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Un agost de festivitat popular
L’esdeveniment més significatiu del mes que deixem enrere ha estat la reivincidació de la Festa 
Major d’Agost, que les entitats i societat civil van tirar endavant tot i la manca de recursos

Encetem un nou curs i deixem enrere un 
mes d’agost amb temes i notícies que no 
poden quedar en paper mullat. La més des-
tacable enguany ha estat aquella que altres 
estius ha passat per Badalona amb alegria, 
però sense deixar cap empremta ressenya-
ble. La Festa Major d’Agost 2012 s’ha vis-
cut més properament i amb més intensitat. 
Després que l’Ajuntament anunciés la seva 
suspensió per falta de liquiditat i les enti-
tats de tradició popular posaran el crit el 

cel, faltava veure si, realment, tindria més 
força la voluntat o la butxaca; i la resposta 
va ser la que tothom esperava. Les festes 
d’estiu no van decebre ningú i els esforços 
de les entitats i la ciutadania van aconse-
guir alçar una cita molt digna, i més austera 
que mai. Amb un pressupost de poc menys 
de 2.900 euros, la Comissió de Festes va 
demostrar que en temps difícils, la unió 
fa la força. Tot i així, no va estar exempta 
de polèmica. La nit del dimarts 14, encara 

que els organitzadors tenien els permisos 
per allargar fins les 3 de la matinada els 
concerts i la música de Cal Txiringu, ubi-
cat a la platja del pont d’en Botifarreta, la 
Guàrdia Urbana va obligar a finalitzar la 
festa abans i va fer augmentar la tensió 
entre el govern local i les entitats. Malgrat 
això, i a banda de desitjar que l’Ajuntament 
canviï les seves formes vers les entitats i 
les festes populars, la Comissió va fer la 
setmana passada un balanç positiu gràcies 

 El tall de la L2 i 
la ineficiència del 
transport alternatiu 
de TMB han donat 
mals de cap a 
molts badalonins 

 La mort d’un 
home a la platja  i 
l’enquesta de l’OCU 
sobre la inseguretat 
són dos malaurats 
temes del mes

Seria un equívoc afirmar el contrari. 
La nedadora Mireia Belmonte ha estat 
l’autèntica protagonista del mes d’agost 
gràcies a la seva brillant actuació du-
rant els Jocs Olímpics de Londres, on 
va conquerir dues medalles de plata, 
als 200 metres papallona i als 800 me-
tre lliures. La doble ‘plata’ badalonina 
va ser el centre mediàtic de l’esport 
espanyol durant molts dies i la cara i 
figura més triomfadora de la nostra ciu-

Mireia Belmonte 
protagonista absoluta 
de l’agost badaloní

tat. Molta gent la va rebre a la seva arriba a 
l’Aeroport del Prat i centenars de persones 
no van voler perdre’s, des de la plaça de 
la Vila, la seva recepció a l’Ajuntament per 
part del govern local. Ara, queda pendent 
que el Ple del consistori de setembre pro-
posi i ratifiqui que la piscina municipal del 
barri del Centre sigui batejada amb el seu 
nom i, d’aquesta forma, retre homenatge a 
un nou exemple a seguir en l’esport espan-
yol, català i badaloní.

a la bona gestió i implicació ciutadana. A 
banda de les festes d’estiu, un tema molt 
important, negativament parlant, per a 
molts badalonins ha estat el tall de la L2 
de metro, que ha obligat, durant tres se-
tmanes, a dependre del servei alternatiu 
de bus de TMB, ineficaç i impuntual. Una 
altra malaurada notícia va ser la mort d’un 
veí de la ciutat de 75 anys ofegat a la platja 
de Canyadó, malgrat els intents dels ser-
veis d’emergència de reanimar-lo. Menys 

dolenta, però desolador també, fou el resul-
tat d’una enquesta de l’OCU que situa Ba-
dalona com el municipi amb més sensació 
d’inseguretat de tot l’estat; el PP, però, as-
segura que es tracta d’una investigació duta 
a terme durant el 2011 i que ara la situació 
seria diferent. Les elevades temperatures, 
com tots els estiu, han estat també prota-
gonistes, activant diversos cops l’alerta de 
risc per calor. Les platges s’han omplert i, 
ara, comencen a buidar-se fins l’any vinent.

Foto: Nil Rider
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La Diada tornarà a ser “Nacional” per 
viure un 11 de setembre amb normalitat
Badalona tornarà a celebrar dintre de la 
normalitat la Diada de l’11 de Setembre. 
Els cartells publicitaris i la propaganda 
municipal han recuperat el concepte “Na-
cional”, a diferència de l’any passat, quan 
el govern de Xavier Garcia Albiol, en el 
seu primer curs de mandat, el va suprimir. 
Després del rebombori que allò va causar 
durant el setembre de 2011, tot i que el 
batlle ‘popular’ assegura que no fou per 
cap motiu polític, el govern municipal ha 
optat per seguir la senda d’anys anteriors 
i que l’esdeveniment se celebri amb la 
normalitat de sempre. El que si continuarà 
sent igual per segon any consecutiu serà 
la presència de la bandera espanyola one-
jant a l’Ajuntament; fins l’arribada del Partit 
Popular al consistori badaloní, durant la 
diada, es despenjava en motiu de la fes-
ta nacional catalana. Així doncs, la plaça 
de la Plana acollirà a partir de les 9 hores 
del dia 11 la desfilada de l’Àliga, primer, 
i la ofrena floral de les entitats, després. 
El Cor de Marina, la Coral Badalonense, 
la Coral Art i Cultura de Canyet i la Coral 
Betúlia interpretaran Els Segadors i ame-
nitzaran l’ofrena floral de l’Ajuntament, en 
la qual tornaran a ser-hi presents totes les 
forces polítiques del Ple. El Defensor de la 
Ciutadania agafarà el relleu i les entitats 
restants finalitzaran l’ofrena. Per acabar, 

Les pancartes municipals recuperen el terme ‘Nacional’, suprimit l’any passat

La xifra d’aturats a Badalona ha crescut 
aquest mes d’agost a Badalona en 329 
persones, seguint la tònica general de 
l’estat, a on l’atur també ha augmentat. Són 
23.021 persones les que no tenen treball 
després de la primera baixada en les xifres 
d’ocupació des de maig. Degut a les feines 
estivals, el números de contractats a la ciu-
tat havia descendit al juny i al juliol, però 
ha tornat a remuntar. El Barcelonès Nord 
registra en general números creixents 
quant a aturats es refereix, a excepció de 
Sant Adrià de Besòs, que ha experimentat 
un petit descens dels mateixos.

