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S’apropen el fred i la grip
Com cada any, els CAP han encetat a octubre la campanya de vacunació contra la grip; no obstant, 
serà a partir del dia 15, i fins a finals de novembre, quan es dugui a terme més massivament

Perquè cada any la mateixa història? 
La grip és una malaltia infecciosa que 
es desenvolupa i varia amb molta ra-
pidesa i facilitat, i que en qüestió de 
mesos és capaç de sortejar i travessar 
les defenses que el nostre cos produeix; 
per això és recomanable aportar a 
l’organisme anticossos de forma anual. 
Com s’anticipen, llavors, els laboratoris 
farmacèutics a la possible mutació del 
virus? Les prediccions es formulen en 

base a la informació que s’extreu, en el 
nostre cas, de l’hemisferi sud del plane-
ta, on ara deixen enrere l’hivern. És en 
aquesta època de l’any, amb tempera-
tures fredes que ens fan més immunes 
a agents externs, quan la grip s’estén. 
Les vacunes, doncs, es fabriquen ara 
en funció de les últimes referències que 
es tenen de la modificació del virus. Hi 
ha gent que es mostra contrària a admi-
nistrar-se tant aviat la vacuna, sobretot 

enguany, quan encara gaudim de tem-
peratures estivals tot i haver entrat ja a 
la tardor. El departament de Salut enge-
ga en aquestes dates la campanya per 
poder fer-ho de forma esglaonada i an-
ticipar-se suficientment a l’arribada del 
fred, ja que els anticossos tarden unes 
setmanes en immunitzar el sistema. Tot 
i que les vacunacions van començar el 
dia 1, serà a partir del proper dilluns 
quan els diferents centres d’atenció 

  Malalts crònics, 
majors de 60 anys i 
embarassades són 
els grups de risc

  Al voltant d’1,25 
milions de dosis 
seran repartides 
en tot Catalunya

  La grip afecta 
entre un 5 i un 20% 
de la població

primària (CAP) disposin del gruix de 
fàrmacs suficients per atendre tota 
la població.  Prop de 1,25 milions de 
dosis seran aplicades en tot Catalunya, 
bàsicament als col·lectius considerats 
de risc. Persones majors de 60 anys, 
gent amb malalties cròniques –incloent 
nens i joves-, embarassades i individus 
amb obesitat mòrbida són els princi-
pals beneficiaris d’aquestes vacunes. 
Tot i que no són grups considerats d’alt 

risc, la Generalitat també recomana la 
vacunació de tots els professionals sa-
nitaris i dels que treballen en serveis de 
seguretat i emergències, amb l’objectiu 
d’evitar transmissions innecessàries als 
pacients amb defenses dèbils amb els 
que treballen a diari. Cada hivern, la grip 
afecta entre un 5% i un 20% de la po-
blació general. L’any passat, el pic més 
intens de l’epidèmia es va registrar la 
segona setmana de febrer.

Arxiu

Acostuma a haver-hi algunes ‘llegendes 
urbanes’ que torben la vacunació de 
la grip. Enguany, una de nova que pot 
haver sorgit entre la població és si el 
nou sistema de copagament implantat 
per la Generalitat interferirà  i afectarà 
l’administració de la vacuna. No és així. 
Les dosis d’anticossos contra el virus 
s’apliquen de forma gratuïta als centres 
públics. Qui ho vulgui fer a través del seu 
metge personal i privat haurà d’abonar el 
cost de la vacuna, al voltant de quatre 

Falses creences sobre 
la vacuna de la grip

euros. Una altra creença que sí té molts anys 
de vida és la d’assenyalar el fàrmac com 
culpable de gestar malestar físic els dies 
posteriors a la seva administració. Tampoc 
és així. El departament de Salut assegura 
que la dosis de la vacuna no pot produir cap 
malaltia, i que si es dóna el cas de que algú 
es troba malament poc després d’anar a po-
sar-se-la, és tracta de pura coincidència. En 
aquest sentit, qualsevol persona amb alguna 
malaltia lleu pot anar a vacunar-se sense 
problemes ni por d’empitjorar.
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Artur Mas visita el Guttmann en 
el seu 10è aniversari a la ciutat

El president Artur Mas va visitar diven-
dres l’Institu Guttmann per commemorar 
els seus 10 anys de labor a la ciutat de Ba-
dalona. Acompanyat del conseller de Sa-
nitat, Boi Ruiz, i de l’alcalde Xavier Garcia 
Albiol, el cap de la Generalitat va recórrer 
les instal·lacions, visitar pacients i dialo-
gar amb els professionals del centre. El 
màxim mandatari català no va malbaratar 
l’oportunitat de comparar els sentiments 
que alberga l’institut mèdic, voluntat i sa-
crifici, amb la “nova vida” que, diu, vol 

El President va recórrer les instal·lacions i visità als pacients

Detingut un home per 
presumpta violació

La PAH torna a demanar la dació 
davant l’oficina de Catalunya Caixa

encetar Catalunya. De fet, va aprofitar el 
lema institucional del Guttmann, ‘Ensen-
yar a començar noves vies’, per entonar 
el seu discurs sobre l’horitzó que obri-
ran les noves eleccions. Va reafirmar-se 
quant a que cal agrupar esforços per fer 
tirar endavant el país. L’alcalde badaloní, 
Garcia Albiol, va recalcar la importàn-
cia d’acollir un centre com el Guttmann, 
d’excel·lència a nivell internacional, i que 
cal que Badalona impulsi projectes com 
aquest, o com la futura Fundació Josep 

Carreres, també a l’àmbit de Can Ruti, per 
crèixer i poder anar més enllà de ser la 
tercera ciutat més gran de Catalunya: ser 
la tercera més important. El president del 
patronat de l’institut, Francesc Homs, va 
agrair al govern de la Generalitat el tracte 
proper i “de bona comunicació”, que està 
permetent donar “bons resultats”. Homs 
no va tenir ni un retret pel President ni 
pel conseller Boi Ruiz, i va animar a Mas 
a dur Catalunya fins la meta de la seva 
voluntat nacional.

