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“Cortés 
era un
coordinador 
a cargo de 
Jurado”
L’exregidor del Partit Popular parla per primera vegada 
en profunditat del cas d’extorsió i de moltes més coses.

Litigi judicial entre el govern 
local i una germandat rociera
L’entitat ha demandat tres regidors per violació de domicili, suborn i tràfic d’influències
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L’exregidor del Partit Popular, David Gómez, veu injustificat que l’hagin acusat a ell de responsable per les infraccions del coordinador, Antonio Cortés, quan realment està a càrrec de Miguel Jurado

“Me han aplicado un tercer grado sin poder defenderme”
Primero de todo, ¿cómo se siente?
Estoy dolido. En este partido he creído 
desde 1999. Llegamos con mucho es-
fuerzo, trabajo e ilusión a las elecciones. 
Ahora, creo que no han estado a la altura. 
Cuando Albiol ha necesitado ayuda, yo 
siempre he apoyado su gestión, estuviera o 
no de acuerdo. He demostrado una lealtad 
al PP que no se puede reprochar y estoy 
tocado porque se me ha dado de lado y me 
ha afectado mucho. No me esperaba una 
patada así, ni que ahora traten de hundir 
mi carrera.

¿Qué es lo que más le duele?
Por encima de los partidos están las per-
sonas y hay que tratarlas como tal. No 
entiendo qué cambia en 12 horas de una 
decisión a otra. No me parecen válidos 
los argumentos. Siento que ninguno de 
mis compañeros se ha preocupado por 
mí, ninguno me ha llamado. En parte lo 
entiendo, porque sé que están debajo de 
una doctrina y que hay personas que han 
sido presionadas y han estado advertidas a 
nivel laboral para que no hablen conmigo. 
No obstante, he recibido apoyo de compa-
ñeros del PSC, CiU y del alcalde de Sant 
Adrià. Si primamos los aspectos políticos 
por encima de las personas, poco nos que-
da para ayudar a la ciudadanía.
 
¿Se podría decir que ha vivido en tus 
carnes las maneras de hacer de este 
gobierno?
Me han dado con nuestra medicina. Me 
han aplicado un tercer grado de una mane-
ra brutal y sin derecho a defenderme. Me 
siento apaleado por mis propios compa-
ñeros. 
 
Es uno de los directos implicados. 
¿Cuál es su versión de lo ocurrido?
Primero, dejar claro que Antonio Cortés no 
es coordinador mío, sino de Convivencia 
y Participación Ciudadana, por lo que es 
coordinador del señor Miguel Jurado. 

Es el argumento del alcalde... Enton-
ces, ¿quién dirige a Cortés?  
Él está adscrito al departamento de Miguel 
Jurado y bajo su responsabilidad directa. 
Es de San Roque, de etnia gitana, y con-
vivía en el distrito con nosotros y con mi 

coordinador de distrito. Yo en ocasiones 
había advertido al señor Jurado de que 
tuviera precaución con las expresiones de 
este señor y con qué lo autorizaba porque 
podríamos tener problemas.

¿Por qué le apartan a usted? 
El alcalde primero me dice que contra mí 
no hay nada, pero que prepare los expe-
dientes de los cierres. También he de des-
tacar que el expediente de este cierre en 
concreto es de disciplina urbanística, no 
es tampoco de mi ámbito. Al día siguiente 
me llaman y el Albiol me pide la dimisión 
para salvar su imagen y la del gobierno. Le 
dije que si yo dimitía, quien quedaba man-
chado era yo. Me cesa de mis funciones y 
me dice que no ve nada contra mí, que era 
una medida temporal y que en dos o tres 
meses todo volverá a la normalidad. En ese 
momento me derrumbo y me voy a llorar al 
baño como un niño pequeño, porque creía 
que la decisión era injusta; que se me es-

  “Antonio Cortés 
era responsabilidad 
directa de Miguel 
Jurado, no mía”

  “Mis propios 
compañeros me 
han apaleado con 
nuestra propia 
medicina”

  “Jurado tiene 
montado su 
propio pequeño 
ayuntamiento 
dentro del 
Ayuntamiento”

taba aplicando un tercer grado que no se 
había aplicado, por ejemplo, con el señor 
Jurado. A él le apoyó y a mí, no, y eso se 
lo dije. Me aconsejaron que me fuera unos 
días de vacaciones, pero les dejé claro que 
a la mañana siguiente saldría a la calle con 
la cabeza bien alta porque no tengo nada 
que esconder. 

A partir de ahí....
El miércoles, el alcalde me ignora, y el jue-
ves me levanto, veo los titulares otro día 
más y decido salir a defenderme. A mí no 
me habían dado la posibilidad de defen-
derme ante los medios. No dejaron que el 
periodista de El Periódico ni ningún medio 
público de Badalona hablara conmigo. El 
jueves solicito pasarme al Grupo Mixto y 
convoco una rueda de prensa comunican-
do mi baja del partido. No fue una decisión 
fácil. Fue uno de los momentos más duros. 
Igual que el miércoles, cuando llegué a mi 
despacho y en 24 horas prácticamente me 

habían desalojado de mi lugar de trabajo. 
 
Jurado tiene más apoyo que usted?
Jurado tiene un pequeño ayuntamiento 
montado dentro del Ayuntamiento y a ve-
ces he llegado a pensar que es el alcalde 
en la sombra. Yo tenía relación con Cortés, 
pero la responsabilidad directa es de Jura-
do. Se me sacrifica a mí porque Cortés me 
nombra a mí, pero el argumento del alcalde 
de que no he controlado a mi coordinador, 
es falso, porque eso le pertocaría a Jura-
do. Las piezas del puzzle no encajan y yo 
pienso que había algo detrás de todo esto.
 
¿Cómo qué?
Una semana antes de los sucesos, había 
rumores de que el siguiente en la lista del 
PP que podía sustituirme empezaba a ce-
lebrar su entrada en el gobierno. Casual-
mente es la persona que estaba antes como 
coordinador en San Roque, el señor José 
María Díez Casquero.

Hace escasos días, se dio a conocer 
que, junto a los regidores Riera y 
Lerma, Jurado está denunciado por 
la hermandad rociera La Esperanza 
por presunta violación de domicilio, 
cohecho y tráfico de influencias.
Yo estaba presente el día que se entró en el 
local para vaciarlo. Me hicieron ir allí con 
el jefe de la Guardia Urbana y con un cerra-
jero, que reventó con una radial la puerta. 
Empezaron a desalojar todo lo que había 
dentro. Yo dije que no había orden judicial 
y que nos estábamos metiendo en un lío. 
Cuando Jurado se dio cuenta, decidió vol-
ver a dejarlo todo y precintar el local. Aho-
ra le pido al alcalde que sea coherente, y 
que si Jurado está imputado, que también 
lo cese de sus funciones.

