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SOS del 
Patronat 
de Música
L’impagament per part 
de la Generalitat i la poca 
implicació municipal fan 
que el futur de l’entitat 
musical perilli. 

Després que s’hagin interessat més de 
50 equips per jugar, s’obre el periode 
d’inscripcions fins el dia 20 de setembre

S’obre el periode 
d’inscripcions a Badalliga

Reoberta la 
causa contra 
Albiol pels 
pamflets 
racistes
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Perilla el Patronat de Música
Els 88 treballadors municipals del Conservatori i de l’Escola de Música no han cobrat el mes 
d’agost i l’Ajuntament no assegura la continuïtat dels centres si la Generalitat no paga el seu deute

A finals de la setmana passada, el Par-
tit Socialista publicava mitjançant una 
nota de premsa oficial que els treba-
lladors del Conservatori Professional 
de Música i de l’Escola de Música de 
Badalona havien deixat de cobrar les 
seves nòmines i que el Patronat de la 
Música municipal es troba en un estat 
econòmic molt delicat. El pressupost 
destinat a aquest servei, que ha anat 
decreixent els últims cursos per la pès-
sima conjuntura econòmica i enguany 

no arriba als 3 milions d’euros, resulta 
de la suma d’aportacions de la Genera-
litat de Catalunya, de l’Ajuntament de 
Badalona i de les quotes que paguen els 
alumnes. A hores d’ara, el govern català 
ha de pagar encara uns 200.000 euros 
corresponents al curs 2010-2011 i no ha 
concretat les quantitats que destinarà al 
curs que va finalitzar el passat juny ni 
al que tot just comença aquest setembre. 
Atenint-se a aquestes condicions, i men-
tre la Generalitat no doni una resposta, 

l’equip de govern local assegura no 
poder fer front al manteniment salarial 
dels 88 treballadors, entre professors 
i personal administratiu, que confor-
men el patronat. El regidor d’Educació, 
Juan Fernández, afirmà dimecres que 
des de l’Ajuntament s’està pressionant 
tot el possible l’executiu d’Artur Mas 
i esperen obtenir una solució en els 
propers dies. Al conservatori i l’escola 
de música, a on el dia a dia continua 
de cara al inici de les classes el proper 

 El govern 
català encara deu 
200.000 euros 
del 2011 i no sap 
quant destinarà al 
curs passat 

 La situació 
dels treballadors 
és “d’angoixa i 
incertesa” a falta 
de pocs dies per 
iniciar el curs

El PSC de Badalona va treure a la llum 
la greu situació de l’entitat musical a 
finals de la setmana passada i va ins-
tar l’alcalde Albiol, com a president del 
Consell d’Administració del Patronat de 
la Música de Badalona, a convocar una 
reunió d’urgència per explicar a les forces 
polítiques del consistori i als implicats, 
treballadors, pares i mares, la situació. A 
dia d’avui, l’oposició continua sense cap 

El PSC aprofitarà avui la 
Comissió d’Educació per  
demanar explicacions 

notícia del cap de govern. El PSC aprofitarà 
la Comissió Informativa d’Educació d’avui per 
demanar esclariments. El líder socialista ba-
daloní, Jordi Serra, lamenta el “poc respecte 
pels temes culturals” del Partit Popular i titlla 
de “despreci absolut a l’educació i la cultura” 
el tracte cap al conservatori. “És urgent trobar 
solucions, no només està en perill l’inici de 
curs, sinó també el futur dels ensenyaments 
musicals a Badalona”, exclama Serra.

dimecres, la sensació entre el profes-
sorat és “d’angoixa i incertesa”, però, a 
la força, també de “paciència”, comp-
te amb resignació Marta Garcia, del 
comitè d’empresa: “Som treballadors 
municipals, igual que la resta, però 
l’Ajuntament ha decidit que a nosaltres 
no ens paga”. La posició del comitè ha 
estat de prudència, pel moment, ja que 
esperen un gir de la situació, però avui 
hi ha convocada una assemblea per 
decidir cap a on anirà la seva actuació 

si els impagaments es perllonguen. A 
més dels treballadors, l’altre col·lectiu 
d’afectats directes són els alumnes. Més 
de 800 nens i nenes que ja han abonat 
les quotes i que enceten el curs musical 
la setmana vinent. En aquest sentit, pro-
fessors i membres del centre no entenen 
com el govern municipal no fa res més 
i deixa penjant d’un fil la continuïtat i el 
prestigi d’un conservatori del qual cada 
any surten un 84% dels alumnes cap a 
centres superiors de música.
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La Plana torna a viure un 11 
de setembre amb tranquil·litat 

Badalona va tornar a celebrar amb la 
tranquil·litat de sempre els actes oficials 
d’ofrena de la Diada Nacional de Catalunya 
el matí de dimarts. Després que l’any pas-
sat cap força política del Ple es presentés 
a la cerimònia en senyal de protesta per 
la forma amb què el PP va tractar la festa 
nacional catalana, PSC, ICV-EUiA i CiU 
van comparèixer a la Plana de nou per dur 

