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L’atur creix a la ciutat i es 
situa en 23.349 persones 

La precària situació laboral i econòmica impulsa una 
protesta d’uns 150 manifestants pel centre de la ciutat
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Pisos socials però ocupats
CatalunyaCaixa va cedir al maig 43 vivendes a l’Ajuntament per llogar-les a baix preu a famílies sense 
recursos; la meitat dels beneficiaris encara no han pogut entrar a viure perquè estan ocupades il·legalment

El passat febrer, l’Ajuntament de Badalona 
i la immobiliària de CatalunyaCaixa van 
signar un conveni pel qual l’entitat finan-
cera cediria al consistori pisos procedents 
de desnonaments amb l’objectiu de llogar-
los a un preu social a les famílies més 
necessitades de la ciutat. Es tractava d’un 
acord pioner que permetia solucionar dos 
problemes d’un sol tir: d’una banda, donar 
a les famílies en situacions econòmiques 
extremes la possibilitat d’accedir a un habi-

tatge durant cinc anys per un preu de entre 
140 i 220 euros mensuals, i d’altra banda, 
evitar l’ocupació il·legal de molts dels pisos 
que quedaven buits a la ciutat degut als 
embargaments de caixes i bancs. Aquelles 
persones que tinguessin una renta mínima 
de 426 euros mensuals, fossin residents 
a Badalona i per a les quals el pagament 
del lloguer no superés el 30% dels seus 
ingressos, podien sol·licitar una de les 43 
vivendes disponibles. L’acollida de la mesu-

ra va ser massiva i en molt poc temps la 
llista va engreixar fins les 1.500 demandes, 
amb la qual cosa l’Ajuntament va haver de 
tancar les inscripcions. Durant el març i 
l’abril, el govern assegurava que la quanti-
tat d’habitatges cedits per CatalunyaCaixa i 
altres entitats aniria augmentant progressi-
vament. Malauradament, el nombre de pi-
sos continua sent 43; 43 pisos que, de mo-
ment, ni tan sols han pogut solucionar el 
mal de cap de 43 famílies. El principal pro-

  Vint famílies van 
abonar la fiança 
però els seus pisos 
continuen ocupats

  El govern admet 
que el termini  per 
fer fora els ocupes 
supera les previsions

  El PP espera les 
primeres sentències
judicials aviat

El número de pisos buits a la ciutat va 
creixent i es mou per sobre dels 500, 
segons afirmaven fonts municipals en 
el últims mesos. Això fa augmentar, de 
forma aritmètica, la problemàtica de les 
ocupacions. Darrerament, el govern lo-
cal ha col·locat planxes metàl·liques a 
les portes de les vivendes desnonades 
perquè ningú no s’instal·li de forma 
il·legal. Uns 110 habitatges es troben 
tapiats, per altres 250, aproximada-
ment i pel cap baix, que estan ocupats. 
La Plataforma d’Afecatats per la Hipo-
teca considera que l’Ajuntament hauria 

El remei incrementa la malaltia
de centrar les seves forces en negociar 
amb bancs i caixes, però no un lloguer 
social, sinó la condonació dels deutes, 
l’aturada dels desnonaments o, si menys 
no, que ofereixin a les famílies embarga-
des un lloguer de baix cost del seu propi 
pis. “La mesura impulsada per Albiol no 
deixa de ser un ‘parche’; s’ha d’atacar el 
problema d’arrel”, manifesta la portaveu 
de la PAH Montse Garcia.  Un dels efectes 
negatius d’oferir pisos de lloguer social, 
que en la majoria dels casos són “molt 
petits” i per a famílies nombroses, és que 
les víctimes de desnonaments deixen de 

blema d’aquest projecte residia en que 20 
d’aquestes vivendes es trobaven ocupades 
de forma il·legal i el procés judicial per fer 
fora als inquilins ocasionals és molt lent. 
L’alcalde Xavier Garcia Albiol va explicar 
que, un cop es signessin els precontrac-
tes de lloguer, la desocupació s’agilitzaria i 
es demoraria tan sols un parell de mesos. 
Cinc mesos després de la primera entre-
ga de claus, no obstant, només la meitat 
dels beneficiaris ha pogut entrar a viure 

a la seva llar; l’altre meitat, tot i abonar la 
fiança d’arrendament, d’uns 200 euros més 
o menys, continua al carrer perquè els seus 
pisos segueixen estant ocupats. El regidor 
de Via Pública, Daniel Gràcia, admet que 
“s’ha de ser sincers” i “s’ha d’afrontar” que 
els terminis no estan sent els esperats. Tot i 
així, assegura que el diàleg amb els jutjats 
és molt “fluït” i esperen que en les properes 
setmanes comencin a dictar-se les primeres 
sentències de desocupació.

Arxiu

lluitar per la seva vivenda. “Després de 
molt batallar, acabes desgastat i si pots 
viure en qualsevol lloc i apartar-te, ho fas. 
Però això es fam per demà, perquè el deu-
te continua existint”. Una família propera 
a la plataforma, segons explica la seva 
portaveu, va rebre un dels primers pisos 
en condició de lloguer social; el problema 
és que són sis membres en un espai de 
40m. “El matrimoni ha de dormir al men-
jador. Tenen una casa, sí, però també un 
deute amb CatalunyaCaixa de desenes de 
milers d’euros que no poden pagar perquè 
no tenen treball”.
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Discòrdia entorn als resultats del 
pàrquing ‘estival’ de Canyadó

El 15 de setembre va finalitzar el termini 
operatiu del pàrquing ubicat al solar del 
Cristall, al barri de Canyadó, i les valora-
cions sobre l’eficàcia del servei no troben 
punts d’acord. El PSC municipal va criticar 
dilluns la “ruïnosa operació per a les arques 
municipals” que ha resultat la instal·lació 
de l’aparcament; els socialistes expliquen 
que el lloguer i l’adequació dels terrenys 
i el cost del personal que ha gestionat 
l’equipament ha sumat una inversió “supe-
rior als 200.000 euros”, i que “en cap cas ha 

El PSC critica que el cost de 200.000 euros no s’ha vist compensat

Carrers a les fosques 
després de l’ocàs

La xifra d’aturats a Badalona creix 
en 328 persones durant el setembre

estat compensada per l’ocupació de places 
durant l’estiu”. El regidor de Via Pública, 
Daniel Gràcia, nega cap pèrdua i afirma que 
Engestur va tancar la temporada d’estiu amb 
un “saldo positiu de 36.000 euros”, tot i 
que sense especificar els comptes concrets 
de l’aparcament ‘estival’ de Canyadó; de la 
mateixa forma, Gràcia explicava ahir que el 
cost d’establiment del pàrquing va ser “molt 
menys de 200.000 euros” i que els resul-
tats i el servei prestat durant juny, juliol i 
agost han estat “plenament satisfactoris”. 

L’objectiu de la idea era donar cabuda a tots 
els cotxes que, durant l’estiu, es desplacen 
fins les platges d’aquella part del litoral ba-
daloní. Segons fonts municipals, la qualifi-
cació del solar està destinada a la construc-
ció, encara que el futur immediat del mateix 
només està en mans del seu propietari. No 
obstant, si els terrenys continuessin en la 
mateixa situació d’aquí nou mesos, “no es 
gens descartable” que l’Ajuntament torni a 
posar en funcionament el servei de pàrquing 
pel proper estiu, indica Daniel Gràcia.

