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Extorsió 
a Badalona
Un comerciant denuncia per extorsió un regidor 
del PP i el seu coordinador

Agents de la Guàrdia Urbana 
denuncien el govern d’Albiol

Un incendi 
obligua a 
desallotjar 
un edifici 
al barri de 
La Salut

Membres del sindicat SFP es querellen per vulneració sindical i de drets del funcionariat



Publicitat
 Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

2 Núm. 367
Del 19/10 al 25/10/2012



Reportatge
Javier Torres - redaccio@diaridebadalona.com

3Núm. 367
Del 19/10 al 25/10/2012

Cas d’extorsió municipal

Arxiu

L’oposició s’ha mostrat indignada pels 
fets i ha exigit una investigació per 
saber si hi ha altres casos il·legals 
semblants. El grup del PSC es mostra 
“convençut” de que “aquest no és un 
fet aïllat” i que, per tant, cal “investigar 
si les extorsions s’han produït també a 
altres barris”. El president socialista, 
Jordi Serra, considera que “Albiol no 
pot utilitzar a Gómez i Cortés com a 
tallafocs, perquè ell és el màxim res-
ponsable polític del que està passant a 

L’oposició creu que això 
és la punta de l’iceberg

Badalona i ha estat la seva manera de fer, 
la seva agressivitat i autoritarisme el que 
ha propiciat situacions com aquesta.” En 
una línia semblant, CiU destaca que s’ha 
d’indagar si la “manca de control” del re-
gidor ha estat només en el Districte, o si 
també s’ha estès a la cartera de Serveis 
Socials i Salut. Per la seva part, ICV-EUiA 
i Carles Sagués manifesten que “Albiol diu 
tenir una croada contra la delinqüència, 
quan és ell qui ha nomenat delinqüents al 
seu govern”.

El govern municipal va cessar dimarts al 
coordinador del barri de Sant Roc, Antonio 
Cortés, arran d’una denúncia presentada 
per un comerciant per un presumpte cas 
d’extorsió relacionat amb el tancament 
d’un bar en aquest barri contra ell i contra 
el regidor del Districte 6, David Gómez, 
que ha deixat el grup del PP al Ple després 
d’haver estat apartat de les seves compe-
tències. El denunciant, propietari de dos 
locals al carrer de Xile, va presentar als 
jutjats de Badalona una querella en la qual 
es fa referència a enregistraments de tru-
cades telefòniques realitzades pel coordi-

nador. Segons les converses que es van fer 
públiques, Cortés demanava al presumpte 
extorsionat, en nom de l’edil ‘popular’, una 
quantitat de 6.000 euros per poder reobrir 
el bar que li va ser tancat al juny i mantenir 
obert un segon establiment, també de res-
tauració. “Dice David que si en 20 minutos 
no tiene sus dineros te manda los furgones. 
[...] Como le falles te cierra el otro bar, ese 
que hace la carne”. La denúncia presentada 
també titlla els processos de tancament de 
locals de la zona de Sant Roc ”d’irregulars, 
arbitraris y anòmals”. L’advocat de l’afectat, 
Rafael Mendoza, considera que “és proba-

ble” que altres comerciants s’uneixin a la 
causa i querellin el tancament dels seus 
negocis. L’alcalde Albiol va assegurar que 
es tracta d’uns fets puntuals i que els expe-
dients municipals en relació al tancament 
cautelar d’establiments per problemes sa-
nitaris “són impecables”. En conseqüèn-
cia, el govern convocarà una comissió 
informativa especial en la qual es posaran 
sobre la taula els informes de clausura 
d’establiments al Districte 6 “perquè els 
grups municipals de l’oposició els puguin 
revisar”. D’altra banda, Albiol va explicar 
que “si el jutge veu indicis de delicte”, 

l’Ajuntament es presentarà com a acusació 
particular contra Antonio Cortés, qui no ha 
estat “a l’alçada del que s’esperava”. “Si tot 
això es confirma, hi ha hagut una evident 
falta de control de David Gómez sobre una 
persona de la qual ell era directe respon-
sable”. Així raona el batlle ‘popular’ la reti-
rada de les competència com a regidor de 
Gómez, que deixarà el seu banc en l’equip 
de govern, almenys fins que s’aclareixi la 
situació. Hores després de materialitzar-se 
la notícia dels cessaments, el botiguer va 
començar a ser amenaçat, segons explica 
el seu advocat. “Ha rebut pressions per 

part d’un dels principals implicats i se sent 
amenaçat”. El lletrat explica que els Mos-
sos d’Esquadra han organitzat un petit ope-
ratiu de protecció al voltant del comerciant. 
Quant a David Gómez, es va mostrar ahir 
molt decebut i va passar a formar part del 
Grup Mixt del Ple, cosa que podria compli-
car la continuïtat del PP a l’Alcaldia. El ja 
ex-regidor, a més, insta Albiol a dimitir, en 
un exercici de “coherència” i no descartaria 
recolzar una possible moció de censura. 
Tot i així, el govern recorda que, en aquest 
cas, la majoria absoluta de la moció estaria 
un vot per sobre.

  El botiguer va 
gravar converses 
en les que li deien 
que li tancarien 
el seu bar si no 
pagava

  Gómez deixa el 
grup del PP i insta 
Albiol a dimitir; 
podria recolzar una 
moció de censura

Albiol ha cessat el coordinador de Sant Roc i David Gómez ha dimitit després de ser apartat de les 
seves funcions d’edil per la denúncia d’un comerciant que diu haver estat pressionat per pagar 6.000€
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Càrrecs i persones afins al govern 
recullen firmes en favor d’Albiol

Des de fa ja més d’una setmana, un grup 
de persones ha estat recollint firmes, 
en recolzament a la política de segure-
tat i d’immigració d’Albiol, en algunes 
zones de la ciutat, sobretot a La Salut, 
centre neuràlgic de la victòria electo-
ral de l’actual Alcalde. Amb el nom de 
Plataforma de apoyo al alcalde Albiol en 
su lucha contra la inmigración ilegal y 
la delincuencia, el col·lectiu ha propa-
gat pels carrers i alguns establiments 
uns fulls en el que animen als “veïns de 

En nom d’una nova plataforma, busquen suport a botigues i carrer

Badalona homenatja a Companys 
72 anys després de la seva mort

Badalona” a donar suport a les mesures 
del PP vers la delinqüència, incivisme 
i immigració il·legal que, diuen, es viu 
a la ciutat. La qüestió de rerefons, no 
obstant, és que aquest grup està integrat 
per càrrecs i persones afins al PP i, fins 
i tot, el fill d’un regidor del govern. La 
campanya de recollida de signatures, a 
més, arriba poques setmanes després de 
la reobertura de la causa judicial contra 
Xavier Garcia Albiol pels pamflets racis-
tes. Aquest és el segon cop que mem-

bres del govern municipal o persones 
que li són afins recullen firmes pels ca-
rrers; la primera, a principis d’estiu, va 
ser per instar a l’Ajuntament a instal·lar 
càmeres de seguretat a la via pública. 
Ara, no obstant, el PP assegura que la 
plataforma està conformada per veïns de 
La Salut. L’oposició ha lamentat aquesta 
campanya en favor d’Albiol impulsada 
per persones molt properes al govern 
municipal i alguns regidors l’han titllat 
de manipulació de la ciutadania.