PSC, CiU i ICV-EUiA duen a terme l’ofrena institucional de nou

Ajuntament i locals d’oci volen establir busos nocturns 
entre el polígon Can Ribó i el metro Pompeu Fabra
El malestar dels veïns dels barris de 
Canyadó i Casagemes per la proximi-
tat de la zona d’oci de Can Ribó és una 
realitat que dura ja molts anys. Al sortir 
dels bars i les discoteques, molta gent es 
desplaça a peu fins l’estació de Badalona 
Pompeu Fabra, cosa que provoca soroll 
i incivisme a altes hores de la matinada 
a la zona. L’Ajuntament pretén posar en 
marxa un pla pilot de busos llançadora 
entre el polígon i la parada de metro per 
intentar que el trànsit de gent de matinada 
disminueixi. El regidor de Convivència, 
Miguel Jurado, va explicar a principis de 
setmana que, tot i augmentar la presència 
policial a la zona d’oci, la Guàrdia Urbana 

 La Federació 
d’AAVV va desfilar 
en l’ofrena floral 
amb pancartes 
en contra les 
retallades entre 
aplaudiments

la tradicional corona de flors juntament 
amb l’equip de govern. La jornada va co-
mençar cap a les 9 del matí amb el ball 
de l’Àliga, que va donat el tret de sortida 
a les ofrenes de diferents entitats. Una de 
les més destacades va ser la de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de Badalona, 
els membres de la qual van desfilar fins 
el monument amb pancartes contra les 

retallades entre aplaudiments del públic. 
L’ofrena institucional de l’Ajuntament era el 
moment més esperat del matí i va arribar 
acompanyat de la xiulada i crits en favor de 
la independència de Catalunya d’un grup 
dels assistents, que van oferir l’única nota 
fora de la normalitat del programa d’actes. 
Després de la interpretació de Els Segadors 
a càrrec del Cor de Marina, la Coral Bada-
lonense, la Coral Art i Cultura de Canyet i 
la Coral Betúlia, l’ofrena d’entitats va con-
tinuar, amb el Club Joventut i el Badalona 
com alguns dels protagonistes. L’actuació 
castellera de la Colla Micaco de Badalona, 
els Minyons de Terrassa i la Colla Jove de 
Barcelona van posar punt i final als actes 
oficials de la Diada Nacional de Catalunya 
2012 a la Plana de Badalona.

no pot evitar tots els actes incívics noc-
turns i aquest projecte te la intenció de 
reduir-los. La proposta planteja que 3 o 
4 busos circulin entre Can Ribó i la plaça 
Pompeu Fabra amb una freqüència de en-
tre 5 i 10 minuts i amb parades al carrer 
Prim i al Museu.  El cost d’aquest servei 
nocturn correria a càrrec dels locals, uns 
10, aproximadament, entre discoteques, 
bars i bars musicals; alguns dels propie-
taris asseguren que són conscients dels 
problemes que pot comportar pel veïnat 
una zona d’oci d’aquesta magnitud i que 
volen intentar fer el possible per reduir 
a la mínima expressió l’incivisme. Amb 
més o menys resignació, els locals ja han 

El Diari de Badalona no acostuma a inclo-
ure notícies que no siguin d’abast local, 
però la manifestació que va recórrer els 
carrers de la capital catalana cap a la in-
dependència el dimarts a la tarda va ser de 
tal magnitud que ens veiem en l’obligació 
professional d’incloure-la . La demostració 
de força que l’Assemblea Nacional Catala-
na va aconseguir aplegar, amb 1,5 milions 
de persones, segons Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra, ha deixat marcat l’11 
de setembre de 2012 com el dia en què 
una bona part de Catalunya es va llançar a 

Manifestació històrica a 
Barcelona a favor de la 
independència catalana
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demostrar que volen tenir el dret a decidir 
el seu futur dins d’Espanya i la Unió Euro-
pea. La cita de dimarts marcarà un abans i 
un després en l’estira-i-arronsa en el qual 
Catalunya porta anys capficada amb l’estat 
central. A Madrid, la manifestació no ha 
provocat cap reacció política; almenys pel 
moment. Rajoy i el seu equip insisteixen 
en què l’estat espanyol ha de continuar unit 
per sortir de la crisi. Des de la Generalitat, 
en canvi, el discurs comença a canviar, i el 
president Mas va assegurar després de la 
Diada que a partir d’ara “tot és possible”.

arribat a un acord amb l’administració i 
entre ells, i el resultat és que els bars mu-
sicals pagarien 37 euros cada nit, per 74 
que haurien de costejar les discoteques; 
l’Ajuntament, per la seva part, destinaria 
agents de la Guàrdia Urbana per revisar 
que tot estigui en ordre als busos. La 
idea és que els clients dels establiments 
rebin un tiquet o un distintiu similar que 
serveixi per mostrar al conductor de 
l’autobús al pujar i utilitzar el transport 
de forma gratuïta. Des de Tusgsal, però, 
indiquen que sí és cert que l’Ajuntament 
els va demanar el pressupost d’un servei 
d’aquest tipus, però que, de moment, no 
hi ha hagut cap contacte més.