La Guàrdia Urbana va detenir la mati-
nada del dissabte al diumenge un home 
de 28 anys, veí de Badalona, com a sos-
pitós d’abusar sexualment d’una noia 
de 16 anys al barri de Canyadó. El cos 
policial va ser alertat per un grup de jo-
ves que havia vist un home que s’estava 
sobrepassant físicament amb una noia 
jove, aparentment inconscient, a la para-
da d’autobús situada al carrer de Pomar 
de Baix, a l’alçada del carrer de Pompeu 
Fabra.  Els policies van fer una batuta 
i van localitzar un home que coincidia 
amb la descripció facilitada pels joves 
i que semblava estar abusant sexual-
ment d’una noia inconscient. Tot i que 
l’individu ho va negar, els agents van 

poder comprovar que la noia, que anava 
indocumentada i mig desvestida, estava 
insconscient i que el seu pols era molt 
feble, per la qual cosa van avisar una 
ambulància que la va traslladar urgen-
tment a l’Hospital Municipal. Allà es va 
determinar que la menor, veïna de Cas-
telldefels, presentava indicis de violació, 
inconsciència i intoxicació per alguna 
substància no coneguda. Posteriorment, 
la jove va ser portada a l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona. L’home, 
que presenta antecedents policials per 
altres casos de violència domèstica, 
maltractaments en l’àmbit familiar, ame-
naces i agressió sexual, va ser detingut 
per presumpte abús sexual.

Una vintena de persones es van mani-
festar dimarts i ahir al matí a les por-
tes de la sucursal de Catalunya Caixa 
situada al carrer Francesc Layret, a 
tocar de l’Ajuntament de Badalona. La 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
continua exigint a l’entitat financera la 
dació en pagament, en aquest cas, per 
José, veí de Badalona que ja va copsar 
una altre protesta de l’associació a fi-
nals d’estiu, i per un altre membre de la 
plataforma. L’oficina no va voler atendre 
els precs dels manifestants i va tancar 
les seves portes; la PAH, malgrat això, 
s’ha fet escoltar i ha recollit signatures 
en favor de la ILP per la dació en pa-
gament. 

  Per Mas, 
Catalunya ha 
d’afrontar el futur 
amb voluntat, igual 
que fa l’institució

  Albiol destacà 
la importància de 
que un centre així 
treballi a Badalona
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El PSC de Badalona va reunir ahir a la 
tarda al gruix de membres del partit al 
Barcelonès Nord en motiu de la visi-
ta del primer secretari i candidat dels 
socialistes a les properes eleccions 
parlamentàries, Pere Navarro. El centre 
cívic de La Salut va ser escenari d’una 
trobada multitudinària i concebuda per 
fomentar l’intercanvi d’idees entre tots 
els militants i per traslladar a l’actual 
cap de partit els dubtes i preguntes que 
planteja la situació actual a Catalun-
ya. Acompanyat del president del grup 
municipal, Jordi Serra, i del primer 
secretari a Badalona, Àlex Pastor, Pere 

Pere Navarro congrega 
a La Salut als militans 
socialistes de la comarca

Navarro va tocar els eixos fonamentals 
de la política que ha adoptat el PSC en 
el camí cap el 25 de novembre. Navarro 
va destacar que cal “avançar sense tren-
car”, en el sentit de que és necessari que 
Catalunya progressi, diu, però de forma 
conjunta amb l’estat espanyol. Això sí, 
va emfatitzar que el context actual no 
és sostenible i que cal una revisió de 
la Constitució, amb objecte de permetre 
als catalans expressar la seva voluntat 
nacional; en l’apartat econòmic, Navarro 
aposta per una millora del finançament i 
de l’autogovern, però sempre dins d’una 
Espanya socialista i federal.
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El Màgic obre nous locals i el comerç 
de proximitat es posa en estat d’alerta

  Equivalenza, 
Tusso i Loterias 
del Estado són els 
nous ‘fixatges’

  Els comerciants  
critiquen que 
el PP segueixi 
desfavorint els 
petits establiments

El centre comercial Màgic Badalona estre-
na aquest mes d’octubre tres nous esta-
bliments. La cadena Equivalenza, referent 
internacional de la perfumeria personalit-
zada, i Tusso, marca de bijuteria i comple-
ments, obren els seus locals a la planta 
baixa del centre. D’altra banda, al primer 
pis, s’incorpora un nou servei amb la in-
auguració d’una administració de Loterias 
y Apuestas del Estado. Segons la gerència, 
aquestes novetats contraresten les infor-
macions sorgides la setmana passada so-
bre una recerca desesperada de grans mar-
ques comercials amb l’objectiu d’impulsar 
l’activitat del centre. Els administradors 
asseguren que els tres nou establiments 
“són un clar exemple de la confiança que 
dipositen nous operadors”. Media Markt i 
HyM van ser les grans firmes que entraren 
en joc fa uns dies, segons una publicació 
digital, a més de la ja reconeguda Merca-
dona. Des del Màgic no desmenteixen cap 
negociació, però afirmen que tenen “mol-
tes núvies”, perquè és un centre “atrac-
tiu” i que està en constant contacte amb 
moltes marques que s’interessen. Tot i 
així, neguen cap acord segellat amb nin-
gú. Quant a la marxa del Màgic al mercat, 
que alguns semblen posar en dubte, els 

administradors asseguren que el volum 
de negoci del centre badaloní “ha crescut 
una mica per sobre de la mitja de la resta 
de nuclis comercials”, degut a que va ser 
obert recentment i això li deixa més mar-
ge de creixement que a d’altres que porten 
instal·lats més temps. A l’altra banda del 
terreny de joc, cada rumor i novetat en 
referència a grans superfícies badalonines 
no fa més que incrementar l’estat d’alarma i 

preocupació del comerç de proximitat de la 
ciutat. Arran de les informacions sorgides 
la setmana passada, els comerciants han 
volgut fer una crida per reivindicar el seu 
sector, “verdader motor de la dinamització 
del consum i la sostenibilitat”, diuen, “de 
l’economia local”. El president de la Unió 
de Comerciants de Badalona, Rafa Pavón, 
explica que Badalona alberga prop de 
4.500 botigues que produeixen una ocu-

pació laboral de 25.000 persones, entre 
llocs de treballs directes i indirectes. “Tot i 
les contundents xifres”, lamenta Pavon, “el 
govern local insisteix en aplicar polítiques 
que desfavoreixen els petits comerços, en 
detriment de les grans superfícies”. Els 
comerciants de carrer estan convençuts 
que continuar per aquesta senda significa 
“rematar la supervivència de milers de tre-
balladors i les seves famílies”.

