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El Ple rebutja la proposta d’ICV-EUiA d’instar a l’Alcalde a dimitir, 
però debat una possible moció de censura contra el PP
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El reflex de la necessitat
L’Associació d’Amics del Gorg-Mar distribueix aliments de forma desinteressada entre les persones amb 
menys recursos; actualment, 400 famílies de la ciutat recullen menjar cada divendres per poder subsistir

Cada divendres, 400 famílies sense recur-
sos de Badalona s’apropen a l’Associació 
d’Amics del Gorg-Mar per recollir una ca-
nastra amb 18 quilos d’aliments de primera 
necessitat, com poden ser la llet, la pasta, 
oli i fruita. A la porta de la seva nau, situada 
al carrer Jaume Passarell, entre Bufalà i la 
Morera, es formen llargues cues, des de 
la nit de dijous, que esperen la seva ració 
d’esperança i solidaritat per continuar tirant 
una setmana més. Aquesta ha estat una de 

les entitats que més ha notat l’augment de la 
pobresa, i també una de les que més l’està 
patint. L’Associació d’Amics del Gorg-Mar 
va nàixer fa uns sis anys amb la finalitat de 
fer arribar el menjar a la població més ne-
cessitada. En temps menys dolents, recorda 
el vicepresident i portaveu Manuel Valdene-
bro, el màxim número de famílies que de-
manaven aliments a les portes del seu local 
va arribar a ser d’unes 100. Aquesta xifra va 
anar creixent i el límit setmanal es col·locà 

en 350; des de fa molts mesos, però, 
l’agrupació solidària executa un sobrees-
forç per poder acollir fins a 400. “D’aquí 
no podem passar, perquè no hi ha menjar 
i perquè les nostres instal·lacions no estan 
capacitades per magnituds majors”. Valde-
nebro explica que la pobresa ha calat en to-
tes les capes de la societat badalonina: “Ja 
no només atenem a estrangers. Actualment, 
un 72% de les persones que venen a bus-
car menjar són autòctones, homes i dones 

 L’entitat realitza 
un sobreesforç des 
de fa molts mesos 
i les seves neveres 
són cada dia més 
buides

 Les ajudes de la 
CEE, principal font 
de recursos, porten 
mesos de retràs i 
han patit quasi un 
60% de retallada

A banda de les grans aportacions del 
Banc d’Aliments de Barcelona i de la CEE, 
les donacions o subvencions a nivell 
local són molt escasses, explica Manuel 
Valdenebro. Hi ha ocasions puntuals en 
les que l’associació rep diners, materials 
o aliments per algun esdeveniment en 
concret, com ara la participació en algu-
na fira o la campanya de Nadal. De for-
ma regular, no obstant, només compten 
amb el suport d’una fleca del centre de 
la ciutat, que cedeix tot el pa que sobra 
al final del dia, i dos supermercats, dels 

“Tothom vol fer-se la foto, 
però no ens ajuda ni Déu”

quals l’entitat se’n porta tots els productes 
que estan a punt de caducar. Això últim, però, 
és quelcom excepcional, ja que, per temes 
sanitaris, el tractament d’aliments caducs es 
troba molts problemes legislatius que només 
pot gestionar el Banc d’Aliments. Per part 
de l’Ajuntament, explica l’associació, l’únic 
suport és la subvenció anual de 800 euros 
que pertoca per llei. “Aquí tothom vol fer-se 
la foto, però nos ens ajuda ni Déu”, replica 
Valdenebro. “Sabem que són moments difí-
cils, però fem una crida a les empreses de la 
ciutat. Veiem el futur molt negre”.

de La Salut, de Sistrells i d’altres zones, 
gent que coneixem del veïnat i del carrer”. 
Les prestatgeries i neveres dels Amics del 
Gorg-Mar es buiden poc a poc i les ajudes 
es retarden cada dia més. L’associació està 
vinculada al Banc d’Aliments de Barcelona, 
que cada 30 dies aporta uns 2.500 quilos 
d’aliments bàsics i uns 4.500 de fruita. El 
gruix dels seus recursos, no obstant, arriba 
des de la Comunitat Econòmica Europea, 
que fins l’any passat donava a l’entitat 25 

tones de menjar cada trimestre. En aquest 
sentit, el 2012 ha resultat fatídic: la primera 
de les quatre comandes anuals, programada 
per abril, no va aterrar a Badalona fins el 
juliol i amb una retallada de 14.000 quilos 
menys; de la segona encara no se’n tenen 
notícies. Els membres de l’associació fan 
malabarismes per continuar repartint men-
jar, però afirmen que “la donació pot perillar 
en qualsevol moment”. “Donarem menjar 
mentre ens en quedi”.

Arxiu Arxiu
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Una possible moció de censura 
contra el PP planeja sobre el Ple

La possibilitat d’una moció de censura 
contra el govern de Xavier Garcia Albiol 
va sobrevolar dilluns la sala de plens de 
l’Ajuntament. Arran de la moció presenta-
da per ICV-EUiA que demanava la dimissió 
de l’alcalde pel procés judicial derivat dels 
fullets racistes, CiU va obrir la porta a una 
hipotètica negociació per desbancar als 
‘populars’ amb PSC i els ecosocialistes. 
El plantejament de la coalició d’esquerres 
instava a Garcia Albiol a dimitir mentre du-
rés el judici reobert per l’Audiència fa uns 
10 dies, amb objecte de no tacar el nom de 
la ciutat. La incompareixença al Ple de la 
regidora Asunción Garcia (ICV-EUiA) per 

La moció d’ICV-EUiA que instava a Albiol a dimitir va ser rebutjada

Reobert el trànsit a la 
rambla de Sant Joan

Badalona torna a les urnes per decidir 
un nou Parlament dos anys després

La rambla de Sant Joan es va reobrir fa una 
setmana al trànsit un cop enllestits la part dels 
treballs de construcció del dipòsit regulador 
d’aigües pluvials de l’Estrella que afectaven 
la calçada. La via es va tallar el passat 25 de 
juny entre els carrers de Baldomer Solà i de la 
Camèlia. Durant els primers dies i setmanes, 
sobretot abans d’agost, el tancament d’aquest 

motius de salut va evitar que la moció tirés 
endavant, degut a que els vots afirmatius 
de PSC i ICV-EUiA empataven amb els ne-
gatius del PP, mentre que CiU s’abstenia, i, 
en cas d’empat, va decidir el vot de qualitat 
de l’Alcalde. La ‘sorpresa’ va arribar durant 
la intervenció del líder convergent, Ferran 
Falcó, que anuncià l’abstenció al·legant 
que la moció dóna a Garcia Albiol un altre 
motiu per potenciar el seu “victimisme”. 
“La verdadera qüestió”, afirmà Falcó, “està 
en si ICV-EUiA seria capaç d’asseure’s a 
negociar una alternativa de govern serio-
sa”. “Si pensem fer-ho, hem de fer-ho bé. 
Serà difícil i governar amb aquesta con-

juntura econòmica és una patata calenta, 
però ens podem asseure a dialogar”, va 
emfatitzar Falcó.  Segons el cap socialista, 
Jordi Serra, “l’alternativa al govern ‘popu-
lar’ i les seves polítiques existeix”, però, “si 
es vol fer, s’ha de pensar i estar segurs”. 
Iniciativa-EUiA va acceptar la proposta i el 
primer edil de la coalició, Carles Sagués, 
assegurà que la postura del seu grup és 
“recolzar qualsevol plantejament de govern 
que no sigui la del Partit Popular”. Per la 
seva part, el batlle Garcia Albiol animà a 
l’oposició a tirar endavant la moció de 
censura. “És totalment legítim. Si és el que 
volen, els 11 regidors del PP tornarem a 
fer oposició fins les properes eleccions”, 
indicà el ‘popular’. També va recordar, no 
obstant, que, el seu, fou el partit més votat 
el maig de 2011 per promoure un “canvi”, 
i que treure’l de l’Ajuntament seria tornar a 
la “dinàmica” del passat. La incògnita ara 
és si la proposta madurarà en el sí dels tres 
grups municipals, o si quedarà enlaire com 
un avís del canvi de ruta en el mapa polític 
de CiU cap a un distanciament respecte del 
PP. En qualsevol cas, i per la seva part, Ini-
ciativa-EUiA tornarà a presentar a l’octubre 
la moció per instar a Albiol a dimitir; lla-
vors, amb els tres regidors a la sala, i sem-
pre i quan la federació nacionalista es torni 
a abstenir, serà aprovada. 