Foto: ANC
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LA COLUMNAEl govern local donarà entre 40 i 105 euros d’ajuda 
a les famílies pels llibres de text dels alumnes

  Les ajudes 
arribaran a finals 
d’aquest primer 
trimestre de curs

  FAMPAS i la 
comunitat 
educativa 
lamenten que el 
consistori no els 
hagi consultat 
per prendre la 
mesura

El govern municipal ajudarà als esco-
lars de la ciutat amb una quantitat de 
entre 40 i 105 euros per sufragar part 
del cost dels llibres de text, que final-
ment no seran gratuïts com va prome-
tre el PP en campanya. L’Ajuntament 
obrirà una convocatòria de subven-
cions perquè els escolars de primària, 

secundària obligatòria i educació es-
pecial dels centres públics i concer-
tats de Badalona puguin rebre aquest 
ajut econòmic, que arribarà a finals 
d’aquest trimestre, segons ha asse-
gurat el regidor d’Educació, Juan Fer-
nández.  Les quantitats dels ajuts per 
cada alumne seran de 40 euros per als 

estudiants d’educació especial, 60 per 
als d’educació primària i 105 per als 
d’educació secundària. Els pares, ma-
res o tutors, però, hauran de signar un 
compromís de retorn dels llibres a fi-
nal de curs per tal que aquests puguin 
ser reutilitzats els cursos següents. Els 
pares hauran de guardar les factures 

corresponents a l’adquisició dels lli-
bres, per tal de poder acreditar la seva 
compra i rebre, en forma d’ingrés di-
recte, la quantitat corresponent. Dime-
cres passat, aprofitant l’inici del curs 
2012-2013, l’Ajuntament, a través de 
Voluntaris Badalona, va repartir a la 
porta de les escoles fullets informant 

de l’ajuda econòmica. La Federació 
d’AMPAS Badalona lamenta que es-
coles i associacions de pares i mares 
no hagin estat informades directament 
i que el govern local no hagi comptat 
amb la seva opinió per desenvolupar 
aquesta mesura. PSC i ICV-EUiA, a 
més, denuncien que aquesta proposta 
es dugui a terme de forma “indiscrimi-
nada”, sense tenir en compte la renta 
i la situació de cada família. El líder 
socialista, Jordi Serra, esclareix que 
“els ajuts han de donar-se a aquells 
que veritablement els necessitin”, i que 
la resta de recursos podrien destinar-
se a altres qüestions educatives, com 
ara “incrementar la partida destinada a 
escoles bressol o mantenir les beques 
menjador”. Tot i que l’aportació econò-
mica és acollida de molt bon grau en 
general, en molts casos no arriba a co-
brir més d’un quart del preu total dels 
llibres de text. Una família amb dos fills 
o filles, un a primària i l’altre a secun-
dària, paga al voltant de 600 euros pels 
llibres nous i rep una subvenció de 
165, molt lluny de la gratuïtat prome-
sa. “La nostra intenció era poder pagar 
el 100% del cost dels llibres, però la 
difícil situació econòmica global ens 
impedeix arribar a aquests màxims”, va 
excusar l’alcalde Xavier Garcia Albiol
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LA COLUMNA

  Volen mobilitzar 
l’opinió pública i 
demostrar que són 
entitats necessàries 

  La seva meta 
primera són les 
1.000 signatures 
i tenen més actes 
preparats

  Enguany, la 2a 
edició d’aquesta 
cita es trasllada 
als dies 15 i 16

Els casals juvenils de Badalona han en-
gegat fa poc més d’una setmana una 
campanya de recollida de signatures per 
Internet contra el seu tancament. Segons 
expliquen, l’objectiu és “mobilitzar l’opinió 
popular” i demostrar al govern local que 
sí que hi ha interès en la població vers al 
manteniment d’aquests espais socioedu-
catius infantil i juvenil. “Cada cop que algú 
signa, un mail és enviat automàticament 
als responsables d’Alcaldia i Joventut. La 
primera meta són les 1.000 firmes -ja han 
aconseguit al voltant de 700-; si un cop 

arribats, no són suficients, anirem a per 
1.000 més”, exposa el coordinador de La 
Rotllana, Salva Periago, qui lamenta que el 
Partit Popular continuï per la seva via i faci 
cas omís a les mocions aprovades al Ple 
en dues ocasions. El text que es pot llegir 
a la petició de signatures, al web change.
org, demana que no es redueixi el pressu-
post de Joventut de 2012, que no es retiri 
el projecte Vadejoves ni els recursos dels 
casals i que el consistori signi un con-
veni amb les entitats que els gestionen, 
tal i com va quedar decidit per majoria 

democràtica als plens municipal d’abril i 
a l’extraordinari del 8 de juny. Des de La 
Rotllana, asseguren que l’Ajuntament els 
hi notificarà en breu l’ordre de tancament, 
però que no pensen quedar-se amb els 
braços creuats i tenen pensades més cam-
panyes de mobilització. Periago afirma que 
el govern encara no ha tret a concurs públic 
la gestió dels casals i que si ara tanquen, 
encara que la intenció de l’Ajuntament fos 
tornar a posar-los en marxa, trigarien “un 
mínim de tres mesos” en dur a terme totes 
les gestions administratives.

Fira gastronòmica amb 
cuina catalana a La Rambla

Una sucursal del Banco Santander de 
Montigalà va ser assaltada dimarts de 
matinada per un grup d’encaputxats que 
es van endur tots els diners. Segons la 
policia, els delinqüents van col·locar ex-
plosius a distància i van deixar totalment 
inservible el caixer. El soroll de l’explosió 
va despertar als veïns de la zona, que van 
avisar de forma immediata als cossos de 
seguretat, passades les quatre del matí. 