Els rumors que situen noves marques al centre creen neguit entre els botiguers de carrer
El PSC presentarà al proper Ple una mo-
ció per impulsar la instal·lació d’una placa 
al Pont del Petroli en commemoració de 
l’activista veïnal badaloní Josep Valls. El 
líder del grup municipal, Jordi Serra, va 
explicar que es tracta d’una iniciativa a la 
que cal donar suport i que mereixia una 
empenta política, a més de considerar que 
l’homenatge és del tot necessari. La peti-
ció d’aquesta placa simbòlica gira entorn 
al perfil de Facebook Badalona Recuerdos. 
Fa sis mesos, el col·lectiu va presentar a 
l’Ajuntament 1.470 signatures demanant 
una placa de reconeixement a Josep Valls, 
un dels principals responsables de la con-
servació del Pont del Petroli, símbol de la 
ciutat, però encara no ha rebut cap resposta.

Els socialistes 
impulsen un 
homenatge a 
Josep Valls

BDN Recuerdos
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LA COLUMNA

  Engestur, Màgic 
i quatre promotores 
tindran espai dins de 
l’estand municipal

  El govern vol 
portar gent a viure a 
Badalona i projectar 
la ciutat

L’Ajuntament de Badalona disposarà per 
primera vegada d’un estand propi en 
el Barcelona Meeting Point, l’únic saló 
immobiliari professional i internacional 
d’Espanya, que se celebrarà del 17 al 
21 d’octubre en el pavelló 8 de Fira de 
Barcelona. En l’estand badaloní hi haurà 
un espai central de l’Ajuntament, desti-
nat a explicar els atractius de la ciutat, 
així com espais per  a l’empresa munici-
pal Engestur, el centre comercial Màgic 
Badalona i per a promotores vinculades 
al sector immobiliari que tenen diverses 

promocions d’habitatges a Badalona. 
L’estand, de 100 metres quadrats, su-
posarà un cost de entre 4.000 i 5.000 
euros, repartit entre l’Ajuntament i les 
corporacions privades que aprofitaran 
l’espai. L’alcalde Xavier Garcia Albiol va 
afirmar ahir que es tracta d’una inversió 
“ridícula al costat del que pot signifi-
car per la ciutat” en forma de benefici. 
Garcia Albiol, va explicar que el fet que 
l’Ajuntament hagi decidit tenir un estand 
propi obeeix, d’una banda, “a la voluntat 
d’oferir Badalona com una bona alterna-

tiva de residència per a les persones de 
fora de la ciutat”. El segon motiu, segons 
ha explicat el batlle, “és la voluntat de 
projectar la imatge i el nom de la ciutat 
a l’exterior”. El Barcelona Meeting Point 
ofereix en cinc dies la possibilitat de 
contactar amb les personalitats i entitats 
més rellevants del sector immobiliari. 
L’estand municipal estarà decorat amb 
fotografies de punts emblemàtics de la 
ciutat, com ara el Pont del Petroli -les 
fotos que apareixen a la image d’adalt 
són només d’exemple-.

La comunitat gitana de Sant Roc acusa al 
govern de Garcia Albiol de no complir les 
seves promeses electorals i diu que se 
sent “utilitzada”. Això va denunciar dijous 
la coordinadora d’associacions gitanes, 
formada pel consell gitano o el centre caló, 
entre d’altres, que reclama la neteja del ba-
rri, les millores d’urbanisme i els llocs de 
treballs pel jovent gitano que el PP, afirmen, 
els hi va prometre al maig de 2011. A més, 
a través d’un comunicat, el col·lectiu va de-

nunciar que els regidors Miguel Jurado i 
Salvador Lerma mostren “actituds racistes” 
i fan comentaris despectius cap al poble gi-
tano. En aquest sentit, els gitanos de Sant 
Roc demanen més respecte.
Tanmateix, tot i les queixes gitanes, el go-
ver local assegura que “la relació amb el 
col·lectiu és excel·lent” i que s’està treba-
llant en la zona sud de la ciutat, i posen com 
exemple la fa poc inaugurada comissaria a 
la plaça Camarón de la Isla. 

Els gitanos de Sant Roc 
acusen el PP d’incomplir 
promeses electorals

L’Ajuntament tindrà un estand propi al 
saló immobiliari Barcelona Meeting Point

El grup municipal de Convergència i Unió 
va denunciar a finals de la setmana passa-
da que els nous pressupostos de l’estat de 
cara al 2013 no incloïen cap partida per a 
la ciutat de Badalona. El líder convergent 
Ferran Falcó afirmà que  “Badalona ha 
quedat fora dels pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any vinent” , i va desta-
car que “alguns dels badalonins que van 
votar Albiol pensant que aconseguiria molt 
fàcilment recursos d’un probable govern 
central del PP poden comprovar avui que 
ni això s’ha produït”. Garcia Albiol nega les 
paraules de CiU i, en resposta, l’executiu 
local va mostrar uns documents que in-
diquen una quantitat de 605.000 euros 
destinada a millorar el tram de descampats 
dels Gorg, compresos entre el litoral i el 
pavelló del Joventut, inclosos dins del pla 
per impulsar el Port de Badalona.

CiU afirma que els comptes 
de l’Estat s’obliden de 
Badalona, però el PP ho nega
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L’Ajuntament de Badalona ha tancat tempo-
ralment la piscina del Centre després que un 
dels tubs de ventilació que estan instal·lats al 
sostre hagués caigut a l’aigua dilluns al matí. 
El regidor d’Educació, Esports i Joventut, 
Juan Fernández, va apuntar a la manca de 
manteniment al llarg dels anys com a causa 
de l’accident, ja que, segons explica, quan els 

La piscina del Centre és tancada pel 
despreniment d’un tub del sostre

  L’equipament 
haurà d’estar 
tancat, almenys, 
una setmana 

  Els costos de 
reparació, entre els 
7.000 i els 8.000 €

tècnics van revisar la peça que havia caigut, 
van detectar “que els elements que subjecta-
ven el tub es trobaven desgastats per l’acció 
de la humitat i l’ambient clorat que té la pisci-
na”. L’Ajuntament ha contactat amb una em-
presa especialitzada en la instal·lació de tubs 
de climatització, que ha iniciat la revisió per 
reforçar tots els tubs ancorats al sostre amb 
nous suports i amb cables d’acer inoxidable. 
Els treballs de reparació suposaran una des-
pesa de entre 7.000 i 8.000 euros i podrien 
allargar-se una setmana. La piscina haurà de 