Agost deixa a 
Badalona 329 
aturats més

Els musulmans, per 
ara, no troben el lloc
Després de finalitzar el Ramadà, els mu-
sulmans del sud de Badalona estaven em-
plaçats a abandonar el pati del Institut B9 
per trobar un nou indret on poder dur a ter-
me el culte setmanal dels divendres. Degut 
a les dificultats, la comunitat va acudir al 
govern local per prorrogar l’ús de l’escola 
pública dues setmanes més; l’Ajuntament 
va acceptar, amb el condicionant de con-
tractar de forma definitiva un espai privat 
on poder desenvolupar la seva activitat 
religiosa en el menor temps possible.
El portaveu del Centre Islàmic Camí de la 
Pau, Mohammed Iqbal,  explicava dime-
cres que estan negociant amb els propie-
taris de diversos locals i naus a la zona 

  La Plana 
acollirà, a partir 
de les 9h, les 
ofrenes florals i 
les actuacions de 
cultura tradicional

 Òmnium celebra 
una nova edició 
del ‘Trencant 
Setges’ amb 
tallers, activitats i 
concerts, demà

les actuacions dels Minyons de Terrassa, 
la Colla Jove de Barcelona i els Castellers 
de Badalona clouran l’acte. Uns dies abans 
de la diada, Òmnium Cultural començarà 
a escalfar motors amb una nova edició del 
‘Trencant Setges’. Els actes tindran lloc des 

de la tarda fins la matinada de demà, dis-
sabte 8 de setembre, amb noves propostes 
d’activitats en diversos espais de la ciutat. 
A Dalt la Vila, tallers i espais de recons-
trucció històrica amb la presència de sol-
dats de tropes borbòniques i austriacistes; 

espectacles de titelles i xocolatada pels 
més petits i una dramatització dels fets de 
1714, i a la platja dels Pescadors, els con-
certs i els espectacles, seran els plats forts 
d’una jornada intensa per commemorar la 
Diada Nacional.

sud de la ciutat i es trobaven a l’expectativa 
de fixar un preu raonable per poder tan-
car el lloguer. No obstant, afirmà que les 
converses estan sent complicades, ja que 
“són moltes qüestions” a tractar, com la 
gran quantitat de gent, i, sobretot, el preu. 
“Hi ha llocs on ens demanen fins a 9.000 
euros al mes, i això és una xifra que de cap 
manera podem assolir”, lamentava Iqbal. 
A falta de dos dies pel culte d’avui diven-
dres, el portaveu del col·lectiu musulmà va 
admetre que si no obtenien una resposta 
clara i definitiva de cap nau ni local dijous, 
haurien de “tornar a acudir a l’Ajuntament” 
per demanar el pati del B9 i esperar que el 
govern els hi cedís de nou.

Convergència i Unió de Badalona cele-
brarà la nit del proper dilluns, 10 de set-
embre, la 10ª edició del sopar popular en 
commemoració de la Diada Nacional de 
Catalunya. L’expresident de la Generalitat 
i president d’honor de CiU, Jordi Pujol, 
assistirà aquest dilluns, com a convidat 
especial, a l’esdeveniment que acollirà 
la plaça del Sol del barri de Casagemes. 
Aquesta s’ha convertit ja en una cita tradi-
cional que reuneix prop de 800 persones, 
entre militants, simpatitzants i veïns, que 
porten menjar per sopar i gaudir de la nit 
amb l’actuació d’un grup d’havaneres, en-
guany, el grup Mar Endins.

Jordi Pujol 
celebrarà 
la Diada a 
Badalona
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LA COLUMNAL’Ajuntament finançarà part dels 
llibres de text i els socialitzarà

  El govern 
donarà una ajuda 
però no pagarà la 
totalitat del cost 
dels llibres de text

  Les famílies 
hauran de tornar 
els llibres a final 
de curs per a què 
siguin reutilitzats

El govern de Xavier Garcia Albiol ja ha anun-
ciat que les famílies de Badalona rebran en 
els propers mesos una ajuda econòmica per 
finançar part de la compra dels llibres de text 
dels nens i nenes escolaritzats. Finalment, 
una de les promeses electorals del Partit 
Popular no es podrà complir; almenys, no 
en la seva totalitat. El pla per finançar els 
llibres de text hauria d’haver-se engegat el 
passat curs, segons estava planejat, però 
la manca de recursos ha impossibilitat que 
tirés endavant fins ara. La qüestió és que el 
Consistori ingressarà de forma directa, a les 

famílies amb fills i filles en escoles públiques 
i concertades, una part del cost dels mate-
rials d’enguany. El pressupost s’ha d’acabar 
de quadrar i, a hores d’ara, encara no se 
sap amb exactitud quina quantitat finançarà 
l’administració local.  En els propers dies, els 
responsables d’Educació municipals anun-
ciaran la mesura i explicaran a pares i mares 
el procediment per rebre l’ajuda econòmica. 
Totes les famílies hauran de justificar la com-
pra dels llibres de text i el seu preu per tal 
que l’Ajuntament destini de forma equitativa 
els recursos. El recolzament monetari estarà 