El Ple de l’Ajuntament de dilluns va apro-
var provisionalment la modificació puntual 
del Pla General Metropolità a l’àrea del Mas 
Ram, que té per objectiu permetre la implan-
tació d’usos comercials a la zona de vora del 
barri amb la ronda B-20. Aquest moviment 
és el que, tard o d’hora i a falta de l’aprovació 
de la Generalitat, donarà via lliure per a la 
instal·lació d’un Mercadona de 3.000 me-
tres quadrats de superfície comercial i altres 
9.000 d’aparcament. Mentre a la sala de 
plens es discutia la proposta, la plaça de la 
Vila era escenari de les protestes d’una tren-
tena de veïns del Mas Ram, que van estar 
xiulant i fent-se escoltar, pancartes en mà, 
dura bona part de la sessió. Dos membres 
de l’Associació de Propietaris de la urbanit-
zació van prendre la paraula durant el debat 

Llum verda al Mercadona 
del Mas Ram tot i les 
protestes dels veïns

dels grups polítics i van insistir en el seu re-
buig a l’establiment d’un centre comercial al 
Mas Ram. “El 96% del veïnat no està d’acord 
amb l’operació que l’Ajuntament vol dur a 
terme”, va manifestar Josep Monguió, ba-
daloní del barri. Des de l’associació, a més, 
van titllar “d’especulació” les intencions del 
consistori, que l’únic que pretén, lamenten, 
és ajudar econòmicament al Club Joventut. 
“Esgotarem els recursos legals dels que 
disposem per evitar l’arribada del centre 
comercial”, van concloure els representants 
del Mas Ram. L’alcalde Garcia Albiol, per la 
seva part, va persistir en la puntualització de 
que el pla està concebut perquè el super-
mercat tingui l’ accés pel lateral de la Ronda 
de Dalt, i s’eviti així l’augment del trànsit a 
l’interior de la urbanització.

La negativa rotunda del govern de Maria-
no Rajoy al pacte fiscal per Catalunya i, per 
tant, el fracàs de la principal promesa elec-
toral de Convergència i Unió, ha precipitat 
l’avançament de les eleccions autonòmiques 
pel proper 25 de novembre. Prop de 155.000 
badalonins tornaran a les urnes per escollir 
un nou govern autonòmic dos anys després. 
El context, no obstant, no és el mateix; ha es-
tat la meitat d’una legislatura plena de retalla-
des a nivell català, a més de quasi 11 mesos 
de mesures dràstiques des del l’estat central 
amb el Partit Popular. L’element cabdal, no 
obstant, principal motiu de la convocatòria 
avançada d’aquests comicis, és el sentiment 
nacionalista i independentista que va mostrar 
la seva força el passat 11 de setembre, i del 
qual Badalona no és aliena. Tot plegat, con-

forma un plànol polític que fa difícil preveure 
cap a on tendiran els resultats badalonins. El 
novembre de 2010, els 54% del cens elec-
toral de la ciutat va acudir a les urnes per 
fer de CiU  la força més votada amb 25.913 
paperetes, per 19.155 del Partit Socialista; el 
Partit Popular va rebre, llavors, 14.791 vots, 
Iniciativa-EUiA, 7.127, i ERC, 4.410. El líder 
municipal convergent, Ferran Falcó, conside-
ra que “és el moment de veure quin suport té 
a les urnes la proposta de l’estat propi”, i creu 
que CiU pot tornar a ser la força més votada 
a la ciutat. El socialista Serra, per la seva part,  
indica que Artur Mas ha estat oportunista i 
vol aprofitar el discurs independentista per 
tapar les retallades socials. Parer molt con-
trari és el del cap del PP local i alcalde de Ba-
dalona, Garcia Albiol, que veu les eleccions 
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carrer, una de les principals artèries viàries 
que connecta el centre amb la zona de Llore-
da i Montigalà, va provocar retencions i caos 
durant les hores puntes del dia. Així doncs, ja 
es pot tornar a circular per la rambla de Sant 
Joan en tota la seva extensió i els veïns poden 
tornar a estacionar els seus vehicles com ho 
feien abans de les obres.

com una aturada de tres mesos quan no toca 
i que pot tenir “conseqüències econòmiques 
greus”; “hem de decidir si volem una Cata-
lunya independentista com proposa CiU, o 
una Catalunya forta, amb millor finançament i 
més recursos, com desitgem des del PP”. En 
la línia del PSC se situa ICV-EUiA, que veu 
els comicis com un fracàs del govern d’Artur 
Mas; això sí, segons el seu president de la 
coalició verda a la ciutat, Carles Sagués, es 
presenta una nova situació per Catalunya, 
que pot avançar cap a la secessió, però tam-
bé avisa de que això no ha de tapar la política 
de retallades de CiU. El número u d’ERC a 
Badalona, Miquel Estruch, opina que antici-
par eleccions era “l’única sortida possible” i 
afirma que treballen per unir forces entorn al 
projecte de l’estat propi.
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TARIFAS ECONÓMICAS  
DESCUENTO ESPECIAL AL MENCIONAR ESTE ANUNCIO 
ALQUILER SIN CONDUCTOR 
FURGONES – TURISMOS – CAMIONES – MINIBUSES  -  FRIGORÍFICOS.

ESPECIALISTAS
EN

RENTING

24 HORAS:
629 294 757

Central – Badalona :   93 460 09 10     ·    Mataró:   93 757 99 18    ·    El Prat de Llobregat:   93 478 19 65

LA COLUMNA

  Un grup 
d’alumnes que no 
vol celebrar el Dia 
de la Hispanitat ha 
impulsat la idea

  Els estudiants 
volen organitzar 
xerrades i activitats 
alternatives a les 
classes habituals

L’Institut La Llauna estarà obert el pro-
per dia 12 d’octubre, festivitat a tot l’estat 
espanyol. Un grup d’alumnes ha portat 
a terme, des de la setmana passada, una 
campanya per no celebrar el Dia de la His-
panitat i que el major nombre possible de 
joves sí assisteixi al centre en forma de 
protesta i reivindicació de la llibertat de 
Catalunya. Dimecres, els estudiants in-
volucrats van presentar a la direcció del 
centre la proposta, que va ser acceptada, 
a condició de que només tinguin accés 

els alumnes, els seus familiars i antics 
alumnes. El secretari del centre, Daniel 
Nomen, explica que el col·lectiu impulsor 
ha recollit 380 signatures per tota l’escola 
i que, des del centre, es considera que 
s’ha fet de forma correcta: “Ho han expli-
cat tot correctament i han trobat suport”. 
Amb el lema ‘Res a celebrar’, la iniciativa 
va sorgir a través d’un esdeveniment de 
Facebook i la seva repercussió a les xar-
xes socials, sobretot a Twitter, ha estat 
força contundent. La idea dels impulsors 

és assistir el 12 d’octubre al centre i dur a 
terme activitats, tallers i xerrades que ells 
mateixos, juntament amb els professors i 
personal que s’impliqui, han de programar. 
El manifest dels alumnes assegura que 
aquestes “petites accions han mantingut” 
viu al poble català, i esperen que l’iniciativa 
s’estengui perquè no tenen “res a celebrar”. 
Fonts de l’institut indiquen que, en general, 
la proposta es veu amb “bons ulls” per part 
del claustre docent i del personal directiu i 
administratiu. 