romandre tancada al públic, ja que per realit-
zar les tasques de reparació s’haurà de buidar 
la cubeta de la piscina. Les declaracions del 
regidor d’Esports apuntant a l’antic govern 
com a culpable de l’estat de les instal·lacions 
va despertar la reacció de diversos membres 
de PSC i CiU a Twitter, como ara el líder con-
vergent Ferran Falcó. En conjunt, van mani-
festar que té poca credibilitat que el PP carre-
gui contra executius anteriors pel mal estat de 
la piscina quan ja porten quasi un any i mig 
gestionant l’Ajuntament de Badalona.
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Segurament no parlaria d’Albert Oliver si no hagués fet dos partits que han 
estat dues lliçons de bàsquet, si no hagués estat a un nivell extraordinari i no 
hagués estat decisiu. Però tenia ganes de treure un tema que l’Albert m’ha posat 
en safata. Fins i tot als periodistes els dóna una assistència. El tema és: Quants 
jugadors saben de bàsquet? Pot semblar una pregunta tonta i potser ho és però 
cada dia més penso que hi entenc menys d’aquest esport. I veient el partit entre 
els Dallas Mavericks i el Barça Regal encara més. Molts jugadors físics, molt, 
però de bàsquet ben poc. Parlo sobertot dels nord-americans. I quan dic de 
bàsquet em refereixo al coneixement de l’esport. I Oliver en aquest sentit és un 
geni. Però també ho són d’altres jugadors que considero que per una lliga com 
l’ACB és un luxe que estiguin a casa sense equip com Román Montañez, Ferran 
Laviña o Paco Vázquez. Poden tenir més o menys edat, cadascun té les seves 
característiques, uns poden agradar-los més o menys però tots coincideixen 
en un valor que no tenen, m’atreviria a dir, el 90 per cent dels jugadors: saben 
de bàsquet. A Badalona els últims anys també els aficionats s’han estirat dels 
cabells en moltes ocasions veient bases que hi ha hagut a la Penya com Pooh 
Jeter o Russell Robinson. És cert, són elèctrics però no són directors de joc. A 
Badalona hem tingut la sort de poder tenir bases estrangers del nivell d’Andre 
Turner o d’Elmer Bennett, una espècie cada vegada més en extinció. És per això 
que pels romàntics del bàsquet, que hi hagi jugadors com Albert Oliver és una 
garantia de disfrutar. També ajuda a què a la banda hi hagi entrenadors com 
Salva Maldonado. Un entrenador normal que tenint en compte alguns que hi 
ha a la lliga ja és un punt a favor. Maldonado i Oliver s’entenen amb una mirada 
i això només és perquè parlen el mateix idioma: el del bàsquet. Històricament 
Badalona ha estat un indret on a banda de treure molts jugadors de la fàbrica 
que és de formar jugador la nostra ciutat, sobretot el què havia tret eren grans 
bases com Ferry López, Carles Marco, Iván Corrales, Raül López, Rafa Jofresa...

Saber de bàsquet, un valor 
en extinció  

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT - ASSIGNIA MANRESA

3a Jornada Acb. Olímpic de Badalona (12:30) Esport 3 i RàdioB (94.4 fm)

El Fiatc Joventut rep un 
Assignia Manresa bipolar

A meitat del 3r quart de les semifinals de la 
lliga catalana, l’Assignia Manresa guanya-
va per 8 punts a la Penya en un partit que 
els verd-i-negres es van acabar enduent 
per 88 a 80 . A la roda de premsa, Jaume 
Ponsarnau va dir que el seu equip “enca-
ra no és prou fort mentalment per afrontar 
algunes situacions”. Després de perdre 
contra l’Obradoiro a la primera jornada, 
els manresans van caure a casa contra el 
Gran Canària per 16 punts quan a la mitja 
part guanyaven per 48 a 32. Novament el 
missatge de Ponsarnau, que mai aixeca el 

ADAM HANGA

JAVI RODRIGUEZ

TROY DEVRIES

CHARLES RAMSDELL JOSH ASSELIN

MANRESA
Ent: Jaume Ponsarnau

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

ALEX BARRERA

ALBERT OLIVER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY SITAPHA SAVANÉ

to, va anar enfocat a la debilitat mental de 
l’equip. I és que l’Assignia Manresa afron-
ta poc a poc un procés de reconstrucció. 
L’any passat va marxar Jordi Grimau i 
aquest any ha estat Román Montañes, que 
encara no té equip. Jugadors amb un ta-
lent limitat però amb molts partits a l’ACB 
per poder ajudar a solucionar aquestes 
situacions de debilitat mental que comen-
ta Ponsarnau. A més, el canvi de rols ha 
“marejat” algun jugadors que han de fer un 
pas endavant. És el cas de Hanga, que ha 
de ser el referent exterior però de moment 

no rutlla. A tot això cal afegir-hi que té 4 
jugadors que debuten a la competició i 
que 3 jugadors han arribat amb la pretem-
porada a punt d’acabar perquè jugaven el 
preeuropeu. Així s’enten que no es vegi el 
Manresa que cada any comença molt fort. 
Al bàndol verd-i-negre Salva Maldonado 
podrà comptar amb tots els jugadors ex-
cepte Gillem Vives, que es va lesionar de 
l’espatlla en un xoc amb Savané, que el tin-
drà 3 setmanes de baixa. Maldonado no es 
refia d’aquest Manresa bipolar: “com més 
conscients siguem de la dificultat del par-
tit, més opcions tindrem de guanyar-lo”.
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El Prat rep el 
Palma a l’inici 
de la Leb plata
Per fi començarà la competició de la Leb 
plata. El Prat Joventut rebrà el Palma Air 
Europa aquest dissabte (18:15) al pavelló 
Joan Busquets. Els mallorquins només 
han perdut un partit de pretemporada i ha 
estat contra l’Asefa Estudiantes de l’ACB. 
A més s’han reforçat amb dos jugadors 
molt vàlids per aquesta categoria: Ivan 
Matamales i Robert Joseph. Carles Du-
ran podrà comptar amb tots els jugadors 
excepte Guillem Vives, que es va lesionar 
l’espatlla entrenant amb el primer equip. 
El base porta el braç immobilitzat i haurà 
d’estar un mínim de 3 setmanes de baixa. A 
la pretemporada, Duran ha tirat de júniors.

Arco: ”Ens falta cohesió per 
ser més competitius”
Salva Arco (1,96 i 27 anys) torna a l’ACB 7 anys 
després de la mà d’un Manresa renovat. Els del 
Bages s’han fixat en l’excel·lent temporada que 
ha fet a la Leb Or per substituïr a Montañez.

L’equip ha començat irregular, fins i tot 
diríem que en l’últim partit ha estat bi-
polar. Per què?
Som un equip nou, amb molts jugadors sen-
se experiència a l’ACB. Alguns han arribat a 
mitja pretemporada i encara no hem arribat a 
acoblar-nos com a equip. Tot això es nota en 
moltes situacions dels partits, però treballant 
fort cada dia, ho anirem solucionant. 