Alguns carrers de Badalona van estar la 
setmana passada i part d’aquesta a les 
fosques a certes hores del dia. Els veïns de 
les zones afectades han estat denunciant 
la falta de llum després de l’ocàs i abans 
de l’alba. El grup municipal de Conver-
gència i Unió va acusar dilluns el PP de 
tancar “enllumenat públic d’algunes vies 
per estalviar diners, enlloc de buscar me-
sures d’estalvi energètic eficients”.  Se-
gons expliquen els convergents, diversos 
badalonins i badalonines s’han queixat 
perquè els llums s’encenien molt més 
tard del normal i s’apagava més aviat, i 
això deixava algunes vies a les fosques 
durant una estona. El líder de la federació 
nacionalista local, Ferran Falcó, critica 

que no es pot estalviar energia “de forma 
poc meditada, apagant una o dues hores 
els fanals encara que estigui ben fosc”. 
“No és una anècdota perquè comporta 
perill per les persones”, considera Falcó. 
A través de Twitter, les queixes al govern 
local s’han succeït una rere l’altre. Final-
ment, dimarts, el regidor de Via Pública, 
Daniel Gràcia, va explicar que es tractava 
d’un problema de descoordinació en els 
rellotges meteorològics de l’enllumenat, i 
que es posaria tot en ordre durant aquests 
darrers dies de la setmana. Ahir al matí,  
però, encara es podien veure algunes 
queixes a través de les xarxes socials. 
Fonts municipals afirmaven ahir que el 
problema estava solucionat en un 90%.

L’atur continua el seu ascens després de finalit-
zar l’estiu i ja es col·loca en 23.349 persones a 
Badalona. La disminució de persones amb tre-
ball durant el mes de setembre ha estat de 328 
i la xifra total s’aproxima a la barrera de 23.400, 
superada el maig passat. En perspectiva, hi ha 
1.007 treballadors que han perdut la seva feina 
a la nostra ciutat en comparació amb el mateix 
període de 2011. La situació als municipis veïns 
tampoc és gens positiva. Sant Adrià de Besòs, 
que a finals d’agost havia estat l’única població 
sense augment de les llistes de desocupació, ha 
registrat al setembre 148 pèrdues de llocs de 
treball. Santa Coloma de Gramenet, per la seva 
part, suma a inicis d’octubre un total de 275 pa-
rats més. Els números globals d’ambdues ciu-
tats són 3.848 i 13.424 aturats, respectivament.

  Via Pública nega 
que la inversió hagi 
estat “tan alta” i 
diu que la valoració 
del servei és bona

  Segons el 
govern, Engestur 
ha tancat l’estiu 
amb “saldo positiu”
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Prop de 150 persones van secundar ahir 
la concentració impulsada per l’ Assem-
blea d’Aturats de Badalona a la plaça de 
la Vila. La reclamació de la renda bàsica 
indefinida per aturats, de la suspensió del 
pagament dels serveis bàsics i, sobretot, 
la demanda d’un treball digne, van ser els 
tres eixos principals de la protesta que van 
dur la multitud a recórrer el carrer Francesc 
Layret després de mostrar el seu malestar 
i desencís davant de la Casa de la Vila. La 
marxa va dirigir-se fins l’oficina municipal 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, a Ca-
sagemes, i els manifestants la van ocupar 
de forma pacífica i van dur a terme una 
assemblea simbòlica. Diferents col·lectius 
de Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i 

Unes 150 persones es 
manifesten contra l’atur i 
ocupen el SOC municipal

Barcelona, com els Indignats i d’altres agru-
pacions d’aturats, a més de CCOO i UGT, 
es van adherir a la convocatòria dels parats 
badalonins en la seva primera mobilització 
important. Els grups municipals del PSC i 
Iniciativa-EUiA també varen ser presents a 
través d’alguns dels seus regidors i mem-
bres de partit. Des de l’organització, asse-
guren que l’assistència va superar les seves 
previsions i que valoren molt positivament 
la manifestació. La protesta, relaten, va ser 
convocada aquests primers dies d’octubre 
precisament perquè és quan es donen a 
conèixer les noves dades d’atur, que al se-
tembre s’ha situat a Badalona en més de 
23.300 persones. “La gent està molt mos-
quejada i això ho hem de fer notar”.
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Les entitats juvenils de Badalona es veuen abocades 
a abandonar la gestió socioeducativa dels casals

  El dia 15 expira 
la seva relació 
contractual amb 
l’Ajuntament

  “És una forma 
suau de fer-nos 
fora; sense diners 
no podem continuar”

  Tres dels sis 
casals entraran en 
concurs públic

Després de molts mesos de lluita, sembla 
que les entitats que gestionen els casals 
juvenils de Badalona es veuen abocades 
a abandonar la seva activitat socioeduca-
tiva. El proper dia 15 d’octubre expira la 
relació contractual dels últims locals amb 
l’Ajuntament, segons els ha transmès la 
pròpia administració municipal, encara que 
alguns d’ells ja han anat deixant les seves 
tasques durant els darrers dies. En principi, 
el que ve per davant és una reformulació del 
model que es mantenia fins ara, passant 
per un procés d’externalització del servei; 
dels sis casals avui existents, només tres 
entraran en concurs públic, tot i que encara 
no hi ha fixats terminis de presentació. El 
regidor d’Educació, Juan Fernández, afir-
ma, però, que el Govern no farà fora ningú; 
l’edil exposa que les associacions que ara 
s’ocupen dels tres locals que sortiran a con-
curs podran compartir l’espai amb l’entitat 
privada a la qual sigui concedida la gestió. 
Els altres tres casals estaran a disposició 
dels seus actuals administradors, amb la 
diferència de que el consistori no aportarà 
cap contraprestació econòmica pels seus 
hipotètics serveis. La perspectiva de les 
entitats juvenils és molt més pessimista 
que tot això. Els seus membres veuen en 
aquesta “reformulació” un desmantella-
ment de la labor social i educativa que han 
aconseguit durant molts anys, en detriment 

d’empreses privades, i sense la possibilitat 
de negociar alternatives. El coordinador de 
La Rotllana, Salva Periago, exclama que 
aquesta és una forma eufemística de fer-los 
fora, ja que sense la relació contractual amb 
l’Ajuntament no poden “seguir treballant 
sense recursos”. “Hi ha gent que hi dedica 
la seva jornada laboral i té responsabilitats 

penals en la seva tasca als casals. És com 
si jo li demano al senyor regidor que faci 
la seva feina sense cap prestació”. Des que 
va començar tot aquest procés, les agru-
pacions socioeducatives han reclamat un 
diàleg per trobar solucions que no s’ha arri-
bat a produir; almenys no amb conclusions 
satisfactòries per les dues parts. “Quatre 

manifestacions, dues mocions aprovades 
pel Ple i una campanya de signatures no 
han estat suficients perquè el govern es 
replantegi una política de Joventut que 
creiem inexistent a dia d’avui”, lamenta 
Periago. Juan Fernández assegura tenir 
concertada una reunió amb La Rotllana la 
setmana pròxima per tractar d’esclarir la 
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situació, però des de l’entitat indiquen no 
saber-ne res i manifesten que l’edil ‘popu-
lar’ porta molt de temps fent cas omís a les 
seves peticions i a les del seu advocat. “La-
mentablement, ja no té credibilitat per no-
saltres. Ens ha dit i s’ha desdit massa cops. 
Després del dia 15 no hi ha res; no hi ha cap 
concurs públic sobre la taula”.
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LA COLUMNA