L’Institut Guttmann rep el màxim 
reconeixement social de la ciutat

Sergi Labori és un noi badaloní de 25 anys 
que des de fa uns dies posa el rostre a la ves-
sant més juvenil de la campanya electoral de 
Barack Obama. A través d’una amiga, el Sergi 
es va assabentar que la seva imatge havia estat 
retratada en unes xapes que formaven part del 
merchandising del Partit Demòcrata, i en les 
quals es pot llegir “Hipsters”, terme que defi-
neix una corrent estètica i de gustos moderns i 
urbans. El cas és que el badaloní va participar 
en un projecte fotogràfic d’un amic seu, que 
va pujar al web iStockphoto totes les imatges 
per posar-les a la venda. “Jo mai m’hagués 
imaginat que s’utilitzaria per una cosa així. No 

sóc ni model, ni sóc ningú”, explica el jove. 
Criminòleg de professió, Labori ha estat es-
tudiant amb el seu advocat les possibilitats 
de denunciar l’ús d’una foto seva per a una 
campanya política, ja que no és el mateix que 
“un anunci de roba”. Aquest dies, a més, ha 
contactat amb un lletrat estadounidenc, que 
pot analitzar la situació de forma més prope-
ra. Tot i que resultarà difícil trobar escletxes 
legals, ja que els drets d’explotació de la imat-
ge van ser venuts, sembla que si el partit treu 
rèdit econòmic de les xapes, es podria arribar 
a denunciar. El Sergi, però, explica que hauria 
de mirar si li surt a compte pledejar.

L’IMPO engega un 
pla d’ocupació que 
beneficiarà 300 aturats

Un noi badaloní, imatge 
jove de la campanya 
electoral d’Obama

L’IES LA Llauna romandrà obert el 12-O 
per reivindicar la llibertat de Catalunya

L’Institut Guttmann va rebre dimecres la 
Venus de Badalona, el màxim reconeixe-
ment social de la ciutat, en commemo-
ració pels 10 anys que l’entitat porta 
treballant a la ciutat. El president del 
Patronat de l’Institut Guttmann, Francesc 
Homs, va elogiar la tasca dels professio-
nals del centre i agraí el suport munici-
pal. “Ens sentim molt recolzats per tota 
la ciutat en la nostra tasca quotidiana”, 
assegurà. Garcia Albiol, per la seva part, 
va manifestar la disponibilitat absoluta 
i la màxima col·laboració per part de 
l’Ajuntament amb l’institut pel que fa a 
futures ampliacions i millora de les se-
ves instal·lacions. L’Institut Guttmann, 
amb 47 anys de vida, va arribar a Ba-
dalona el 2002 i atès a més de 17.000 
pacients amb un equip de 400 profes-
sionals.

El Ple municipal de dilluns va donar 
compte d’una subvenció de 2,3 milions 
d’euros procedent de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB) que servirà per 
impulsar el Pla de suport a l’ocupació 
2012-2013. L’Ajuntament aportarà 
500.000 euros més i el total de 2,8 mi-
lions servirà per donar feina a prop de 
300 badalonins i badalonines. El pla es 
desenvolupa a partir de dos eixos bà-
sics. D’una banda, la implementació de 
mesures per a la millora de l’ocupabilitat 
i el foment de l’autoocupació, mitjançant 
la formació, assessorament, foment 
de l’emprenedoria i inserció laboral; 
d’altra banda, contractació de perso-
nes desocupades en base a dos plans 
d’ocupació, un per 2012 i un altre per 

2013. Enguany seran 145 els beneficia-
ris d’aquest projecte, que planteja un 
contracte de sis mesos de treball per a 
cada persona a través de l’Institut Muni-
cipal de Promoció de l’Ocupació, que ja 
ha fet una preselecció de 500 candidats/
es. El socialista Jordi Serra va manifes-
tar a la sessió plenària que, tot i que el 
pla és quelcom positiu per la ciutat, hi 
ha hagut una manca de difusió. “Només 
2.000 persones van acudir a la convoca-
tòria, d’un total de 23.000 aturats a tota 
la ciutat”. L’alcalde Garcia Albiol creu 
que no “s’haurien de crear falses expec-
tatives” ja que les places són limitades, 
i que es va informar a aquelles persones 
que l’IMPO creia més adients o neces-
sitades. 
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Can Ruti tindrà una nova zona 
d’estacionament d’autobusos

L’Ajuntament de Badalona ha elaborat 
un projecte de zona d’estacionament 
d’autobusos al voltant de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol que preveu la reor-
denació de la rotonda ubicada davant de 
l’hospital materno-infantil on ara tenen 
la parada diverses línies d’autobusos 
que arriben fins a la zona de Can Ruti. 
L’objectiu és millorar l’accessibilitat 
als equipaments sanitaris en transport 
públic. La nova proposta de terminal 

Estarà ubicada a la rotonda de davant de l’hospital maternal

El consistori aprova l’ampliació dels 
usos de les parcel·les 5 i 6 del Port
El grups municipals del consistori van apro-
var dilluns, de forma provisional, l’ampliació 
d’usos de les parcel·les 5 i 6 del port de Ba-
dalona. Fins ara, l’única classe d’establiment 
que la zona podia acollir era de restaura-
ció, i aquest canvi permetrà la instal·lació 
d’oficines, locals esportius, d’activitats cul-
turals, socials i audiovisuals. Les parcel·les 
estan formades per dos edificis de dues 
plantes cadascun, units per un nucli de ser-
veis i accessos i amb estructura de pilars, per 
assegurar la màxima flexibilitat dels espais 
interiors. Fonts de Marina Badalona indiquen 
que alguna empresa havia contactat per con-
sultar la possibilitat d’instal·larse als edificis 
en qüestió. De moment, però, no hi ha nego-
ciacions establides.

 El projecte 
inclou la millora 
de l’accessibilitat 
a l’hospital des de 
les parades del bus

 Via Pública diu 
que el cost d’obra 
serà mínim i que 
es posarà en 
marxa el 2013

d’autobusos té dues zones d’actuació. La 
primera es situa a les parades on ara els 
usuaris baixen de l’autobús. Allà s’hi farà 
una ampla plataforma que enllaçarà a un 
sol nivell amb un itinerari per a vianants 
d’accés a l’hospital. Amb aquest camí 
per a vianants perfectament senyalitzat 
totes les persones amb mobilitat reduïda 
no tindran cap dificultat en accedir des 
de la zona on arriba el transport públic 
fins als centres sanitaris. La segona 

zona es tracta d’una andana correguda 
en forma de serra i amb capacitat per 
a cinc autobusos, ubicada en el lateral 
muntanya de la carretera. Els passatgers 
també disposaran d’una ampla platafor-
ma sense barreres per accedir als busos. 
De la nova andana de viatgers hi sortiran 
altres dos itineraris per a vianants que 
facilitaran l’entrada i sortida a la zona 
hospitalària. El projecte tindrà un cost 
mínim i s’iniciarà el 2013.

