 
Olímpic de Badalona però sembla que s’ha 
tirat enrere i ha escollit el pavelló de Cor-
nellà, just al costat del camp de l’Espanyol. 
Malgrat tot l’Ajuntament de la ciutat inten-
tarà fins a última hora que es pugui fer 
algun dels actes previstos amb el suport 
de la Federació Catalana de Bàsquet que 
farà d’intermediari amb la Federació Es-
panyola.

balear reforça l’equip en les posicions inte-
riors, després de disputar recentment el mun-
dial sub-17 al costat de cinc jugadors més del 
Joventut. Aquests dos jugadors continuen 
fent gran el bàsquet base del Joventut com ho 
demostra el fet que a totes les seleccions hi 
ha molts representants verd-i-negres. Sense 
anar més lluny a la selecció sub-20 que ha 
disputat aquest dies el campionat d’Europa 
sub-20 hi havia Àlex Barrera, Àlex Suárez i 
Joan Tomàs, que abandonarà el club.
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El nou 
entrenador del 
CF Badalona 
concedeix 
la primera 
entrevista del 
curs a Diari de 
Badalona

La plantilla 
comença a 
entrenar

Dimarts va arrencar la temporada 
2012/2013 del CF Badalona. Ho va fer 
amb el primer entrenament del curs que va 
venir precedit per una xerrada mitjançant 
la qual el nou president, Miguae Ángel 
Sánchez, va voler presentar-se a la plan-
tilla. L’acompanyaven alguns dels seus 
companys de la junta i el regidor d’esports, 
Juan Fernández, i el de mobilitat i via pú-
blica, Daniel Gràcia, com a prova del su-
port institucional.

L’equip pren forma 
amb els nous reforços
Malgrat encara queda força per poder dir 
que el Badalona ha tancat del tot la plantilla 
que el representarà en aquesta nova cam-
panya, el cert és que l’equip comença ja a 
definir-se. Si fa només un parell de setma-
nes Ferrón i Robert eren els únics jugadors 
del Badalona que havia d’entrenar Albert 
Càmara, només quinze dies més tard l’equip 
ja compta amb una dotzena de futbolistes. 

Segueixen del curs passat, a més de Robert 
i Ferrón, el porter Marcos, Xavi Muñoz, Pe-
legrí i Manolo Bueno. En quant als reforços, 
ja se sabia l’arribada d’Àlex Sánchez, Ber-
mudo, Sergi Pérez i Gabri. A ells se’ls han 
unit quatre jugadors més, per ara. Abenia, 
mitjapunta que arriba del Reus, Javi Moreno 
(ex Huracán) i els extrems Joan Grasa (ex 
Mallorca B) i Juanma (ex Lleida).

El fins ara segon entrenador, i abans capità escapulat, Albert Càmara estrena amb il·lusió el nou càrrec 

“Miraré d’aprofitar aquesta oportunitat”
A punt d’arribar a la quarantena, Albert 
Càmara (1973) afronta el repte més gran 
de la seva carrera: ser entrenador del CF 
Badalona. Se’l nota emocionat, però alho-
ra responsabilitzat. De moment sap que 
compta amb l’estima i el suport d’una afició 
escapulada que encara el recorda com un 
dels millors centrals de la història recent 
del club.

Se’t fa estrany iniciar una pretempo-
rada com a tècnic?
És un cúmul de noves sensacions. Abans 
jo aconsellava i un altre prenia les deci-
sions, i ara em toca deixar-me aconsellar 
per acabar decidint.

Aquestes noves sensacions, t’agraden?
I tant. Des que van oferir-me el càrrec vaig 
il·lusionar-me. És cert que va existir una si-
tuació complicada. Però tot allò es va parlar 
i es va comprendre. 

Et refereixes al tema Manolo Márquez?
Sí. Després de rebutjar tot el cos tècnic 
l’oferta de la junta gestora, la nova pro-
posta de la junta directiva no va convèn-

cer al míster. Va explicar-me que no volia 
seguir. Vaig parlar amb ell, i va entendre 
què hi havia i no va posar cap pega.