El regidor de Seguretat, Miguel Jurado, 
va explicar que l’informe policial assen-
yala el grup de lladres com una banda 
ben organitzada, ja que el procediment 
sembla indicar que sabien el que feien. 
A hores d’ara, els Mossos d’Esquadra 
s’encarreguen de la investigació. La quan-
tia del robatori encara no ha transcendit i 
tot apunta a que el motiu de l’assalt va ser 
únicament econòmic.

L’Audiència reobre la 
causa contra Albiol 
pels pamflets racistes

Una banda assalta 
amb explosius un 
caixer de Montigalà

Els casals joves recullen firmes per 
Internet per evitar el seu tancament

La Rambla de Badalona acollirà aquest cap 
de setmana una fira gastronòmica que girarà 
entorn als aliments propis de la terra catalana. 
Organitzada per Evident Events, es tracta de la 
2a edició d’aquesta cita firal que l’any passat 
es va fer coincidir amb la Diada Nacional de 
Catalunya, però que aquest 2012 s’ha hagut 
de traslladar als dies 15 i 16. De 10 del matí a 
9 de la nit, els assistents podran passejar per 
les seves 10 paradetes, on hi trobaran dife-
rents tipus de productes, tots de denominació 
d’origen català: olis, formatges, mel...

L’Audiència de Barcelona ha reobert el 
procés judicial contra l’alcalde de Ba-
dalona, Xavier Garcia Albiol, per repartir 
pamflets, l’abril del 2010, que assen-
yalaven als gitanos romanesos com la 
causa de la delinqüència de la ciutat. 
L’Audiència ha acceptat el recurs pre-
sentat per SOS Racisme, la Fiscalia i 
la Federació d’Associacions Gitanes de 
Catalunya, tot i que aquesta última es 
va retirar al juny, i haurà d’anar a judici. 
El batlle ‘popular’ assegura que no veu 
“just” l’auto dictat i que no dirà el que 
pensa de la sentència per “prudència”. 
Ahir, Albiol destacà que no veu coherent 
que la decisió es vegi recolzada per una 
associació, la de gitanos, que va signar 
la ‘pau’ amb ell a principis d’estiu. Garcia 

Albiol va voler puntualitzar que anirà a 
judici per dir “que determinats individus 
són els que provoquen els problemes a 
alguns barris”. Tot i que acata la decisió 
presa per la justícia, indica que no farà 
“un pas enrere” i continuarà lluitant con-
tra la “inseguretat”. “Quan una naciona-
litat que conforma el 0,3% de la població 
d’aquesta ciutat protagonitza el 25% de 
les detencions per delinqüència, hi ha un 
problema; però ara sembla que no es pot 
dir la veritat perquè es considera dany a 
la dignitat”, va argumentar, en referència 
als gitanos romanesos. “Em preocupo 
per la dignitat de la gent treballadora, 
sigui quina sigui la seva nacionalitat. La 
dels delinqüents m’és igual”, va conclo-
ure l’alcalde badaloní.
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La Penya continua creixent 
a costa del Kiev (92 a 79)

El joc ràpid 
i col·lectiu 
de la Penya 
va implicar a 
tothom i fins a 
5 jugadors van 
passar de la 
desena de punts

El Fiatc Joventut va sumar la tercera vic-
tòria de la pretemporada en vèncer al Kiev 
per 92 a 79. Els verd-i-negres van referen-
dar les bones sensacions de Sant Julià i 
Vielha fent un joc d’equip, ràpid i amb mol-
ta circulació de pilota per eliminar un rival 
que va jugar massa anàrquic per la poca 
qualitat que té. Fisher i Kuzmic van  des-
tacar en els primers compassos abans que 
entressin unes rotacions que van mantenir 

el nivell. Així al minut 13, la Penya ja ha-
via anotat 39 punts i dominava per 20 (39 
a 19). A la banqueta, el nou tirador de la 
Penya, Moses Ehambe, somreia en veure 
que l’equip jugava a córrer i trobar bones 
posicions a la línia de 3. A la mitja part els 
verd-i-negres havien anotat 7 triples, 3 del 
finés del Prat Jonaas Caven, i manaven al 
marcador per 53 a 32. 
A la represa el Kiev va treure l’orgull, però 

el Joventut seguia practicant un joc gairebé 
perfecte, fins el minut 26. Llavors els juga-
dors es van desconnectar i els ucraïnesos 
ho van aprofitar per clavar un 0-14 que en 
cap moment va fer perillar el triomf. 5 ju-
gadors de la Penya van passar la desena de 
punts: Quezada (16), Barrera (14), Caven 
(14), Trias (13), Fisher (11). Els verd-i-
negres es tornaran a enfrontar al Kiev dis-
sabte a les 18:30 a Olot. 