condicionat, i és que els llibres s’hauran de 
tornar a les corresponents escoles a final de 
curs per a que es puguin socialitzar, quel-
com que reclamaven altres forces polítiques 
de la ciutat com Iniciativa-EUiA i col·lectius 
escolars que ja ho fan. “Els pares i mares 
s’hauran de comprometre a tornar els llibres 
a l’escola”, afirma el regidor d’Educació, Juan 
Fernández, qui també explica que “les esco-
les que fins ara han dut a terme el mètode de 
la socialització dels llibres, continuaran prac-
ticant aquesta fórmula, i els que no ho fan, 
hauran d’adaptar-se i aplicar-la en un any”.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
va inaugurarar ahir a la tarda la nova co-
missaria de la Guàrdia Urbana al barri de 
Sant Roc, ubicada a la plaça de Camarón 
de la Isla. L’equipament disposa de set mò-
duls, amb una superfície total de 120 me-
tres quadrats, on es donarà servei durant 
les 24 hores del dia als veïns dels barris de 
la zona sud de la ciutat.Un total de 8 agents 
de la Guàrdia Urbana han estat destinats a 
aquesta nova comissaria. En cadascun 
dels torns hi haurà 2 o 3 agents per aten-
dre les necessitats dels ciutadans i actuar 
com a punt de contacte i de referència per 
als veïns. A més d’aquests vuit agents, en 

el territori continuaran desenvolupant les 
seves funcions les patrulles destinades a 
aquesta zona. La instal·lació de les noves 
dependències policials era una de les prio-
ritats del Govern municipal i té com a ob-
jectiu millorar la resposta a la problemàtica 
d’inseguretat i incivisme que es dóna en 
aquesta zona de la ciutat. De les 5 de la 
tarda i fins a les 8 del vespre, a més, es 
van organitzar diverses activitats infantils 
amb l’objectiu que els veïns coneguin els 
serveis que ofereix la Guàrdia Urbana. Els 
nens van fer un recorregut en els cotxes 
i motos oficials i van gaudir de diferents 
tallers.

Prop de trenta persones van ocupar el 
matí del passat dimarts una oficina de 
Catalunya Caixa al barri del Progrés, 
davant del Mercat Torner, per demanar 
la dació en pagament per a un un veí de 
Badalona. José Rodríguez va demanar 
fa set anys un crèdit de 230.000 euros 
per adquirir un pis al barri de Sistrells 
i ara la seva situació fa mesos que no 
li permet continuar pagant la hipoteca. 
Juntament amb la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, l’implicat ja havia de-
manat la dació al juliol, quan el banc 
els va assegurar que respondria aviat. 
Sense cap resposta a dia d’avui, José 
va exclamar dimarts que estaria dis-
posat a acampar davant la sucursal en 
senyal de protesta perquè se sent es-
clavitzat.

Unes 30 persones ocupen una sucursal 
de Catalunya Caixa al barri del Progrés

Denunciat un local 
per comprar reixes de 
claveguera robades  
L’Ajuntament de Badalona ha denunciat 
davant els jutjats a un magatzem de ferra-
lla en el qual es compraven reixes roba-
des del clavegueram municipal, tal i com 
va comprovar la Guàrdia Urbana la setma-
na passada. Els veïns van alertar de que 
quatre homes estaven arrencant les reixes 
que bloquegen les entrades d’aigua del 
clavegueram al carrer Eduard Maristany i 
les portaven a vendre a un magatzem de 
ferralla proper, ubicat al carrer de Tortosa. 
Els agents es van dirigir a aquest magat-
zem i van localitzar les reixes sostretes, 
així com altres reixes de claveguera tam-
bé procedents de carrers de Badalona. Els 
dos treballadors que hi havia al magatzem 
van explicar als agents que desconeixien 

que era il·legal comprar tapes del clave-
gueram i que tenien ordre del seu cap, 
de qui van assegurar no saber el nom, 
de comprar tot el material que es portés 
al magatzem. Els treballadors van lliurar 
als agents l’albarà de compra dels embor-
nals, a on hi figurava el nom que havia 
donat la persona que els havia venut les 
reixes i que va resultar ser un veí de Ba-
dalona. La Guàrdia Urbana està efectuant 
les oportunes investigacions per tal de 
localitzar tots els autors del robatori. Els 
agents van comprovar que algunes de les 
reixes recuperades al magatzem de ferros 
vells coincidien amb els que havien es-
tat arrencats, amb el marc i tot, del carrer 
d’Eduard Maristany.
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Albiol obre la nova 
comissaria ubicada 
al barri de Sant Roc 
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El glamour dels 50 obre a Badalona 
Badalona inaugura una franquícia de Peggy Sue’s, una cadena de menjar ràpid que la bona fama no 
ve donada només pel seu caràcter original, sinó també per la relació qualitat-preu dels productes

Són les 10 de la nit d’un dilluns, la barra 
metàl·lica i la primera planta del Peggy Sue’s 
de la plaça de la Vila són plenes i encara 
entra algun grupet que troba taules lliures al 
segon pis. Els clàssics de la música dels 50’ 
animen un local acollidor, amb bon ambient i 
decorat amb l’essència i els colors de l’època 
del ‘Rey del Rock&Roll’. És exactament com 
entrar en una cafeteria de la pel·lícula Grease: 
sopar assegut en sofàs i cadires a ratlles que 
combinen el verd turquesa i el blanc, rodejat 
de parets amb objectes i llums rosades que 
et porten al passat i un rellotge que, a més 
de l’hora badalonina, et permet saber en quin 
punt del dia es troben a Nova York.

Peggy Sue’s és una cadena espanyola de 
restaurants que va néixer el 2006 i té la seu 
central a Madrid. Va ser creat del no res com 
una aposta personal i s’ha anat expandint 
per tot l’estat, fins el punt que enguany volen 

acabar amb el número rodó de 50 restaurants 
oberts. 

Badalona ha estat un dels punts on s’ha 
establert una franquícia, fa uns dos mesos, 
i la seva fama el precedia abans del dia 
de la inauguració. “Quan encara estàvem 
en obres i ja havíem col·locat el cartell de 
Peggy Sue’s a la porta, la gent es parava 
a fer-se fotos”, comenten els franquiciats 
del local. Les primeres setmanes han es-
tat molts bones, asseguren, sobretot a les 
nits. A dia d’avui, el restaurant temàtic obre 
al migdia, tardes i als vespres. Els admi-
nistradors del Peggy Sue’s badaloní expli-
quen que a la ciutat feia falta un lloc dife-
rent on poder prendre un àpat “divertit”, i 
la bona acollida els hi ha donat la raó. No 
obstant, saben que l’excel·lent inici és un 
‘boom’ que s’ha de cuidar, per això intenten 
que el tracta al client sigui el més adequat i 
simpàtic possible.