A partir d’inicis d’octubre, Badalona dispo-
sarà d’un Servei d’assessorament sobre el 
deute hipotecari, anomenat Ofideute, que 
orientarà als ciutadans sobre els proble-
mes derivats d’impagaments de lloguer, 
d’hipoteca i de subministraments. Així va 
quedar pal·les al conveni signat dilluns 
pel regidor de Serveis Socials i Salut de 
l’Ajuntament de Badalona, David Gómez, 
el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, 
Carles Sala, i el director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, a 
la seu del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de Catalunya  
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha 
impulsat aquest servei d’assessorament 
davant de la situació actual de crisi econò-
mica i financera i veient els problemes dels 

L’Ajuntament posa en 
marxa un servei d’ajuda 
en temes hipotecaris

ciutadans per fer front als pagaments dels 
préstecs i hipoteques, dificultats que fins 
i tot poden arribar a comportar la pèrdua 
de l’habitatge. Ofideute atendrà les consul-
tes de la ciutadania relacionades amb el 
pagament dels seus préstecs hipotecaris 
destinats a la compra del seu habitatge 
habitual i sobre les seves responsabilitats 
contractuals. També ofereix la possibilitat 
d’intercedir entre les famílies i les entitats 
financeres titulars dels préstecs per arbi-
trar solucions proporcionades i adaptades 
a la capacitat actual de pagament dels afec-
tats. L’objectiu final és buscar una sortida 
que possibiliti al ciutadà el retorn del crèdit 
i evitar la pèrdua de l’habitatge o arribar, 
si és el cas, a la resolució no onerosa del 
préstec.

Marina Badalona, present 
al 51è Saló Nàutic de BCN
Marina de Badalona participa un cop 
més al Saló Nàutic Internacional de 
Barcelona, en la seva edició número 51, 
que s’estrena en un nou escenari: de 
manera íntegra en el Port Vell.  El Port 
de Badalona presenta la seva oferta des 
de l’estand de l’Associació Catalana de 
Ports Esportius i Turístics, de la qual és 
membre, que està situat en el Palau P2, 
Carrer C, estand C577. Marina Badalona 
posa sobre la taula del saló tres pro-
ductes de característiques sostenibles i 
amb un cost força competitiu per atreure 
embarcacions: la marina seca, amb 67 
places operatives, ampliables fins a 211; 
l’esplanada per a la hibernada, d’unes 50 
places, i l’estada amb remolc, amb 94 

unitats en el dic de recer i 38 sota el pont 
de Sant Lluc, més altres 30 que s’estan 
habilitant en el Moll de la Dàrsena de 
Ponent. D’aquesta forma, el Port suma 
unes 300 places d’oferta en sec, que 
afegides als 630 amarradors en aigua de 
les dues dàrsenes, el situen en una infra-
estructura capaç d’albergar 930 embar-
cacions i que superarà el miler quan el 
canal estigui operatiu. La societat també 
estarà present en el pavelló de Marina 
Tradicional amb l’Associació d’Amics 
del Quetx Ciutat Badalona, espai on 
obtenir informació sobre l’embarcació 
clàssica i realitzar un taller de corderia, 
activitat econòmica molt representativa a 
la ciutat.

L’Associació de Comerciants de Pablo Pi-
ferrer i la Salut Alta organitza aquest dis-
sabte la 1ª Fira Fora Stocks a la plaça Ca-
ritg, davant de la comissaria de la Guàrdia 
Urbana del Turó d’en Caritg. Unes 30 
carpes de comerciants del barri exposa-

ran els seus productes de 10 del matí a 
9 de la nit. A més, hi hauran dos estands 
de comerços a l’engròs, per oferir preus 
molt assequibles, i uns altres 15 de co-
merciants que venen de fora del barri per 
complementar allò que li pogués mancar 

Els comerciants de la Salut Alta 
organitzen el seu primer Fora Stocks

a les botigues de la zona i fer una fira més 
atractiva. Al llarg del dia, l’esdeveniment 
comptarà amb la presència d’Ona Mar 
Ràdio en directe, d’animació infantil, un 
castell inflable i actuacions musicals per 
tancar la jornada.
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Badalona instal·la un sistema per pagar la 
zona blava a través del telèfon mòbil

  Es poden pagar 
els minuts exactes 
d’estacionament

  L’ús del servei 
implica pagar un 
10% més de la 
tarifa habitual

  Òmnium critica 
l’absència del 
català a l’aplicació 
dels smartphones

Badalona és la primera gran ciutat catala-
na que posa en marxa un nou sistema de 
pagament de zona blava a través de telèfon 
mòbil. L’innovador mètode existeix des 
de 2009, quan va ser instal·lat a Caldes 
d’Estrac, i s’utilitza a altres ciutats espanyo-
les com San Sebastià, a més d’altres països 
d’Europa i del món. El principal avantatge 

d’aquesta tecnologia, d’origen austríac, 
és que l’usuari no ha de treure cap tiquet 
imprès en paper, sinó que marca l’obertura 
del tiquet, i posteriorment, en el moment 
de marxar, la sortida, a través d’una aplica-
ció disponible en un telèfon mòbil, tauleta 
electrònica o dispositiu similar. Per la seva 
banda, els agents de control de la zona bla-

va estan dotats d’uns suports que registren 
l’operació i que permeten comprovar que el 
tiquet està pagat. Aquest sistema implica, 
doncs, una gran facilitat a l’hora de fer ser-
vir la zona blava, ja que evita la necessitat 
de disposar de monedes o d’una tarja de 
crèdit o dèbit i, a més, es paguen única-
ment els minuts utilitzats. D’altra banda, si 

l’usuari no pot arribar a l’hora prevista en 
què s’havia de treure el vehicle de la zona 
blava pot allargar l’estada a través de la 
mateixa aplicació, sense necessitat de des-
plaçar-se de nou fins al parquímetre. Per 
obtenir aquest servei, els usuaris de les 
zones blaves de Badalona s’han de donar 
d’alta en el sistema i baixar-se l’aplicació 
, disponible per a IPhone o Android, i que 
és totalment gratuïta. La seva utilització té 
un cost del 10 per cent sobre la tarifa de la 
zona blava, destinat a cobrir els costos del 
servei. Això implica que el preu de l’hora 
d’aparcament passa de 1,23 a 1,35 euros. 
Si no es disposa d’un telèfon intel·ligent, 
es pot fer l’operació a través del telèfon 
93 179 06 40 , o en la web www.presto-
parking.com . El pagament es pot fer amb 
targeta o a través de domiciliació bancària. 
Òmnium Cultural va denunciar fa escassos 
dies que l’aplicació utilitzada pel pagament 
de la zona blava amb el mòbil només es 
pot descarregar en castellà i alemany, i va 
demanar al govern local la retirada del ser-
vei mentre no estigui disponible també en 
català. CiU també va sortir al pas i exigí la 
resolució dels errors denunciats per “Òm-
nium Cultural perquè suposen una vul-
neració de la llei catalana i del reglament 
municipal d’ús del català”. El govern muni-
cipal esclarí que es tracta d’un fet puntual 
i que ja han demanat l’aplicació en català.