  L’hotel i el 
centre comercial 
s’ubicarien a la 
zona adjacent al 
passeig marítim

  L’ampliació dels 
drets d’explotació 
podria concretar-
se en 6-12 mesos

Marina Badalona es troba en tràmits 
d’ampliar la concessió d’una àrea del 
Port amb l’objectiu d’atreure inversors per 
instal·lar un hotel i un centre comercial. La 
llicència inicial cedeix l’explotació durant 
30 anys, dels quals ja se n’han complit 10, 
i les iniciatives privades necessiten més de 
dues dècades per fer rendible el cost de la 
seva instal·lació a l’equipament portuari. 
L’objectiu principal d’aquesta sol·licitud 
és donar als futurs hotel i centre comercial 
un marge de comercialització de 30 anys 
a partir del inici del seu establiment. Si 
s’acaben concretant, els edificis en qüestió 
estaran ubicats a la zona adjacent al pas-

seig Marítim, on ara mateix hi ha un gran 
descampat. A dia d’avui, Marina Badalona 
es troba en negociacions amb la Direc-
ció General de Ports de la Generalitat i 
l’ampliació podria fer-se efectiva en un ter-
mini de entre 6 i 12 mesos, segons explica 
el conseller delegat de Marina Badalona, 
Francesc Panella. El cap de la gestió del 
Port assegura que hi ha empresaris inte-
ressats en materialitzar el projecte, però 
que l’autorització per allargar el temps 
d’explotació comercial és essencial. De 
la mateixa forma, considera que l’arribada 
d’un hotel i d’un centre de botigues acaba-
ria de donar al port l’empenta que li falta 

per donar-se a conèixer, tant a Badalona 
com més enllà. Panella admet que el port 
es va consolidant en el mercat poc a poc, 
i això obre portes i mercats, però insisteix 
en que s’ha de continuar i aprofitar la si-
tuació de les instal·lacions a l’entorn de 
Barcelona i de l’Àrea Metropolitana. Una de 
les novetats més interessants en el camp 
de l’educació i la cultura és el conveni que 
Marina Badalona ha signat recentment 
amb la Facultat de Nàutica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, en vistes a que 
els estudiants puguin desenvolupar una 
sèrie d’activitats i pràctiques docents a les 
instal·lacions badalonines.

El secretari general d’Iniciativa, Joan He-
rrera, va ser ahir el nucli d’atenció d’un acte 
al barri de Llefià organitzat pel grup muni-
cipal d’ICV-EUiA i presentat per la presi-
denta local, Aïda Llauradó. Els veïns de la 
zona van poder assistir a una tertúlia en to 
desenfadat al Cafè Blues, prop de la parada 
de metro de La Salut, on tothom va poder 
dir la seva entorn als temes més candents 
de la política actual. Herrera, proper candi-
dat de la coalició ecosocialista a les elec-
cions del 25 de novembre, va deixar clar 
que els verds fan una aposta clara pel dret 
al referèndum sobre l’autodeterminació i 

L’Associació de Comerciants del Passeig 
de La Salut torna a organitzar aquest cap 
de setmana una nova edición de ‘Botigues 
al carrer’. Com fan cada dos mesos, aproxi-
madament, els establiments de la principal 
artèria del barri treuen al carrer els seus pro-
ductes i serveis per apropar-se als consu-
midors. Divendres i dissabte, de 10 a 14h, i 
de 17 a 20.30h, aquell qui vulgui podrà fer 
una volta per mirar, tocar i comprar articles 
a l’aire lliure. Des de l’associació expliquen 
que aquest cap de setmana, no obstant, no-
més hi haurà una mica d’animació musical 

per una oportunitat històrica per Catalun-
ya de demostrar la seva voluntat nacional. 
Tot i així, va recordar que als comicis an-
ticipats també s’haurà de decidir si donar 
continuïtat a les polítiques de retallades 
de Convergència i Unió o optar per al-
ternatives existents que no debilitin més 
l’Estat del Benestar, com les que proposa 
Iniciativa. “Ara més que mai hem de donar 
a conèixer les alternatives a les persones 
que pateixen més, defensant l’Estat del 
Benestar i les mesures que asseguren la 
igualtat d’oportunitats en un país cada dia 
més injust”.

per amenitzar l’horari comercial, degut a 
que aviat s’apropen festes com la Castan-
yera o Nadal, i han d’estalviar costos per 
poder implementar més recursos en acti-
vitats infantils i iniciatives pròpies de cada 
celebració. D’altra banda, cal recordar que 
la del passeig de La Salut no serà l’única 
fira de botigues al barri; dissabte, el primer 
Fora Stocks del Turó dels comerciants de La 
Salut Alta i Pau Piferrer torna a la càrrega, 
a la plaça d’en Caritg, després que el cap 
de setmana passat fos suspès per les fortes 
pluges.

Joan Herrera dóna 
impuls a ICV-EUiA als 
barris de Llefià i La Salut

Les botigues del 
passeig de La Salut 
tornen a sortir al carrer

El Port vol ampliar la seva concessió per 
atreure un hotel i un centre comercial

  Diferent tipus 
de menjar, incloent 
congelats, es 
traslladava a una 
temperatura de 13 
graus 

  Els productes 
anaven destinats 
a 11 establiments 
de Barcelona i 
Sant Adrià

La Guàrdia Urbana de Badalona i ins-
pectors del Departament de Salut de 
l’Ajuntament van comissar dilluns al 
migdia diverses partides d’aliments que 
estaven mal conservades, a l’interior d’un 
camió al carrer de Joan Valera, al barri de 
la Salut. En total es van retirar de la cir-
culació 215 quilograms d’aliments i 780 
ous repartits en 5 caixes. L’informe de la 
Guàrdia Urbana indica que, en un mateix 

espai, a 13 graus, hi havia productes que 
havien d’estar congelats a 18 graus sota 
zero i d’altres que havien d’estar a 5 graus 
positius.  Entre els productes comissats 
hi ha caixes de gambes, de calamars, de 
navalles, de llagostins, de patates, de cro-
quetes de pollastre i de pit de pollastre. 
També hi havia carn de vedella, de vaca i 
paletes de york. A més, hi havia 780 ous 
distribuïts en dues caixes. La Guàrdia Ur-

bana va comprovar que el conductor del 
camió havia de repartir encara productes 
a 11 establiments de Barcelona i de Sant 
Adrià de Besòs. El furgó isotèrmic va ser 
interceptat en un control rutinari, en ob-
servar que el certificat de conformitat pels 
vehicles isotèrmics, refrigerats, frigorífics 
o calorífics destinats al transport terrestre 
internacional de mercaderies peribles ha-
via caducat el passat mes de gener. 