Haguessis seguit doncs com a segon?
Sense cap problema. La qüestió aquí és 

que el club no va arribar a les preten-
sions econòmiques del míster. I els di-
ners que no percebrà ell van destinats a 
la plantilla, no pas a mi. Però per mi no 
suposa cap problema, m’ho prenc com 
un repte personal. Tinc una gran oportu-

nitat que miraré d’aprofitar.

Tens pensat un sistema de joc?
Sí, vull dur a terme un futbol construc-
tiu, tenint la pilota i agradant a la gent. 
Però hem de ser conscients de les limi-

tacions que tenim.

Estàs satisfet amb la plantilla?
Sí que estem contents. En dos o tres set-
manes hem format un equip molt compe-
titiu. Ara cal centrar-se en la preparació 
per aconseguir formar un conjunt ben 
adaptat.

D’entrada, quin és l’objectiu?
No pot ser altre que la permanència. En el 
nostre grup hi ha equips molt forts. Hem 
de fer una bona feina, que la gent tingui 
paciència i esperem crear un equip que 
enganxi.

Com valores el moment institucional 
del club? Quina és la teva relació amb 
la nova junta?
He notat molta Il·lusió, i moltes ganes de 
fer les coses bé, i això ho considero molt 
important. És essencial treballar amb gent 
clara, transparent. 

*(L’entrevista completa es pot consultar a la 
web del diari: www.diaridebadalona.com).

Sant Gabriel Femení

Carla Gómez esdevé 
el primer fitxatge

El treball al camp i als despatxos per 
tal de configurar la primera plantilla 
del Sant Gabriel pel curs que ve ja està 
començant a donar els seus fruits, ja 
que aquests dies s’ha sabut quin serà 
el primer fitxatge del primer equip: es 
tracta de la migcampista Carla Gómez, 
que arriba procedent del Barça B i que 

aspira a consolidar-se a la màxima 
divisió amb la samarreta gabrielista. 
D’altra banda, i tot i que alguns webs 
ja ho donen per fet, el club no ha con-
firmat pas el fitxatge de Berta Noguera, 
fins ara portera suplent de l’Espanyol. 
Al fitxatge de Gómez podrien seguir-li 
altres en els propers dies, ja que el club 
continua rastrejant el mercat de juga-
dores. D’altra banda, el club adrianenc 
va celebrar la setmana passada una 
festa de reconeixement a les jugadores 
i entrenadors de l’entitat, que enguany 
ha tornat a conseguir força títols a la 
base. Com el que podrien aconseguir 
els equips alevins i infantils que aques-
ta setmana estan jugant a Suècia la Go-
thia Cup.



11Publicitat
 publicitat@diaribns.com - Eduard Monterde

1111Núm. 360
Del 20/07 al 26/07/2012

Segueix-nos al web, facebook i twitter: 
diaridebadalona.com · facebook.com/diaridebadalona · @diaridebadalona 



Bàsquet comarcal
Pol Bernat - basquet@diaridebadalona.com

12 Núm. 360
Del 20/07 al 26/07/2012Marxem de vacances. Tornem el 7 de setembre

El Rem Badalona segueix 
intractable i torna a guanyar

Primera parada del 
circuit Protour 3x3

El sènior del Rem Badalona va guanyar 
la tercera jornada de la lliga a Sant Pere 
Pescador, per davant del  seu major rival, 
el Vent d'Estrop Vogadors de Cambrils. El 
Club Natació Badalona va fer un meritori 
quart lloc, mentre que el Club Nàutic Bétu-
lo va ser novè a 24 segons del líder.
Les victòries a la categoria sènior i cadet 
masculí van ser pel Rem Badalona, men-
tre que a  júnior i veterà masculí van ser 
pel Club Natació. La rivalitat permet que el 
nivell de rem de Badalona sigui referent a 
nivell català. En categoria absoluta feme-
nina, el Club Nàutic Bétulo va ser el millor 
dels badalonins amb un quart lloc.