El passat dijous 20 de setembre es va 
presentar el nou Mercedes-Benz Classe 
A, en una jornada celebrada al Circuit de 
Catalunya, on els clients i convidats del 
concessionari oficial MB MOTORS, van 
gaudir amb l’inoblidable experiència de 
poder rodar a la pista del circuit amb el 
nou Classe A, un cotxe que destaca per 
l’expressivitat de les seves línies esporti-
ves, un interior innovador, i els més alts 
avenços tecnològics. El Classe A és el co-
txe amb l’equipament de sèrie més com-
plet i amb els extres més innovadors del 
mercat, oferint els consums més baixos 
del segment dels compactes.

MB MOTORS 
presenta el 
nou Mercedes
-Benz Classe A
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  Equip  PTS GF GC

 1. Huracán 14 9 2

 2. Llagostera 11 10 6 

 3. Espanyol B 11 6 4

 4. Olímpic 11 3 1

 5. Prat 10 7 4 
 6. Sant Andreu 10 8 6

 7. L’Hospitalet 9 9 2

 8. Binissalem 9 3 4

 9. Constància 8 5 4

 10. Llevant B 8 6 6

 11. Atlètic Balears 8 3 3

 12. Reus 7 7 6

 13. Badalona 6 4 4

 14. Mallorca B 5 5 6

 15. Alcoià 5 5 8

 16. Ontinyent 5 6 11

 17. Vila-Real B 4 4 8

 18. València B 4 5 10

 19. Yeclano 4 4 10

 20. Oriola 3 1 2

21. Gimnàstic 3 3 6

Classificació 2a B GRUP 3

 Vila-Real B    - Badalona   

 Llagostera  -  Constància 

 Prat  -  Huracán

 Yeclano  -  Alcoià

 Llevant B  -  València B

 Atlètic Balears  - Oriola

 Mallorca B  -  Espanyol B

 L’Hospitalet  -  Gimnàstic

 Reus  -  Olímpic

Propera Jornada

Resultats 6a Jornada

 Nàstic  0 - Badalona  0   

 Espanyol B  0 - Binissalem  0

 València B  0 - Atlètic Balears  1

  Huracán  2 - Yeclano  0

 Llagostera  1 - Vila-Real B  0

 Olímpic  0 -  Prat  1

 Ontinyent  0 - Reus  1

 Oriola  0 - Mallorca B  0 

                                      Alcoià  1 -  Llevant B  2

                          Constància  1  - Sant Andreu  2 

Primers 
problemes de 
lesions del curs

La càrrega d’entrenaments de la pretem-
porada, units a la exigència dels primers 
partits de lliga, solen donar com a resultat 
un seguit constant de lesions musculars 
en la majoria d’equips. El Badalona porta 
ja moltes temporades sent un desafortu-
nat expert en la matèria. Enguany, sem-
bla que ho seguirà sent. Fins al moment, 
tres jugadors han patit lesions de certa 
importància: Xavi Muñoz, Javi Moreno i 
Manolo Bueno

 VILA-REAL B - CF BADALONA LA PRÈVIA

7a Jornada de Lliga del Campionat de la 2aB - Ciutat Esportiva del Vila-Real - Diumenge 30 de setembre del 2012 a les 18.00 - Àrbitre: Gallego Gambín (col·legi murcià)

Tercer duel consecutiu com a visitant

 

El calendari seguirà posant a prova al 
Badalona diumenge. Després de ju-
gar dos partits seguits contra un dels 

descens del primer equip. De moment els 
està costant adaptar-se a la categoria de 
bronze. D’entre els seus jugadors destaca 

líders (l’Espanyol B), d’haver de descan-
sar una setmana forçosament i de visitar 
entre setmana a un històric com el Nàstic 

de Tarragona, ara toca viatjar a Castelló 
per enfrontar-se al filial del Vila-Real B. 
Serà el tercer partit seguit que el Badalona 
juga com a visitant, amb tota la dificultat 
que això implica. En lloc de queixar-se, 
l’equip ha volgut centrar-se en el futbol, 
evadint-se de qüestions externes de les 
quals ells no en són responsables ni en 
poden interferir. 
El filial castellonenc serà un rival dur, de 
bon tracte de pilota, de criteri a l’hora de 
prendre decisions, de bon gust pel futbol. 
Després de romandre un bon grapat de 
temporades a Segona, on no patia per 
mantenir-se, el Vila-Real B va veure’s 
obligat a jugar a Segona B per l’inesperat 

el davanter Gerard Moreno, ex del Ba-
dalona, cridat a ser el gran golejador 
del seu equip.CF BADALONA

Entrenador Albert Càmara

Bermudo

Bayón

Gabri

Robert

J.Moreno Xavi M.

Ferrón
Pelegrí Gallardo

Marcos

Joaquin

VILA-REAL B
Entrenador Lluís Planagumà

Gerard

Sergio Iriome Salva

Ramos Palau

Diego Lejeune Toño Íñiguez

Ortolá

L’equip treu un punt 
positiu de la visita al 
camp del Nàstic

El Badalona segueix acostumant-se a 
l’empat. Contra el Nàstic, en la sise-
na jornada jugada entre setmana, els 
d’Albert Càmara van fer un partit bastant 

Nou Estadi
 Rubén Marcos

Fran Vélez Ferrón
 Rodri Pablo Gallardo
 Eugeni Pelegrí

Arriaga (Espada 75’) Bermudo
Coch Xavi Muñoz
Quintana  Borja Abenia (Grasa 60’) 
Uriarte (Gila 84’) Joaquin
Ñoño  Juanma (Sobregrau 85’)
Bueno (Haro 57’)  Robert (  Sergio 50’)
Benito   Gabri

Manolo Márquez Albert Càmara
Àrbitre: Vallejo Aznar (col·legi aragonès)
GOLS: -

00

GIMNÀSTIC      BADALONA

seriós. Uns i altres van disposar de 
diverses ocasions per haver mogut el 
marcador. El 0-0 final va repartir jus-
tament un punt per a cadascú, però en 
cap cas serveix com a mostra del que 
va ser el partit. 
El Badalona va fer una primer part dis-
creta, deixant-se emportar pel domini 
local. En la segona meitat va millorar 
amb els canvis. Gabri va fabricar-se un 
bon grapat de bones oportunitats que 
no va materialitzar.

Sant Gabriel Femení

Volen agafar-li el gust a la victòria 
... encara que sigui a can Barça
El Sant Gabriel Femení ja sap què és 
guanyar per primera vegada un partit de 
lliga aquesta temporada i, provat el dolç 
sabor de la victòria, ara en vol més. Les 
noies de Taka van fer un partit seriòs en 
la visita de la Rea Sociedad i van aconse-
guir derrotar un equip basc que en tem-
porades anteriors sempre aigualia la festa 
adrianenca. Així, el Sangra va véncer per 
2-0, gràcies a un gol al primer temps i 
un golàs de Carla Gómez en el segon. La 
serietat defensiva va fer la resta per evitar 
que la Real tingués opcions d’empatar. El 
triomf anima ara les adrianenques... men-
tre que el seu rival d’aquest proper cap 
de setmana ha respirat alleujat després de 

     

  Equip  PTS GF GC

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

FC Barcelona - Sant Gabriel
València - Huelva

Lagunak - Llanos Olivenza
P. Saragossa - Rayo Vallecano

Levante L. P. - Espanyol
Sevilla - Athletic Bilbao

Real Sociedad - Atlético Madrid
Collerense - Llevant

La Jornada 

Classificació 1ª Divisió

guanyar després de dos derrotes segui-
des. Si fos un altre equip, aquesta trajec-
tòria no seria dramàtica, però parlant del 
Barça, clar candidat a ser campió, sí ho 

és si vol seguir sent-ho. Tot i jugar a can 
Barça, el Sangra podria aprofitar un fet: el 
desgast de les blaugrana, que van jugar 
dimecres matx de lliga de campions.
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Els blaugranes 
havien guanyat 
les últimes 3 
edicions per 
una mitjana de 
26 punts.