Ponsarnau ha dit que en alguns moments 
no sou prou forts mentalment. Com hi es-
teu treballant? hi té algo a veure el bada-
loní Joan Vives? 
Part de la culpa és per la falta de cohesió de 
l’equip. Quan coneixes els companys, jugues 
amb més confiança tant individualment com en 
equip. Aquesta setmana hem treballat diferents 

situacions per saber afrontar els partits tant si 
anem guanyant com si anem perdent. En Joan 
és el nostre psicòleg esportiu i ens ajuda a estar 
més cohesionats perseguint objectius comuns.

Vau jugar fa tres setmanes contra la Pen-
ya. Us espereu un partit més semblant o 
més diferent a aquell? 
Jugar contra la Penya és molt difícil i encara 

més al seu camp. Penso que serà un partit 
més semblant al de les semifinals de la lliga 
catalana i en el què haurem d’estar concentrats 
els 40 minuts per poder guanyar.

Tens la difícil tasca de substituir Roman 
Montañez, un jugador molt estimat a 
Manresa que feia molt dins i fora de la 
pista. Com ho portes? 
No vull ser el nou Roman Montañez. Ell és 
un gran jugador, amb molts partits a l’ACB 
que ha fet molt a Manresa, per això no vinc a 
substituir-lo. Ara el Manresa té a Salva Arco.

El teu moment ACB ha arribat amb 27 
anys. A Badalona es formen molts ju-
gadors que als 20 anys no tenen lloc a 
la Penya però han de continuar el seu 
camí. Què els hi diries?
Que segueixin treballant. Que no es pensin que 
per entrar en dinàmica ACB ho tenen tot fet, com 
em va passar a mi a Lleida. Cal seguir treballant 
dur cada dia i les oportunitats ja arribaran.

Jugadors RECOMANABLES
1.- Corey Fisher. Debuta davant l’afició i és un jugador molt bo pel supermanager
2.- Nocioni i Kirksay. Donaran molt de Broker i sumaran amb facilitat
3.- Nikola Mirotic. En forma i inspirat. Ha fet una bona gira americana

Jugadors a EVITAR
1.- Navarro. Tot i el recital NBA, caldrà esperar
2.- Marcus Lewis. Té un mal partit per puntuar contra el Barça
3.- Sinanovic. Tot i que puja segur dóna pocs diners i té un partit difícil

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Amb la col·laboració de:

73

Oliver (21), Quezada (5), Barrera (5), Gaff-
ney (14), Savané (7) -cinc inicial- Ehambe 
(3), Trias (-), Llovet (-), Ventura (-), Fisher 
(12) Kuzmic (4).

FIATC JOVENTUT 

71

UNICAJA

Calloway (3), Urtasun (12), Simon (6), 
Vázquez (9), Zoric (10) -cinc inicial- Wi-
llims (7), Lima (10), Perovic (3) Gist (9), 
Jiménez (4), Dragic (-).

Deixen escapar la oportunitat 
de guanyar al Martín Carpena

Les males decisions finals van impedir que 
el Fiatc Joventut s’endugués la victòria del 
Martín Carpena en un partit que va com-
petir de tu a tu amb els malaguenys, un 
dels pressupostos més alts de la lliga. Els 
sous no van marcar la diferència, ho va fer 
l’experiència. Mentre que per part verd-i-
negre 7 jugadors trepitjaven per primer 
cop aquesta pista, entre els de l’Unicaja 
sumen 59 temporades completes a l’ACB. 

Una dada que als finals de partit pren més 
rellevància. Els de Jasmin Repesa van sa-
ber mantenir el cap fred quan perdien per 
64 a 69 a falta de 2 minuts i es podien 
col·locar amb un balanç 0-2, i van fer 9 
punts seguits per remuntar el partit. Tot i el 
bon tram final dels malaguenys, la Penya 
va tenir opcions de guanyar fins l’última 
jugada. En especial 2 accions. A la primera 
Fisher, que va fer un bon debut, va tenir 

 Gran Canària  - Caja Laboral

  València  -  Cai Saragossa

 Obradoiro  -  Canàries

 Estudiantes  -  Cajasol

  Unicaja -  Valladolid

 GBC -  Bilbao

                                          Barça  - Múrcia

 Fiatc Joventut  -  Assignia Manresa

 Madrid -  Fuenlabrada

Propera Jornada (3)

Classificació
  Equip  G P

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

Resultats 1a Jornada

Valladolid - Madrid                   75-100

Canàries- Cai Saragossa                    65-85

Fuenlabrada - Obradoiro                  71-79

Caja Laboral- Cajasol 90-70

Manresa - Gran Canària 64-80

Unicaja - FIATC Joventut                    73-71

Múrcia - València                   77-78

GBC-Estudiantes 71-83

Bilbao - Barça 78-77

Cada mes sortejarem una 
samarreta ACB entre els 

participants

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

opció de llançar 3 tirs lliures per empatar 
el partit però només en va ficar 2. A la se-
güent jugada Fran Vàzquez va fallar 2 tirs 
lliures, però Jiménez -amb 18 temporades 
a la lliga- va palmejar el rebot i els mala-
guenys van tenir una nova oportunitat per 
sentenciar. Els verd-i-negres encara van 
tenir un últim llançament de Quezada des 
de més enllà del mig del camp. La pilota va 
arribar a tocar l’aro però no va entrar.
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  Equip  PTS GF GC

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

Classificació 2a B GRUP 3

 Badalona    - Mallorca B   
 Ontinyent  -  Vila-Real B 
 Huracán  -  Llagostera
 Olímpic  -  Constància
 València B  -  Reus
 Alcoià  - Sant Andreu
 Espanyol B  -  Yeclano
 Oriola  -  Prat
 Nàstic Tarragona -  Atlètic Balears

Propera Jornada

Resultats 8a Jornada

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

La defensa del 
Badalona ja no és la 
que acostumava a ser
Liderada per dos experts en derruir pre-
tensions rivals, la defensa del Badalona 
havia estat durant les tres darreres tem-
porades una de les més segures de la 
categoria. Però ja no hi són ni Robles ni 
Vázquez. A la rereguarda actual li manca 
l’experiència d’aquella i, sobretot, el grau 
de compenetració. De fet, només Marcos 
i Ferrón continuen respecte a la línia ideal 

de llavors. Segueix Pelegrí, a qui sembla 
que li està venint gran la responsabilitat 
de ser el cap de la zona. Bermudo i Ga-
llardo, de moment, encara no han acon-
seguit fer oblidar els seus antecessors. 
La regularitat del Badalona d’antany es 
basava en no rebre gols. El Badalona ac-
tual n’encaixa més i per aquí s’explica la 
funesta situació actual.