¿Y por qué cree que no lo ha hecho?
Creo que tiene demasiado peso y Albiol 
cree que sin Jurado el Ayuntamiento no 
puede sobrevivir. Yo le dije al alcalde que 
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“Me han aplicado un tercer grado sin poder defenderme”

  “Quien ordenó 
la recaudación 
de la Guardia 
Urbana fue Miguel 
Jurado” 

  “La plataforma 
de apoyo al 
alcalde Albiol la 
crea el propio 
señor Albiol”

  “Sabemos que 
los rumanos no los 
podemos echar de 
Badalona ”

  “Las becas 
comedor no son 
una prioridad. Hay 
niños que comen 
una vez y porque 
van al colegio”

sin Jurado gobernaría mejor, sin presio-
nes, espectáculos…muchas de estas 
cosas están promovidas por este señor. 
Ya debería haberlo apartado del gobierno 
y haber proseguido con la comisión de 
investigación de las colectas y se sabrían 
muchas más cosas.

¿Por ejemplo?
Quién realmente ordenó la recaudación. 
Porque se apaleó públicamente a un guar-
dia y no hace más que cumplir una orden. 
Yo fui testigo de aquella orden. Y yo se lo 
expliqué al alcalde. 

¿Quiere decir que Jurado ordenó las 
colectas?
Yo llegué de Barcelona con el agente en 
cuestión, nos sentamos en la mesa de un 
restaurante al lado de Miguel, que estaba 
comiendo con unos empresarios. Escuché 
como Jurado les decía que necesitaba di-
nero para la fiesta de la Guardia Urbana. 
Acto seguido le dijo al guardia que reco-
giera el dinero de los empresarios. No sé 
si hubo legalidad o ilegalidad, sólo que se 
linchó a un guardia que recibió una orden 
de alguien que es realmente el impulsor de 
la situación. Lo que pasa en la Guardia Ur-
bana es muy grave.

¿Alguna vez le han presionado para 
que sea más estricto, en cuanto a cie-
rre de locales, con algún colectivo de 
comerciantes en concreto? 
Una de las premisas es que el listón había 
que subirlo en ciertos casos, como parte 
del ‘espectáculo’. Igual que ir siempre con 
mucha policía, mucho movimiento, para 
que pareciera que la reacción era inmediata 
y que las políticas son policialmente agre-
sivas, aunque al día siguiente el negocio 
volviera a abrir.

Pero usted también formaba parte de 
este espectáculo.
Yo formaba parte, sí. Siempre hemos 
querido cambiar la orientación del tema 
de las inspecciones de comercios. Era 
una prioridad. Todos mis cierres han sido 
efectuados por los técnicos, y yo nunca le 
he dicho a nadie que había o no había que 
abrir o cerrar. El criterio era perjudicar lo 
menos posible al comerciante si no había 

problemas de sanidad, eso sí. En ese sen-
tido estoy muy tranquilo. Otros quizá no 
lo están tanto. Los cierres efectuados por 
seguridad, por ejemplo, eran más políti-
cos que de contenido. Igual que la famosa 
fotografía de la calle Chile. Aquellos bares 
no habían sido cerrados de la forma más 
correcta posible. De todas maneras, el 
PP tiene una premisa que es ir contra un 
cierto colectivo social; es lo que da ren-
dimiento político, y se cumple de forma 
estricta.

¿Quién crea la ‘Plataforma de apoyo  
alcalde Albiol’?
El ideólogo es el propio Albiol, y es Mi-
guel Jurado quien empieza a mover con-
tactos para que esto vaya hacia delante 
y de adoctrinar este colectivo. Si quieres 
llevar algo así en secreto, qué mejor que 
hacerlo a través de Miguel Jurado! (risas). 
Aunque luego, a los pocos días, todo se 
acaba sabiendo en la calle. Yo nunca he 
querido participar de este tipo de cosas. A 
mi coordinador le dije que nosotros está-
bamos para gestionar la ciudad y no para 
crear más tensión y conflicto repartiendo 
este tipo de cosas.

El PP para llegar al poder tuvo que 
hacer muchas promesas. ¿Quién ha 

sido el más endeudado en este sen-
tido? 
Quienes más compromisos tenían eran 
el alcalde, Jurado y Lerma, que son los 
que más han prometido en cuestiones 
laborales. Esto siempre lo he denuncia-
do porque pasaba en San Roque. Allí se 
hizo una campaña en la que Lerma iba 
de regidor de distrito y prometió mucho. 
Allí se sacó la mayor diferencia de votos. 
Cuando llegó la hora de gobernar, Lerma 
decide que prefiere marcharse porque 

sabía que no iba a poder cumplir los 
compromisos y eso sería un problema, 
por lo que pide un cambio de distrito. 
San Roque tiene memoria y no lo perdo-
na. Sabe que este señor fue a pedir unos 
votos y que cuando tocó estar a la altura, 
les abandonó. Por eso, cuando Lerma va 
a San Roque, hay gente que le increpa. 
Me han venido muchas personas pidién-
dome lo que se les prometió. Badalona 
se merece una ciudad tranquila, que 
tenga políticos honrados, que se ayude 
a las personas.

¿Se ha engañado entonces al electo-
rado? 
Quizá se ha sido inconsciente al prometer 
cosas que no se podían cumplir una vez 

en la administración. El tema de los libros 
de texto, por ejemplo, estaba calculado en 
3 millones de euros. El desconocimiento 
era tal que, cuando nos pusimos a echar 
cuentas, vimos que para cumplir aquello 
teníamos que gastar 7 millones. También 
me siguen recordando las promesa de las 
bonificaciones del 50% de las terrazas de 
bar, que tampoco se ha podido hacer. Lue-
go hay otras cosas que sí han salido bien, 
como la policía de barrio; se puede discutir 
su efectividad y su funcionamiento, pero 

eso se cumplió. 
¿Cuánto vale una promesa electoral?
La solución adoptada para el tema de los 
libros creo que al final no ha sido la mejor. 
Es tirar dinero a la basura, pero entiendo 
que la presión en la calle era muy grande y 
era una de las banderas de promesa elec-
toral. Al final, de esos 2 millones se tendría 
que haber destinado una parte a becas co-
medor, porque ahora el absentismo escolar 
en determinados barrios aumentará, y es 
muy preocupante. Realmente hay niños 
que hacen su comida más importante del 
día en la escuela gracias a una beca de este 
tipo.

Si esto es cierto, si sabían que redu-
cir la aportación para las becas se 
traduciría en esto, ¿cómo no pueden 
priorizarlo? 
Porque no es prioridad política. Porque 
seguramente sea prioridad política que 
las calles estén limpias, aunque tampoco 
lo están. Es más rentable hacer una gran 
intervención policial o que la Unidad Ome-
ga saque a palos a alguien de un casal 
independentista, porque es lo que más 
se comenta. Política de aparador, no para 
afrontar los problemas.