El Fiatc Joventut torna a competir 
contra el Barça a la lliga catalana

La lògica es va imposar, i el Barça va 
guanyar la lliga catalana contra la Penya 
per 69 a 76, però els verd-i-negres van 
tornar a competir contra un equip que 
haurà d’aspirar tot i que ha guanyat les 
últimes finals contra la Penya per una 
mitjana de 26 punts. Ho deia Maldonado 
a la prèvia: “és un equip que té caràcter 
i transmet”, i ho reafirmava després de 
la final, “hi hem posat cor”. La valentia 
dels verd-i-negres, amb Quezada i Ga-
ffney com a protagonistes, va arribar a 
posar contra les cordes als blaugranes 
(57 a 59). Llavors van aparèixer les es-

trelles del Barça. 2 pilotes mortes van 
acabar prop de la pintura perquè Lorbek 
i Mickael tornessin a agafar aire des del 
tir lliure -el Barça va anotar 17 punts així 
a la segona part-, abans que Marcelinho 
sentenciés des del triple (63 a 76). Que-
zada amb 19 punts i Gaffney amb 24 de 
valoració van ser els millors de la Penya, 
que no va poder comptar amb Fisher ni 
Llovet. A les semifinals, els verd-i-ne-
gres van guanyar al Manresa per 88 a 80 
en un partit obert en el què Ehambe va 
anotar els seus 11 punts a l’últim quart 
decisiu.

        LA PRÈVIAFIATC JOVENTUT - LAGUN ARO GBC

1a Jornada Acb. Dissabte 29 De Setembre (18 H.) Pavelló Olímpic De Badalona Teledeporte I Ràdio Ciutat De Badalona (94.4 Fm)

La Penya estrena la lliga 
rebent el GBC de Sito Alonso

La nova pilota Spalding de l’ACB, co-
mençarà a rodar a Badalona. El Fiatc Jo-
ventut - Lagun Aro GBC serà el primer 
partit de la temporada. Els verd-i-negres 
acostumaran a jugar els partits a l’Olímpic 
els diumenges al migdia, però TVE espan-
yola ha escollit aquest partit per emetre’l 
per Teledeporte, i serà l’únic partit de la 
jornada que es jugarà el dissabte. La Penya 
rep el Lagun Aro GBC de Sito Alonso, que 
ha tingut poca tranquil·litat aquest estiu. 
El primer contratemps va venir del propi 
exentrenador verd-i-negre que va rescin-
dir el contracte amb els guipuscoans, per 
acabar tornant a signar amb el mateix club. 
Vidal, Baron i Panko, els pilars de l’any 

QYNTEL WOODS

JAVI SALGADO

PAPAMAKARIOS

GUILLEM RUBIO DAVID DOBLAS

LAGUN ARO GBC
Entrenador Sito Alonso

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

ALEX BARRERA

ALBERT OLIVER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY SITAPHA SAVANÉ

passat, han marxat, i els dos últims ho han 
fet amb l’estiu avançat i deixant poc marge 
de maniobra. El substitut de Baron havia 
de ser Lofton, però l’americà s’ha ressentit 

d’una hèrnia discal, i el club ha hagut de 
rescindir-li el contracte. L’altre referència 
anotadora, Qyntel Woods, no va arribar 
en la millor forma a la pretemporada i ha 
estat aturat dues setmanes per una lesió a 
l’esquena. Amb aquest panorama, el GBC 
visita una Penya que no podrà comptar 
amb tots els efectius. Corey Fisher serà 
baixa degut a l’esquinç de segon grau al 
turmell que arrossega des del passat di-
jous, i Nacho Llovet serà dubte també per 
problemes al turmell que li han fet perdre’s 
els últims 3 compromisos. Tot i que les 
dinàmiques dels dos equips han estat molt 
diferents -5 de 7 per la Penya i 3 de 7 pel 
GBC-, Maldonado ha repetit en diverses 
declaracions que a la lliga tot pot canviar.

Em va saber molt greu veure Pere Tomàs veient la final de la Lliga Cata-
lana des de la graderia com si fos un espectadors més. Em va saber greu 
perquè independentment del què pugui pensar qualsevol seguidor sobre la 
seva vàlua com a jugador (si és millor, si és pitjor, si tira malament, si salta 
molt...) el què no hem d’oblidar és que Pere Tomàs és una insígnia del club. 
És un jove que projecta la filosofia de la Penya. El segell Penya. És un jugador 
que va marxar de Mallorca quan era petit per formar part del planter verd-i-
negre. Va anar escalant categoria per categoria passant pel cadet, el júnior, 
el vinculat, fent el salt al primer equip i arribant a ser-ne el capità. La mala 
sort ha fet que patís una lesió que l’ha tingut tot un any innactiu. Ara veu el 
final del túnel i, segons va dir Salva Maldonado, en tres setmanes ja estarà 
a punt per reaparèixer. De moment no té contracte i és per això que no podia 
estar a la banqueta. 
No criticaré a ningú perquè no sé si la decisió de seure a la graderia i no al 
costat de la banqueta amb els lesionats és del propi Pere Tomàs, del club, del 
representant o d’algu altre. Però només vull dir que em va saber greu i que 
m’agradaria que el seu cas es solucionés quan abans millor. I deixo de banda 
que el jugador també té responsabilitat perquè ja va tenir una oferta del club 
abans de lesionar-se que no va acceptar. 
Per un club com el Joventut jugadors com Pere Tomàs són el mirall pels 
més petits i no es poden perdre referents com ell. No sempre hi poden haver 
Rickys o Rudys, a vegades hi ha Paus Ribas o Henks Norels però el més 
important és que segueixin o marxin ho facin orgullosos de ser o haver estat 
a la Penya. Perquè qui perd els orígens perd la identitat. I la Penya, això, sí 
que no ho pot perdre de vista. Què amb Llovet, Ventura, Barrera, Vives... 
esperem que no passi. 

Pere torna ja.

Pere, 
el mirall a la graderia

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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El júnior guanya el torneig 
Wayne-Brabender
El júnior de la Penya es va proclamar 
campió del torneig Aristos Wayne-
Brabender que es va disputar a Getafe. 
Els de Paco Redondo van guanyar al 
Cai i a l’Aristos a la primera fase i van 
perdre contra l’Estudiantes per 74 a 79. 
Tot i així, van quedar primers de grup i 
van disputar la final del torneig contra 

el Cajasol, que compta amb jugadors de 
l’equip vigent campió d’Espanya cadet, 
per 84 a 64. Aquest torneig serveix per 
acabar de preparar un equip que ja està 
competint al campionat de Catalunya 
Júnior preferent en el que els verd-i-
negres, a diferència de la resta d’equips, 
només han jugat un partit, que van guan-

La pressió dels pares 
fa canviar les 
equipacions dels nens

Els de Paco 
Redondo van 
guanyar la final 
amb autoritat 
contra el 
Cajasol de 
Sevilla, per 84 
a 64 

El passat dissabte apareixia una carta al 
Blog del Bressol signada pel pare d’un 
jugador de les categories inferiors de la 
Penya. L’escrit es queixava que la nova 
equipació pels nens que juguen al club, 
era molt diferent a la del primer equip, hi 
havia problemes de talles i era molt cara 
-90 euros per pantaló, samarreta de joc 