Dilluns al matí es va dur a terme l’ofrena flo-
ral institucional al monòlit dedicat al presi-
dent Lluís Companys en commemoració del 
72è aniversari del seu afusellament. L’acte va 
comptar amb la presència de regidors i regido-
res de tots els grups municipals. El tercer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Badalona, Miguel 
Jurado, va recordar que, igual que altres milers 
de persones, Companys va morir injustament 
i va ser “una víctima més que exemplifica 
l’horror del que va ser la Guerra Civil Espan-
yola per a milions de catalans d’arreu”. A ban-
da de l’acte institucional oficial, ERC i alguns 
membres de la CUP van retre homenatge a 
Companys al monòlit de l’avinguda homònima 
a les 7 del matí, dues hores abans que les for-
macions polítiques de l’Ajuntament.

  Recolzen al PP 
en les mesures 
contra la immigració 
i la delinqüència

  La plataforma 
neix poc després 
de la reobertura del 
judici contra Albiol 
per racisme

Alguns petits comerciants de la ciutat es 
troben en una encreuada en la que no 
saben que camí escollir. La competència 
en referència a l’establiment d’horaris i 
dates d’apertura de les botigues de ca-
rrer sempre ha estat sota el paraigües 
de la Generalitat i la Direcció General 
de Comerç. No obstant, el Reial Decret 
aprovat al juliol per l’Estat quant a libe-
ralització d’horaris va sembrar alguns 
dubtes. En principi, res tenia que afec-
tar això a l’àmbit badaloní ni al català, 
en general. De fet, al Ple municipal del 
passat juliol, el conjunt polític de la ciu-
tat va aprovar per unanimitat una moció 
presentada per ICV-EUiA que rebutjava 

Confusió dels botiguers 
entre els horaris de 
l’Estat i de la Generalitat

la nova proposta del Govern i dona-
va suport al model comercial urbà de 
proximitat. La situació, però, va donar 
un gir quan els responsables de Comerç 
de l’Ajuntament van comunicar a la Unió 
de Comerciants de Badalona que po-
dien seguir les directrius estatals sense 
cap problema. Des de l’Agrupament de 
Botiguers i Comerciants de Catalunya 
s’insisteix en la no aplicació del nou 
decret del govern espanyol i expliquen 
que els inspectors de la Generalitat san-
cionaran als establiments que es desviïn 
dels horaris i calendaris determinats pel 
govern català: 12 hores diàries com a 
màxim i 8 diumenges i festius anuals.

Unnim incrementa el 
fiasco dels pisos socials
Després de veure l’acord al que varen arri-
bar Ajuntament i CatalunyaCaixa per alqui-
lar 43 pisos a preus socials, Unnim es va 
adherir a la iniciativa i va posar a disposició 
del consistori 40 habitatges més. El conve-
ni, no obstant, no es va arribar a formalitzar, 
segons expliquen ambdues parts, degut a 
que l’entitat financera va ser absorbida per 
BBVA i no va voler donar continuïtat als 
seus projectes abans de saber els criteris 
dels nous propietaris. Aquest procés va 
deixar el destí d’aquests 40 pisos enlaire i 
la paraula del govern municipal en entredit. 
Al juliol, ja havien estat recollits els expe-
dients i la documentació de 40 famílies a 
les que se’ls havia preadjudicat una vivenda 
per un lloguer mensual de 200 euros i al-

gunes d’elles havien començat a planificar 
el seu futur immediat comptant amb una 
nova llar en un període d’uns dos mesos. 
Una d’elles és la de Mari Carmen Arias que, 
juntament amb el seu marit i els seus fills, 
es queden el carrer a finals de mes. “Al se-
tembre els serveis d’Habitatge de Badalona 
em van dir que a l’octubre entraria a viure 
i vaig informar a la meva actual casera de 
que deixaria el pis”, explica Arias, que s’ha 
d’operar de càncer properament i encara no 
sap on es podrà recuperar després de la 
intervenció. Alguns dels afectats pel “frau”, 
diuen, de l’alquiler de pisos de CatCaixa i 
Unnim volen trobar més gent en la mateixa 
situació per fer força i han creat a Facebook 
una pàgina. Més info al nostre web.



5Actualitat
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

5Núm. 367
Del 19/10 al 25/10/2012

El Correllengua 2012 culmina el seu pas 
per Badalona demà, dissabte 20 d’octubre. 
El plat fort i acte de cloenda del programa 
d’enguany tindrà lloc a la plaça Antonio 
Machado amb una xocolatada, actua-
cions i l’arribada de la flama i la lectura 
del manifest. El Correllengua deixa enrere 
tot un seguit d’esdeveniments organitzats 
per la Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua, que aglutina diverses entitats 
de la ciutat. El cicle es va iniciar el passat 
4 d’octubre, amb una xerrada sobre Joan 
Fuster i la presentació d’una exposició bio-
gràfica de l’escriptor valencià de la qual es 
pot gaudir fins a finals de mes a l’Ateneu 
de Sant Roc.

El Correllengua 
2012 culmina 
el seu pas per 
Badalona

Agents de la Guàrdia Urbana presenten 
denúncies contra el govern municipal 

  Lamenten una 
escissió en el cos 
entre privilegis i 
precarietat

  Critiquen les 
“males formes” de 
Jurado i diuen que, 
en ocasions, insta 
a infringir la llei

El Sindicat de Funcionaris de Policia de 
Badalona, agrupació sindical majoritària 
entre la Guàrdia Urbana local, ha denunciat 
aquest mateix matí al govern municipal per 
vulneració dels drets fonamentals dels fun-
cionaris i de la llibertat sindical. Els impli-
cats han acudit al Contenciós Administratiu 
després que la setmana passada emetessin 
un comunicat criticant el tracte del regidor 
de Seguretat, Miguel Jurado, vers el con-
junt dels agents, així com la seva gestió 
“classista” i “autoritària” del cos policial. El 
sindicat ha volgut fer palès que existeix una 
escissió dins de la Guàrdia Urbana i que un 
conjunt d’agents reben de Jurado i del Cap 
de la GU una sèrie de complements i privile-
gis salarials fora de conveni, mentre d’altres 
no perceben res, treballen en condicions 
“penoses”, incloent caps de setmana i fes-
tius sense cap plus i sense tenir en comp-
te el reglament laboral, en alguns casos. 
L’associació lamenta les “males formes” i 
el “to amenaçador” que Jurado empra amb 
els policies i recorda que la Guàrdia Urbana 
es mou dins d’uns paràmetres legals que 
l’edil, afirmen, “sembla desconèixer en tota 
la seva extensió”. La policia reivindica que 
són professionals i que desenvoluparan 
com saben el seu treball independentment 

del grup polític que governi, però que no 
estan disposats a “incórrer en fets pre-
sumptament delictius, sigui qui sigui qui 
doni l’ordre”. El SFP, a més, relata que el 
suposat augment de seguretat en els carrers 
de la ciutat amb el PP s’ha traduït “en una 
única patrulla els caps de setmana, i en dos 
o tres durant les tardes dels dies laborables” 
per a tota la ciutat. L’Ajuntament nega la ve-
racitat d’aquestes dades i assegura que, fins 
i tot a les nits, el número total de patrulles 

és de entre 5 i 10. Quant a les crítiques 
del sindicat, fonts municipals manifesten 
que “es mouen per interessos personals”, 
ja que abans de l’entrada del PP “gaudien 
de privilegis personals i econòmics”. Els 
delegats sindicals, no obstant, expliquen 
que les seves nòmines i els seus llocs de 
treball mai han estat per sobre de ningú. En 
la mateixa direcció, el líder de CiU local i 
anterior responsable del cos, Ferran Falcó, 
assegura durant la seva gestió no va haver-

hi “cap conflicte”, que ell no va voler “fer de 
policia” i que va mantenir amb tothom una 
relació estrictament professional i política, 
sense “privilegis ni compadreos” i seguint 
sempre l’escala jeràrquica de comanda-
ment. El PSC, per la seva part, emfatitza que 
les millores que el PP prometia no s’estan 
produint i que l’eficàcia i la presència dels 
agents on se’ls necessita va a la baixa, en 
detriment d’anar sempre rere d’Albiol i Ju-
rado per fer la foto.