¿En qué posición queda usted ahora?
Continúo ostentando el cargo de regidor 
pero no pertenezco a ningún grupo políti-
co. Ahora me dedicaré a estar en la calle, 
a escuchar a ciudadanos, a comerciantes, 
a asociaciones de vecinos, a defender pro-
blemas del barrio; presentaré mociones, 
instancias, y trabajaré fuera de la disciplina 
del PP, y dispuesto a llegar acuerdos con 
la oposición, e incluso con el gobierno. Si 
lo que piensa el gobierno es que despre-
ciándome a mí van a conseguir algo, están 
equivocados.

¿Quiere añadir algo más a todo lo que 
hemos comentado?
Que nadie se piense que yo me quedo afe-
rrado a una silla por 1.000 euros, sino por 
una cuestión de honorabilidad. 

Llegeix l’entrevista complerta al nos-
tre web www.diaridebadalona.com
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Disputa judicial entre la germandat rociera de La 
Esperanza i l’Ajuntament per l’ocupació d’un local

S’obre un nou front conflictiu pel govern 
municipal. La germandat rociera La Espe-
ranza ha interposat denúncies per vulnera-
ció de domicili i per tràfic d’influències i su-
born contra el regidor de Seguretat, Miguel 
Jurado, el primer tinent d’alcalde, Ramon 

L’entitat denuncia que el govern entrà a la força a la seva seu; el Consistori acusa la germandat d’ocupació il·legal

El govern vol apujar les 
taxes i els preus públics 
un 6% a ritme d’IPC

Riera, i l’edil del Districte de La Salut, Salva-
dor Lerma. La corporació local, per la seva 
part, també s’ha querellat contra l’entitat per 
no abandonar, a instàncies administratives, 
el seu local, objecte i causa de la disputa 
judicial. Al llarg de l’any, el Consistori ha 

intentat reubicar a associacions de tota la 
ciutat en emplaçaments municipals amb 
l’objectiu de deixar de pagar lloguers i es-
talviar recursos. Arran d’aquesta política 
d’austeritat, el conflicte comença a princi-
pis del passat maig, l’Ajuntament informa 

El govern municipal va presentar dilluns la pro-
posta inicial pels preus públics i taxes relatives 
a 2013 amb diverses qüestions a destacar. La 
majoria seran actualitzades en relació amb la 
pujada de l’IPC d’un 6,2% entre l’agost de 2010 
i el de 2012. L’Impost de Bens Immobles, un 
dels que afecta a un nombre major de ciutadans, 
augmentarà només un 3%, donat que a princi-
pis del present curs es va haver d’incrementar 
en un 10% a petició de l’Estat. Això sí, comptarà 
amb subvencions del 80% per a les persones 
que cobrin la renda mínima d’inserció. El plan-
tejament inicial, a més, inclou la congelació de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

  Tres regidors 
denunciats 
per violació de 
domicili, suborn i 
tràfic d’influències

  El PP recalca 
que el local és seu 
i que la germandat  
l’ocupa il·legalment

Els comptes municipals de 2013 
es reduiran en 10 milions

També en l’àmbit econòmic, els membres del 
govern municipal han donat pistes els darrers 
dies de la cara que tindrà el proper pressu-
post. Els comptes de 2013 es veuran reduïts 
en 10 milions d’euros respecte d’aquest any, 
un 6,5% aproximadament, pel que la xifra 
total quedaria en 140 milions. Així ho va con-
firmar a finals de la passada setmana l’alcalde 
Garcia Albiol, i el primer tinent d’alcalde, Ra-
mon Riera, el dilluns. El batlle va tornar a re-
cordar que la delicada situació de les arques 
de l’Ajuntament és deguda al deute que va 
deixar “el malbaratament del passat”. Riera, 
per la seva part, va destacar que el PP intenta 
equilibrar ingressos i despeses perquè, diu, 
“la capacitat recaptatòria i econòmica de la 
ciutat és la que és”.
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a la germandat que ha d’abandonar la seva 
seu i li ofereix una alternativa a una escola 
de Lloreda. Passats quasi tres mesos, el 
regidor Miguel Jurado es va presentar al 
local i el va obrir amb intenció de buidar-
lo; l’edil, però, va retrocedir, el va tancar i 
el va precintar tal i com encara avui es pot 
apreciar. Des de La Esperanza, critiquen 
que el que s’ha intentat des del maig ha es-
tat fer-los fora i que s’han comès diverses 
irregularitats. El vicepresident i advocat de 
la germandat, Cristóbal Barea, explica que 
Jurado va accedir de forma il·legal a la seu 
de l’entitat i que es va retractar perquè no te-
nia ordre judicial. La versió governamental, 
no obstant, és que la titularitat del lloguer 
és municipal i que, per tant, les autoritats 
poden accedir-hi quan vulgui. De fet, Jura-
do esclareix que si aquell dia no va buidar 
el local, va ser per la desmesurada quan-
titat d’objectes, “fins i tot tanques d’obra”, 
que hi havia dins. L’Ajuntament assegura 
que des de l’1 d’agost la germandat té a 
la seva disposició les claus del seu espai 

per entrar i emportar-s’ho tot, però que al 
no haver-hi cap voluntat de procedir per 
la seva part, l’entitat ha estat denunciada 
al Contenciós-Administratiu per ocupació 
il·legal. Cristóbal Barea, però, puntualitza 
que no trencaran el precinte si no és davant 
d’un jutge que obri el local i elabori un acta 
oficial per saber si tot continua tal i com es-
tava abans de la irrupció de Jurado. “A la 
nostra germandat hi havia 25.000 euros en 
estris i objectes i 6.000 en efectiu”. L’altra 
part de la denúncia acusa, a més de Jurado, 
els regidors Riera i Lerma, i el president de 
la Federació d’Entitats Culturals Andaluses 
de Catalunya (FECAC), Francisco Garcia 
Prieto, de posar-se d’acord per pressionar 
l’entitat rociera i fer-la fora de la seva seu 
social a canvi d’augmentar les subvencions 
municipals per a la Fira d’Abril. El tinent 
d’alcalde Riera esclareix que l’únic que va 
dir-li a Garcia Prieto és que si les despe-
ses de lloguer d’entitats andaluses dismi-
nueixen, les aportacions per les casetes de 
la fira podrien ser una mica majors.