1.- L’objectiu de les primeres jornades és fer bones puntuacions, però sobretot s’ha d’aconseguir guanyar els màxims diners  
 possibles, el que coneixem com a Broker, que us permetrà fer bons equips en un futur immediat. La lliga és molt llarga,  
 les primeres jornades heu anticipar-vos perquè TOTS els vostres jugadors facin la puntuació que cal per pujar el 15%  
 del seu preu, el màxim. Així un jugador que valia 300.000 pot arribar a pujar fins a 800.000 i en podràs comprar un altre  
 que segueixi pujant.
2.- Intentar preveure els nous rols dels jugadors que segueixen a la lliga, i conèixer els que s’incorporen.
3.- Escollir jugadors que poguem mantenir 3-4 jornades, valorant si tenen un bon calendari.
4.- Estar molt atent a les baixes d’última hora perr aprofitar-se i fitxar els jugadors que assumiran més minuts. Ex: Albert  
 Oliver, si Fisher segueix de baixa. O fitxar Bogdanovic si no juga Buckman. Intentar tenir el màxim jugadors de MADRID  
 (RUDY - MIROTIC) que són canvi EXTRA per la jornada 2 perquè el Madrid no la jugarà.

Jugadors RECOMANABLES
1.- Raulzinho Neto - Thomas Satoransky - Javi Rodriguez i Jayson Granger.
2.- Brian Asbury - Carl English - Rudy - San Emeterio - Nemanja Bjelica - Pete Mickeal i Manny Quezada.
3.- Levon Kendall - Nikola Mirotic - Marcus Lewis - Faverani - Arteaga i Ognjen Kuzmic.

Jugadors a EVITAR
1.- Carlos Cabezas, Nikos Zisis i Pedro Llompart.
2.- Andres Nocioni, Adam Hanga i Jaycee Carrol.
3.- James Gist, Justin Doellman i Jakim Donaldson

Participa a la lliga privada 
Supermanager 

del Diari de Badalona!

Contrasenya: 
DIARIDEBADALONA

Amb la col·laboració de:

i escalfament-, quan una equipació sem-
blant al web d’Spalding costava 75 euros. 
La carta, titulada “Papa, s’han equivocat, 
aquesta no és la samarreta de la Penya”, 
recullia les impressions del seu fill que, 
il·lusionat per anar a recollir les noves 
equipacions, acabava dient “i no podem 
seguir jugant amb la de l’any passat?”. Els 
pares es van presentar el mateix dilluns 
a les oficines del club, i els responsa-
bles van confirmar que faran fer un nou 
disseny, que tot i no ser com el del pri-
mer equip, recuperarà la franja negre i 
l’estètica clàssica del Joventut. La idea de 
la Penya, és que en els 4 anys signats amb 
Spalding, l’equipació del primer equip 
canvii però la dels equips de formació no, 
per no suposar més despesa als pares. 
Les samarretes no arribaran fins d’aquí 
un mes, i mentrestant, els nens jugaran 
amb les equipacions de l’any passat. Una 
solució que segons el mateix pare en una 
segona carta, “ens sembla força bona tot i 
que molts seguim considerant que el preu 
conjunt és excessiu”. 

yar contra l’Ademar per 89 a 60. Barça 
i Cornellà són els líders amb dues vic-
tòries en dos partits. Aquesta setmana 
la Penya juga a casa però canvia l’horari 
habitual pel partit del primer equip. Els 
verd-i-negres rebran el Catalana Occi-
dent Manresa, que encara no ha guanyat 
cap partit, diumenge a les 10:30.

El consell del Supermanager de Badalona, Dani Miret

Guanya Premis només per 
participar

El guanyador final 
s’endurà unes 
bambes valorades en 100€

Cada mes sortejarem una 
samarreta ACB entre els 

participants



Bàsquet comarcal
Enric Ribó - redaccio@diaridebadalona.com
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El Gam inicia el curs 
amb el somni de jugar 
la lliga estatal　

Pedro Cuesta entre els 32 millors 
jugadors d'1 contra 1 del món

El badaloní Pedro Cuesta va acabar entre 
els 32 millors del torneig mundial d'1 
contra 1 King of the Rock disputat a la 
presó d'Alcatraz, a San Francisco. Cues-
ta va superar la primera ronda eliminant 
a l'internacional eslovac, Jaroslav Ciho. 
A la segona fase va caure contra Tyro-
ne Hill, un dels vencedors de l'edició 
de Nova York. El guanyador va tornar a 
ser Hugh Jones, un nord-americà molt 
corpulent i ràpid pel seu pes, que s'ha 
guanyat el sobrenom de "Baby Shaq". 
A la final es va enfrontar al txec Lukas 
Kraus, que ho va tenir tot en contra a la 
final. La intimidació del nord-americà i 
un arbitratge molt patriòtic van impedir 
que l'europeu aconseguís escapar de "La 
Roca" amb la victòria.

Fabian Castilla. L'equip no va jugar lliga 
perquè ara mateix el nivell dels equips ca-
talans és molt baix en comparació amb el 
Joventut GAM. El miracle d'aquest equip és 
que tot i els problemes que hi ha l'argentí 
Fabián Castilla continua portant el pes del 
projecte i molts dels jugadors de l'equip 
que marxen fins i tot acaben tornant. Men-
tre s'està pendent del què passarà a nivell 
esportiu segons avançava Televisió de 
Badalona Fabián Castilla té un nou objec-
tiu: fer una escola de bàsquet basada en 
l'apadraniment entre jugadors nous i els de 
la primera plantilla. Ara mateix el Joventut 
GAM té tota la infraestructura d'un equip 
gran però sense un euro.

El Joventut GAM s'ha posat ja ha rodar en 
aquesta pretemporada pensant en aconse-
guir poder cobrir les despeses per poder 
jugar la lliga estatal. A hores d'ara però no 
hi ha res tancat però el què sí que han rebut 
és el recolzament de la Penya per poder se-
guir entrenant en el Palau Olímpic i inten-
taran buscar, conjuntament, el finançament 
per poder fer realitat el somni de poder ju-
gar la competició oficial. Cal recordar que 
la temporada passada els jugadors es van 
mantenir a l'equip sense jugar lliga. Això 
és un fet insòlit en qualsevol club espor-
tiu ja que tots tenen una vinculació i una 
implicació total des del capità de l'equip 
Emilio Guerrero com el seu tècnic i jugador 

Poliesportiu

Monterde i la "Balagué connection" decideixen 
els derbis comarcals de la segona jornada
L'essència de la Copa Catalunya són els 
derbis comarcals. Partits emocionats, amb 
tensió, i en el que les estrelles acaben bri-
llant. Montgat i Santa Coloma van guanyar 
els seus compromisos gràcies a un etern 
Monterde i a una nova exhibició de la "Ba-
lagué connection". El base de 42 anys va 
ser el botxí de l'UBSA (83 a 80) que anava 
guanyant per 17 punts a la segona part (43 
a 60). Monterde estava perdent la partida 
contra un Corrales imperial que era a tot 
arreu i manava sobre totes les persones 
que eren al camp. Però quan l'equip el ne-
cessita, Monterde sempre hi és. La dinà-
mica del partit preveia la remuntada del 
Montgat, però sense Morales i Camins, 
eliminats per faltes, l'objectiu feia pujada. 
A 3 minuts del final, els adrianencs en-
cara vivien del coixí que merescudament 
s'havien treballat (76 a 70), però llavors 
va aparèixer Monterde per anotar 3 triples 
i canviar el signe del partit a falta de tant 
poc, que el serial de tirs lliures ja anava a 
favor del Montgat. El triple a la desespera-
da d'Orozco va estar a punt d'entrar però la 
pilota va fer la corbata. A la graderia, amb 
molts jugadors de Copa, ja se sabia que si 

la pilota arribava a Monterde decidiria, i  el 
líder sempre hi és.