Maldonado: “Si ens 
acoblem ràpid podem 
mirar cap amunt”

L’entrenador del Fiatc Joventut, Salva Mal-
doando, ha passat revista a les 4 primeres 
setmanes de pretemporada. El tècnic adria-
nenc ha volgut treure ferro a les 3 victòries 
aconseguides fins ara. “No podem treure 
grans conclusions de la pretemporada. De 
vegades fins i tot va bé perdre”. Maldonado 
creu que els objectius “S’hauran de marcar 
quan comencem la temporada i veiem el 
nostre nivell respecte la competició”, tot 
i que no renuncia a aconseguir fites altes: 

“si ens acoblem ràpid, podríem estar bona 
part de la lliga mirant cap amunt”. El tècnic 
verd-i-negre vol un equip “que treballi i 
que tingui ganes de seguir creixent”, i creu 
que té “els jugadors per poder fer-ho”. 
Maldonado ha parlat de Pere Tomàs i de 
la possibilitat de reforçar la plantilla: “No 
havia vist mai en Pere com fins ara, però 
encara li queda. L’any passat feia una passa 
endavant i dos enrere”, i confirma que “te-
nim marge per fer algun moviment”.

L’equip fa pinya a Benasc i 
guanya al Cai de 32 punts

Dissabte es va disputar a Vielha el segon 
partit de pretemporada. El Fiatc Joventut es 
va imposar al Cai Saragossa per 102 a 70 en 
un matx que no va tenir història. Els verd-i-
negres, amb menys baixes que els aragone-
sos, van fer un joc ràpid amb moltes transi-
cions i espais per llançar de 3. La Penya va 
anotar 15 triples, destacant l’encert de Barre-
ra, que portava 15 punts al primer temps. La 
diferencia només va fer que augmentar i dos 
triples de Quezada van establir els 32 finals. 
Barrera (21 punts) i Quezada (19) van ser 
els millors d’un partit que va tenir la lesió de 
Gaffney com a nota negativa. L’americà es va 
retirar per precaució amb molèsties a la cuixa 
dreta i no va jugar contra el Kiev.

Ehambe:“juguem a 
córrer i tirar, i això 
em va molt bé”
Diumenge va arribar a Barcelona la pe-
núltima peça del Fiatc Joventut. A l’espera 
de resoldre la situació amb Pere Tomàs, 
Moses Ehambe serà l’aler de l’equip. Di-
lluns el nord-americà va passar les proves 
mèdiques a la Clínica Fiatc Diagonal on va 
explicar que està “entusiasmat d’arribar a 
la Penya i a la lliga ACB” i que farà “tot el 
possible per ajudar a aconseguir els objec-
tius de l’equip”. 
Ehambe ja coneixia la Penya perquè va es-
tar mig any a Ourense fa dues temporades, 
i sap que és un equip “amb molt tradició al 

bàsquet espanyol i que treballa amb juga-
dors joves”. Dimarts va viatjar amb l’equip 
a Platja d’Aro. No va jugar però va fer 
l’escalfament amb els companys i va de-
mostrar als espectadors la bona mà que té. 
Després, a la banqueta, somreia en veure 
l’estil de joc de “córrer, córrer, córrer i tirar. 
Això em va molt bé”. Al seu costat hi havia 
Pere Tomàs, que li explicava les jugades de 
passes que feien els americans del Kiev, i 
que a l’ACB no es poden fer. El nou fitxatge 
de la Penya podria debutar dissabte a Olot 
a les 18:30 contra el B.C Kiev.
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  Equip  PTS GF GC

 1. Espanyol B 7 3 0

 2. L’Hospitalet 5 6 2 

 3. Huracán 5 5 2

 4. Badalona 5 3 1

 5. Llevant B 5 4 3 
 6. Sant Andreu 5 3 2

 7. Atlètic Balears 5 1 0

 8. Olímpic 5 1 0

 9. Llagostera 4 4 2

 10. Reus 4 3 1

 11. Prat 4 2 2

 12. Yeclano 4 3 5

 13. Binissalem 4 1 3

 14. Vila-Real B 3 3 6

 15. Ontinyent 2 3 4

 16. Mallorca B 2 2 3

 17. Constància 2 1 2

 18. València B 2 2 6

 19. Gimnàstic 1 2 5

 20. Alcoià 1 1 4

Classificació 2a B GRUP 3

 Espanyol B  -  Badalona

 Sant Andreu  -  Vila-Real B 

 Llagostera  -  Reus

 Constància  -  Prat

 Ontinyent  -  Yeclano

 Olímpic  - Llevant B

 Huracán  -  Atlètic Balears

 Alcoià  -  Mallorca B

 Oriola  -  L’Hospitalet

Propera Jornada

Resultats 3a Jornada

 Badalona 0  - Espanyol B  0   

 Llevant B  2 - Ontinyent  2

 Binissalem  1 - Alcoià  0

  Yeclano  2 - Constància  1

 Prat  0 - Llagostera  0

 Atlètic Balears  0 -  Olímpic  0

 Mallorca B  1 - Huracán  1

 Reus  0 - Sant Andreu  0 

                        L’Hospitalet  4  -  València B 0

                          Vila-Real B  3  - Nàstic  1 

ESPANOL B - CF BADALONA LA PRÈVIA

4a Jornada de Lliga del Campionat de la 2aB - Diumenge 16 de setembre a les 17.00h - Ciutat Esportiva de Sant Adrià

Avorrits de veure’s les cares

 