Membres d’un sindicat policial interposen demandes per vulneració sindical i de drets

Arxiu
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LA COLUMNA

  La jutgessa 
no veu cap motiu 
de delicte en la 
denúncia policial 

  El militant s’ha 
querellat contra els 
agents per abús i 
detenció il·legal

La nit del passat divendres, dia 12, 
quan la CUP de Badalona celebrava 
un acte contra el Dia de la Hispanitat 
al Casal Antoni Sala i Pont, la Guàrdia 
Urbana es va personificar al local per 
queixes del veïnat sobre soroll i con-
sum d’alcohol a la via pública, segons 
apunta l’Ajuntament. Fonts municipals 
indiquen que un dels militants va fer cas 
omís als requeriments de documentació 
i va colpejar als agents, pel que va ser 
detingut; segons l’agrupació política, 
no obstant, desmenteix aquestes afir-

macions i assegura que la intervenció 
va anar precedida de múltiples provo-
cacions per part de la brigada Omega i 
el seu sergent, que van detenir el seu 
company de forma “arbitrària” i amb 
“abús de força”. Després de passar la 
nit entre la Comissaria de la Guàrdia 
Urbana i la dels Mossos d’Esquadra, 
el detingut va ser alliberat amb càrrecs 
passades les 9 del matí. Dimarts, amb 
una concentració de recolzament a la 
porta dels jutjats, el militant de la CUP 
va ser absolt després que la jutges-

sa suspengués la sessió per no veure 
cap delicte. El denunciat, però, tornarà 
al desembre a la sala per un judici per 
faltes, on ell també actuarà com a part 
denunciant per “detenció il·legal” i per 
les “agressions” que, diu, va rebre dels 
agents de la Guàrdia Urbana. Arran 
d’aquest incident, la CUP de Badalona 
ha demanat que finalitzi la repressió que 
pateixen per part del govern municipal i 
que les forces polítiques també es po-
sicionin en contra de les mesures de 
l’executiu d’Albiol.

Un edifici de Calderón de la Barca, a La 
Salut, va ser desallotjat el passat divendres 
degut a un incendi i una posterior explo-
sió d’una bombona de butà. Uns vint veïns 
van abandonar les seves llars, encara que 
no es va haver de lamentar cap ferit greu, 
només dues persones que van ser ate-
ses i donades d’alta ‘in situ’ pels serveis 
d’emergència. Segons expliquen els Bom-
bers de la Generalitat, l’incendi s’hauria 

originat al entresol i, a posteriori, va pro-
vocar l’explosió de la bombona de gas. 
La part més afectada de l’edifici número 
74 del carrer va ser els baixos i l’entresol. 
Els afectats no van poder tornar a les seves 
vivendes durant la resta del dia i van ha-
ver de passar la nit fora. L’Ajuntament, en 
aquest sentit, assegurà que s’encarregaria 
d’acollir als veïns que no tinguessin on 
allotjar-se.

Un incendi i una explosió 
obliguen a desallotjar un 
edifici al barri de La Salut

Suspès el judici contra un membre de 
la CUP detingut per la Guàrdia Urbana

Esquerra Republicana de Catalunya a 
Badalona aposta per apartar del govern a 
Garcia Albiol i el seu equip “a la major bre-
vetat possible”. El president local, Miquel 
Estruch, va apel·lar dimecres “al sentit de 
responsabilitat dels grups municipals de 
tradició democràtica” de l’oposició per-
què “allunyin les seves discrepàncies 
polítiques o personals” i presentin una 
moció de censura contra l’actual executiu 
‘popular’. Des del partit independentista 
consideren que s’està destruint la imatge 
de Badalona i “els més bàsics circuits de 

ERC insta a l’oposició a 
presentar una moció de 
censura contra el PP

Després de manifestar-se en favor de la 
dació en pagament la passada setmana, 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
es va reunir amb l’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, per traslladar-li la 
necessitat d’instal·lar a la ciutat un servei 
de mediació entre els veïns afectats pels 
desnonaments i les entitats bancàries. 
Des de la plataforma, valoren positi-
vament la reunió, ja que l’Alcalde es va 
comprometre a demanar informació sobre 
el funcionament de les oficines de media-
ció que existeixen a Catalunya i veure la 
possibilitat de crear-ne una.

La PAH proposa a l’Alcalde la 
idea d’una oficina de mediació 

  Albiol afirma 
que s’informarà 
i estudiarà la 
instal·lació d’una a 
la ciutat

  La plataforma 
indica que el jutge 
degà de Badalona 
també està a favor 
de “la mediació”

Actualment l’Ajuntament de Badalo-
na compta amb tres serveis diferents i 
complementaris per tal d’assistir a les 
famílies que es trobin en una situació 
d’impossibilitat de pagament de la hi-
poteca o lloguer o bé en una situació de 
desnonament imminent. D’una banda, 
hi ha el Servei d’assessorament sobre el 
deute hipotecari (Ofideute); d’altra, el Ser-
vei d’Orientació Juríca (SOJ); i, per últim 
també, el Servei d’informació sobre els 
desnonaments (SID).
A banda dels contactes amb el govern 
municipal, la PAH afirma que també es va 

reunir amb el jutge degà de Badalona per 
transmetre-li les seves reivindicacions, en 
companyia de membres d’Iniciativa-EUiA i 
el PSC. Segons els membres de la plata-
forma, el jutge es va mostrar “interessat i 
favorable a la mediació”, i properament es 
tornaran a reunir per concretar possibles 
solucions.
A més dels diàlegs amb les institucions 
de la ciutat, una de les bones notícies 
d’aquesta setmana per l’associació ha estat 
la suspensió d’un desnonament programat 
pel passat dimecres, que finalment no es 
va dur a terme.

convivència”.
Estruc posa com exemple del “desgavell” 
polític i del “desgovern” del PP les acusa-
cions d’un comerciant de Sant Roc cap al 
coordinador i el regidor del barri de Sant 
Roc, o l’actuació de la Guàrdia Urbana con-
tra un membre de la CUP el passat dia 12 
d’octubre. El president d’ERC a Badalona 
afirma que, tot i no tenir representació en 
aquest mandat, no abdiquen de les seves 
responsabilitats i manifesten que s’ha de 
deixar de costat la “rivalitat política” per 
“aturar” al Partit Popular.
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El Centre Cívic El Carme necessita uns 
300.000 euros anuals per poder obrir

  Albiol 
assegura que es 
podria posar en 
funcionament el 
proper any 

  El PSC afirma 
que no s’obre per 
manca d’idees, i 
exigeix jornades 
de portes obertes