La Guàrdia Urbana comissa d’un camió 
215 kg d’aliments mal conservats
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Les obres del nou edifici de l’escola Lola 
Anglada es troben aturades des d’agost

  L’Ajuntament 
explica que la 
interrupció és 
deguda a la falta 
de la llicència de 
la 3a fase d’obres 

  Des de la 
Generalitat 
s’ha assegurat 
que la constructora 
es posarà en 
marxa els propers 
dies

Els pares i mares de l’escola Lola Anglada 
van veure com, després de moltes deman-
des i d’un procés llarg i difícil,  les obres 
de renovació del centre començaven al mes 

de juliol. La construcció del nou edifici als 
terrenys de Ca l’Arnús comptava amb el 
màxim compromís d’Ajuntament i Genera-
litat per agilitzar una operació que exigeix 

compliment de terminis . A dia d’avui, i 
des d’agost, les obres es troben aturades i 
l’AMPA considera que el govern local “no 
està complint amb el seu compromís”. El 

procés de renovació del centre educatiu es 
troba en l’execució de la 2a i la 3a fase. La 
2a contempla finalitzar la construcció d’un 
edifici de planta baixa i un pis, a més dels 
annexos, pistes esportives i gimnàs; la 3a, 
consta d’un segon pis amb més aules. En 
conjunt, la instal·lació està concebuda per 
donar cabuda a dues línies d’educació in-
fantil.
En base al pla d’obres, la Generalitat té 
el pressupost dividit i assignat en dues 
parts. Segons els pares i mares de l’escola, 
l’empresa constructora té la intenció 
d’aixecar tota l’estructura de cop, és a dir, 
enllestir l’edifici de planta baixa i 2 pisos, 
a més dels interiors de la planta baixa i la 
primera planta, i, a posteriori, acabar els in-
teriors de la segona planta. 
Des de l’Ajuntament expliquen que la llicèn-
cia d’obres de la 3a fase va ser demanada 
per la Generalitat durant el juliol i encara 
s’està tramitant, per això no s’han continuat 
les obres després de les vacances d’agost. 
El regidor d’Educació, Juan Fernández, afir-
mava dimecres haver demanat a la Genera-
litat la reanudació de les obres amb la major 
celeritat possible. Des de la Generalitat, es 
va confirmar que els treballs tornarien a co-
mençar de nou en els propers dies.

La Guàrdia Urbana de Badalona va dete-
nir el passat dilluns a dos homes després 
d’aturar-los per una infracció de trànsit i 
de constatar que es trobaven en posses-
sió d’un ordinador robat i d’una quantitat 
important de joies que presumptament 
també eren robades. El fets van succeir a 
la intersecció del carrer dels Almogàvers 
amb la riera de Canyadó. Abans que el 
cotxe s’aturés, però, els agents van poder 
veure com un dels ocupants va llençar a 
sota del vehicle unes bosses de plàstic. En 
comprovar el contingut d’aquestes bosses, 
els agents van descobrir nombroses joies 
i vuit rellotges. Amagat a sota del seient 
de l’acompanyant, van trobar un ordinador 
portàtil. Els dos homes, de nacionalitat 
georgiana, van ser detinguts i passaren a 
disposició dels Mossos d’Esquadra

Dos detinguts 
per presumpte 
robatori de 
joies i rellotges La construcció està situada als terrenys de Ca l’Arnús i va ser engegada al mes de juliol
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        LA PRÈVIAUNICAJA DE MÀLAGA - FIATC MUTUA JOVENTUT

2a Jornada Acb. Unicaja - Fiatc Mutua Joventut, diumenge a les 12:15 per RCB (94.4)

Set jugadors de la Penya jugaran 
per primer cop al Martin Carpena

Unicaja i Fiatc Mutua Joventut s’han enfrontat 
60 cops des que existeix la lliga ACB (tem-
porada 82/83), 31 vegades a Màlaga. Tot 
un clàssic que 7 jugadors de la Penya juga-
ran per primer cop: Fisher, Ventura, Barrera, 
Ehambe, Quezada, Gaffney i Kuzmic, que 
viu el cas més paradoxal. El pivot bosnià té 
contracte en vigor amb l’entitat malagueNya, 
però l’any passat només va jugar un minut 
amb el primer equip a la lliga ACB, i va ser 
a Badalona. Tot i el bon any a l’equip vinculat 
(10,4 punts i 8,6 rebots) Repesa no ha comp-
tat amb ell preferint l’experiència de Kosta 
Perovic. Ara Kuzmic torna a Màlaga per jugar 
per primer cop a la pista del club que el va 
fer arribar a Espanya, i ho fa com a visitant. 
Una situació que el propi jugador considera 

ZORAN DRAGIC

MARCUS WILLIAMS

KRUNOSLAV SIMON

FRAN VÁZQUEZ LUKA ZORIC

UNICAJA
Entrenador Jasmin Repesa

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

ALEX BARRERA

ALBERT OLIVER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY SITAPHA SAVANÉ

“molt estranya” perquè “algun dia voldria ju-
gar allà”. Kuzmic somia en “fer un gran partit 
al Martín Carpena” i per fer-ho sap que “hau-

ré de lluitar cada rebot i cada punt”. Savané, 
el líder de l’equip, guiarà als debutants, que 
tenen molta ambició. “És feina dels veterans 
fer entendre que és una plaça complicada 
però s’hi pot guanyar”, explica amb serenor 
i afegeix que “alguns de la plantilla ja hi hem 
guanyat més d’un cop”.  Salva Maldonado 
podrà comptar amb tots els jugadors, fins i tot 
Fisher que s’ha recuperat del turmell i ja ha fet 
els últims entrenaments amb l’equip. Per part 
malaguenya, Repesa podrà comptar amb tots 
els seus homes excepte el badaloní Sergi Vi-
dal, que ultima la recuperació d’una pubalgia i 
en l’últim partit ja va fer l’escalfament amb els 
companys. El partit serà a les 12:15 i no es 
podrà veure per televisió.

El mític tècnic serbi està sense feina. Evidentment perquè vol perquè és el 
millor entrenador europeu. I “mata” el temps en d’altres coses.
Per exemple, avui mateix marxa als Estats Units on estarà en el staff tècnic 
dels Detroit Pistons de l’NBA Durant aquest mes de pretemporada de la 
lliga. Després tornarà. Però on? Doncs on estava fins ara: a Alella. Zeljko 
Obradovic, el tècnic que va fer campió d’Europa a la Penya, i també al Ma-
drid, i també al Partizan i també al Panatinaikòs uns quants cops, es troba 
a Catalunya. I una de les curiositats més destacades és que, de tan en tan, 
ha acompanyat al seu fill a entrenar. El seu fill té 13 anys, és cadet i juga 
en l’equip C…del Fiatc Joventut. El petit Obradovic, en Djordje, ha escollit 
la Penya per practicar la seva passió que tenint en compte que és fill de 
quí és només podía ser un basquetmaniatic. Durant l’estiu es va rumorejar 
i molt sobre el posible destí d’Obradovic. Les apostes el situaven al CSKA 
de Moscou. Després s’hi van sumar els equips turc, on hi ha molts diners 
frescos, però el Fenerbache tampoc va ser el seu destí. Ni l’Efes Pilsen. A 
hores d’ara el tècnic de Belgrad no es planteja entrenar aquest curs i, de 
momento, està aprofitant als seus 52 anys la possibilitat de descansar i fer 
d’altres coses com xerrades o anar a l’NBA, una situación que amb el ritme 
que portava fins ara era impossible. A Zeljko Obradovic se’l pot veure mol-
tes vegades per Badalona o sobretot pels volts del Palau Olímpic mentre 
el seu fill entrena a les pistes annexes. El serbi està acompanyat sovint del 
seu amic Josep Maria Izquierdo, que va ser ajudant seu en l’etapa en què va 
estar a Badalona. Obradovic sempre va dir que a aquesta ciutat el bàsquet 
és una manera d’entendre  la vida. I 18 anys després de portar la Penya el 
més amunt del bàsquet del vell  Zeljko ha demostrat que no ho deia perquè 
sí i porta el seu fill al Joventut. La casa on viu és la mateixa que tenia quan 
va venir a Badalona i que ha mantingut.
Els més romàntics de la Penya sempre continuarem pensant que el dia que 
es cansi de guanyar títols i diners algun dia voldrà tornar al Joventut. De 
somnis també es viu.