(IVTM) i l’Impost sobre l’Increment de Valors 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) 
-plusvàlua-. Una novetat que ha cridat molt 
l’atenció ha estat la intenció d’establir una taxa 
de 200 euros quan els conductors requerits en 
un control d’alcoholèmia demanin una segona 
prova de contrast. D’altra banda, es mantenen 
la totalitat de les bonificacions, deduccions i 
quotes reduïdes que prenen com a referent les 
situacions personals; les activitats econòmi-
ques i la creació d’ocupació; la protecció del 
medi ambient i determinades obres.  El primer 
filtre que haurà de passar la proposta de preus i 
taxes serà el Ple corresponent al mes d’octubre, 
que se celebrarà la setmana pròxima. 
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Un incendi va provocar dimecres el desa-
llotjament d’una fàbrica del carrer Alfons 
XII de Badalona. El foc es va originar a 
la tercera planta de l’edifici Roma i va 
cremar totalment una de les seves sales. 
Els pisos superiors de les instal·lacions, 
que consten de vuit en total entre tallers 
i oficines, van quedar afectats pel fum. 
Tothom va poder sortir pel seu propi peu, 
tot i que sis persones van ser intoxicades 
per inhalació de fum, tres d’elles policies. 
Els fets van tenir lloc cap a les 16.35 i 
els Bombers de la Generalitat van donar 

Sis intoxicats lleus en 
l’incendi d’una fàbrica al 
barri de Sant Roc

El 2010, a finals del darrer mandat, l’empresa 
FCC, encarregada de la neteja de la ciutat, 
va ampliar la seva flota de vehicles i això va 
comportar un problema que es va preveure 
poc o res: el pàrquing de l’entitat privada, si-
tuat en el tram de l’avinguda Cerdanya entre 
Molí de la Torre i la carretera de Can Ruti, es 
va quedar petit per les noves incorporacions. 
La solució temporal que es va prendre va ser 
tancar al trànsit el carrer de Cerdanya perquè 
els camions de l’empresa poguessin aparcar 
allà mateix.  A dia d’avui, tot continua igual 
i des de l’Associació de Veïns de La Morera 
expliquen que han demanat insistentment 

L’AVV de La Morera impulsa la 
reobertura del carrer Cerdanya

  L’avinguda va 
ser tancada fa uns 
dos anys perquè 
els vehicles de la 
neteja aparquessin

  L’Ajuntament 
obrirà un carril en 
direcció Pomar de 
forma provisional

explicacions sobre les idees de l’Ajuntament 
per solucionar aquest entramat. En una reunió 
abans del passat estiu, l’Ajuntament els va ex-
plicar que es presentava un procés difícil. En 
efecte, el regidor de Via Pública, Daniel Gracia, 
confirma que existeix la idea de traslladar el 
viver de plantes que hi ha al costat del parc de 
neteja i així ampliar aquest últim. El problema: 
el cost d’1,5 milions d’euros que, diu Gra-
cia, costaria tota la operació. El president de 
l’entitat veïnal, Josep Rubiales, lamenta que el 
tall de Cerdanya va canviar la rutina de molts 
ciutadans de la zona i obliga a desviar-se fins 
el lateral de la B-20, sovint amb un trànsit molt 

dens. L’AVV va seguir pressionant fins al punt 
de plantejar-se una demanda judicial. Final-
ment, però, l’associació va convocar per la se-
tmana passada una acció veïnal que consistia 
en retirar les tanques que barren el pas dels 
cotxes i començar a circular de nou. Davant 
d’aquesta possibilitat i el malestar dels ciu-
tadans, l’Ajuntament va cedir i assegura que, 
també de forma provisional fins que es tinguin 
els recursos per ampliar el pàrquing, s’obrirà 
un dels carrils del vial, en direcció Pomar. Més 
enllà, Gracia explica que, pel moment, no hi 
ha dates marcades per dur a terme el trasllat 
del viver de plantes ni una ubicació alternativa.

el foc per extingit cap a les cinc de la tar-
da. L’alarma es va encendre durant uns 
minuts quan es pensava que tres perso-
nes van quedar atrapades a l’interior; no 
obstant, tot va acabar en un esglai, ja que 
els implicats van aconseguir escapar per 
una de les sortides de l’edifici. Els lleus 
afectats pel fum van ser atesos i donats 
d’alta de forma immediata pel Servei 
d’Emergències i fonts policials van con-
firmar poques hores després que totes 
les empreses havien pogut tornar a les 
instal·lacions.
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Entren en funcionament els autobusos 
nocturns entre Can Ribó i Pompeu Fabra

  Circulen de 
3.30 a 6.30 hores, 
en intervals de 10’ 
i són gratis pels 
clients dels locals

  El govern local 
explica que l’ús del 
servei no ha estat 
massa alt i que cal 
anar adaptant-lo

Aquesta cap de setmana ha entrat en funcio-
nament el nou servei d’autobús llançadora 
entre la zona d’oci del polígon de Can Ribó 
i la parada de metro de la línia 2 de Pompeu 
Fabra, amb una parada intermitja a la zona 
situada entre l’edifici del Viver i els Jutjats. 
L’autobús funciona de les 03.30 hores a les 
06.30 hores, les matinades de divendres a 
dissabte i de dissabte a diumenge. El seu 
objectiu és facilitar als clients de les discote-
ques i bars musicals de Can Ribó el transport 
fins al metro. El servei, prestat per TUSGSAL, 
consta de dos autobusos, amb una freqüèn-
cia de pas de 10 minuts, i és gratuït pels 
clients dels establiments col·laboradors. El 
cost de la iniciativa l’assumeixen en la seva 
totalitat els establiments d’oci nocturn de 
Can Ribó; els bars i bars musicals paguen 
37 euros cada nit i les discoteques, 74. 
L’Ajuntament, per la seva part, destina una 
patrulla de la policia a acompanyar cada au-
tobús durant el seu trajecte.  El regidor de 
Seguretat, Convivència i Participació, Mi-
guel Jurado, manifesta que la sensació des-
prés del primer cap de setmana de servei és 
“positiva”; Jurado és prudent i afirma que és 
aviat per fer una valoració encertada, ja que, 
per exemple, la ocupació dels busos ha estat 
més aviat baixa degut a la manca de difusió. 

Amb el pas de las setmanes, explica, s’anirà 
informant i veient si cal reforçar o disminuir 
el servei en determinades franges horàries 
–de 5 a 6.30 l’afluència ha estat major- i si 
són més concorreguts divendres o dissab-
tes, per exemple. El fet que una patrulla de 
la Guàrdia Urbana i una altra dels Mossos 
d’Esquadra acompanyin els busos en el seu 
recorregut per seguretat ha despertat críti-

ques i comentaris en certs sectors civils i 
polítics. En aquest sentit, l’edil de Seguretat 
exposa que no s’ha de veure només com 
una “escorta” dels vehicles, sinó també com 
una vigilància constant de les vies amb més 
afluència de persones entre la zona d’oci i el 
centre de la ciutat. Així mateix, recalca que 
aquests efectius ja estaven fins ara desti-
nats a la zona d’oci durant les nits, però ara 

tindran una rutina i un recorregut  constant. 
Els gerents de la discoteca Titus i del Sarau 
08911, Ramón Fonollà i Miquel Fonollà, 
coincideixen en què el cost de la iniciativa 
“valdrà la pena si la gent s’acostuma a fer 
servir aquest autobús i surt més ràpidament 
del polígon”. “Serà un benefici per al veïnat 
i en aquest cas tothom hi sortirà guanyant”, 
afegeixen.