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-
biol, va anunciar la passada setmana que 
el nou Centre Cívic i Cultural El Carme 
podria entrar en funcionament el 2013 si 
s’aconsegueixen els recursos necessaris 
per mantenir l’edifici. El batlle ‘popular’ 
va explicar que “l’Ajuntament de Badalo-
na no l’ha pogut inaugurar encara, no per 
falta d’idees ni projectes, sinó perquè ara 
no es disposa dels 300.000 euros que es 
necessiten per al seu manteniment anual”. 
Les obres d’aquest equipament de 3.500 
metres quadrats situat al centre de la ciu-
tat van finalitzar el passat mes de juliol i 
han suposat una inversió superior als 6 
milions d’euros, que ha anat a càrrec de 
l’AMB. El Centre Cívic i Cultural El Carme 
és un edifici situat al carrer de Francesc 
Layret, amb una planta subterrània, una 
planta baixa, 4 pisos i una planta superior 
de serveis. Segons les previsions muni-
cipals, a la planta subterrània hi haurà 
una sala d’exposicions, a la planta baixa 
s’ubicarà l’Oficina de Turisme i un petit 
auditori i a la primera planta diverses sa-
les d’estudi. A la tercera planta, aprofitant 
la gran terrassa construïda, es podrien 
organitzar actes diversos, com presenta-
cions i recepcions. Davant la visita gover-

namental, el PSC reitera la seva exigència 
a l’executiu municipal per a que organitzi 
unes jornades de portes obertes perquè 
tots els badalonins i badalonines puguin 
conèixer el centre. Unes portes obertes 
que han de ser el pròleg, demanen, a 
l’obertura definitiva del centre, un cop 
definit el seu contingut, a partir del debat 
i el consens amb el conjunt d’entitats de 

Badalona. En paraules del president del 
grup municipal, Jordi Serra, si el centre 
resta tancat “només es degut a la manca 
de idees, projecte i voluntat del govern 
municipal”, i així “es va palesar amb 
l’encàrrec fet per l’Ajuntament a la Dipu-
tació de Barcelona, fa sis mesos, d’un Pla 
d’Usos”, remarca el PSC. Els socialis-
tes tenen clar el seu projecte per al nou 

equipament cívic: una sala d’exposicions 
homologada per la Generalitat; un punt de 
trobada, lectura i convivència per a gent 
gran; una ludoteca gestionada per entitats 
juvenils que ompli el buit deixat per la 
desaparició del Casal de Pares i Mares; 
una sala d’estudi lligada a la biblioteca de 
Can Casacuberta, i una sala d’actes oberta 
a tothom.

L’equipament, amb un cost superior als 6M d’euros, va ser finalitzat el passat juliol Badalona Serveis Assistencials, ens local 
que gestiona l’Hospital Municipal i altres 
centres sanitaris de la ciutat, ha resultat 
finalista dels VII Premis Best in class en 
la categoria de Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC). Els guardons, lliurats 
la passada setmana a la seu central de la 
Comunitat de Madrid, són una iniciativa de 
la publicació Gaceta Médica i la Càtedra 
d’Innovació i Gestió Sanitària de la Univer-
sitat Rei Joan Carles. Els premis tenen com 
a objectiu reconèixer públicament els mi-
llors hospitals, centres d’atenció primària 
i serveis o unitats d’atenció especialitzada 
a nivell estatal. L’any 2006 l’organització va 
obtenir una Menció d’honor del jurat en la 
categoria de Millor Hospital en Atenció al 
Pacient. 

Badalona S.A., 
premiada als 
Best in class

Font: BSA
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3a Jornada Acb. Fernando Buesa Arena (12:15  ) Esport 3 i RàdioB (94.4 fm)

Pere Tomàs ja viatjarà a Vitòria

El Fiatc Joventut buscarà la tercera victòria 
de la temporada al nou Fernando Buesa 
Arena, una pista en la que només ha guan-
yat un cop en les últimes 12 lligues. El 
record però, es manté viu perquè va ser la 
temporada passada, fa menys de 6 mesos. 
Per tornar a intentar-ho, Salva Maldona-
do podrà comptar amb Pere Tomàs, que 
després d’unes setmanes amb l’alta mèdi-
ca, ha arribat a un acord amb el club per 
aquesta temporada. L’aler mallorquí ha fet 
gairebé tota la pretemporada amb els seus 

ANDRÉS NOCIONI

CARLOS CABEZAS

SAN EMETERIO

NEMANJA BJELICA MACIEJ LAMPE

CAJA LABORAL
Entrenador Dusko Ivanovic

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

ALEX BARRERA

ALBERT OLIVER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY SITAPHA SAVANÉ

companys, anant de menys a més, fent 
exercicis de musculació a part i exercitant-
se amb el grup durant l’últim mes. Tot i 
això, la seva aportació al joc no s’espera 
que sigui immediata perquè la temporada 
passada Tomàs només va poder jugar 3 
partits. Al davant hi haurà el Caja Laboral, 
que ha canviat els pilars de l’equip, ha co-
mençat la lliga amb moltes baixes i l’ha de 
compaginar amb els partits de l’Eurolliga, 
que aquest any la majoria es juguen els 
divendres. Amb aquest mateix panorama, 

els de Dusko Ivanovic van ser capaços de 
guanyar a la difícil pista del Gran Canària. 
Sense Prigioni ni Teletovic, Nocioni s’ha 
carregat l’equip a l’esquena en aquest inici 
de temporada. Nemanja Bjelica també ha 
fet un pas endavant, i tots dos han jugat 
minuts junts com a interiors fent del Bas-

 Fuenlabrada  - Unicaja

  Cajasol  -  Herbalife

 Bilbao  -  Estudiantes

 Múrcia  -  GBC

  València -  Obradoiro

 Canàries -  Madrid

                                                 Cai  - Barça

 Baskonia  -  Fiatc Joventut

 Madrid -  Fuenlabrada

Propera Jornada (3)

Classificació

  Equip  G P

 1 Real Madrid 3 0

 2  València 3 0

 3 Estudiantes 3 0 

 4   Obradoiro 3 0

 5   FIATC Joventut 2 1

 6   Cai Saragossa 2 1

 7   Caja Laboral 2 1

 8  Unicaja 2 1

 9  Gran Canaria 2 1

 10  Bilbao 2 1

 11  Múrcia 1 2

 12  Valladolid 1 2

 13  Barça 1 2

 14  Canàries 0 3

 15 Fuenlabrada 0 3

16  Cajasol 0 3

 17  GBC 0 3

 18   Manresa 0 3 

Resultats 1a Jornada

Gran Canaria - Baskonia                   64-80

València- Cai Saragossa                    83-73

Obradoiro - Canàries                  71-68

Estudiantes- Cajasol 76-46

GBC - Bilbao 65-72

FIATC Joventut - Manresa                   83-71

Unicaja - Valladolid                   79-55

Barça - Múrcia 67-68

Madrid - Fuenlabrada 100-79

Núm. 367
Del 19/10 al 25/10/2012

konia un equip molt obert i perillós des de 
tot el perímetre. Per aquesta jornada Ivano-
vic manté les baixes del base titular Taylor 
Rochestie, que pateix un esquinç del tur-
mell de grau 2/3, i Thibor Pleiss, que està 
passant la mononucleosis (la malaltia del 
petó). A més, Milko Bjelica no va disputar 

la última jornada i molts jugadors no han 
pogut completar la pretemporada sencera. 
El “virus Eurolliga” els farà estar pendents 
del Zalguiris fins divendres. La oportunitat 
de la Penya és d’or i com ha dit Savané, un 
dels líders del vestidor, “guanyar a Vitòria 
no serà fàcil, però tampoc impossible”.

L’aler ha 
arribat a un 
acord per una 
temporada 
i tornarà a 
l’equip després 
de 8 mesos

71

Oliver (4), Quezada (13), Barrera (3), Gaff-
ney (10), Savané (4) -cinc inicial- Ehambe 
(24), Trias (-), Llovet (4), Ventura (4), Fis-
her (14) Kuzmic (6).