De quatre partits que haurà jugat el 
Badalona una vegada acabi la jornada 
d’aquest cap de setmana, dos hauran 

idèntica. L’Espanyol sap del potencial 
a la contra del Badalona. I el Badalona 
procurarà robar la pilota als periquitos, 

L’Espanyol aguanta el 
liderat en un partit de 
poder a poder

Amb l’Oriola, 
el grup tercer 
tindrà 21 equips

Amb la primera plaça en joc, ningú va 
voler perdre. Era la premissa de sortida. 
O si més no ho semblava. En aquestes 
tenia les de guanyar l’Espanyol, que 

Camp del Centenari
Marcos Germán

 Ferrón Nacho Heras
 Pablo Gallardo  Ferran

Pelegrí De Amo
 Bermudo Víctor Álvarez

X.Muñoz (Canario 15’) Fran Miranda
Javi Moreno Mario Ortiz

 Joaquin  Merchán
Robert  Armero (Moya 87’)
Juanma (Bayón 84’)   Jorge (Sales 58’)
Gabri (Grasa 74’)  Pino (Cubillas 70’)

Manolo Márquez Raul Longhi
Àrbitre: Jiménez González (col·legi de Las Palmas)
GOLS: -

00

BADALONA      ESPANyOLB

amb l’empat ja feia per consolidar-
se en el primer lloc. I va plantejar un 
partit tranquil, fent prevaler l’absència 
d’errors defensius que els encerts ofen-
sius. El Badalona es va veure superat 
en la possessió, però va respondre 
sorprenent a la contra, tot i que sense 
punteria. 
Als punts hauria guanyat el conjunt 
visitant. El Badalona va preferir buscar 
infructuosament el KO. Finalment, just 
repartiment de punts.

Descendit per imperatiu federatiu al final 
del curs passat, l’Oriola va requerir que 
es revoqués la decisió i se’l deixés jugar 
a Segona B. Finalment, tres jornades des-
prés que hagi donat inici la temporada, la 
justícia li ha donat la raó. 
La Federació ha hagut de col·locar el club 
alacantí al tercer grup, que ara tindrà 21 
equips. Això ha portat a la creació d’un nou 
calendari de competició. Cada jornada, un 
conjunt haurà de descansar.

tingut com a adversari a l’Espanyol B. 
Una singularitat fruit del rebombori creat 
per l’entrada en competició de l’Oriola. 

Resumint, el calendari nou -que es posa 
en pràctica aquesta jornada- ha estat ca-
priciós i ha volgut que es repetís l’últim 
partit vàlid del calendari vell -el que va 
acabar amb empat a zero entre tots dos 
al Camp del Centenari. Així doncs, el 
doble enfrontament del curs entre esca-
pulats i blanc i blaus haurà tingut lloc en 
el primer mes de competició.
Diumenge passat, ja van tenir temps de 
familiaritzar-se amb els hàbits i les pràc-
tiques del rival. Si el partit de diumenge 
va ser eminentment tàctic, en què tots 
dos van guardar-se i van evitar exposar-
se en excés, el que es disputarà a Sant 
Adrià promet ser una còpia més o menys 

buscant que no se sentin còmodes. A 
més, el liderat  del grup torna a estar 
de nou en joc.CF BADALONA

Entrenador Albert Càmara

Bermudo

Bayón

Gabri

Robert

J.Moreno Borja

Ferrón
Pelegrí Gallardo

Marcos

Joaquin

ESPANYOL B
Entrenador Raúl Longhi

Pino

Jorge Merchán Armero

Ortiz Miranda

Heras De Amo Moya Álvarez

Germán

Sant Gabriel Femení

A seguir acoblant les peces amb
la tranquil·litat del primer punt
En un equip amb set cares noves, co-
mençant per la de l’entrenador, l’últim en 
el que pensa un equip quan es disputen 
les primeres jornades és en la classi-

     

  Equip  PTS GF GC

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

Sant Gabriel - Real Sociedad
Llanos Olivenza - Barça

Llevant - Sevilla
Espanyol - P. Saragossa

Athletic Bilbao - Levante Las Planas
Sant Gabriel - Real Sociedad

Llevant - Sevilla
Huelva - Collerense

Propera Jornada  23/9

Classificació 1ª Divisió

ficació. Pensa, per tant, en acoblar les 
peces el més aviat possible i fer entren-
dre l’equip l’estil i els mecanismes de 
joc. I en aquestes està el Sangra femení, 