El servei es valora positivament, tot i que l’Ajuntament afirma que s’ha de publicitar més
Els dos cementiris de Badalona, el Cementi-
ri de Sant Pere i el Cementiri del Sant Crist, 
tindran uns horaris especials amb motiu de 
la celebració de la Diada de Tots Sants. El de 
Sant Pere, o Cementiri Nou, obrirà el diu-
menge 28 d’octubre, de 8 a 18 hores, i el dia 
1 de novembre, de 8 a 19 hores; s’habilitarà 
una zona d’aparcament provisional. El de 
Sant Crist, o Cementiri Vell, obrirà els dies 
27, 28, 29, 30 i 31 d’octubre, de 8 a 18 hores, 
i el dia 1 de novembre, de 8 a 19 hores. Hi 
haurà un servei d’escales durant els dies 27, 
28, 29, 30 i 31 d’octubre, i 1 de novembre. 
També durant aquests dies hi haurà un ser-
vei especial d’autobusos de TUSGSAL (901 
51 11 51) que cobrirà els recorreguts entre 
diferents barris i el Cementiri de Sant Pere. A 
més, la línia 3 de de busos arriba els diumen-
ges i dies festius al Cementiri de Sant Pere. 

Serveis 
especials per 
la diada de 
Tots Sants
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        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT - UCAM MÚRCIA

5a Jornada Acb. Pavelló Olímpic de Badalona (12:30) RàdioB (94.4 fm)

A fer-se forts a l’Olímpic

El vestidor del Fiatc Joventut està unit i 
treballa en una sola direcció. Tot i caure a 
Vitòria sense tenir opcions, no hi ha hagut 
temps per les lamentacions i l’equip pensa 
únicament en el partit contra el Múrcia sa-
bent que el que va passar al Buesa Arena 
els ajudarà a millorar. “La derrota serveix 
per fer veure als nous que en aquesta lliga 
hi ha equips molt forts i per entendre tots 
plegats que qualsevol equip et poc guan-
yar”, explica Nacho Llovet, que diumenge 
va estrenar titularitat. El propi Llovet ha 
marcat una línia que han seguit les dife-
rents declaracions des del vestidor: “Hem 

BERNI RODRIGUEZ

JOSEP FRANCH

MATT GATENS

MARCUS LEWIS DAVID BARLOW

UCAM MÚRCIA
Entrenador Oscar Quintana

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

PERE TOMÀS

COREY FISHER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY SITAPHA SAVANÉ

de centrar-nos en el proper partit, que és a 
casa i contra un rival directe que pot estar 
a la mateixa alçada que nosaltres”. Des-
prés de rebre el Múrcia, els verd-i-negres 
viatjaran a Fuenlabrada i s’enfrontaran a 
l’Olímpic contra el Valladolid. Un calen-
dari assequible que Manny Quezada no va 
voler comentar perquè “ara mateix només 
ens fixem en el proper partit a casa con-
tra el Múrcia, contra el qui haurem de fer 
un molt bon partit per guanyar”. Concen-
tració màxima per rebre el conjunt dirigit 
per Josep Franch que torna a l’Olímpic per 
segona vegada. Els “pimentontes” tenen 

el mateix balanç que el Fiatc Joventut (2-
2) i com els verd-i-negres, han transmès 
bones sensacions en els primers partits de 
lliga. Tot i perdre Augustine i Udoka, els 
pilars de l’any passat, s’han reforçat amb 
Marcus Lewis -el 3r jugador més valorat de 
la lliga amb 21,5 per partit- i complements 
treballadors com Gatens, Berni Rodriguez i 
Tillie.  A l’Olímpic s’hi enfrontaran el 5é mi-
llor atac (la Penya) contra el 6é (el Múrcia), 
de manera que qui imposi la seva defensa 
tindrà molts números de guanyar.

Després de la 
desfeta a Vitòria 
el missatge ha 
estat unànime: 
Cal fer-se forts a 
casa

Gran selecció de bolets frescos 
 de temporada

Les millors castanyes Gallegas 
 i moniatos per celebrar 
 la Castanyada

C. Lleó, 
44 i 65 
Badalona 
Centre

93 464 01 79
658 86 93 18

¡Selecció de fruits de la Tardor 
a les nostres botigues!
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 Estudiantes  - València
  Valladolid  -  Bilbao
 Obradoiro  -  Cajasol
 Gran Canaria  -  Cai
  Barça -  Canaries
 GBC -  Fuenlabrada
                                       Unicaja - Manresa
 Fiatc Joventut  -  Múrcia
 Madrid -  Baskonia 

Propera Jornada (5)

Classificació

  Equip  G P

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

Resultats 1a Jornada

Fuenlabrada- Unicaja                   58-73
Cajasol- Gran Canària                    74-63
Bilbao - Estudiantes                  86-85
Canaries- Madrid 86-88
Múrcia - GBC 77-75
Baskonia - FIATC Joventut                   92-76
València - Obradoiro                   68-64
Cai - Barça 50-65
Manresa - Valladolid 81-83

Foto: Charly Mula - EFEDOS
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Jugadors RECOMANABLES
1.- Raulzinho Neto. Està “on fire”. Ha de ser un fixe en el nostre equip
2.- Rudy. En minuts i en forma és un crack. Obligatori ja! 
3.- Gaffney/Marcus Lewis. Tots dos sumaran molt
Jugadors a EVITAR
1.- Granger. Tot i ser el imllor base del joc, a aquest preu no el fitxaria
2.- Nocioni. Crec que pot fer entre 15 i 20, però és car i hi ha molt de risc 
de que baixi broker
3.- Vitor Faverani. Té tots els ingredients per ser venta obligada. Irregular 
i pocs minuts.

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Amb la col·laboració de:

Josep Franch: ”El que vaig viure 
l’any passat m’ha fet més fort”
Josep Franch torna a Badalona di-
rigint el segon projecte del Múrcia, 
que busca ser més sòlid que el de 
l’any passat.
Aneu 2-2 però des de fora les sensa-
cions semblen molt bones, oi?
Si. Podríem anar 3-1 però se’ns va escapar 
el partit de València. Les sensacions són 
bones i ens trobem molt còmodes.
Marcus Lewis està sent la sorpre-
sa del Múrcia. Què ens en pots dir 
d’ell?
És un pivot atípic perquè és força baixet, 
però ho supleix amb molta intensitat i és 
molt ràpid davant de pivots més grossos.
L’any passat no vas fer un bon partit 
a Badalona (-3 de valoració). Què et 
diu el cos aquesta setmana?
Em trobo bastant millor que l’any passat 
en que tot va anar molt ràpid des que vaig 
fitxar pel Múrcia i vam anar a Badalona a la 

jornada 2. No estava prou preparat. Aquest 
any és diferent. Estic més preparat per 
aquest partit.
Ets millor jugador que quan vas 
marxar de Badalona?
Si. L’any passat em va servir molt per mi-
llorar la duresa mental. Passar una tempo-
rada en posicions vermelles et dona una 
fortalesa que afecta al teu joc i a la manera 

Fisher (7), Quezada (9), Pere Tomàs (4), 
Llovet (9), Kuzmic (6) -cinc inicial- Eham-
be (8), Trias (-), Gaffney (16), Ventura (-), 
Barrera (-) Savané (8).