La bona fama del Peggy Sue’s no ve donada 
només pel seu caràcter innovador i original, 
sinó també per la relació qualitat-preu dels 
productes. Una carta reduïda i ben escolli-
da permet menjars més elaborats. Totes les 
franquícies reben un bon grapat de produc-
tes de la cuina central, situada a Getafe. Però 
res d’elaboració a l’engròs. Una trentena de 

persones es dedica a preparar a mà tots els 
plats que després s’han de distribuir per tot 
el país; a excepció dels aliments més frescs, 
que s’importen de proveïdors propers a cada 
restaurant. De fet, a Badalona la carn de les 
hamburgueses és triturada i preparada cada 
matí, cosa que et dóna la certesa de prendre 
un aliment pràcticament casolà, encara que 
estigui ambientat en els anys 50’. 

A la Plaça de la Vila
Així doncs, ara, a la plaça de la Vila, pots 
gaudir d’un bon sopar o dinar amb una 
hamburguesa de 140 grams de bona carn 
amb els suplements que desitgis, una pizza 
Marilyn, acompañades d’unes patates fre-
gides amb formatge i bacon o uns fingers 
d’autèntic pollastre amb la salsa que més 
t’agradi, i de postre, un brownie o un genial 

New York Cheese Cake, entre d’altres; això 
sí, si vols fer passar el menjar, res millor que 
una llimonada de color rosa...purament ‘cin-
quanter’. Si, desgraciàdament, no tens massa 
temps per gaudir de la decoració del local, 
pots demanar allà la teva comanda per em-
portar. I ben aviat, servei a domicili a través 
de trucada i d’Internet. Que els 50’ no siguin 
només una dècada del passat! 
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Moses Ehambe 
serà el nou 
tirador de l’equip

La Penya torna a Benasque 
per preparar-se físicament

La Penya 2012-2013 gairebé ja ha tancat 
la plantilla. Amb la resta de fitxatges fets, 
els verd-i-negres havien d’incorporar 
els alers. Moses Ehambe en serà un a 
l’espera del que passi amb Pere Tomàs, 
que ja entrena amb el grup i només li 
queda un mes per estar a punt. 
Ehambe és un jugador nord-americà 
d’1’98 i 26 anys, que té passaport del 
Congo i oficialment compta com a Co-
tonou -antigues colònies- i no com a 
extracomunitari.
Ha fet la majoria de la seva carrera als 
USA on va començar jugant a la univer-
sitat Oral Roberts de la NCAA. Sense lloc 
a l’NBA, va provar sort als Tulsa 66ers de 
la lliga de desenvolupament, el mateix 
equip on va jugar Tay Williams. 
D’Ocklahoma va anar a Ourense, on va 
tenir l’única experiència en el bàsquet 
europeu, però les coses no van anar bé. 
Tot i que Ehambe era un dels jugadors 
més destacats amb 9,6 punts per partit, 
els gallecs van prescindir d’ell a mitja 
temporada. Novament va tornar als USA 
per jugar a la mateixa lliga que jugava 
amb els Austin Toros i els Iowa Energy 

Dani Moreno, 
preparador físic 
de l’equip, creu 
que “tornarem 
de Benasque 
amb una 
posada a punt 
important”

El Fiact Joventut ha tornat a apostar per 
Benasque per fer un “stage” de prepa-
ració en la tercera setmana de pretem-
porada. Els verd-i-negres s’han allotjat 
a l’hotel Aneto en busca de calma i bon 
clima per treballar i fer equip. A la lo-
calitat aragonesa han gaudit de la fresca 
pirenaica per treballar i és que el dilluns 
van tenir una mitjana de 5,8º de tempe-
ratura i el dimarts de 6,5º. Al final de 

setmana les temperatures pugen però 
poden arribar les pluges. 
La Penya va arribar a Benasque direc-
tament des de Sant Julià de Vilatorta 
on diumenge va fer el primer test de la 
temporada.
En aquestes setmanes té encara més 
importància la feina de Dani Moreno, el 
preparador físic de l’equip, que pensa 
que “tornarem d’aquesta estada amb una 

posada a punt important”. Per Moreno, 
Benasque és un emplaçament perfecte 
perquè “hi ha poca distracció, bon cli-
ma, bons camps, una bona sala de peses 
i sobretot la tranquil·litat per treballar 
bé”. El Fiact Joventut acabarà aquesta 
concentració amb un segon amistós el 
dissabte a les 20:30 a Vielha contra el 
Cai Saragossa de l’exverd-i-negre Henk 
Norel.

amb els que aquest any ha aconseguit un 
48% en triples. 

La samarreta recupera la franja
El Fiact Joventut va presentar la nova samarreta de la 
marca Spalding per aquesta temporada. Després de 
les ratlles verticals de l’any passat, l’elàstica recupera 
la franja negra horitzontal a l’alçada del pit, com en la 
majoria de temporades. El pantaló es manté negre com 
en els últims anys, però incorpora unes fines línies ver-
des verticals a cada camal. Aquest detall i la franja està 
lleugeramet inclinada, dona dinamisme a l’equipació. 
Més polèmica ha creat la vestimenta reserva, que es 
manté blanca i juga amb el blau com a color secundari. 
Nacho Llovet i Albert Ventura van ser per un dia models 
d’Spalding, que vestirà els verd-i-negres per les 4 pro-
peres temporades.