 CF BADALONA - MALLORCA B LA PRÈVIA

10a Jornada de Lliga del Campionat de la 2a B - Camp del Centenari - Diumenge 14 d’octubre del 2012 a les 12.00 - Àrbitre: Fernández Brito (col·legi tinerfeny)

En aquesta edició del Diari no està re-
collit el resultat del Badalona al camp 
del Binissalem, a causa de l’hora de 

alhora, a la necessitat d’oferir a l’afició 
un clau al qual agarrar-se, una mostra 
per mínima que sigui de que l’equip té 

tancament del mateix. Però tant se val, 
el resultat aconseguit a terres balears no 
canvia ni una mica la transcendental re-

llevància del duel que diumenge enfronta 
l’equip que entrena Albert Càmara al Ma-
llorca B. La urgència de resultats s’uneix, 

vergonya i és capaç de demostrar als 
aficionats que està disposat a treballar 
per millorar la preocupant classifica-
ció actual. 
L’històric de resultats entre badalonins 
i mallorquins avala la tesi optimista 
de que aquest pot ser el partit en què 
l’equip finalment comenci a despertar. 
En les tres últimes temporades, tots el 
Badalona-Mallorca B jugats al Cen-
tenari han acabat amb victòria local. 
La manera de jugar del filial balears 
acostuma a ser de fàcil assumpció per 
l’estil badaloní que, això sí, haurà de 
mostrar més que dissabte passat per 
mirar de vèncer.

MALLORCA B
Entrenador Miquel Soler

Pablo

Gili

Abdón

Nico

Marc Capó

Damià
Charlie Mateo

Yeray

Páez

Dur correctiu d’un L’Hospitalet 
que guanya sense problemes

Camp del Centenari
Marcos Craviotto
Ferrón  Hammouch

 Pelegrí  Viale
 Gallardo  Moyano

Bermudo Valentín
 Javi M. (Joaquin 65’) Marc Pedraza

Xavi Muñoz Gómez
Cortés (  Juanma 59’) Corominas (Moussa 79’)
Robert  Cirio (Ángel 79’)
Grasa (  Bueno 59’)  Osado (Manga 71’)
Gabri  Bakari

Albert Càmara Miguel Álvarez
Àrbitre:Gil Coscolla (col·legi valencià)
GOLS: 0-1, Bakari (minut 3); 0-2, Cirio (minut 51)

20

BADALONA         L’HOSPITALET

Dues jugades pràcticament calcades van 
sentenciar al Badalona. L’Hospitalet va 
saber buscar el triomf i el va trobar, amb 
la inestimable col·laboració de la des-
orientació de la defensa del Badalona, 
que es va deixar sorprendre en les dues 
accions dels gols del rival. En el minut 
tres, L’Hospi va treure en llarg una falta, 
buscant l’esquena dels centrals. Bakari hi 
va aparèixer, per a sorpresa dels defen-
ses badalonins, que semblaven descon-
certats per com el davanter riberenc els 

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Gabri

Robert Joaquin Juanma

Xavi M. J. Moreno

Ferrón Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

havia guanyat la partida. Bakari va fer 
gal·la de la seva imperiosa carrera i d’una 
gran conducció de pilota i va finalitzar 
amb encert. A la segona meitat, després 
que el Badalona no sabés contrarestar 
el domini territorial de L’Hospitalet, una 
jugada idèntica va acabar amb gol de 
Sergio Cirio. El cos tècnic va jugar-se-la, 
plantejant un partit a l’atac. Però l’equip 
no va trobar la manera d’inquietar el marc 
rival. El Centenari no va ser el bàlsam que 
s’esperava. 

Nova revàlida al Camp del Centenari
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Sant Gabriel 4 - Lagunak 0

València 1 - Real Sociedad 1

Huelva 2 - Llevant 0

Llanos Olivenza 1- P. Saragossa 3

Rayo Vallecano 2 - Levante L. P. 2

Espanyol 2 - Sevilla 0

 Atlético Madrid 1 - FC Barcelona 1

Athletic Bilbao 4 - Collerense 0

La Jornada 

P. Saragossa - Sant Gabriel

Lagunak - Atlético Madrid

Levante L.P. - Llanos Olivenza

Sevilla - Rayo Vallecano

Collerense - Espanyol

Llevant - Athletic Bilbao

Real Sociedad - Huelva

FC Barcelona - València

Propera jornada

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 15 23 2
 2.  Rayo Vallecano 13 20 6
 3.  Huelva 13 10 3
 4.  Espanyol 12 9 1
 5.  Atlético Madrid 11 8 2
 6.  Llevant 9 7 5
 7.  FC Barcelona 7 11 6
 8.  Sant Gabriel 7 9 11 
 9. Levante L.P. 7 8 12
 10. Valencia 5 6 9
 11. Real Sociedad 4 7 8
 12. Collerense 3 8 13
 13. Llanos Olivenza 3 5 11 
 14. P. Saragossa 3 5 15
 15. Sevilla 3 4 14
 16. Lagunak 0 0 22

Classificació 1ª Divisió

Posar fi a la bèstia negra
En les dues temporades completes que 
fins ara ha jugat el Sant Gabriel Femení a 
la màxima divisió estatal, hi ha un equip 
del seu mateix nivell competitiu que en-
cara no ha sabut derrotat. En dues tem-
porades, les adrianenques i les arago-
neses del Praínsa Saragossa s’han vist 
les cares en quatre partits, dels quals el 
Sangra només n’ha obtingut un empat 
(4-4). La resta, tot derrotes i d’algunes 
força clares: 3-7 a Sant Adrià el curs 
passat i 6-3 a Saragossa fa dos anys. 
Per això, i a banda d’un Llevant que va 
fer la guitza durant un temps, les futbo-

El Sangra visita Saragossa per derrotar un rival al que no ha guanyat mai encara
listes adrianenques tenen en el conjunt 
aragonès una bèstia negra... que ja va 
sent hora derrotar. I, per què no aquest 
cap de setmana? I és que el Praínsa és 
a la zona complicada de la taula, amb 
només una victòria. Ara bé, aquesta 
classificació és enganyosa, doncs les 

saragossanes s’han hagut d’enfrontar ja 
al Rayo, a l’Espanyol o a l’Athletic. Per 
la seva banda, el Sangra viatja amb una 
bossa de punts que va creixent, com els 
obtinguts diumenge passat en la plàcida 
victòria a casa contra el Lagunak. D’altra 
banda, el club adrianenc celebra aquest 

divendres (10h) la foto oficial dels seus 
equips. Entre ells, hi haurà Ainhoa Ma-
rín, Sara Cabetas i Andrea Allepuz, tres 
jugadores de l’aleví que han participat a 
l’anunci televisiu que Nocilla ha realitzat 
i en què es destaca el valor del futbol 
en equip. 