FIATC JOVENTUT 

83

ASSIGNIA MANRESA

Asselin (10), Devries (18), Arteaga (9), 
Arco (9), Ramsdell (5), -cinc inicial- Ro-
driguez (5), Hernández (-), Palsson (2), 
Hanga (11), Yanev (2)

El Fiatc Joventut assegura 
la segona a base de triples

manresans van aguantar les 3 primeres 
escomeses verd-i-negres i van marxar a la 
mitja part només dos avall (42 a 40). A la 
segona part la Penya va tornar a posar un 
punt més d’intensitat, com el dia del GBC, 
i va trencar el partit. La defensa de Gaffney 
era el motor dels verd-i-negres que van 
poder córrer, tenir espais, i sentenciar des 
de la línia de 3 (15 de 27). Oliver, Queza-
da, i Ehambe -que va anotar 7 triples- van 
obrir de nou una escletxa que va ser massa 
pel Manresa. Tot i això, els de Ponsarnau, 
més consistents que en els últims partits, 
van seguir lluitant i van retallar la diferèn-
cia màxima de 18 punts a falta de 3 minuts 
en els 12 finals. Ehambe va ser el màxim 
anotador amb 24 punts i Gaffney el més 
valorat amb 24 de valoració (10 punts, 5 
rebots, 5 faltes rebudes i 7 assistències!).

El Fiatc Joventut va aconseguir la segona 
victòria de lliga demostrant que a aquestes 
alçades de la temporada, està més fet que 
altres equips amb moltes cares noves. Els Foto: Charly Mula · efedos
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El Joventut GAM no llança la tovallola. Ni pel què sembla ho farà. Tot i els molts pro-
blemes econòmics que estan perseguint l’entitat des de fa temps els seus jugadors 
tenen tanta força de voluntat, tanta, que no es resisteixen. És inexplicable, encara 
que sigui en època de crisi, que un equip de bàsquet en cadira de rodes, sigui de la 
Penya, sigui del Barça, sigui del Llagostera o de qui sigui, no tingui prou subven-
cions per poder fer front a simplement jugar a bàsquet. L’objectiu del Joventut GAM 
és només un: integrar fent esport. El cap visible de tots els projectes verd-i-negres 
és Fabián Castilla, un argentí arribat a Badalona, el bressol del bàsquet, després 
d’haver estat i ser un referent del bàsquet en cadira de rodes. Ha estat olímpic i és 
dels millors jugadors d’Espanya. Des de fa un temps alterna la seva funció de tècnic 
amb la de jugador i té una màgia que fa que faci coses espectaculars amb la pilota i 
damunt de la cadira de rodes. Recomano a tota la gent que algun dia es passi a veure 
per les pistes annexes del Palau Olímpic un entrenament de l’equip. Entrenen com a 
professionals cada dia. La Penya, tot i la crisi econòmica que viu, recolza al màxim a 
l’entitat tot i no poder fer front a les despeses. És tan gran el què va el Joventut GAM 
que el què més impacte és que els mateixos jugadors van a l’institut Guttmann, on 
hi ha joves que han patit accidents i han d’estar amb una cadira de rodes, i els crean 
il·lusió pel bàsquet. I una il·lusió per la vida en una fase traumàtica després d’un 
accident. De l’escola de bàsquet que s’ha creat ja han fet el salt al primer equip joves 
com l’Isaac o l’Alvin. També hi ha hagut un olímpic: Roberto Mena, ara al Valladolid. 
És tan trista la situació que viu el Joventut GAM que la temporada passada no va po-
der competir durant tot l’any perquè no hi havia diners per fer els desplaçaments. Té 
tanta qualitat l’equip que no pot jugar a la Lliga Catalana perquè guanya de pallissa. 
Però a la competició estatal no es pot cobrir el pressupost. Un pressupost d’uns 30 
mil euros. No hi ha cap culpable en la situació però sí que estaria bé que entre tots 
es pogués buscar una solució perquè el Joventut GAM supera la barrera de l’esport 
i va molt més enllà: dóna vida.

Joventut GAM, 
et dóna bàsquet... i vida 

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

La Penya i el Manresa, junts 
contra el càncer infantil

Jugadors RECOMANABLES
1.- Javi Rodriguez. El Manresa necessit que un dels seus líders es recuperi
2.- Pau Ribas. Molt còmode en el seu nou rol i juga a casa contra l’Obradoiro 
3.- Marcus Lewis. La meva aposta personal a MVP de la jornada

Jugadors a EVITAR
1.- Van Rossom. Tot i donar Broker, juga contra el Barça que fa baixar les 
puntuacions dels bases
2.- Carl English. Passa d’MVP a visitar Bilbao. No crec que faci més de 5-10
3.- Tony Gaffney. Hi ha pivots que tenen millor jornada.

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Amb la col·laboració de:
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Ehambe es guanya 
els elogis de tothom

El Prat cau 
en el primer 
partit de la 
temporada

Moses Ehambe es va convertir en el pro-
tagonista del partit contra l’Assignia Man-
resa. El nord-americà va anotar 24 punts 
amb un 7 de 10 en triples, quedant-se a 
1 del record verd-i-negre que tenen Rudy 
i Tucker. En acabar el partit reconeixia que 
“l’equip ha treballat molt bé per trobar-me”, 
i que “alguns dies tindré un 90% d’encert 
i d’altres un 10, però el més important 
és tenir confiança i seguir treballant”. El 
seu nom va ser el més repetit a la roda 
de premsa i a les declaracions postpartit. 

El Prat va perdre en l’estrena de la temporada 
contra el Palma Air Europa per 64 a 81. Els 
de Carles Duran van acusar la falta de rodat-
ge contra un rival molt més expert. Els ma-
llorquins van marxar 8 amunt a la mitja part i 
no van deixar opció a la remuntada guanyant 
tots els quarts. Els més experts Alex “Piru” 
Ros (17), Gerbert Martí (14) i Roger Vilanova 
(10), van ser els millors dels potablava. Pel 
bàndol visitant, Robert Joseph (21) i Viljar 
Veski (16), van ser els més encertats. El filial 
verd-i-negre tornarà a jugar dissabte a les 
19h a Oviedo. El júnior va guanyar al Tarra-
gona per 56 a 93 i es manté colíder del grup 
1 de preferent. El cadet també va vèncer al 
club tarragoní i es segon amb un balanç 4-1 
però amb un partit menys.

Ponsarnau el va considerar una de les 
claus del matx: “Sabiem que era un tirador, 
i l’hem deixat tirar 10 cops sol”. Per Mal-
donado, Ehambe els va ajudar a “produïr 
quan hi havia molta gent a la zona i costava 
aixecar la pilota”. El tècnic verd-i-negre el 
va felicitar “més que per l’encert, perquè 
no ha perdut la confiança” després de dos 
mals partits. Per Quezada “va estar genial, 
va obrir el camp i això ens ajuda a tots” 
i per Llovet “és molt important tenir-lo i 
tenim la consigna de passar-li si està sol”.

El Fiatc Joventut i l’Assignia Manresa van 
donar suport a la iniciativa de “la cistella so-
lidària” que recapta fons per la investigació 
contra el càncer infantil. Els jugadors dels 
dos equips es van aplegar abans de l’inici del 
partit i van exhibir la pancarta del V torneig 
dedicat a aquesta acció, que es celebrarà el 
dissabte 20h al pavelló de la Mar Bella, a 
Barcelona. Els diners recaptats arribaran al 
laboratori pel diagnòstic del càncer infantil 
de la fundació Sant Joan de Déu. El preu 
d’incripció és de 25 euros per jugador i inclou 
una samarreta reversible pels participants. En 
l’última edició hi van participar 24 equips i 
més de 180 jugadors que van arribar a recap-
tar la xifra de 20.242 euros. Per més infor-
mació, cal visitar el web cistellasolidaria.org.