Corey Fisher fa de líder 
i executa a l’Assignia Manresa
Ho va avisar el passat dijous a la Clínica Fiact Diagonal 
tot just arribat dels USA: “Arribo per ser el líder”. Tres dies 
més tard, i amb un sol entrenament amb el grup, ho va 
demostrar. El base nord-americà va clavar el triple guan-
yador per vèncer a l’Assignia Manresa per 78 a 76 en el 
primer test de la pretemporada. Abans, verd-i-negres i 
manresans van disputar 39 minuts d’un partit obert i amb 
molt de ritme. La Penya va dominar la primera part amb 
un joc ràpid i vistós. Ventura feia de tot, va acabar amb un 
4 de 4 en triples, i Kuzmic dominava la pintura. A l’altre 
banda, Arteaga era el millor d’un Manresa menys conjun-
tat que altres temporades que perdia moltes pilotes. A la 
represa (42 a 37) el Fiact Joventut va seguir dominant el 
partit, però poc a poc se li va acabar l’oxígen. El Manresa, 
amb uns dies més de preparació, ho va aprofitar per igua-

lar el partit a falta de 5 minuts i aconseguir un avantatge 
de 5 punts a falta de 20 segons. Llavors la Penya va fer 
una exhibició de fe i després d’un triple d’Oliver, els verd-
i-negres van recuperar la pilota i van trobar ràpid al qui 
se l’havia de jugar. El proper partit serà dissabte a Vielha 
contra el Cai Saragossa.
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El Prat tanca 
l’equip amb “Piru”, 
Raya i Aboubacar
El Prat ja ha confeccionat la plantilla per 
disputar una nova temporada a la LEB 
Plata. A la continuïtat de Bassas, Vilano-
va, Barrera, Vives, Martí i Suàrez, s’hi han 
afegit els jugadors del júnior, Albert Homs 
i David Iriarte, i tres incorporacions de fora 
del club: Oscar Raya, Alex “Piru” Ros i Se-
ydou Aboubacar. 
Els dos primers es van formar al Barça i 
tenen amplia experiència a les lligues LEB.
Aboubacar només té 18 anys i prové del 
Pas Piélagos càntabre amb el que jugava 
al júnior, a l’equip de primera autonòmica i 

Segona prova a Vielha 
contra el Cai Saragossa
La Penya culminarà l’estada a Benasque 
amb el segon amistós de la pretempo-
rada, dissabte a les 20:30 contra el Cai 
Saragossa. No hi serà encara l’exverd-i-
negre Henk Norel, que està buscant una 
plaça per l’europeu de l’any que ve amb 
el seu país.
Els aragonesos han jugat un sol partit da-
vant la Universitat de Washington contra 
la que van perdre per 73 a 74, i el diven-
dres s’enfrontaran al Força Lleida també 
a Vielha. El Cai Saragossa ha perdut els 
dos pilars de la temporada passada, Car-
los Cabezas i Rafael Hetssheimer, substi-
tuïts per Pedro Llompart, un dels millors 
bases l’any passat, i Henk Norel.

el sènior de lliga EBA. 
Aquest jugador nigerià va arribar a Espan-
ya fa un any i mig, però s’ha passat un any 
en blanc esperant el trànsfer de la FIBA que 
l’autoritzés a jugar.      
Aquesta setmana el Prat ha disputat dos 
amistosos. A Sant Julià de Vilatorta va 
desmostrar que la cantera de la Penya està 
al nivell de les universitats americanes i va 
estar a punt de vèncer a Princeton, però va 
caure per 66 a 61. 
Dimecres va guanyar al Montgat de Copa 
Catalunya per 85 a 67.
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 CF BADALONA - ESPANYOL B LA PRÈVIA
3a Jornada de Lliga del Campionat de la 2aB - Diumenge 09 de setembre a les 18.00h - Camp del Centenari - Àrbitre: Jiménez González (col·legi de Las Palmas)

Lluita inesperada per liderar el grup

 

Badalona i Espanyol B ocupen, des-
prés de dues jornades de lliga, plaça 

CF BaDaLONa
Entrenador albert Càmara

Bermudo

Bayón

Gabri

Robert

Xavi M. Borja

Ferrón
Pelegrí Gallardo

Marcos

Joaquin

ESPaNYOL B
Entrenador Raúl Longhi

Jorge

Sales Mario Pino

Merchán Armero

Clerc Heras Moya De Amo

Germán

l’ànim de la plantilla, que en la segona 
jornada va treure un molt positiu punt 
de la seva visita al València Mestalla. 
El camí de la permanència -i del que 
hagi de venir després- passa per fer 
del Centenari un fortí. 
El conjunt perico ha estat la més no-
table sorpresa del inici de curs. És 
l’únic que ha pogut vèncer en les dues 
jornades. Composat per un equip més 
sòlid que espectacular, pretén mante-
nir la seva ratxa victoriosa diumenge. 
Al filial blanc i blau se li dóna històri-
cament bé el Centenari, ja que n’ha 
tret dos triomfs.

  Equip  PTS GF GC

 1. Espanyol B 6 3 0
 2. Huracán 4 4 1 
 3. Badalona 4 3 1
 4. Sant andreu 4 3 2
 5. Llevant B 4 2 1 
 6. atlètic Balears 4 1 0
 7. Olímpic 4 1 0
 8. Llagostera 3 4 2
 9. Reus 3 3 1
 10. Prat 3 2 2
 11. L’Hospitalet 2 2 2
 12. València B 2 2 2
 13. Constància 2 0 0
 14. Gimnàstic 1 1 2
 15. Mallorca B 1 1 2
 16. Ontinyent 1 1 2
 17. alcoià 1 1 3
 18. Yeclano 1 1 4
 19. Binissalem 1 0 3
 20. Vila-Real B 0 0 5

Classificació 2a B gRUP 3

 Badalona  -  Espnayol B
 Reus  -  Sant andreu 
 Yeclano  -  Constància
 Llevant B  -  Ontinyent
 atlètic Balears  -  Olímpic
 Mallorca B  - Huracán
 Binissalem  -  alcoià
 L’Hospitalet  -  València B
 Vila-Real B  -  Gimnàstic