Djordje, 
el fill de Zeljko Obradovic

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

73

Oliver (15), Quezada (27), Barrera (7), 
Gaffney (11), Savané (8) -cinc inicial- 
Ehambe (4), Trias (4), Llovet (-), Ventura 
(9), Vives (-) Kuzmic (4).

FIATC JOVENTUT 

89

LAGUN ARO GBC

Neto (12), Papamakarios (5), Woods (15), 
Ibekwe (13), Rubio (6) -cinc inicial- Díez 
(2), Doblas (4), Salgado (12) Korolev (4), 
Motos (-).

 Canàries  -  Cai
  Caja Laboral  -  Cajasol
 Fuenlabrada  -  Obradoiro
 Manresa  -  Gran Canaria
 Múrcia  -  València
 GBC -  Estudiantes
                                          Bilbao  - Barça
 Unicaja  -  Fiatc Joventut
 Madrid 100 -  75  Valladolid

Propera Jornada (2)

Resultats 1a Jornada

Barça - Valladolid                   77-71
Cai - Caja Laboral                    88-75
València - Fuenlabrada                  93-65
Estudiantes- Canàries 101-86
Cajasol - Múrcia 77-93
FIATC Joventut - GBC                     89-73
Gran Canària - Bilbao                   65-59
Obradoiro-Manresa 83-78
Real Madrid - Unicaja 79-64

Classificació
  Equip  G P

 1 Real Madrid 2 0
 2  València 1 0
 3 Murcia 1 0 
 4   Fiatc Joventut 1 0
 5   Estudiantes 1 0
 6   Cai 1 0
 7   Gran Canària 1 0
 8  Obradoiro 1 0
 9  Valladolid 1 1 
 10  Manresa 0 1
 11  Bilbao 0 1
 12  Barça 0 1
 13  Caja Laboral 0 1
 14  Canàries 0 1
 15 Unicaja 0 1
16  Cajasol 0 1
 17  GBC 0 1
 18   Fuenlabrada 0 1 

Oliver i Quezada guien el Fiatc 
Joventut cap al primer triomf

Té molt de mèrit el que van fer Manny Que-
zada i Albert Oliver en el primer partit de 
lliga. Un per fer-ho en el seu primer partit 
a l’ACB. L’altre per fer-ho amb 34 anys en 
la seva 11a temporada. El secret del primer 
són unes ganes immenses de menjar-se el 
món. El del segon una extraordinària pro-
fessionalitat. I tant d’un estil com l’altre, la 
Penya en té més d’un. La combinació de 
l’èxit, o com a mínim, de competir sempre 
amb els de la lliga de la Penya, com el La-
gun Aro Gbc. Els donostiarres formen part 
d’aquesta classe mitja que aquest any és 
més gran que mai, i tot i arribar a l’Olímpic 
sense una referència anotadora -van haver 

de tallar Lofton a falta d’una setmana per 
problemes de lesions- van fer encendre les 
alarmes verd-i-negres al segon quart (22 a 
28). Llavors Oliver va comandar un parcial 
de 7 a 0 que es va engrandir amb cistelles 
extraordinaries de Quezada i Oliver, i des 
del tir lliure (40 a 35). A la represa, la Pen-
ya va posar la cinquena i va agafar un coixí 
important per garantir la victòria (51 a 37). 
Salgado va aprofitar els minuts en que no hi 
era Oliver per fer reaccionar els seus, però 
quan va entrar el de Terrassa, va tornar a 
dominar el partit. A l’últim quart Quezada va 
continuar la festa amb 12 punts (27 en total) 
que li van fer valer l’MVP de la jornada.
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La nova i agressiva campanya per fer 
nous socis ja ha captat 425 abonats. Des 
del club, intentant reduir el número de 
baixes -1.200 des del 2009-, van engegar 
a principi d’estiu una proposta en la que 
el soci prescriptor que portava un nou 
abonament, podia guanyar diners amb la 
Penya. El club no buscava fer més caixa 
sinó veure les graderies més plenes. El 
Blog del Bressol, aprofitant la idea d’un 
soci que es va mirar la campanya del dret 

i del revés, ha explicat la manera amb la 
que un nou abonat pot tenir un 75% de 
descompte, si l’antic li regala la seva part 
de comissió. Els propis membres d’aquest 
web, s’han ofert voluntaris per aglutinar 
els interessats a la xarxa i fer de “padrins”. 
Amb aquesta iniciativa, a les últimes dues 
setmanes s’han fet 250 socis nous. També 
hi ha socis que no entenen la proposta i 
tampoc per què hi haurà abonats que pa-
garan 4 cops menys que ell.

La nova campanya 
d’abonats capta 
425 socis nous 

El Prat es 
continua 
preparant per 
l’inici de lliga
El Prat, el vinculat de la Penya, és l’equip 
que començarà més tard la temporada. 
La crisi ha afectat molt a les lligues FEB 
i aquest any la Leb plata només tindrà 11 
equips, que començaran a competir el pro-
per cap de setmana. Els potablava, que ja 
fa més d’un mes que treballen, van caure 
per 75 a 82 en l’últim amistós contra el 
Castelló. Carles Duran va poder comptar 
amb Suarez i Caven, que fins ara havien 
completat la pretemporada sencera amb 
el primer equip. Martí (16), Bassas (11) i 
Suarez (10) van ser els més encertats. El 
júnior va guanyar al Manresa per 93 a 31 i 
va recuperar el partit de la primera jornada 
contra l’Hospitalet al que va vèncer per 47 
a 74. A la categoria cadet, el Joventut va 
guanyar l’Olost per 72 a 62 i també és líder. 
Aquest dissabte (16:30) Barça-Penya.

Participa a la lliga privada 
Supermanager 

del Diari de Badalona!

Contrasenya: 
DIARIDEBADALONA

Amb la col·laboració de:

Quezada MVP i Oliver al 
cinc ideal de la lliga ACB
Les extraordinàries actuacions de Manny 
Quezada i Albert Oliver van tenir el seu 
reconeixement en acabar la jornada. Que-
zada, que va fer 31 de valoració, va ser 
designat MVP. Un mèrit compartit amb 
Nedzad Sinanovic, que també va arribar a 
la mateixa xifra en la victòria del Vallado-
lid al Palau Blaugrana. L’escorta de Nova 

York va anotar 27 punts (7 de 9 en t/2 i 
3 de 6 en triples), va atrapar 5 rebots, va 
repartir 6 assistències i va forçar 5 faltes. 
La única nota negativa van ser les 6 pilotes 
que va perdre, un aspecte habitual en el 
joc de Manny Quezada, que s’atreveix amb 
tot. Al final del partit, Quezada estava “molt 
orgullós” de la seva actuació i responia a 

Oliver va fer 
més punts i 
valoració que 
en qualsevol 
dels partits 
de la passada 
temporada

Salva Maldonado que deia que “tardarem 
jornades en tornar-lo a veure així”. “Espe-
ro repetir-ho perquè això és el que sé fer”, 
va concloure. Albert Oliver ha estat inclòs 
al 5 de la jornada. El de Terrassa va arribar 
als 23 de valoració i reconeixia que “m’he 
sentit molt còmode i els companys m’han 
ajudat molt. Ara, cal seguir treballant”.