Foto: Charly Mula · efedos
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  Equip  PTS GF GC

 1. Huracán 22 14 4
 2. Olímpic 21 7 2 
 3. L’Hospitalet 19 20 8
 4. Llevant B 17 15 9
 5. Alcoià 17 13 9 
 6. Espanyol B 17 11 8
 7. Ontinyent 15 9 11
 8. Prat 14 11 8
 9. Llagostera 13 14 12
 10. Reus 11 10 10
 11. Sant Andreu 11 9 11
 12. Vila-Real B 11 9 12
 13. Constància 10 7 8
 14. Atlètic Balears 10 6 7
 15. Badalona 10 6 7
 16. Mallorca B 9 6 6
 17. Binissalem 9 4 11
 18. Nàstic 7 8 10
 19. València B 7 10 21
 20. Oriola 6 5 8
21. Yeclano 5 7 19

Classificació 2a B GRUP 3

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

Propera Jornada

Resultats 10a Jornada

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

El Juvenil ja és segon
Molt de temps feia que el Badalona no 
tenia un Juvenil tan competitiu com el 
d’aquest any. Temps enrere, l’entitat havia 
disposat de Juvenils de Divisió d’Honor 
que lluitaven per les places de la part alta 
en igualtat de forces contra els gegants 
Espanyol i Barça. Després, el primer Ju-
venil va decaure fins al punt de baixar de 
categoria. Fa dos anys, de la mà de Ma-
nolo González, l’equip va tornar a adquirir 
la condició d’integrant de la màxima ca-

tegoria, però convertint-se en un conjunt 
comparsa de la part central de la classi-
ficació. De moment, enguany, això està 
canviant. L’equip que ara entrena Robert 
Cuesta porta després de set jornades una 
trajectòria brillant, havent acumulat 16 
punts que el situen segon classificat del 
grup, només per darrere del Barça. Cal 
destacar la pallissa a l’Espanyol al Cen-
tenari de fa alguns partits. Aquell 5-1 va 
ser històric.

 CD AT. BALEARS - CF BADALONA LA PRÈVIA

11a Jornada de Lliga del Campionat de la 2a B - Diumenge 21 d’octubre de 2012 a les 12.00 - Estadi Balear - Àrbitre: Melián Socorro (col·legi de Las Palmas)

El megalòman projecte de l’Atlètic Ba-
lears de la temporada passada no ha 
tingut continuïtat en el curs present. 

L’arrogància del nou ric el va passar fac-
tura al play-off, quan no va tenir opcions 
reals en cap de les dues eliminatòries que 

Massa milions gastats per, finalment, 
acabar fallant en el moment determinant. 
L’equip va ser concebut per pujar a Sego-

na Divisió sense obstacles. No els va te-
nir durant la temporada regular, sent líder 
del grup tercer des del inici fins al final. 

va jugar. Aquest any, amb menys ca-
pital, l’Atlètic Balears ja no és el que 
era. Ara mateix té uns registres idèn-
tics als del Badalona: deu punts, dos 
victòries, quatre empats, tres derrotes, 
sis gols a favor i set en contra. De la 
tripleta ofensiva de Primera amb què 
comptava l’any passat -Antoñito, Pe-
rera i Dani- només en queda un. De 
fet, Perera és el gran perill balear i el 
seu pitxitxi. 
Albert Càmara recuperarà pel duel 
a Xavi Pelegrí, després del partit de 
sanció per acumulació de targetes. 
Grasa podria tornar a ser titular, si Ga-
bri segueix sent baixa per lesió.

CD AT. BALEARS
Entrenador Pep Sansó

Sastre

David S.

Perera

Coureur

Samuel Molina

Guillén
Gotor Rojas

Mackay

Cristian

Badalona i Mallorca B perpetren 
un intent de partit de futbol

Camp del Centenari
Marcos  Yeray (Martí 26’)
Sobregrau  Víctor
Marcelo (Cortés 77’) Charlie

 Gallardo Company
Bermudo  Pablo

 Xavi Muñoz Álex
Javi Moreno  Nico
Joaquin Manu (  Herve 54’)
Robert (Ferrón 67’)  Marc
Bayón  Abdon (Páez 75’)
Grasa (Bueno 59’)  Capó

Albert Càmara Miquel Soler
Àrbitre:Fernández Brito (col·legi tinerfeny)
GOLS: -

00

BADALONA         MALLORCA B

El futbol pot ser el més divertit dels es-
pectacles. Però també el més soporífer. El 
partit entre el Badalona i el Mallorca B ha-
gués estat ideal per a desautoritzar a qui 
s’afanya a presentar aquest com l’esport 
rei. També, per demostrar a un nen que 
hi ha coses molt millors que passar-se 
hores i hores perseguint una pilota. Lle-
gir, anar al cinema o sortir d’excursió 
haguessin estat tries que segurament 
haguessin satisfet més als aficionats que 
van anar al Camp del Centenari l’altre dia. 
O quedar-se a casa preparant un bon di-
nar de diumenge. O aprofitar dintre del llit 

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Grasa

Robert Joaquin Bayón

Xavi M. J. Moreno

Ferrón Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

l’absència de la molesta veu del desper-
tador. O milers d’activitats més, de qual-
sevol mena. 
Serveixi com a mostra estadística les zero 
ocasions de gol que va tenir el Badalona. 
Els dos porters del Mallorca (el titular va 
haver de ser canviat per una lesió) van 
viure un dels seus partits més plàcids, 
sense cap mena de treball. Marcos tam-
poc va haver de patir gaire. En qualsevol 
cas, l’empat va servir perquè el Badalona 
sumés un punt que no és tan dolent i, el 
més important, que es mantingués per 
segon partit imbatut.

Visita a un Atlètic Balears menys ferotge
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L’equip millora les seves 
prestacions defensives

L’encert ofensiu, 
el compte pendent 

El que una setmana enrere era negre, co-
mença a mutar ara cap al blanc. No és pas 
encara un blanc impol·lut, més aviat un 
gris clar. La defensa del Badalona no és 
encara el que era el curs passat, però grà-
cies als dos últims partits jugats, sembla 
que comença a assemblar-se. És cert que 
dos partits no serveixen per constatar el 
canvi de tendència, però sí que són una 
mostra bastant exacta que encara busca 
confirmació categòrica. 
La llum d’alarma es va encendre espe-
cialment fa dues jornades, quan l’equip 
va perdre a casa contra L’Hospitalet. Dues 
errades infantils defensives van condem-
nar un Badalona descompost i pervertit, 
immers en una situació de creixent des-
confiança. En els dos últims anys, si al-
guna cosa havia caracteritzat al conjunt 
betulià era la seva capacitat per no donar 
facilitats a l’atac rival, construint les vic-
tòries -i els èxits- a partir del vigor i la 
fortalesa defensiva. L’Hospi va fer entrar 
la primera plantilla en estat de catarsi, 
aquell partit va servir per fer adonar-se 
als jugadors que no sortirien endavant si 
no prioritzaven la defensa. 
Potser no va ser tant així, una qüestió de 
prioritats. Però els dos últims compro-
misos deixen ensumar que una mica per 
aquí van els tirs. Contra el Binissalem, 

Si la defensa badalonina ha millorat una 
mica, l’atac en canvi continua similar-
ment erràtic i poc precís. És cert que 
aquest no és un problema exclusiu del 
Badalona d’aquesta campanya. Ha estat 
una preocupació recurrent en els últims 
anys, que en qualsevol cas sempre aca-
bava quedant corregida per l’impecable 
rendiment defensiu. Però la falta d’encert 
en aquesta 2012/2013 s’està accentuant 
una mica més. En nou partits, el Badalo-

na ha fet només sis gols. La mitjana és 
de menys d’una diana per matx. Massa 
pocs gols com per pretendre aspirar a 
alguna altra cosa que no sigui una sal-
vació molt patida. Només dos equips en 
tot el grup han aconseguit menys gols 
que el conjunt que entrena Albert Càma-
ra: el Binissalem (4) i l’Oriola (5). També 
és preocupant que dels sis gols anotats 
només dos hagin estat obra d’algun dels 
davanters centres.