Propera Jornada

Resultats 2a Jornada

 València B 1  - Badalona  1   
 Llagostera  3 - Yeclano  0
 Constància  0 - Llevant B  0
  Ontinyent  0 - atlètic Balears  1
 Olímpic  1 - Mallorca B  0
 Huracán  3 -  Binissalem  0
 Espanyol B  1 - Gimnàstic  0
 Reus  3 - Vila-Real B  0 
                       Sant andreu  2  -  Prat  1
                                    alcoià  1 -  L’Hospitalet  1 

Joan grasa dóna 
sabor de victòria a 
un empat al límit

Un Badalona molt menys fluït que el 
de la primera jornada, més tranquil i 
cautelós, va treure de Paterna un punt 
que al final ni esperava. I justament per 
això, la lectura que s’extreu de l’empat 

Ciutat Esportiva de Paterna
Felipe Marcos
Dalmau Ferrón
Salva  Pelegrí
Quintanilla Gallardo
Delgado Bermudo
Portu Borja (Joan Grasa 59’)

 Fede Xavi Muñoz
 Molina (Tano 90’) Joaquin

Lozano (Cortell 87’)  Robert (Juanma 76’)
Dani (Pedro 72’)   Bayón
Gayá  Gabri (Bueno 82’)

Sergio Ventosa albert Càmara
Àrbitre: Miguel Ángel Ortiz
GOLS: 1-0, Molina (minut 77); 1-1, Joan Grasa 
(minut 92)

11

      VALÈNCIA B     BADALONA

ha de ser necessàriament positiva. 
L’equip va saber patir i reaccionar quan 
estava contra les cordes. Després d’un 
matx de relatiu domini local, al minut 
77 Molina posava per davant al filial 
del València. Semblava que el Bada-
lona no tindria temps de reaccionar, 
que s’atabalaria a causa de les presses 
i acabaria perdent. Però Joan Grasa, al 
92’, va aconseguir fer el gol del valuós 
empat. 

de play-off. Una situació del tot impen-
sada. Ambdós encetaven el curs amb la 

incertesa com a denominador comú. El 
Badalona per una dràstica baixada pres-
supostària i una renovació total de l’equip 
i l’Espanyol B pel retorn a una categoria 
que li era aliena des de feia dues tempora-
des. Diumenge, però, dirimiran en el seu 
enfrontament qui serà el líder al final de la 
tercera jornada. 
Aquest està sent un prometedor inici de 
temporada pel Badalona. Albert Càmara 
ha pres el testimoni de Manolo Már-
quez amb solvència i brillantor. L’equip 
va esperançar en el seu debut contra 
l’Alcoià, signant un debut encomiable. 
L’ensopegada a la Copa no va minvar 



11Poliesportiu
Redaccio - redaccio@diaridebadalona.com

1111Núm. 361
Del 07/09 al 13/09/2012

Sant gabriel Femení

La final femenina la jugaran el Natzaret i 
el Joventut i l'Urban passa a quarts
La Copa Badalona va començar el cap de 
setmana passat a La Plana amb unes eli-
minatòries que van definir el quadre femení 
que enfrontarà el Natzaret i el Joventut fe-
mení a la final del dia 11 a les 17:30. 
Als quarts de final es va imposar la lògica 
i els equips de categoria superior es van 
imposar amb facilitat a la resta.
D'aquesta manera el Círcol va vèncer 
al Cultural, el Joventut femení al Llefià, 
el Natzaret al Badalonès i la Minguella a 
l'Ademar. 
L'endemà diumenge es van disputar les 
semifinals amb victòria de la Penya sobre 
el Círcol i sorpresa del Natzaret (de 2a ca-
talana) sobre la Minguella (de 1a). 
A la categoria masculina dimarts es va 
jugar una eliminatòria prèvia per acce-

dir als quarts de final, L'Urban va vèncer 
al Cultural per 73 a 81 i jugarà contra la 
Minguella dissabte a les 17:45 a La Plana. 
Els de Canyadó van dominar el partit amb 
avantatges curts fins que 6 triples en el ter-
cer quart van obrir una escletxa (54 a 64 

Badalona dóna una lliçó en 
el Mundial de vela X-35
Dijous passat es va posar el punt i final al 
Mundial de vela classe X-35 que durant 
una setmana s'ha celebrat a les aigües de 
Badalona. En el port badaloní es va fer el 
final de festa amb la cerimònia d'entrega de 
premis en el restaurant Sant Anastasi, que 

va estar ple a vessar. L'embarcació italiana 
del Karma es va superar la resta dels 21 
participants en una jornada final fascinant. 
Lliçó magistral del Club de Vela Badalona 
que tot i els pocs recursos van fer possible 
un esdeveniment de referència mundial.

Exitós primer 
concurs 
infantil de 
pesca a Boia

que va organitzar el Club de Pesca Espor-
tiva Badamar. En aquest esdeveniment hi 
van participar 35 joves de Badalona, Bar-
celona, Premià, Mataró, Arenys... Aquest 
concurs, únic a Catalunya, eren nens i 
nenes més petits de 16 anys. La jornada 
de pesca va durar quatre hores i es va po-
der fer conjuntament amb la família en un 
entorn únic. L'acta es acabar amb èxit total 
perquè tots els participants van aconseguir 
com a mínim una captura de peix.

Diumenge el Port de Badalona va viure el 
primer Concurs Infantil de Pesca a Boia 

al min 30). El Cultural ho va intentar amb 
un parcial de 8 a 0, però Paco Pardos, el 
millor del partit amb 24 punts, en va anotar 
11 a l'últim quart per decidir el matx.
Dissabte a la tarda es jugaran els quarts a 
La Plana i diumenge les semifinals.

A oblidar la primera 
desfeta del nou  
projecte adrianenc

La màxima divisió del futbol femení 
estatal va començar el passat cap de 
setmana amb el Sant Gabriel de Sant 
Adrià participant-hi per tercera tempo-
rada consecutiva. Enguany, l’objectiu 
és quedar més amunt de la desena 
posició de l’any passat, un repte enco-
manat a Takahisa Shiraishi, nou tècnic. 
Amb ell, set cares noves (Berta Nogue-
ra i Aida García, de l’Espanyol, Mònica 
Orteu, del filial periquito, Maria Estella, 
de l’Estartit, i les joves Marta Lila, de 
l’Escola Valls de Futbol, Carla Gómez, 
del Barça B i Helena Serrano, del Jesús 
d’Eivissa), algunes de les quals ja van 
debutar en la primera jornada, diumenge 
passat. Llavors, l’estrena va ser negativa 
(0-2) contra un sòlid Atlético de Madrid. 
Aquest cap de setmana arriba l’ocasió 
d’obtenir a València el primer triomf per 
a aquest nou projecte.