92
Heurtel (2), Caseur (13), San Emeterio 
(14), Nocioni (13), Lampe (14) -cinc ini-
cial- Oleson (14), Cabezas (12), Bjelica 
(9), Sonseca (3).

FIATC JOVENTUT 

76

CAJA LABORAL

El Fiatc Joventut no té 
opcions al Buesa Arena

La Penya no va poder repetir la victòria de 
l’any passat a la pista vitoriana i va caure 
per 92 a 76 sense tenir opció a competir. 
Des del principi del partit, amb un 5 ini-
cial amb 4 canvis respecte el de les altres 
jornades, els de Salva Maldonado van en-
caixar un 10 a 0 irrecuperable. Amb més 
cap que cor i fent el bàsquet que pretenien 
fer, el Fiatc Joventut es va posar a 6 punts 
abans del descans (44 a 38), però Oleson 
va anotar un triple abans d’acabar el quart. 
De fet, el Baskonia va sumar punts en 3 de 
les 4 jugades de final de període. En els 
primers minuts de la represa, la Penya va 
treballar per tenir alguna opció, però van 
perdonar en jugades de contraatac i els Foto: Josu Izarra

Foto: Tolo Parra

vitorians van castigar en les jugades pos-
teriors (54 a 40). A l’últim quart, sense for-
ces per intentar-ho, els dos equips es van 
deixar anar fins el 92 a 76 final.
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El Palau Olímpic reviurà el retorn de Josep Franch, el base que fa dos anys estava a la Penya 
i que va decidir marxar. Alguns el van criticar, d’altres el van elogiar i d’altres no van entendre 
que deixés la Penya per anar al Múrcia, fet mai vist fins ara en la història de l’ACB. En l’esport 
sempre passa que tothom té una opinió diferent. I em sembla molt bé. Jo, personalment, sempre 
l’aplaudiré encara que quan vingui a jugar contra la Penya el xiularé durant els 40 minuts que 
jugui contra el Fiatc Joventut. Abans i després del partit no. I sempre l’aplaudiré perquè en Josep 
és un dels nostres. És badaloní i, a banda de ser soci de la Penya ,és més verd-i-negre que molts 
que han viscut del club durant molts anys entrenant o jugant. Algú creu que la màxima il·lusió del 
Josep quan estava començant al Joventut no era arribar un dia a triomfar al primer equip? Igual 
que en Pau Ribas o el Pere Tomàs portava mil anys al club. L’altre dia llegia un article del Julian 
Felipo a El Mundo Deportivo titulat “El club de las oportunidades” on explicava els molts juga-
dors que han sortit del planter de la Penya en els últims nous anys. En són 17. Des de Marc Rubio 
fins a Guillem Vives: Ricky, Ribas, Henk, Franch, Pere Tomàs, Joan Tomàs, Jelinek, Eyenga, 
Ventura, Todorovic, Llovet, Suárez, Homs, Bassas i Barrera. Tots ells marcats per la presència de 
Rudy Fernández com a bandera d’un dels millors jugadors de la història del club juntament amb 
Ricky. Dos fores de sèrie. Únics. Però per tenir fores de sèrie s’han de fer moltes apostes. I la Pen-
ya les fa. L’altre dia parlàvem de no perdre símbols com el Pere Tomàs. Ara ja renovat penso que 
això no s’hauria de perdre mai ni a la Penya ni a cap club de l’ACB. No hi ha símbols. El símbol 
del Madrid és el Rudy i, igual que el Josep Franch, és un dels nostres. Els problemes econòmics 
malauradament ha fet que aquest any hagin continuat les fuites (Todorovic, Norel, Jelinek...) i els 
que despuntin una mica seguiran marxant però encara que juguin al Barça, al Madrid o a on sigui 
no hem d’oblidar mai qui són un dels nostres. Josep Franch n’és un d’ells. Per això l’aplaudiré. 

Josep Franch, un dels nostres

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

d’afrontar els problemes.
Marko Todorovic ha marxat sense 
fer una temporada sencera. Entens 
que passin coses com aquesta?
A vegades costa una mica d’entendre per-
què la Penya és el club que va apostar per 
ell i després de tant d’esforç sap greu no 
haver pogut gaudir més del seu joc
Has seguit en contacte amb els com-
panys que encara queden a Badalo-
na?
Si, m’agrada estar en contacte amb els 
meus amics. Vaig parlar amb en Pere la 
setmana passada quan va renovar i me 
n’alegro molt per ell.
Com veus des de Múrcia el procés 
cap a la Independència?
Penso que aquesta idea cada dia agafa més 
força en el poble català i que si la gent en 
parla, cal escoltar-la i tenir-la en compte.
Llegeix l’entrevista sencera al web
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Sant Gabriel - Levante L. P.

Real Sociedad - FC Barcelona

Valencia - Lagunak

Atlético Madrid - P. Saragossa

Llanos Olivenza - Sevilla

Rayo Vallecano - Collerense

Espanyol - Llevant

Huelva  - Athletic Bilbao

La Jornada 

Sevilla - Sant Gabriel 

Barcelona - Huelva

Lagunak - Real Sociedad

P. Saragossa - Valencia

Levante L. P. - Atlético Madrid

Collerense - Llanos Olivenza

Llevant - Rayo Vallecano

Athletic Bilbao - Espanyol

Propera Jornada (dijous 1/11/2012)

Qui va ser revelació, contra qui ara és revelació
Després d’unes setmanes sense com-
petició, la Primera Divisió del futbol 
femení estatal es reprèn aquest cap de 
setmana, per continuar en la jornada 
de Tots Sants i seguir el proper cap de 
setmana. Així, un intens calendari que 
comença diumenge amb el Sant Gabriel 
Femení com a local, rebent (11h) el Le-
vante Las Planas de Sant Joan Despí. Hi 
ha qui pensa que aquest serà un matx 
molt interessant, perquè d’alguna mane-
ra farà que el conjunt adrianenc s’adoni 
de com era ell fa un parell temporades, 
quan debutava per primera vegada a 
l’elit del futbol femení i, no només com-
plia l’expedient, sinó que començava a 
convertir-se en l’equip revelació d’aquell 
curs 2010-2011. I és que el Levante Las 
Planas està fent mèrits per ser una de 
les agradables notícies del grup, ja que 
tot i ser equip novell a la competició 

s’ha col·locat entre els vuit primers, 
amb més punts que el mateix Sangra, 
com els aconseguits en la seva victòria 
davant l’Espanyol i el seu empat a Valle-
cas. Les de Taka faran bé de no refiar-se 

Sant Gabriel Femení

d’un equip que per ara no té urgències. 
Si se’n refia i no puntua, llavors tocarà 
a viatjar a Sevilla per Tots Sants, en un 
desplaçament llarg i incòmode, davant 
un rival més necessitat. 