dimecres passat, l’equip va fer un partit 
sense excessos de cap mena, molt co-
rrecte en tots els aspectes. Va saber no 
patir darrere i, des d’aquí, es va fabricar el 
triomf. Davant del Mallorca B, diumenge, 
la intenció podia haver estat similar. Però 
és clar, quan un juga de local se’l demana 
quelcom més que salvaguardar la porteria 
pròpia. De fet, el punt aconseguit i man-
tenir la porteria a zero van ser les dues 
úniques notes positives del discret partit 

jugat contra el filial del Mallorca al Camp 
del Centenari. 
Aquests dos partits sense rebre gols han 
situat el Badalona com el quart equip 
menys golejat del grup tercer. En nou par-
tits, els rivals han fet als d’Albert Càmara 
set gols. Mantenint aquesta bona línia de-
fensiva encetada en el doble enfrontament 
contra els equips balears, el camí per 
sortir de la part baixa de la classificació 
hauria d’aclarir-se. 

Agafar aire davant dos 
mesos bojos de competició
Els compromisos de la sel·lecció espanyola fan 
aturar de nou la competició a la Primera Divisió 
Femenina. Una aturada, per tant, que servirà al 
conjunt de Takahisa Shiraishi per recarregar piles 
de cara a una lliga que, a partir del proper cap de 
setmana no s’aturarà fins el Nadal i que viurà, fins 
i tot, un parell de jornades intersetmanals. Aquesta 
necessària oxigenació de l’equip anirà acompanya-
da d’una reflexió sobre la trajectòria de l’equip en 

aquestes sis primeres jornades de lliga, que s’han 
saldat amb dues victòries, un empat i tres derrotes. 
En total, set punts, dos menys que el curs passat 
amb el mateix nombre de partits jugats. L’aturada, 
per últim, també pot servir per oblidar la derrota del 
passat diumenge al camp del Praínsa Saragossa, 
que va ser més efectiu (2-0) contra un Sangra que 
va plantar cara al seu rival, tot i no el suficient per 
equilibrar el marcador. 

Sant Gabriel Femení

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 18 24 2

 2.  Rayo Vallecano 16 22 7

 3.  Atlético de Madrid 14 16 2

 4.  Espanyol 13 10 2

 5.  Huelva 13 10 6

 6.  FC Barcelona 10 15 6

 7.  Llevant 9 7 6

 8.  Levante L. P. 8 8 12

 9. Real Sociedad 7 10 8

 10. Sant Gabriel 7 9 13

 11. P. Saragossa 6 7 15

 12. Valencia 5 6 13

 13. Collerense 4 9 14

 14. L. Olivenza 4 5 11

 15. Sevilla 3 5 16

 16. Lagunak 0 0 30

Classificació 1ª Divisió
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Poliesportiu

Parreño i Rivas 
s’adjudiquen la Xa Aquatló 
Ciutat de Badalona
Coincidint amb la desena edició de 
l´aquatló degà català, el Ciutat de Bada-
lona, tot i la pluja no va deslluir el final 
de la primera edició de la lliga Nacional 
d´aquatlonsAlbert Parreño (CD Fasttriat-
lón ) en homes i la sub-23 Anaïs Rivas 
(CN Mataró ) van ser  els guanyadors. En-
guany es va tenir que ampliar la participa-

El CTT Badalona continua 
llançat cap a la segona estatal

El Club Tennis Taula Badalona va sumar 
dissabte contra el Centre de Gràcia  des-
prés d’un partit molt disputat i que els 
badalonins van acabar guanyant en el 
cinquè joc del partit pel desempat. És 
la seva segona victòria de la temporada 
després de tres jornades disputades. 

Les estrelles de la Copa Catalunya brillen 
per aconseguir el triomf dels seus equips
A aquestes alçades de la temporada, els 
equips encara no han arribat al seu millor 
moment. S’estan fent, no són consistents 
i pateixen en algun moment o altre del 
partit. Amb aquest panorama, és clau te-
nir jugadors decisius, que et puguin res-
catar quan ho estàs passant malament. I 
d’aquests, n’hi ha uns quants per aquest 
territori. A Montgat, els de Xavi Bassas 
van dominar tot el partit a un Sant Josep 
que poc a poc s’està trobant. Els locals 
van marxar 2 cops per sobre els 10 punts, 
un a la primera part (23 a 9) i un a la se-
gona (60 a 49), però els parroquials van 
remuntar (65 a 60) i van fer que el partit 
s’allargués massa pel Montgat. Llavors 
va aparèixer Rubén Morales -va acabar 
amb 35 de valoració- per ser el prota-
gonista de la jugada del partit. Dario va 
penetrar buscant escurçar encara més el 
marcador i Morales va forçar la falta en 
atac del parroquial. A la següent jugada 
Salvador va anotar de 3 i el partit es va 
acabar (73 a 64) abans del 75 a 67 final. 
Cuesta (24 de valoració) i Camins (15) 
van ser els millors aliats de Morales. Pel 
bàndol groc-i-lila, Reyes i Diego no van 
estar tant fins com sempre i només Xavi 
Gonzàlez (13 punts) va secundar Naharro 

en els inuts que va ser a pista. El partit 
també va permetre veure el debut del 
nord-americà del sant Josep Savoy Fray-
ne, que no va tenir el millor debut (5 faltes 
en 16 minuts) però se li veuen maneres 
per ajudar l’equip.

La “Balagué Connection” torna a 
salvar el Santa Coloma
El Santa Coloma es va haver de tornar 
a multiplicar per guanyar un partit de la 
Copa Catalunya. Christian Bañuelos no-
més va poder comptar amb 6 jugadors 
del primer equip per vèncer el Prat. Els 
germans Balagué es van combinar per 
anotar 49 punts i deixar el partit vist per 
sentència abans de l’últim quart (61 a 45). 
Tot i l’encert de la parella exterior, part del 
mèrit també correspon a Merchant -l’únic 
pivot del primer equip- que va tornar a ju-
gar 37 minuts i va anul·lar Jordi Boronat, 
i Jordi català -22 de valoració- que po-
dria guanyar-se definitivament un lloc al 
primer equip després de la baixa de Pau 
Andreu. Amb només 9 jugadors, l’equip 
va fer un sobreesforç i va acabar amb una 
valoració total de 115 i deixar el Prat en 
només 45 i perdent en totes les compa-
ratives.

La defensa i Roman crespo donen la 
primera victòria ajustada a l’UBSA
A Sant Adrià l’heroi va ser Roman Crespo. 
El jugador procedent del Collblanc, es va 
carregar l’equip a l’esquena quan més feia 
falta i va capitanejar un últim parcial de 23 
a 9 per assegurar la victòria adrianenca 
el dia que no hi era Corrales. Els de Xavi 
Castillo van defensar molt bé a la sego-
na part (només van rebre 27 punts) quan 
a la primera part n’havien encaixat 48. 
D’aquesta manera l’UBSA va aconseguir 
la primera victòria en un final ajustat des-
prés que deixés escapar els partits contra 
el Montgat i el Sant Josep. Crespo es va 
enfilar als 35 de valoració gràcies a 27 
punts i 10 rebots. Hi van col·laborar Valle 
(17 punts), Carceller (11) i el nouvingut 
Sotomayor (7 punts i 8 rebots en 22 mi-
nuts)

El Natzaret perd en el 4rt partit a do-
micili
El Natzaret no va poder superar al Sant 
Cugat, un dels equips capdavanters de la 
lliga. Els de Vidal Sabaté no passen per 
un bon moment en atac, sense fluïdesa 
ni encert exterior i estan acusant el fet de 
jugar tants partits seguits fora de casa.