     

  Equip  PTS GF GC

 1. athletic Bilbao 3 5 0
 2.  atlético Madrid 3 2 0
 3.  Espanyol 3 2 0
 4.  Levante L.P. 3 4 3
 5.  Rayo Vallecano 3 4 3
 6.  València 3 2 1
 7.  Llevant 3 1 0
 8.  Sevilla 1 0 0 
 9. Huelva  1 0 0
 10. Collerense 0 3 4
 11. Real Sociedad 0 3 4
 12. Llanos Olivenza 0 1 2
 13. P. Saragossa 0 0 1 
 14. Barça 0 0 2
 15. Sant Gabriel 0 0 2
 16. Lagunak 0 0 5

València - Sant Gabriel
Barça - Rayo Vallecano
Levante L.P.  - Llevant
Lagunak - Espanyol

P. Saragossa - athletic Bilbao
Real Sociedad -  Llanos Olivenza

Sevilla - Collerense
atlético Madrid - Huelva

Propera Jornada 

Classificació 1ª Divisió

Jose Carrera
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La millor lliga de Badalona
Què és Badalliga?

Per què és la millor lliga 
de Badalona?

Pel sistema de competició Per la serietat i facilitat

Qui pot participar?Xarxes socials Més informació

Pel ressò mediàtic

Perquè la teva opinió 
és molt important

Pel premi al guanyador

- Hi haurà informació setmanalment al Diari de Badalona, al web del diari, i diàriament al web de la lliga en el que també es podran tornar a veure els partits gravats

Exemple: prèvies, 5 de la jornada i resultats setmanalment al Diari de Badalona Partits penjats al web de la lliga

El Kortatu visita la difícil pista de 
l'Urban buscant una victòria que el 
mantingui al Play Off.
Els de la gàbia de Canyadó esperen 
mantenir la imbatbilitat a la seva pista 
per seguir a les posicions capdavante-
res. Dissabte a les 19h.

És una lliga de bàsquet de lleure sè-
nior en categoria masculina i femenina. 
Propera, però alhora seriosa. Amb mol-
tes innovacions però respectant la con-
vivència del bàsquet amb la resta d'oci 
al cap de setmana. Una lliga amb un 
gran premi i el millor ressò mediàtic. 
La millor lliga de Badalona

La Badalliga es farà entre tots. No és 
cap tòpic. Tirarem endavant amb el què 
opinin els jugadors i àrbitres.
Els temes més importants es decidiran 
en els comitès de competició amb un 
representant dels jugadors, un dels àr-
bitre i un de la organització. Vols dir-hi 
la teva? Aquí t'escoltarem.

Badalliga és una competició sènior 
masculina i femenina. Hi participaran, 
amb preferència, els equips que juga-
ven l'actual lliga de lleure de Badalona, 
i conjunts d'altres lligues d'empreses 
o de nova creació. Ja hi ha equips 
confirmats, comentaris  i el dossier 
d'informació a facebook.com/badalliga

Us convidem a tots/es a la re-
unió informativa el proper dijous 
13/09/12 (masculí) i divendres 14 
(femení) a les 20h a les oficines 
de l'Associació Esportiva Bada-
lonès, a la plaça del Gas s/n. Si 
teniu més dubtes a info@badalli-
ga.com i facebook.com/badalliga

Hi haurà un grup reduït d'àrbitres com-
promesos amb la lliga i amb més res-
ponsabilitats que només xiular el partit.
Tindrem unes actes personalitzades 
amb la foto del DNI del jugador. Es-
talviarem haver de portar les fitxes als 
partits i l'assistent de taula no perdrà 
temps anotant noms abans del matx.

Els equips jugaran unes 20 jornades aproximada-
ment de lliga regular per classificar-se pel Play Off 
i poder guanyar la primera Badalliga. Gran majoria 
d'equips podrà participar en aquest Play-off. .

L'equip guanyador s'endurà un viatge temàtic per 
un cap de setmana. L'organització treballa per visi-
tar un dels nius del bàsquet europeu.

-Perquè la teva opinió és molt important 
-Per la serietat i facilitat en el que fem
-Pel sistema de competició innovador
-Pel gran premi pel guanyador
-Pel ressò mediàtic

Les xarxes socials juga-
ran un paper molt impor-
tant. En acabar el partit, 
es penjarà el resultat a 
Twitter i fb. Si has jugat a 
Llefià , podràs saber com 
han quedat els partits de 
Montigalà sense haver 
d'esperar! Durant la set-
mana compartirem con-
tinguts a #badalliga

Vs.

KORTaTU URBaN

Hans

"Cuttino" Vegas
(Pànxing All 

Blacks)

(Laietània)

(Costa Serra)(Kortatu)
Sequero

(Urban)
Paco Pardos

Jordi Domènech 

5 DE LA JORNADA
Valladolid- G.Bizkaia                    73-81
Unicaja - UCAM Murcia                    87-79
Valencia - Fuenlabrada                  69-76
Caja Laboral- A. Manresa 65-76
Saragossa-FIATC Joventut    96-73
Gran Canaria - Estudiantes                   73-65
B. Monbús-Cajasol 70-77
Lagun Aro - Regal Barça 56-71
L.Alacant - Real Madrid 86-92