  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

  Equip  PTS GF GC

 1. Olímpic 24 10 2
 2. Huracán 23 14 4 
 3. L’Hospitalet 22 22 8
 4. Llevant B 20 16 9
 5. Alcoià 20 15 10 
 6. Espanyol B 18 11 8
 7. Prat 15 11 8
 8. Ontinyent 15 9 14
 9. Reus 14 13 10
 10. Vila-Real B 14 12 13
 11. Sant Andreu 14 10 11
 12. Llagostera 13 15 14
 13. Atlètic Balears 13 8 7
 14. Constància 11 7 8
 15. Mallorca B 10 7 9
 16. Badalona 10 6 9
 17. Binissalem 9 5 14
 18. Nàstic 8 9 12
 19. València B 7 10 22
 20. Oriola 6 5 11
21. Yeclano 5 7 19

Classificació 2a B GRUP 3

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

Propera Jornada

Resultats 10a Jornada

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

 CF BADALONA-LLEVANT B LA PRÈVIA

11ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Camp del Centenari - Diumenge 28 d’octubre del 2012 a les 17.00 - Àrbitre: Leo Ollo (col·legi navarrès)

Respondre a la situació límit mostrant les 
urpes, esgarrapant-ho tot, enfadant-se i 
tirant d’orgull. Els animals acorralats con-

perances. Per impulsar-se cal agafar força, 
cal esforçar-se, és indispensable creure en 

tra la paret no s’acovardeixen, treuen forces 
d’on no n’hi ha. Que la circumstància sigui 
d’alarmant urgència, és raó de més perquè 

el Badalona contesti per fi amb una victòria 
que esvaeixi complexos i subministri es-

el que s’està fent. La primera part de la 
derrota contra l’Atlètic Balears diumenge 
passat evidencia que el Badalona sap ju-
gar a futbol, però està pendent de saber 
trobar la seva sort. El partit d’aquest cap 
de setmana contra el Llevant B podria 
ser la primera pedra del camí del pro-
grés, el inici de la remuntada. 
El Camp del Centenari examinarà nova-
ment al seu Badalona. Però l’equip no 
s’ha de sentir analitzat, ha de saber lluir 
per necessitat i per capacitat. El Llevant 
B està sent una de les sorpreses del 
curs. És quart i porta el doble de punts 
que el Badalona. Que això no serveixi de 
pretext.

LLEVANT B
Entrenador José A. Gómez

Juanma

Andy

Roger

Provencio

Rosa Selfa

Carlos
Moyano Mossa

Garabato

Morales

El Balears guanya sense 
haver de ser millor

Estadi Balear
Mackay Marcos

 Dani Guillén  Sobregrau
Rojas Marcelo
Castillo  Pelegrí
Sastre Bermudo
David Sánchez Xavi Muñoz
Mahoto Javi Moreno (Bueno 46’)
Roque  Joaquin
Femi (Juanpe 87’)  Robert (Ferrón 67’)
Christian (Mathias 46’)   Bayón (Juanma 80’)
Perera  Gabri

Pep Sansó Albert Càmara
Àrbitre:Melián Socorro (col·legi de Las Palmas)
GOLS: 1-0, Roque (minut 22); 
2-0, Castillo (minut 37)
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BALEARS          BADALONA

Darrerament, el Badalona no trobava la 
manera d’arribar a la porteria rival. Ho 
feia de manera maldestre i obtusa. Fruit 
d’aquesta manca de perícia per inquietar 
l’arc contrari, els rivals necessitaven de 
ben poc per treure punts al Badalona. Diu-
menge, contra l’Atlètic Balears, els de Cà-
mara van desviar-se de la senda habitual. 
El nou camí, durant la primera part, va dur 
a la porteria dels mallorquins. Però llavors 
va fallar la punteria. Quan no és per la fal-
ta de creació d’oportunitats, és per la falta 
d’habilitat per concloure-les amb encert. El 
discret Atlètic Balears va fer poc però va 
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encertar a marcar. Va ser en la primera 
part i per partida doble. En la segona 
meitat, el Badalona no va canviar res.

La necessitat de vèncer, el major estímul
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Montgat i Santa Coloma guanyen amb ofici 
Per fer-ho bé a la Copa Catalunya cal ser fort 
a casa. Per estar en el grup de capdavanters, 
a més d’això cal esgarrapar victòries a domi-
cili. I aquest any és molt difícil perquè no hi 
ha cap equip que cedeixi fàcilment un partit. 
Montgat i Santa Coloma ho van patir però es 
van acabar enduent el triomf. El Montgat ho 
va fer a Salt per 48 a 53. La pista gironina 
havia estat inexpugnable pels de Xavi Bassas 
que aquest cop van tirar d’ofici i van acabar 
anul·lant un Salt que va estar molt erràtic. 
Els Montgatins van imprimir un ritme molt 
alt des del principi, com en el dia del Sant 
Cugat, i van aconseguir el primer avantatge 
del partit amb Camins i Cuesta com a pro-
tagonistes (5 a 19). Llavors el salt va travar 
el partit, a igualar el marcador amb un lent 
parcial (23 a 21) i a demostrar que a la seva 
pista no s’hi guanya fàcilment. De fet, aquest 

bloc de jugadors va aconseguir estar dues 
temporades seguides sense perdre a casa. El 
matx va seguir igualadissim, i els equips van 
haver de lluitar cada cistella per arribar al final 
del tercer quart amb empat a 38. Llavors Mo-
rales i Cuesta van capitanejar l’últim esforç 
aprofitant el mal dia en atac del Salt (25% en 
tirs de camp) i l’excel·lent defensa de Sergio 
Salvador sobre Torrent. Entres els dos juga-
dors van sumar 11 punts en els últims minuts 
per aconseguir el triomf montgatí.
El Santa Coloma es fa fort a Mataró 
Els de Cristian Bañuelos, novament amb 9 
jugadors, va guanyar per 66 a 74 a la pista 
del Mataró, el vigent campió del grup. Els 
colomencs van tornar a treballar per deixar el 
partit a la mitja part (26 a 43) i no haver de pa-
tir el cansament físic a l’últim quart. El mateix 
guió que en els últims partits però amb dife-

  Equip  G P

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

Classificació

Natzaret - Figueres                   76-66
Salt- Montgat                    48-53
Prat - UBSA                  90-84
Mataró - Santa Coloma 66-74
Arenys - Barberà 71-66
Mollet B - Blanes                    99-79
Quart - El Masnou                   96-63
Sant Josep- Sant Cugat 66-70

Resultats 1a Jornada

 UBSA  - Mataró
  Sant Cugat  -  Figueres
 Montgat  -  Mollet B
 Santa Coloma  -  Arenys
  El Masnou -  Natzaret
 Blanes -  Prat
                                     Barberà -  Quart
 06/12 Sant Josep -  Salt