1.- La jornada 2 és la més estratègica del joc. Hem d’aconseguir una pujada del  
 Broker (la cotització) fixe i del 100% en tots els nostres jugadors.
2.- Cal calcular bé els canvis. Hem de mirar que els jugadors que tinguem NO  
 ens hipotequin cap canvi de la següent jornada. 
3.- Tenir en compte el calendari a 2 o 3 jornades vista. Per exemple, el València  
 juga a Múrcia i després té 2 partits a casa.
4.- Hem de calcular els canvis de les properes jornades. Tot i que per aquesta  
 jornada els del Madrid i Valladolid no comptin, haurem de fer lloc per Rudy,  
 Mirotic i Sinanovic.
5.- Fitxar jugadors que han de SUMAR PUNTS. No caure en l’error de fitxar els  
 que ho han fet molt bé a la j1 sense fer cap altre anàlisi.

Jugadors RECOMANABLES
1.- Raulzinho Neto - Andrés Rodriguez - Jayson Granger.
2.- Brian Asbury - Carl English - Tariq Kirksay -  Pete Mickeal - James Feldeine.
3.- Levon Kendall - Vitor Faverani - Marcus Lewis - Spencer Nelson.

Jugadors a EVITAR
1.- Tots aquells que hagin de fer puntuacions altes per cotitzar. 
2.- Aquells que juguin contra el Barça. Els que tinguin desplaçaments complicats

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
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  Equip  PTS GF GC

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

Classificació 2a B GRUP 3

 Badalona    - L’Hospitalet   
 Constància  -  Vila-Real B 
 Ontinyent  -  Llagostera
 Olímpic  -  Sant Andreu
 Huracán  -  Reus
 Alcoià  - Prat
 València B  -  Yeclano
 Oriola  -  Llevant B
 Espanyol B  -  Atlètic Balears

Propera Jornada

Resultats 7a Jornada

 Vila-Real B  1 - Badalona  0   
 Llevant B  4 - València B  2
 Llagostera  2 - Constància  2
  Sant Andreu  0 - Ontinyent  1
 Prat  0 - Huracán  2
 Mallorca B  1 -  Espanyol B  0
 Reus  0 - Olímpic  1
 Yeclano  1 - Alcoià  3 
                 Atlètic Balears  2 -   Oriola  2
                        L’Hospitalet  3  - Nàstic  2 

El calendari condemna 
l’equip a veure’s situat 
en la zona baixa
És cert que el Badalona està en situació 
precària per demèrits propis. L’equip 
no està sabent competir amb diligència 
ni constància. Però no és menys verta-
der que aquesta no és la única manera 
d’explicar el mal moment del conjunt 
que entrena Albert Càmara. El calendari 
ha jugat una mala passada al Badalona. 
Els membres de la plantilla no es justi-

ficaran així, saben que sonaria a excusa, 
a disculpa artificial. Però el pretext és del 
tot encertat. Des de la tercera jornada de 
lliga, l’equip no juga a casa. En aquestes 
quatre jornades s’han perdut dos partits i 
s’ha empatat un, a més de descansar en la 
cinquena jornada. Tot plegat ha col·locat 
el Badalona dissetè amb sis punts, en 
zona de promoció.

 CF BADALONA - CE L’HOSPITALET LA PRÈVIA

8a Jornada de Lliga del Campionat de la 2a B - Camp del Centenari - Dissabte 06 d’octubre del 2012 a les 20.00 - Àrbitre: Gil Coscolla (col·legi valencià)

Moltes setmanes després, l’autobús del 
Badalona quedarà aparcat a la cotxera. 
També els aficionats canviaran la rutina. 

Aquesta vegada, el rival, però, no serà més 
senzill. L’Hospitalet de Miguel Álvarez se-
gueix sent un dels equips més regulars i 

Apagaran la ràdio i podran veure amb els 
seus propis ulls al seu equip. Quelcom 
que semblava que no arribaria mai, arriba 

justament en el moment més necessari. 
L’equip precisa invertir la tendència de ma-
nera urgent. El Badalona porta tres setma-
nes instal·lat en el desencís. El bàlsam que 
curi el virus abans que s’acabi d’estendre 
i el remei als mals que afligeixen l’ànim 
escapulat té nom i cognom: Camp del 
Centenari.
La plantilla confia en que tornar a jugar a 
casa donarà el plus d’empenta necessari 
per reenganxar-se al positivisme. De fet, 
és pràcticament obligatòria la reacció. 
En aquesta tasca serà indispensable la 
col·laboració de l’afició, que segur recor-
da el gran debut de l’equip contra l’Alcoià 
i la correcta actuació contra l’Espanyol B. 

consistents del grup. L’Hospi, que és 
tercer, encara no ha perdut en el que 
va de curs.CF BADALONA

Entrenador Albert Càmara

Bermudo

Juanma

Gabri

Robert

J.Moreno Xavi M.

Ferrón
Pelegrí Gallardo

Marcos

Joaquin

CE L’HOSPITALET
Entrenador Miguel Álvarez

Cirio

Coro Pedraza Osado

Aday Pol

Hammouch Moyano Viale Valentín

Craviotto

L’ex escapulat Gerard dóna el 
triomf al filial del Vila-Real

Ciutat Esportiva del Vila-Real
Ortolà Marcos
Blázquez Ferrón

 Lejeune  Pablo Gallardo
 Íñiguez  Pelegrí

Toño  Bermudo
 Zambrano Xavi Muñoz
 Edu Ramos Javi Moreno 

Iriome (Cámara 89’) Joaquin (Sobregrau 83’)
Pablo (Chamorro 61’)  Bayón (Cortés 59’)
Moi (Edison 77’)  Juanma (Grasa 70’)
Gerard  Gabri

Lluís Planagumà Albert Càmara
Àrbitre:Gallego Gambín
GOLS: 1-0, Gerard Moreno (minut 56)

01

VILA-REAL B        BADALONA

En Gerard Moreno sempre hi és, tothom 
confia en ell. És com l’amic metge a qui 
preguntes per tots els mals que pateixes. 
Ja hi era en la seva etapa de juvenil al 
Badalona, quan era capaç de tenir una 
mitjana de més d’un gol per partit. En 
les dues temporades anteriors, ja com a 
integrant de la disciplina del Vila-Real, 
va ser també el líder primer del Juvenil 
i després del segon filial. A en Gerard 
el gol el segueix arreu que vagi. És el 
seu company de viatge. De moment no 

han tingut disgustos ni disputes. 
S’entenen a la perfecció. Contra 
el seu ex equip, el davanter no va 
perdonar. Gerard no fa concessions 
de cap mena. El punta groguenc va 
haver de decantar la balança en un 
partit igualat, de poca història, con-
demnat a acabar amb un tediós 0-0. 
Va ser al 56’, a la sortida d’un córner. 
El Badalona va fer un partit fluix. No 
va saber reaccionar al gol rival i va 
acabar perdent merescudament. 