Tres alevines 
gabrielistes 
surten en un 
spot de Nocilla 
que destaca 
el futbol en 
equip

José Carrera
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Bàsquet comarcal
Enric Ribó - redaccio@diaridebadalona.com
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Poliesportiu

La torxa dels Special 
Olympics, per Badalona
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
el regidor d’Educació, Esports i Joventut, 
Juan Fernàndez, i el regidor de Serveis 
Socials i Salut, David Gómez, van rebre 
dilluns la torxa dels Special Olympics, la 
competició d’esportistes amb discapacitat 
intel·lectual que tindrà lloc entre l’11 i el 14 
d’octubre a Barcelona i Vilanova i la Geltrú. 

Belmonte, encara sense club, 
s’entrena al CAR de Sant Cugat

La nedadora badalonina Mireia Belmonte 
s’ha començat a entrenar al Centre d’Alt 
Rendiment de Sant Cugat. La medallista 
olímpica no té equip i per tan no tenia 
llicència federativa després de trencar la 
seva relació amb el Club Natació Saba-
dell, el seu anterior club. La badalonina 
ha recuperat les sessions d’entrenaments 
en un grup de treball dirigit per José An-
tonio del Castillo, un tècnic vinculat a la 
Federació Espanyola de Natació. La neda-
dora ha comentat que hi està molt a gust, 
però que és una solució transitòria fins 
que aclareixi el seu futur. Belmonte té un 
retard d’un mes en la preparació del Mun-
dial de Barcelona, que se celebrarà l’estiu 
que ve, cita en què la nedadora catalana 
pretén participar. 
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Reyes rescata el Sant Josep a l’última 
jugada i el Montgat pot amb el líder a casa
Jornada intensa i d’emocions a la Copa 
Catalunya, que va acabar amb un mal 
balanç pels equip de la comarca. Només 
2 dels 5 equips, els que jugaven a casa, 
van aconseguir la victòria. La més patida 
va ser la del Sant Josep que va haver de 
remuntar 16 punts al Blanes per acabar 
guanyant per 80 a 79 amb una cistella de 
Reyes a falta 1,4 segons. El pivot barceloní 
va tornar a fer un gran partit amb 20 punts i 
16 rebots -és l’MVP de la categoria amb un 
promig de 31 de valoració-, i va demostrar 
que s’atreveix amb tot anotant una ciste-
lla complicada des del coll de l’ampolla. 
Abans els parroquials van haver de remun-
tar un partit que se’ls havia post coll amunt 
des del principi. Un Blanes molt endollat 
va agafar dues vegades, a la primera i a la 
segona part, un avantatge de 15 punts. Els 
d’Oscar de Paula van recuperar la diferèn-
cia amb una defensa pressionant i a falta 
de 5 minuts només perdien per un punt. A 
falta de dos minuts, Tubert feia una anties-
portiva i li queia una tècnica que permetia 
al Blanes marxar 6 amunt, però novament 
va aparèixer el trident parroquial (Reyes, 
Dario i Diego), amb l’ajuda d’Hermoso, per 
tornar a tenir opcions. Reyes va anotar la 

cistella guanyadora i Rebollo no va poder 
fer la rèplica.

El Montgat guanya al líder en un par-
tit d’alta anotació
El Montgat va tornar al camí de la victòria 
en vèncer al Sant Cugat per 86 a 80. Els de 
Xavi Bassas van començar a decidir el par-
tit des del primer quart, amb una ritme molt 
alt (31 a 20) abans de marxar al vestidor 
19 amunt. A la represa els montgatins es 
van relaxar però mai van veure perillar un 
partit que van assegurar des del tir lliure. 
Pedro Cuesta (21 punts) i Rubén Morales 
(21 de valoració), van ser els millors en 
atac, mentre que Salvador va destacar en 
defensa anul·lant a Eric Forné.
 
El Natzaret torna a caure a domicili
El Sant Andreu de Natzaret va tornar a per-
dre en el 3r partit consecutiu que juga a 
domicili, i aquest cap de setmana encara 
ha de jugar lluny del pavelló dels Països 
Catalans. Els de Vidal Sabaté van caure 
per 75 a 66 contra el Quart en un partit 
igualat que els badalonins guanyaven per 
6 punts al tercer quart. Llavors els gironins 
van plantejar una zona i van accentuar els 

problemes de circulació de pilota que té el 
Natzaret. La mala selecció i les pilotes per-
dudes van permetre que el Quart decidís a 
base de contraatacs i endossés un 30 a 19 
a l’últim quart. 

L’UBSA no es prou consistent per 
guanyar a Salt
Els adrianencs van perdre contra el Salt per 
72 a 67. Els de Girona són un dels equips 
més conjuntats de la categoria perquè 
mantenen el mateix bloc de jugadors des 
de fa molts anys. L’UBSA va arribar a re-
muntar un desavantatge de 16 punts però a 
la jugada per empatar van fallar i els locals 
no van perdonar. Novament el quartet Co-
rrales, Crespo, Carceller i Robles van ser 
els millors, però falta una cinquena peça 
per ser més consistents. El club hi treballa.

El Santa Coloma acusa les baixes
Els colomencs van perdre a Mollet per 87 a 
71 en un partit que va durar 30 minuts, fins 
que el Santa Coloma no va poder donar més. 
Amb només 7 jugadors del primer equip i un 
sol pivot, els de Cristian Bañuelos van aca-
bar el tercer quart empatats a 59. Llavors els 
contraatacs del Mollet van sentenciar el partit.