Els germans Balagué s'enduen el 
derbi pel Santa Coloma
Són com dinamita. S'encenen molt ràpid, 
i si l'altre es aprop, també pren la metxa. 
Quan exploten fan una destrossa important 
a qualsevol defensa. Fins i tot a la del Sant 
Josep, que a la segona part va ser capaç 
de remuntar 14 punts per tornar a igualar 
el partit (58 a 59). Llavors Bañuelos es va 
girar mirant a la banqueta, i els va fer en-
trar per decidir el partit amb un parcial de 
14 a 2 (60 a 73) i qui saps si l'average. 
L'Eric en va anotar un i va buscar el seu 
germà, en contraatac, quan tenia opcions 
més senzilles, perquè anotés els altres 3. 
Van ser d'aquells triples que fan més mal 
que els propis 3 punts. Des de la línia de 3, 
el Santa Coloma havia aconseguit els pri-
mers rèdits (17 a 31), però ràpidament van 
aparèixer Reyes, Dario i Diego per aturar el 
cop (29 a 36) i marxar al descans amb una 
diferència rescatable (29 a 39). A la torna-
da dels vestidors, els visitants van arribar 
a dominar un altre cop de 14 punts, però el 

Sant Josep va remuntar des d'una defensa 
zonal i amb accions de caràcter de Tubert 
i Reyes. El Santa Coloma no trobava op-
cions fins que la "Balagué connection" va 
tornar a entrar a pista per acabar decidint.

El Natzaret no pot imposar el seu joc 
físic a Mataró
El Natzaret va caure a Mataró per 75 a 69 
en un partit que va tenir sempre coll amunt. 
Els de Vidal Sabaté no van poder imposar 
el seu ritme físic que acaba esgotant el 
rival, i van perdre la lluita del rebot cap-
turant-ne 13 menys. Tot i això, els badalo-
nins van treure el caràcter i van maquillar 
un resultat que es recuperable al pavelló 
dels Països Catalans.

L'UBSA rep el Sant Josep en el derbi 
de la jornada
Adrianencs i parroquials protagonitzaran el 
derbi de la jornada, dissabte a les 17:45, 
en el retorn de Xavi Gonzalez a la que ha 
estat la seva casa des que juga a Copa. El 
Santa Coloma rep dissabte al Salt (19:30) 
i el diumenge el Montgat visita al Blanes 
(12:15) i el Natzaret a l'Arenys (19:30)
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La Biblioteca Xavier Soto de Llefià acollirà, 
des del primer dia 5 d’octubre, una exposició 
de fotografies realitzades per Liborio Noval 
Barbera sobre el Che Guevara. Che: l’home 
nou’, organitzada per la Comissió Che de Ba-
dalona, mostra la trajectòria política d’Ernesto 
Guevara a Cuba, amb motiu del 45è aniversa-
ri de la seva mort.

El badaloní Jordi Matamoros presenta al 
Museu de Badalona el seu primer llibre

El Che Guevara, 
a la biblioteca de 
Llefià

El Museu de Badalona acull avui, a partir de 
les 18 hores, la presentació del llibre El gran 
cultivador, de l’escriptor Jordi Matamoros. 
El badaloní s’estrena amb aquesta obra 
després de tres anys escrivint a diversos 
llocs literaris d’Internet; va comprovar que 
el feedback dels lectors era satisfactori i va 
decidir buidar tota la seva imaginació en El 
gran cultivador. “Per mi, és la culminació 
d’un somni”, relata l’escriptor. Publicada 
per l’Editorial Atlantis, la història es situa a 
Etiòpia i gira entorn a Joan Fort, esclavista 
en fase de penediment, i Dual, un misteriós 
personatge, impredictible, irònic i amb tocs 
d’humor, que afirma ser “el gran cultivador”, 
encarregat de fer arribar la llum a les ànimes 

del seu destí. El tractament de la dualitat hu-
mana i els sentiments des de totes les ves-
sants imaginables, i la fusió de la ficció amb 
la realitat, són elements clau d’El gran cul-
tivador, en particular, i de la resta de relats 
d’en Matamoros, segons compta ell mateix. 

Anastàsies 
Badalona, 
contra el càncer
La Companyia Anastàsies Badalona-
Teatre presenta divendres i dissabte 
l’espectacle Escrit amb el cos, pintat amb 
la parauta, al Círcol Catòlic. Creada i di-
rigida per Paco Escudero, l’obra pretén 
donar a la Fundació Badalona contra el 
Càncer tota la recaptació aconseguida. 
Les anastàsies interpretaran un recital 
de poesies eròtiques escrites per autores 
universals, mentre es mostra un recull 
d’imatges d’artistes contemporànies que 
donen una nova visió de la sexualistat 
femenina. L’espectacle vol trencar el tabú 
i el silenci provocat pel sexe i l’erotisme 
en la dona al llarg de la Història.  

Aquest cap de setmana, 28 i 29 de setembre, 
a partir de les 22.00h, se celebra a la Sala 
Estraperlo la XIV final del Concurs de Mú-
sica de Badalona, de la mà de l’associació 
La Rotllana. La cita comptarà enguany amb 
un marcat caràcter reivindicatiu de suport al 
concurs i la música local; per fer tot el so-
roll possible, les formacions de més renom 
de la ciutat, com Welelo o Rumborrachera, 
s’adheriran i participaran al festival per re-
clamar més recolzament municipal. D’un 
total de 115 bandes, sis competiran pel títol 
de millor grup de Badalona, tres ho faran per 
ser la millor formació en català i altres tres, 
amb la resta, per a millor banda del concurs. 
Les bandes guanyadores rebran un premi 
de 1.000 euros, i la que sigui escollida com 
la millor de Badalona podrà actuar durant 
les festes de maig del 2013, de forma re-
munerada. 

La manca 
de recursos 

marca la 
celebració 

de la final del 
XIV Concurs 

de Música de 
Badalona

Després que l‘obra Sé de un lugar, que 
en un principi estava fixada per aquesta 
nit, s’ajornés per causes alienes a Ba-
dalona Cultura fins el 17 de novembre, 

l’espectacle infantil El follet valent serà 
l’encarregat d’obrir la temporada de tar-
dar dels teatres municipals de Badalona. 
La Companyia Únics produccions tras-

‘El follet valent’ obre el teló 
del Teatre Zorrilla

El badaloní no sap augurar el destí comer-
cial del seu primer llibre, però assegura que 
vol continuar endinsant-se en el món literari 
i que ja prepara altres projectes, entre ells, 
un llibre basat en la incidència de les dro-
gues en tota una generació de badalonins.
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lladarà al Teatre Zorrilla l’espai didàctic i 
d’aprenentatge dels nens i nenes a través 
d’una història on l’amistat i la música 
són elements cabdals. El protagonista 
és un follet de bosc que apareix sobta-
dament en un parc d’una ciutat, on co-
neixerà diferents insectes que hi viuen. 
Però es trobarà què els nens i nenes han 

estat substituïts per un munt de brutícia, 
ja que una maleïda aranya no permet 
que s’acostin al par. Finalment el follet 
descobrirà quin mal té aquest animal de 
potes llargues i peludes i aconseguirà 
formar amb els animals del parc una co-
lla unida d’amics i amigues: La Colla del 
Follet Valent.
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