Poliesportiu

El C.E. Urban, darrer campió de bàsquet 
lleure, jugarà la Copa Badalona 

La Minguella 
aposta per la 
gent de casa

Cada cop queda menys temps perquè 
la pilota torni a rodar i comenci la XXVI 
edició de la Copa Badalona  de bàsquet. I 
aquest any, la competició, que dóna el tret 
de sortida entre finals d'agost i principis 
de setembre, torna amb novetats: el tor-
neig comptarà amb el campió de la lliga 
de lleure. Així doncs, el C.E Urban es dis-
putarà el títol de millor equip de Badalona 
amb els sèniors federats de la ciutat. I és 
que l'entitat de Canyadó és l'actual cam-
piona de la primera divisió del bàsquet 
lleure i fa un mes va guanyar la final four 
amb els millors equips del municipi bada-
loní i també de tota la regió del Vallès. 
L'Urban va ser un projecte que va iniciar 
Sergi López fa 5 anys i que ha tingut 
una progressió espectacular. L'equip va 

Després d'un any esgarrifós, en què la 
Minguella va consumar el descens directe 
de Copa Catalunya i en què l'única alegria 
va ser el despuntar d'Albert Valle (Santa 
Coloma), al club badaloní li toca afron-
tar un nou cicle a Primera Catalana. Ho 
farà amb una aposta renovada i un equip 
que tirarà de jugadors formats a la casa i 
d'algun fitxatge, principalment provinent 
de Sant Josep. 
El sènior A, que estarà dirigit per Pere 
Garcia, compatarà amb els bases Eduard 
Esteve (Sènior B) i Marc López (Sant Jo-
sep); els alers Enric Prat (Sènior B), Car-
les Teixidó, Albert Navarro i Roger Guerra 
(Sant Josep); i els pivots Joel Pulido, Mar-
cos Jurado (Círcol Catòlic), Orlando Men-
dez (Sènior B) i Nil Colomer (Sant Josep).

aconseguir dos ascensos consecutius 
en només dos anys per arribar a primera 
divisió. A més, va tenir l'honor de ser el 
primer equip que va trencar la impecable 
ratxa d'imbatibilitat que arrossegava el 
Danone. Aprofitant que aquesta darrera 
temporada la marca de productes làctics 
no va fer equip de lleure, el C.E. Urban es 
va erigir recentment com el nou dominador 
de la categoria. 
Recordem que els envits de la Copa Bada-
lona es solen disputar a la Zona Esportiva 
Bufalà, al Poliesportiu la Plana i al Pavelló 
Països Catalans des de principis de setem-
bre.  L'any passat hi van participar quinze 
clubs i entitats de la ciutat, nou de mascu-
lins i sis de femenins, tots ells en categoria 
sènior.

Badalona va ser, els passats dies 18 i 19 de 
juliol, la primera seu de les competicions 
del Protour 3x3 de bàsquet. La ciutat va ser 
la parada inicial d’un circuit que continuarà 
a Calafell el dissabte 21 de juliol i a Barce-
lona, el 23 i 24 de juliol. 
El 3x3 és una modalitat de basquetbol en 
què participen equips de 3 jugadors que 
s’enfronten en mitja pista de bàsquet. El 
Protour 3x3 és un circuit de FIBA Europa 
i presentat per San Miguel 0,0% que s’ha 
organitzat en el marc de la disputa del 
partit de bàsquet de preparació pels Jocs 
Olímpics de Londres entre les seleccions 
d’Espanya i dels Estats Units el dia 24 al 