Valladolid- G.Bizkaia
Unicaja - UCAM Murcia
Valencia - Fuenlabrada

Caja Laboral- A. Manresa
Saragossa-FIATC Joventut

Gran Canaria - Estudiantes
B. Monbús-Cajasol

Lagun Aro - Regal Barça
L.Alacant - Real Madrid

  Equip  G P

 1 Real Madrid 13 3

 2  FC Barcelona 13 3

 3 Unicaja 12 4 

 4   Caja Laboral 12 4

 5   Lucentum 11 5

 6   Cajasol 9 7

 7   Valencia Basket 8 8

 8  CAI Zaragoza 8 8

 9  Fuenlabrada 8 8 

 10  Lagun Aro 7 9

 11  Gescrap Bizkaia 7 9

 12  A.Manresa 7 9

 13  Gran Canaria 6 10

 14  Estudiantes 6 10

 15  FIATC Joventut 5 11

 16  Blusens Monbus 4 12

 17  UCAM Murcia 4 12

 18  Valladolid 4 12 

Resultats 16 Jornada

Propera jornada

Classificació Els millors anotadors

 1 José  Alvarez                   20
 2 Antonio Polo                    18
 3 Alvaro García                  17
 4 Luis Andrade 16
 5 Quim Soler    16
 6 Marc Girbau                   14
 7 Edu Monterde 13
 8 Ramón Rodriguez 12
 9 Iker Lozano 10
 10 Sergi Marquina 9
11  Lluis Pascual 9
12 Antonio Polo                    8
13 Alvaro García                  7
14 Luis Andrade 7
15 Quim Soler    7
16 Marc Girbau                   6
17 Edu Monterde 6
18 Ramón Rodriguez 5
19 Iker Lozano 5
20 Sergi Marquina 3
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Badalona va veure ahir el naixement 
d’una nova publicació cultural ano-
menada Tacón de aguja. El Badiu del 
Micaco va acollir la presentació del 
primer número d’una revista literària 
impulsada per set joves de la ciu-
tat lligats a l’escriptura, de difusió 
gratuïta, autofinançada, plurilingüe, 

multidisciplinar i amb “la intenció 
d’introduir naturalment la literatura a 
l’àmbit cultural de la ciutat”, segons 
asseguren els seus creadors. “Volem 
fer ciutat, fer cultura i intentar crear un 
moviment literari. Aquesta publicació 
vol omplir el buit cultural de la ciutat, 
que, personalment, m’avergonyeix”, 

Un grup de joves de Badalona impulsa 
la creació de ‘Tacón de aguja’, una nova 
revista literària gratuïta

La cooperació del Museu de Badalona 
amb el Museu d’història de la Ciutat 
de Barcelona ha acabat cristal·litzant en 
l’oferta d’una nova visita que permetrà 
conèixer les restes arqueològiques més 
significatives que conserven ambdues 
ciutats del seu passat romà. Es tracta 
d’una ruta de quatre hores de durada 

Miquel Abras inicia un cicle 
de concerts a La Sargantana

El Museu proposa una 
ruta per ‘Baetulo i Barcino’

El restaurant La Sargantana inicia el pro-
per diumenge, 9 de setembre, un nou curs 
amb una programació estable d’actuacions 
musicals. Miquel Abras serà l’encarregat 
d’encetar aquest cicle que compta amb la 
col·laboració de Dmusical, programador 
del Festival Musica’t, i que portarà un 
diumenge al mes artistes i propostes de 

diferents estils i amb una gran qualitat 
musical que convertiran el local en una 
petita sala de concerts. Miquel Abras és 
un dels artistes amb més repercussió dins 
l’escena musical actual i portarà amb ell el 
seu últim treball, Equilibris Impossibles, 
en conjunció amb Carlus Ramió al baix i 
Toni Molina a la bateria .

La ‘biblio’ Can 
Casacuberta 
acull ‘La nit’
Des d’ahir dimecres, la Biblioteca 
Can Casacuberta acull l’exposició 
La nit, dissenyada i produïda pel 
Consell Català del llibre infantil i 
juvenil (ClijCAT), que apropa als 
nens i nenes el mon de la literatura 
que gira entorn a aquesta fase mà-
gica del dia en la quals tots dormim. 
Al llarg de la història, la nit, amb tot 
allò de fantàstic que ensenya i amb 
tot allò de misteriós que amaga, ha 
desfermat la curiositat i la imagina-
ció de les persones, especialment 
dels escriptors. Hi ha una innom-
brable literatura al voltant seu, so-
bretot adreçada als infants, i aquest 
és l’estel que guia aquesta exposi-
ció, visible a Can Casacuberta fins 
el dia 3 d’octubre.

Després de l’aturada estival, els Castellers 
de Badalona han reprès la seva activitat de-
mostrant que l’històric dos de set no va ser 
fruit de la casualitat, sinó d’un treball i una 
empenta latent en cada actuació. El passat 
cap de setmana van continuar els progres-
sos de la colla badalonina en dues cites, a 
Barcelona i Santa Coloma. La plaça de la 
Catedral va veure dissabte com els micacos 
aixecaven i descarregaven un tres de set, a 
més d’un quatre de sis amb agulla, un dos 
de sis i un pilar de cinc. La festa major co-
lomenca també va ser diumenge escenari 
d’una nova demostració de forma; els Mica-
cos van completar i estrenar a la plaça de la 
Vila el quatre de set, a més de dur a terme, 
també per primer cop a la ciutat veïna, el pi-
lar de cinc.  Els Castellers de Badalona con-
tinuen treballant amb l’important i històric 
repte en l’horitzó de participar per primer 
cop en el Concurs de Castells de Tarragona.

que tindrà el seu punt de partida aquest 
dissabte, 8 de setembre, a partir de les 
10 del mati, i que inclourà el desplaça-
ment als punts d’interès arqueològics de 
Barcelona. L’activitat te un cost de vuit 
euros, a excepció dels Amics del Museu, 
que gaudeixen d’un descompte d’euro i 
mig.

Els Micacos 
engeguen 

el segon 
tram de 

temporada 
amb dos 

castells de 
set

explica Fran Gómez, un dels promo-
tors de la idea. Tacón de aguja és un 
projecte independent, sense pèls a la 
llengua, que sortirà cada dos mesos al 
carrer, amb una tirada aproximada de 
1.000 exemplars que es podran trobar 
a les biblioteques municipals i a algu-
nes llibreries i bars.
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