conduit per Takahisa Shiraishi. Amb tot, 
les adrianenques només han esperat a la 
segona jornada per aconseguir el primer 
punt de la lliga, aquell que molts equips 
esperen que no trigui gaire en arribar per 
no afectar la moral col·lectiva. Va ser 
diumenge passat, a València, i amb un 
empat (2-2) a la darrera jugada del matx, 
després que el València remuntés el 0-1 
inicial del Sangra. Aquesta collita farà 
ara que l’equip treballi més còmodament 
aquests dies en què la competició s’atura 
un cap de setmana pels compromissos 
oficials de la sel·lecció espanyola. No 
serà fins d’aquí a set dies quan es re-
prengui amb la visita de la Real Sociedad 
al Ruiz Casado.
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Natzaret i Joventut femení 
conquisten la Copa Badalona 2012
El Sant Andreu de Natzaret i el Joventut 
femení es van proclamar campions de la 
Copa Badalona en vèncer el Sant Josep i el 
Natzaret respectivament. Les verd-i-negres 
van haver de patir per guanyar per 53 a 45 
a un equip que tot i jugar una categoria 
menys, va ser molt competitiu i que fins 
als instants finals no es va deixar anar. Una 
tècnica a la banqueta del Natzaret, i el sa-
ber fer del Joventut van acabar imposant 
la lògica. A la final masculina, el Natzaret 
va acabar passant per sobre del Sant Josep 
al que va vèncer per 69 a 51. Els de Vidal 
Sabater, en aquesta ocasió entrenats per 
Jaume Gol, van aconseguir portar el par-
tit al terreny físic, en el que es senten més 
còmodes, i van aturar Reyes i Dario, les 
estrelles del Sant Josep. Els parroquials, 
encara definint els rols de la nova plantilla, 
no van trobar solucions i es van anar ofe-
gant mica a mica fins que els tiradors del 
Natzaret van sentenciar el partit. Primer van 
ser Santiago i Monton per obrir l'escletxa 
a més de 10 punts, i després Belmonte i 
Charles per sobrepassar els 20 en alguns 
moments. 
Abans, a les semifinals, tots dos equips 
van haver de suar per imposar la lògica. 
El Natzaret es va desfer del Badalonès (62 
a 67), que guanyava per 12 punts a la mitja 
part, i el Sant Josep va veure com el cam-

pió de lleure va estar a punt d'eliminar-lo 
(64 a 61). Ho va evitar un triple a l'últim 
segon de Diego Rodriguez, que per tercer 
any consecutiu, fa que un partit de la Copa 
es resolgui a l'últim atac. Abans, l'Urban 
havia conquistat el públic de la Plana amb 
una història d'equip ventafocs. Sense tants 
centímetres ni força a les cames, però amb 
molt de bàsquet a les venes, van plantejar 
un partit al seu ritme esperant els 3 minuts 
que encara poden donar. Van ser al tercer 
quart amb Paco López, sempre hi és, com 
a protagonista. Els de Canyadó van mar-
xar de 8 però el Sant Josep va remuntar 
amb accions d'Hermoso i Juanan i Diego 
va sentenciar. Al final, ovació merescuda. 

Natzaret i 
Sant Josep 
van arribar a 
la final, però 
l'Urban va ser 
l'equip que va 
conquistar el 
públic

Poliesportiu

Tot a punt per la Badalliga
La Badalliga ha estat un èxit en la primera 
setmana de vida. 30 conjunts es van reunir 
ahir per conèixer el projecte i sumar-se a 
la desena d'equips que ja han confirmat 
la seva participació via facebook. A més, 
molts equips de nova creació s'han posat 
en contacte amb l'organització per saber-
ne més. La serietat de la lliga, la facilitat 
dels tràmits i el ressò mediàtic que ofereix 
no només ha cridat l'atenció dels equips, 
també de jugadors particulars. Equips que 
us faltin jugadors: Com la pròpia Badalliga 
explica, "aquesta és una lliga de tots" i a 
petició de jugadors interessats, s'ha obert 
una llista a la pàgina de facebook de la 
Badalliga que fa de borsa de jugadors que 
s'ofereixen per completar les plantilles. 
"Per aquí un 1'92 amb bon tir de tres. In-
tento ser dur al rebot i no m'agrada massa 
defensar, però no ho faig malament. Tota 
una ganga", Gerard Solé.
"1,77 gran però baixant de volum. Vull ju-
gar a bàsquet lleure si pot ser. Tinc 12 anys 
d'experiència tot i que ja en fa 4 o 5 que 
no jugo, però en tinc moltes ganes", Jaume 
Borràs. La setmana que ve confirmarem els 
equips apuntats i publicarem les plantilles. 
Hi seràs? 

Inscripció
Els equips es poden inscriu-
re fins el proper dijous dia 
20. Per fer-ho han d'enviar a 
info@badalliga.com:

- Nom, cognom, dorsal i foto-
còpia DNI dels jugadors;

- El camp de joc, horari i color 
de l'equipació,

- El resguard de l'ingrés en 
compte del 50% del preu de 
la lliga, 750€ (masculins) 500€ 
(femenins), que es pot fer a 
la Caixa (2100 0186 52 
0200681018) ó al Banco 
Santander (0049 1789 71 
2310011055).

L'organització es reserva el 
dret d'admissió a la lliga retor-
nant els diners de l'equip que 
no sigui acceptat. 

Més de 50 equips s'han interessat per jugar a la lliga, que començarà a mitjans d'Octubre

Perquè volem la 
teva opinió

Pel premi al guanyador Qui pot participar?

Per la serietat i 
facilitat

Pel ressò mediàtic

Pel sistema de 
competició

La Badalliga es farà entre tots. No és cap 
tòpic. Tirarem endavant amb el què opi-
nin 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.

L'equip guanyador* s'endurà un 
viatge temàtic per un cap de setma-
na. L'organització treballa per visitar 
un dels nius del bàsquet europeu.         
*Competició masculina

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

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. Estalviarem 
haver de portar les fitxes als partits i 
l'assistent de taula no perdrà temps ano-
tant noms abans del matx.