Palau Sant Jordi de Barcelona. L’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia Albiol va recordar 
que Badalona sempre ha estat un referent 
en el món del bàsquet i ha considerat que 
la celebració del Protour 3x3 “ és una molt 
bona notícia, ben acollida per la ciutat”.
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Cultura 15
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El curtmetratge “Le Lac Noir”, de Victor Jaquier, 
guanya el VI Premi Serra Circular Cryptshow 
Festival 2012. El film acumula també els no-
menaments de millot direcció i millor fotogra-
fia. Per la seva banda, el públic assistent a les 
projeccions ha triat com a millor curtmetratge 
“Armadingen”, de Philipp Kabohrer. Enguany 
s’ha ampliat el nombre de premis gràcies a la 
col·laboració amb la plataforma de Crowdfun-
ding Kifund, creant el Premi Kifund al millor 

curtmetratge. El premi ha estat per “Last 
Christmas” de Geoff Redknap. Més de 600 
persones han passat pel teatre del Círcol i les 
diferents activitats paral·leles que s’han pro-
gramat en motiu de la sisena edició d’aquest 
festival badaloní dedicat al cinema de gènere 
de terror i ciència ficció. El cicle s’ha tancat 
amb la presència de més d’una quarantena de 
professionals del sector entre directors, actors, 
productors i premsa especialitzada.

“Le Lac Noir”, millor 
curtmetratge del 
Cryptshow Festival 2012

“Gumbo Jazz Band” 
actua a l’Anís del Mono

El grup “Gumbo Jazz Band” presenta a Badalona “New Orleans 
night”, una aposta ferma i decidida pel jazz tradicional que ens 
traslladarà als alegres carrers de la Nova Orleans de principis del 
segle XX. El concert tindrà lloc en el marc del cicle de música Les 
Nits d’Estiu del Museu a la fàbrica de l’Anís del Mono. Es faran 
dues sessions, una a les 20 i l’altra a les 22:30 hores, aquest 
divendres 20 de juliol. Aquesta banda clourà el cicle de concerts 
organitzat pel Museu; una proposta que combina la música amb 
les visites guiades a l’emblemàtica fàbrica de licors.

Dilluns de 
concerts a la 
Donzella Beach 
Club de Badalona
A banda de monòlegs, cinema a l’aire 
lliure i nits temàtiques, la Donzella 
Beach Club ofereix música als seus 
clients. Aquest dilluns va ser el torn 
de “Diago”, una proposta musical 
que fusiona ritmes africans i fla-
menc. Dilluns 2 de juliol, a partir de 
les 22 hores, actuarà el trio de jazz 
“Rosseta”, amb Marcel·lí Bayer al 
saxo, Yeong Lim Yang al contrabaix 
i Ivo Sans a la batería. I per acabar el 
mes, dilluns 30 de juliol, també a les 
22 hores, tenim una cita amb “The 
Sinead Savage Duo”, swing i soul 
d’altíssim nivell a càrrec de la can-
tant irlandesa instal·lada recentment 
a Barcelona Sinead Savage, una de 
les grans promeses del soul del mo-
ment. Tots els concerts són d’entrada 
gratuïta.

El vestíbul del Museu de Badalona acull un 
espai de difusió del llegat romà dedicat a 
la infància. Es tracta d’una ludoteca pensa-
da perquè els més petits puguin conèixer 
l’antiga Baetulo a través del joc. Adreçada 
a nens de més de cinc anys, la ludoteca 
servirà per experimentar amb la història. 
Per poder-hi participar cal fer una ins-
cripció prèvia al Museu. Aquest espai de 
descoberta està integrat per set àmbits, ca-
dascun d’ells inspirat en diferents aspectes 
de la vida quotidiana dels romans. S’han 
reconstruït un triclini, una cuina, una para-
da de mercat, unes latrines, un campament 
militar, una zona de jocs i un espai on els 
participants es poden caracteritzar i vestir 
com autèntics ciutadans de l’època. La 
ludoteca permet als nens convertir-se en 
romans per una estona i adoptar els rols 
d’alguns dels personatges més significa-
tius de la societat de fa més de 2.000 anys.

El Museu de 
Badalona 
inaugura 
un espai 

dedicat a 
la infància: 
la ludoteca 
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