El Badalona també juga a casa
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FC Barcelona 7 - Sant Gabriel 1

València  1 - Huelva 2

Lagunak 0 - Llanos Olivenza 3

P. Saragossa 1 - Rayo Vallecano 3

Levante L. P. 1 - Espanyol 0

Sevilla 1 - Athletic Bilbao 4

Real Sociedad 0 - Atlético Madrid 1

Collerense 0 - Llevant 2

La Jornada 

Sant Gabriel - Lagunak

València - Real Sociedad

Huelva - Llevant

Llanos Olivenza - P. Saragossa

Rayo Vallecano - Levante L. P.

Espanyol - Sevilla

 Atlético Madrid - FC Barcelona

Athletic Bilbao - Collerense

Propera jornada

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 12 19 2
 2.  Rayo Vallecano 12 18 4
 3.  Atlético Madrid 10 7 1
 4.  Huelva 10 8 3
 5.  Espanyol 9 7 1
 6.  Llevant 9 7 3
 7.  FC Barcelona 6 10 5
 8.  Levante L. P. 6 6 10 
 9. Valencia 4 5 8
 10. Sant Gabriel 4 5 11
 11. Collerense 3 8 9
 12. Real Sociedad 3 6 7
 13. Llanos Olivenza 3 4 8 
 14. Sevilla 3 4 12
 15. P. Saragossa 0 2 14
 16. Lagunak 0 0 18

Classificació 1ª Divisió

Potser que mirin enrera
El Lagunak pot dir que el Sant Gabriel té 
una part de ‘culpa’ què enguany torni a 
jugar a l’elit del futbol femení estatal. I és 
que a la darrera jornada de lliga de la tem-
porada passada, a la primavera, el conjunt 
navarrès va jugar-se la permanència en un 

El Sangra rep diumenge el Lagunak, que la temporada passada es va salvar del 
descens en vèncer a les adrianenques en la darrera jornada de lliga

partit a vida o mort contra un Sant Gabriel 
que no es jugava res més que l’honor.  Per 
uns instants, el fet que les adrianenques 
igualessin el gol inicial de les navarresses 
les condemnava al descens. Però final-
ment, el Sangra va acabar perdent i el La-

gunak, combinat amb un altre resultat, va 
mantenir la categoria. Ara, no gaire mesos 
després, tots dos equips es tornen a veure 
les cares  amb el record d’aquell matx, 
però els malpensats que pensin que el 
Lagunak poc tornar aquell ‘favor’ adrianenc 

estan ben equivocats: les navarresses han 
perdut els quatre partits disputats fins ara 
i necessiten puntuar com sigui per sortir 
del pou de la classificació. Per la seva ban-
da, el Sant Gabriel voldrà oblidar a casa, 
davant la seva afició del Ruiz Casado, la 
contundent derrota a la ciutat esportiva del 
Barça, on van caure per 7 gols a 1. El matx 
podria haver canviat una mica si, amb el 
2-1 al marcador, l’àrbitre hagués vist una 
falta clara a favor del Sangra... però això 
no va passar i el segon temps va servir per 
rematar un matx ja sentenciat en acabar la 
primera part. 

Les de Taka 
volen oblidar 
la dura 
derrota (7-1) 
al camp del 
Barça

José Carrera

Espai gratuït
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Setmana clau pel futur 
del Joventut GAM

obertament la decisió de l’Ajuntament de 
Badalona de patrocinar a Mireia Belmonte 
perquè hi ha d’altres entitats com el Joven-
tut GAM que li falta trobar una quanitat per 
mantenir l’equip. Castilla ha aconseguit 
també que molts joves que han tingut al-
gun accident i estan a l’Institut Guttmann 
perquè a través del GAM puguin tornar a la 
vida esportiva.

El conjunt de bàsquet en cadira de rodes 
de la Penya, que s’està entrenant ja des de 
fa dies al Palau Olímpic, està intentant tro-
bar una solució per trobar la subvenció per 
aconseguir jugar a la lliga nacional. L’equip 
que dirigeix l’argentí Fabián Castilla té una 
reunió important amb el conseller del Jo-
ventut Carles Sagués per intentar trobar 
una via d’esperança. Sagués va criticar 

Poliesportiu

El Sant Josep és l’únic equip de la comarca que 
guanya a la 3a jornada de la Copa Catalunya
Els equips de la comarca estan cridats a 
ocupar les posicions capdavanteres de la 
Copa Catalunya. Compten amb jugadors 
contrastats, estrelles emergents i talent 
suficient per guanyar a qualsevol rival. 
Però la resta d’equips no es queden enre-
re i tenen capacitat per esgarrapar moltes 
victòries als equips d’aquí. Això és el que 
ha passat a la tercera jornada de la Copa 
Catalunya en la que el Sant Josep ha estat 
l’únic que ha pogut guanyar. Tanta és la 
igualtat, que després de 3 jornades només 
el Sant Cugat segueix invicte. Els parro-
quials es van endur el derbi comarcal de la 
jornada en vèncer a l’UBSA per 76 a 81. El 
partit va oferir una molt bona cara dels dos 
equips, seriosos en defensa, amb claredat 
i recursos ofensius i amb alternances en 
el marcador. Els adrianencs manaven en 
el marcador a 2 minuts del final gràcies a 
l’encert de Carceller (21 punts) la majoria a 
l’últim quart, però es va quedar massa sol i 
el Sant Josep va remuntar des de la línia de 
3. Primer en van caure 2 de Xavi Gonzàlez 
-tornava per primer cop a Sant Adrià- i un 
de Dario per mantenir als parroquials dins 
del partit i després Reyes i Diego per ca-

pgirar el resultat amb tan poc temps, que 
com a la setmana anterior, la dinàmica del 
partit i el serial de tirs lliures ja anava en 
contra de l’UBSA. Alberto Reyes va a tor-
nar a ser el millor del Sant Josep amb 31 
de valoració, ben secundat per Dario (15 
punts) i 5 jugadors que van passar dels 8 
punts. Per part de l’UBSA, Carceller va ser 
el millor amb 21 punts.

El Salt guanya al Santa Coloma en un 
final polèmic
El Santa Coloma va patir la primera derrota 
de la lliga en perdre contra el Salt per 64 
a 66. Els gironins van sentenciar des del 
tir lliure després d’una falta rigorosa d’Àlex 
Eñeso sobre Xevi Torrent, que havia rellis-
cat. Abans, tots dos equips van jugar 39 
minuts d’un partit gris, travat i sense ritme. 
El Salt va marxar de 10 punts al segon 
quart però el Santa Coloma va respondre 
des de la línia de 3 amb triples d’Eric i Marc 
Balagué i la feina sota els cèrcols de Be-
renguer, que va ser el millor del partit amb 
13 punts i 14 rebots. Tot i el mal partit dels 
de Cristian Bañuelos, els colomencs van 
mantenir opcions fins al final i de fet es van 

avançar en els últims minuts. Carles Nadal 
va mantenir el Salt des del 6,25 abans que 
Xevi Torrent sentenciés.