Els equips jugaran unes 20 jornades 
aproximadament de lliga regular per 
classificar-se pel Play Off. Gran majo-
ria d'equips podrà participar en aquest 
Play-off. .

Rocío

Júlia Sanz
(Bucaneres)

(Urban)

(Minguella)(EMVIPI)
Angie Olofinmoyin

(Las sin fondo)
Concha Carmona

Naiara Mayordomo

5 DE LA JORNADA
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La Societat Cultural l’Oliva i la Parròquia 
de Sant Crist de Canyet celebren aquest 
diumenge, 16 de setembre, la Festa de la 
Verema del barri de Canyet. La jornada 
començarà a les 10 del matí amb el repic 
de campanes i continuarà a les 11 amb la 
celebració de l’Eucaristia, en presència de 
la Coral Art i Cultura de Canyet. Cap a les 
12 té lloc l’acte central de la celebració, 
en el qual es trepitja el raïm cedit per la 
Masia de Can Coll pel mètode tradicional; 
l’ofrena ve acompanyada de l’actuació dels 
Bastoners de Canyet i l’Esbart de Sant Jor-
di. Al migdia es duu a terme el dinar de 
germanor, que servirà per agafar forces pel 
concert de Jazz i Blues de fi de festa, a les 
sis de la tarda. Aquests dos últims actes 
requereixen un tiquet que es pot adquirir a 
la parròquia i a la polleria Can Godia.

La 138a exposició del Grup 
de Belles Arts del Museu

Canyet celebra la Festa de 
la Verema aquest diumenge

El Grup de Belles Arts del Museu de Ba-
dalona inaugura el diumenge la seva 138a 
exposició col·lectiva, cita que aquesta asso-
ciació, amb més de 60 anys de vida, celebra 
anualment tres vegades. La mostra, que es 
podrà visitar a partir del migdia a El Refugi 
de la plaça de la Vila, està composada per 

les obres de 20 artistes locals que van ser 
seleccionats pels prop de 200 socis que 
composen el grup d’art. Cadascun d’ells 
té un espai limitat a la sala on exposar els 
seus quadres o escultures, predominant, en 
aquesta ocasió, les il·lustracions elaborades 
amb aquarel·les.

Gran 
Diada pels 
Castellers de 
Badalona
La Colla Micaco afrontava la jornada 
de dimarts com la Diada Nacional més 
important de la seva història. Tot i que 
no van aconseguir carregar la torre de 
set, els badalonins van trencar estadís-
tiques i aixecaren per tercer cop en-
guany un cinc de set. En segona ronda, 
els de la samarreta micaco van apostar 
pel quatre de set amb agulla i deixar el 
dos de set pel tercer exercici del matí. 
Malgrat la bona forma i els intensos 
assajos, la torre de set no va poder ser 
carregada amb èxit i, ja sense gaires 
més forces, els Micaco van voler arro-
donir la diada amb un tres de set amb 
agulla, en la que va ser, afirmen, la seva 
segona millor actuació de la història.

El Museu de Badalona i la parròquia de 
Santa Maria celebren el 900è aniversari de 
la consagració de l’Església de Santa Maria 
amb una exposició de la Badalona del segle 
XII i el seu territori més proper. El que avui 
coneixem com un dels punts neuràlgics i de 
més atractiu de Dalt la Vila va ser un temple 
romànic fins l’any 1112, quan va ser beneït i 
convertit en església. L’edifici, però, ha can-
viat al llarg de tot aquest temps, ja que va 
ser enderrocat al segle XVIII per deixar pas 
a l’estructura actual. El motiu d’aquesta reno-
vació, l’orientació de l’església i algunes de 
les seves peces d’època medieval es podran 
conèixer a la mostra que acollirà el Museu de 
Badalona des del proper dijous, dia 20, fins el 
28 d’octubre. Paral·lelament, es duran a ter-
me altres activitats, com ara visites guiades 
per l’església, una conferència sobre la seva 
història i un concert de l’Escolania i la Capella 
de Música de Montserrat.

Una mostra 
al Museu 

commemora 
el 900è 

aniversari de 
l’Església de 
Santa Maria 
de Badalona
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El cantautor badaloní José Miguel ofe-
rirà el divendres 5 d’octubre en el Teatre 
Principal un concert solidari la recapta-
ció del qual es destinarà a Càritas de la 
parròquia de Llefià i al banc d’aliments 
de l’Associació Social d’Amics de Gorg 
Mar. L’artista repassarà les cançons 
del seu treball discogràfic i presentarà 
noves composicions en una actua-
ció a la qual costarà 8 euros accedit. 
L’Ajuntament de Badalona farà una apor-

tació de 1.000 euros i els organitzadors 
han creat un compte on es poden fer 
aportacions econòmiques: 2100-0572-
440101176258. Tot plegat amb l’objectiu 
de comprar aliments que la parròquia i 
el banc d’aliments reparteixen entre les 
famílies més necessitades de la ciutat. 
Les entrades de l’esdeveniment cultural i 
solidari es podran adquirir molt aviat al 
Teatre Zorrilla i també a les Oficines mu-
nicipals de districte.

José Miguel oferirà un 
concert solidari al Principal 
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