  Equip  G P

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

Classificació

UBSA - Mollet B                   80-75
Sant Cugat- Natzaret                    78-61
Montgat - Sant Josep                  75-67
Santa Coloma - Prat 81-64
Figueres - Quart 71-85
El Masnou - Arenys                    64-66
Blanes - Salt                   65-67
Barberà- Mataró 43-69

Resultats 1a Jornada

 Natzaret  - Figueres
  Salt  -  Montgat
 Prat  -  UBSA
 Mataró  -  Santa Coloma
  Arenys -  Barberà
 Mollet B -  Blanes
                                            Quart -  El Masnou
 Sant Josep -  Sant Cugat

Propera Jornada (3)

ció incial de 200 fins a 250. Dels inscrits, 
221 van acabar la prova. La competició, 
que combina atletisme i natació en una 
prova de resistència que va tenir com a 
escenari la platja de Badalona, el passeig 
Martítim i la Rambla, és organitzat pel 
Club Natació Badalona i forma part del 
campionat de Catalunya.

tot i que l’equip és pràcticament nou el 
gran o bjectiu és retornar a la segona 
divisió estatal, on jugaven la tempora-
da passada. El club està creixent molt i 
les instal·lacions s’estan quedant petites 
però volen aprofitar el boom que està te-
nint el club per pujar de la tercera divisió 

estatal. Del primer equip només queda 
el capità Marc Serra mentre la resta són 
noves incorporacions tot i haver-hi gent 
que ha pujat de les categories inferiors 
com Joan Redon. També han arribat Car-
los Sanchez, de l’Igualada i  David San-
tiago, del Premià.
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El Teatre Principal serà l’escenari del concert 
d’inauguració del curs acadèmic 2012-2013 
del Conservatori Professional i de l’Escola 
de Música Moderna de Badalona. L’acte 
conjunt tindrà lloc el dimarts 23 d’octubre a 
les 20 hores. En aquesta presentació hi par-
ticiparan alguns dels professor; el Cor Jove, 
pertanyent al Conservatori; la Big Band, que 
depèn de l’Escola de Música Moderna; i 
diversos alumnes que han estat guardonats 
durant el darrer curs en concursos de músi-
ca de cambra i interpretació. D’ altra banda, 
l’Escola de Música Moderna va participar 
ahir en un concert amb l’escola danesa 
Hvidovre Musickskole que va servir com a 
cloenda d’una setmana d’intercanvi musical.

El Viver acull una mostra sobre la 
gestió sostenible de l’aigua i els rius

Concert 
d’inici de curs 
del Patronat 
de Música

El vestíbul de l’edifici El Viver acull des del 
dimarts 16 d’octubre l’exposició L’Aigua en 
equilibri, on es mostra la gestió sostenible 
de l’aigua i dels rius, i la seva importàn-
cia per al desenvolupament de la societat. 
Aquesta exposició s’emmarca dins del 
Projecte Sud’eau, Gestió local sostenible i 
participativa de l’aigua i els rius del sud-

oest europeu, que s’inscriu en el Progra-
ma Operatiu de Cooperació Territorial de 
l’Espai Sud-oest Europeu. L’objectiu és la 
millora i sostenibilitat per a la protecció 
i conservació del medi ambient i l’entorn 
natural.
L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament ha portat aquesta mostra, ela-

El passat de 
Llefià, a la 
biblioteca 
Xavier Soto
Des del passat 9 d’octubre, la Bi-
blioteca Xavier Soto de Llefià fa un 
recorregut per la història del barri 
en el qual descansa. Novament, 
l’Associació Arxiu Històric de Lle-
fià organitza una mostra en la que 
exposa material fotogràfic i històric 
recopilat durant molts anys. L’arxiu 
històric d’aquest barri badaloní és 
un projecte que porten a terme dife-
rents entitats i persones de la zona 
de la ciutat i que, des de 2008, es 
va materialitzar en una associació 
pròpia que té per objectiu consoli-
dar i donar continuïtat a la recollida 
d’informació, material, nous grups, 
entitats, i la realitat associativa. 
El seu ampli fons documental és 
d’accés lliure i públic. 

Una llarga llista de treballs i col·laboracions 
il·lustren ja la carrera de la jove Sílvia Pé-
rez Cruz, cantant gironina que ha fet de la 
música la seva forma de vida des de ben 
petita. Després d’haver actuat i interpretat 
amb grans cantants, ballarins i artistes, la 
noia de Palafrugell es va estrenar el passat 
mes d’abril en solitari. 11 de novembre és 
el primer disc com a solista de Sílvia Pérez 
Cruz, una cantant de registre vocal prodi-
giós, polivalent i posseïdora d’un carisma 
escènic innat que, de ben segur, traurà a 
lluir demà a la nit al Teatre Zorrilla. El tea-
tre municipal, a més, acollirà el diumenge 
la interpretació de El llibre de la selva, a 
càrrec de la Companyia Veus-veus. Les 
aventures de Mowgly, el cadell humà criat 
a la jungla, junt amb els seus inseparables 
amics, Baghera i Baloo, mostraran com un 
humà pot convertir-se en el senyor de la 
selva.

Sílvia 
Pérez Cruz 

enlluernarà el 
Zorrilla amb 
la seva veu 
i diumenge, 

els nens 
riuran amb el 

‘Llibre de la 
selva’ 

El cinema en català a preu reduït torna a 
Badalona, gràcies a la col·laboració del 
Centre de Normalització Lingüística (CNL) 
de Badalona i Sant Adrià i l’empresa que 
gestiona el Megacine al Màgic Badalo-
na. Les projeccions, que es van iniciar el 
passat 12 d’octubre, emmarcat en el Cicle 
de Cinema Infantil en Català (CINC), de la 
Generalitat de Catalunya, es farà durant 
tres caps de setmana del mes d’octubre i 
tres del mes de novembre, els dissabtes a 

les 16.15 h i els diumenges a les 12.15 
h. L’entrada presentant la butlleta costarà 
4euros si es compra anticipadament i 4,5 
euros el mateix dia de la projecció. Com 
a les edicions anteriors, les butlletes es 
repartiran a l’alumnat de totes les escoles 
i al Servei Local de Català de Badalona 
i Sant Adrià de Besòs, i també es poden 
descarregar des de www.cpnl.cat/badalona 
i www.cpnl.cat/santadria. Consulta les da-
tes i la programació al nostre web.

Torna el cinema en català i 
a preu reduït al Màgic

borada per l’Agència Catalana de l’Aigua, 
amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, com a part de les diverses acti-
vitats que es realitzen dins de la campanya 
“Badalona estalvia aigua”. Dins d’aquest 
cicle, en les properes setmanes, hi haurà 
noves activitats, com una adreçada a les 
escoles verdes de Badalona per tal que 
es treballi a l’aula la gestió sostenible de 
l’aigua. En la mateixa línia, però en l’àmbit 
ciutadà més general, es realitzaran una 
sèrie de xerrades pràctiques on es donaran 
consells per poder interpretar adequada-
ment les factures de l’aigua i com poder 
estalviar en el consum domèstic. 
“L’aigua en equilibri” es podrà veure fins 
al divendres 2 de novembre. Els horaris de 
visita són de dilluns a divendres de 8.30 a 
13.30 hores, i els dijous, també, de 16.00 
a 18.30 hores.
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