Montgat i Natzaret cauen a domicili
Montgat i Natzaret no van poder sorpren-
dre a domicili. Els del maresme van cau-
re a la pista del Blanes per 92 a 83 en un 
partit d’alta anotació. Els de Xavi Bassas 
van sortir a pressionar i ofegar el Blanes 
però la estratègia va anar en contra i els de 
La Selva van començar a anotar fàcil. Ser-
gi Palomino va estar inmens -MVP de la 
jornada amb 38 de valoració- i l’excel·lent 
actuació de Rubén Morales (30) i Pedro 
Cuesta (28), no va evitar la derrota.
Al Fons de les Creus d’Arenys, el Natza-
ret va patir una nova derrota a la seva gira 
pel maresme i gironès. Tot i el bon inici 
fruit de la pressió a tota pista que els ca-
racteritza (2 a 12), els de Vidal Sabaté van 
deixar d’anotar amb fluïdesa i ja perdien 
per 8 punts a la mitja part (38 a 30). Amb 
problemes en atac estàtic, però anotant en 
contraatac, els de Badalona es van posar a 
3 a falta d’un minut però van acabar per-
dent la pilota clau.

El Club Natació Badalona continua 
potenciant el patí de vela
Aquest diumenge hi haurà la segona jor-
nada del curs de patí de vela júnior que 
està organitzant el Club Natació Badalona 
va posar en marxa la setmana passada. El 
curs estava enfocat a nens i nenes d’edats 
compreses entre els 8 i els 15 anys i va 
tenir una gran acollida. Hi havia 10 places 
disponibles per poder practicar aquest es-
port durant dues hores (11 h-13 h.) fins el 
25 de novembre.El curset consta de nou 
sessions que han de servir per introduir  
als joves en el món del patí vela. El preu 
del curs, que està subvencionat per la sec-
ció i l’escola del club era  de 50 euros i 
tota la gent interessada en més cursets es 
pot posar en contracte amb la secretaria de 
l’entitat (933843413).
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El Grup de Teatre dels Antics Alumnes 
Maristes, amb la col·laboració de l’Endoll, 
representa Criatures, una visió àcida i una 
mica insolent de la infància i, per exten-
sió, de l’adultesa. Joan Morera a la direc-
ció comanda un seguit de vuit actrius, que 
estaran acompanyades d’altres tres actors 
col·laboradors. La representació es podrà 
veure de forma gratuïta, aquesta tarda a 
partir de les 19.15 hores, a l’Espai Betúlia.

La plaça de la Vila acull la primera Fira 
de Gegants i Capgrossos de Badalona

Representació 
a l’Espai Betúlia 
de ‘Criatures’

La plaça de la Vila i la ciutat acullen per 
primer cop la Fira de Gegants i Capgros-
sos de Badalona. La diada gegantera tindrà 
lloc demà dissabte, 6 d’octubre, de 10h a 
19h30, i neix amb la intenció de promoure 
el món geganter, la cultura catalana i per 
incentivar la participació ciutadana a les 
festes majors locals. D’altra banda, també 
resulta una oportunitat de poder fer una 
trobada de gegants a nivell de la ciutat per 
tal que tots aquells que s’acostin puguin 
conèixer les figures festives badalonines. El 
certamen, organitzat per les colles de ge-
gants i capgrossos de Badalona, donarà el 
tret de sortida amb un taller on s’aprendrà a 
portar gegants i fer ballar nans i capgros-
sos. Al migdia, una cercavila amb una vin-
tena de figures arribades de tots els barris i 
escoles de la ciutat recorrerà els principals 

carrers del centre, per deixar pas, després 
de dinar, als músics de les colles. Una gi-
mcana i una xerrada completaran la tarda 
abans que una mostra de balls de gegants 
conclogui la jornada festiva. Al llarg de tot 
el dia també hi haurà l’exposició de gegants 
a la plaça de la Vila, on tothom qui ho vul-

Els Micaco 
esperen amb 
nervis la cita 
a Tarragona
Els Castellers de Badalona esperen 
amb impaciència la seva primera ac-
tuació al Concurs de Castells de Ta-
rragona, certamen que reuneix a les 
millors colles del món casteller. Aquest 
és el primer cop que els de la samarre-
ta micaco aconsegueixen classificar-se 
entre les 30 posicions més altes del 
rànquing de colles, concretament a 
la 27a posició, que donen accés a la 
participació al concurs. El torn dels ba-
dalonins serà dissabte, a partir de les 
16.30 hores, quan actuaran a la Tarraco 
Arena Plaça, juntament amb altres 20 
colles. Els Castellers de Badalona arri-
ben després d’un estiu on han demos-
trat un gran estat de forma, tot i realitzar 
una actuació poc brillant a Molins de 
Rei el passat cap de setmana.

El Teatre Zorrila presenta, a partir d’avui ma-
teix, un cap de setmana ple d’art i emocions. 
Aquesta nit posa els peus sobre l’escenari el 
ballarí i coreògraf Cesc Gelabert por presen-
tar el seu nou espectacle que inclou solos i 
la interpretació de peces antigues revisades 
per aquesta ocasió excepcional. El català de 
fama internacional aposta per un muntatge de 
peces individuals que repassa la seva creati-
vitat, els seus moviments i la seva trajectòria, 
en plena maduresa professional.  Dissabte a 
la nit (21h), el teatre badaloní es vesteix de 
música per acollir l’actuació de Juan Perro, 
amb els cors i la guitarra de Joan Vinyals. 
Tots dos plegats, formen un duo musical que, 
amb el seu esperit comunicatiu i desenfadat, 
han sabut convertir l’escena en un taller de 
creació, on cada concert pot resultar inespe-
rat, tant en l’aspecte musical com en el poètic. 
Junts aconsegueixen un alt grau de complici-
tat amb el públic.

Cap de 
setmana 

de dansa i 
música amb 

el ballarí 
Cesc Gelabert 
i el duo Juan 

Perro-Joan 
Vinyals

El Teatre Zorrilla torna a acollir aquest 
diumenge un espectacle apte per a tota la 
família, però sobretot destinat als nens. La 
història d’aquest cap de setmana ens tras-
llada un pallasso que ha de sortir de viatge, 
ho vol deixar tot llest i en fa els preparatius 
amb l’alegria pròpia de la ingenuïtat. Ell 
se’n va al més enllà, però això només ho 
sap el públic. Amb aquesta excusa, Tortell 
Poltrona munta una obra en què desplega 
la figura tendra, entranyable i entremalia-

da del pallasso, al mateix temps que ens 
mostra la seva cara més irreverent o el seu 
compromís més sincer amb el món, la vida 
i la societat. Jaume Mateu, alter ego a la 
vida real del pallasso, porta des dels anys 
70’ fent les delícies de nens, nenes i pú-
blic en general amb les seves actuacions, 
a més de a programes televisius com Els 
Pallassos, de TVE. Diumenge, doncs, re-
cala al Zorrilla, a partir de les 19 hores, per 
fer riure Badalona.

El pallasso Tortell Poltrona 
porta somriures al Zorrilla

gui podrà fer fotografies i podrà veure de 
ben a prop des de les figures més petites 
a les més altes. A més, hi haurà diverses 
paradetes de les entitats que donaran in-
formació sobre el món geganter. La música 
ambient no faltarà en una diada per gaudir 
de la cultura i tradició catalanes.
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