 UBSA  - Mollet B

  Sant Cugat  -  Natzaret

 Montgat  -  Sant Josep

 Santa Coloma  -  Prat

  Figueres -  Quart

 Masnou -  Arenys

                                        Blanes -  Salt

 Barberà -  Mataró

Salt - UBSA                   72-67

Prat- Barberà                    72-68

Mataró - Masnou                  82-86

Arenys- Figueres 71-65

Montgat - Sant Cugat 86-80

Mollet B - Santa Coloma                    87-71

Quart - Natzaret                   75-66

Sant Josep- Blanes 80-79

  Equip  G P

 1 Sant Cugat 3 1
 2  Quart 3 1
 3 Salt 3 1 
 4  Barberà 3 1
 5  Masnou 3 1
 6  Mollet B 2 2
 7  Prat B 2 2
 8  Santa Coloma 2 2
 9  Montgat 2 2 
 10  Sant Josep 2 2
 11  Arenys 2 2
 12  Mataró 2 2
 13  UBSA 1 3
 14  Natzaret 1 3
 15 Blanes 1 3
16  Figueres 0 4

Classificació

Resultats 1a Jornada Propera Jornada (3)

A l’acte hi ha assistit Francesc Martinez de 
Foix, president d’Acell Federació Catalalana 
d’Esports per a disminuïts psíquics i vice-
president de Special Olympics Catalunya, i 
l’actriu Marian Aguilera, que col·labora amb 
aquest col·lectiu. No van assistir a l’acte cap 
membre de l’oposició del consistori al no 
ser informats de la recepció oficial.
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L’Associació Cultural Pont del Petroli 
proposa una nova trobada poètica amb el 
recital Poemes del mai no acabar, a cà-
rrec de David Caño i Carles Rebassa. La 
cita està inclosa dins del 7è Festival de 
Poesia de Badalona Poesia i Cia, i serà 
el proper dimecres, dia 17 d’octubre, a 
partir de les vuit del vespre, a l’Espai 
Betúlia. 

El PSC acusa al consistori de dificultar 
“l’accés dels ciutadans a la Cultura”

‘Poemes del 
mai no acabar’ 
a l’Espai Betúlia

El PSC critica que el Partit Popular con-
tinuï “encarint les entrades” dels teatres 
municipals i que, en conseqüència, di-
ficulti “l’accés ciutadà a la Cultura”. Els 
socialistes asseguren que el preu dels 
abonaments, per exemple, han estat in-
crementats un 13% i han passat de cos-

tar 60 a 68 euros. El PSC explica que “la 
gran majoria de teatres públics i privats 
van començar la venda d’abonaments i 
d’entrades abans de l’1 de setembre per 
evitar l’augment de l’IVA”, mentre que “el 
govern del PP de Badalona repercutia ale-
grement la pujada als espectadors”. “No 

Art Marcs 
acull una 
mostra de 
Nani Navarro
Nani Navarro és una artista plàstica 
amb una àmplia experiència, guan-
yadora de diversos premis inter-
nacionals de pintura. La seva obra 
s’ha vist clarament influenciada pels 
seus llargs períodes de residència a 
l’estranger, així com pels seus nom-
brosos viatges. El metall, l’aquarel·la 
i el vellut, entre d’altres, composen 
els materials base del seu treball, i 
l’obtenció de la llum és l’element 
clau en la seva obra pictòrica. La 
Galeria d’Art Marcs, a l’avinguda 
Martí i Pujol, acull des del passat 
dia 5 d’octubre un recull de tota 
l’experiència artística de Navarro en 
l’exposició Cap Capullo. Tot Flors, 
que es podrà veure fins el 15 de no-
vembre.

Els Castellers de Badalona van tan-
car la seva primera participació a la 
Biennal de Castells de Tarragona en 
la 26ª posició però amb un regust 
“agredolç”. La cita històrica pels de la 
samarreta Micaco va tenir els seus as-
pectes més positius en la consecució, 
per segon cop en tota la seva història, 
de la torre de set i una participació 
més que digna en el certamen de cas-
tellers més important; els contrapunts 
van ser les estructures que no es po-
gueren descarregar, com el set de set, 
i que pretenien fer de la de dissabte 
la millor actuació de la colla des dels 
seus inicis.
Fins a 200 persones plenes d’il·lusió 
es van traslladar amb autocar des de 
Badalona. Els badalonins van voler 
començar la jornada pel plat fort o, 
si més no, pel més innovador: un set 

Els Castellers 
de Badalona 
s’estrenen al 

Concurs de 
Castells de 
Tarragona 

amb  un 
regust 

“agredolç”

El concert solidari del cantautor bada-
loní José Miguel va omplir el passat 
divendres totes les butaques del Teatre 
Principal de Badalona. Unes 400 per-
sones van assistir a la vetllada, que va 
ser tot un èxit i va assolir una recapta-
ció de 7.125 euros, entre les entrades, 
les aportacions de diverses empreses i 
particulars com a fila zero i la donació 
municipal de l’Ajuntament. Els recur-
sos aconseguits ja han estat repartits 

entre Càritas de la parròquia de Llefià 
i el banc d’aliments de l’Associació So-
cial d’Amics de Gorg Mar. Tota classe 
de personalitats de la ciutat, des dels 
polítics municipals fins a societat civil, 
van apropar-se per posar el seu gra de 
sorra i gaudir d’un molt bon concert. 
Tant el cantautor com tots els músics 
i equip tècnic que van fer possible 
l’actuació van participar desinteressa-
dament.

El concert de José Miguel 
recapta 7.125 euros

és d’estranyar que els espectadors fugin 
a Barcelona o a altres municipis propers”. 
Tanmateix, destaquen que hi ha associa-
cions culturals que han fet esforços per 
mantenir els preus i que el govern local 
hauria de prendre nota. Des de Badalo-
na Cultura admeten que la pujada dels 
preus existeix, degut a l’increment de 
l’IVA, però “només als espectacles més 
mediàtics”. Tanmateix, i en referència als 
abonaments, la gerent de Cultura, Noe-
mí Daniel, afirma que, tot i l’augment de 
8 euros, el descompte per abonats, en 
conjunt, “continua sent del 40%”. “És 
incert dir que hi ha fugida d’espectadors; 
la venda està per sobre de les previsions 
i el descens de públic està sent quasi im-
perceptible, malgrat veure’ns obligats a 
repercutir l’increment d’IVA”.
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de set que va pujar bé, però al qual 
li faltà l’empenta decisiva de la cana-
lla, que no ho va veure clar i es va fer 
enrere.
Els Micaco no volien espatllar amb 
els nervis i la tensió una ocasió tan 
especial com aquesta i van optar, en 
segona ronda, per un tres de set que 
s’aixecà i es descarregà sense gaires 
problemes, per deixar pas sense mira-
ments a la pedra angular de l’actuació: 
el dos de set, que van descarregar per 
segon cop en la seva història.
Plens d’eufòria, van atacar al cinc de 
set, que s’alçà impecablement, però 
tampoc fou descarregat degut a la 
nova indecisió de l’enxaneta. Els cas-
tellers van concloure l’actuació amb 
un quatre de set; tot i que van voler 
arrodonir amb un vano de cinc, el pi-
lar del mig es va resistir.
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