Propera Jornada (7)

rents protagonistes. Aquest cop els germans 
Balagué no van estar encertats com sempre 
i es van quedar amb només 14 punts entre 
els dos. La referència anotadora va ser Albert 
Berenguer, que tornava a l’equip després de 
dues jornades i va trobar l’ajut de Merchant 
-va tornar a jugar 38 minuts!-, Armand Solé i 
Joel Rodriguez. 
El Natzaret torna al camí de la victòria
Després de 4 derrotes seguides a domicili, el 
Natzaret tornava al pavelló dels Països cata-
lans per rebre l’Adepaf Figueres, el cuer de 
la lliga. Els de Vidal Sabaté no van fallar i es 
van endur el partit per 76 a 66 sense patir pel 
triomf. Els badalonins van tornar a practicar 
el seu joc dinàmic, amb una constant de de-
fenses variables i es van arribar a posar 20 
punts amunt. Dissabte els germans Vallmajó 
no van estar encertats i van anar de més a 
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Poliesportiu

Les pistes d’atletisme 
viuran diumenge els 
Jocs Socials de l’UGE

El Club Tennis Taula 
Badalona reclama un 
local més gran  

Diumenge al matí des de dos quarts de 
deu i fina a la una del migdia les pistes 
d’atletisme Paco Àguila es viurà una nova 
edició dels Jocs Socials de la Unió Gim-
nàstica i Esportiva de Badalona. D’aquesta 
manera s’iniciarà la nova temporada 
d’atletisme d’aquest curs amb la presècia 
d’esportistes i familiars que convertiran 
les instal·lacions en una festa de l’entitat 
perquè hi pot participar qualsevol persona 
que hi sigui present. També es premiarà als 

L’entitat està creixent sense fre i el tennis 
taula -més conegut com a ping pong- està 
augmentant l’interès dels més joves. El 
club està ara mateix  al centre de la badalo-
nense però s’ha quedat molt petit. L’entitat 
ja té més d’un cententar de jugadors i quan 
s’entrenen hi ha moltes deficiències com la 
dutxa o l’enllumenat. Ara mateix només hi 
ha cinc taules de tennis taula per practicar 
aquest esportn però són insuficients. El 
president de l’entitat Marc Serra conside-

diferents ateltes del club que han obtingut 
èxits esportius aquesta passada tempo-
rada 2011/2012 a qui lliuraran diplomes. 
Després hi haurà un pica-pica per tots els 
assistents. El president David Gallego ha 
aconseguit que socialment la Unió Gim-
nàstica i Esportiva de Badalona continui 
creixent com va quedar demostrat dissabte 
passat en l’exposició on hi havia diferents 
fotografies de tota la gent que hi ha format 
part des del seva fundació el 1926. 

ra bàsic poder ampliar les instal·lacions i 
tenir un altre local. El Club Tennis Taula 
Badalona ja té converses amb l’Ajuntament 
de la ciutat.L’equip sènior va perdre la 
plaça de la segona divisió el curs passat 
i té com a objectiu recuperar la categoria. 
A més, compta amb 10 equips més entre 
preferent, segona, segona divisió B,  ter-
cera divisió i veterans. En la competició en 
l’última jornada va superar els Falcons a 
domicili i continua en ratxa

menys tot i que l’equip va fer un últim esforç i 
va maquillar el marcador fins la diferència de 
10 punts finals. 
El Sant Josep no pot amb l’últim quart
Els parroquials no es van poder imposar al 
Sant Cugat que es va endur el partit per 66 
a 70. Tot i fer una bona defensa i mantenir 
els del Vallés sempre controlats, l’úlitm quart 
en el que van xiular 9 faltes al Sant Josep i 

només 4 al Sant Cugat, va ser massa pels 
d’Oscar de Paula. Pérez va clavar un triple 
clau als darrers instants i Dario no va poder 
contestar en les dues opcions que va tenir. 
L’UBSA perd des de la línia de 3
El Sant Adrià va caure contra el Prat B, que va 
anotar 13 triples de 22 intents. Carceller, So-
tomayor i Crespo van estar massa sols davant 
l’encert exterior i la feina de Boronat.
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Torna el cant a l’escenari del Zorrilla una 
setmana més. Si dissabte passat era Sílvia 
Pérez Cruz qui feia vibrar al públic, demà, 
a les 21h, serà l’oportunitat per veure en 
directe a Argentina, una cantaora flamenca 
de veu privilegiada que captiva a través del 
seu art. L’artista originària de Huelva alber-
ga una gran força i poderío en el seu cant; 
tot i la seva joventut, porta ja molts anys 
voltant per programes de televisió, places i 
festivals; fins i tot va formar part del cartell 
de La Mercè el 2007. I també igual que el 
cap de setmana passat, la tarda de diu-
menge serà el moment de riure en família. 
Una gran farmaciola presidirà l’escenari 
del Zorrilla, i d’ella sorgiran dos autèntics 
especialistes que fan veure el món amb 
alegria. Es tracta d’un espectacle de la Fun-
dació Theodora , que amb els seus doctors 
Somriure visiten els nens hospitalitzats. 

El Teatre 
Zorrilla torna 

a oferir 
un cap de 

setmana amb 
una gran veu 
femenina i un 

espectacle 
d’allò més 

divertit

Des de fa anys el grup de dones 
de Sistrells porta una activitat 
creativa en la que les dones es 
formen en tècniques pictòri-
ques. El seu treball, no ha estat 
purament instrumental si no 
que darrere hi ha hagut tot un 
aprenentatge teòric de la història 
dels grans mestres. Fidels a les 
sortides culturals del Centre de 
Recursos d’Assessorament a 
la Dona i a la sòlida formació 
que fan dins de la seva entitat 
presenten les seves obres que 
tenen com a objectiu la interpre-
tació de l’obra de Vincent Van 
Gogh. Els colors i la iconografia 
del pintor holandès ha estat ob-

El Refugi acull fins el 4 de novembre una 
mostra de la visió femenina sobre els 
problemes que assolen la societat avui 
en dia. Les dones tenen molt a dir i, a 
través de les seves obres de diferents 
disciplines, 10 artistes de la ciutat ex-
pressen la realitat que capten els seus 
ulls i els seus sentits. El món avui és la 
4a Exposició d’artistes badalonines, or-
ganitzada per l’entitat Bateneu, i presenta 
“situacions difícils que cada cop afecten 
a més sectors socials”, segons les prò-
pies autores. 

L’Escola del Mar-Centre d’Estudis Marins 
de Badalona acollirà des del proper diu-
menge 28 d’octubre fins al 25 de novembre 
l’exposició Patins de Vela, realitzada pel 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona. La mostra permet 
conèixer la història d’aquesta embarcació 
tan vinculada a Badalona ja que va ser a la 
nostra ciutat on va sortir el patí de vela tal i 
com el coneixem avui. Es tracta d’una ex-
posició intinerant que ja s’ha pogut visitar a 
Sant Pol de Mar, Palamós, Barcelona, Torre-
dembarra i Vilanova i la Geltrú. A Badalona 

es podrà veure a la seu de l’Escola del Mar, 
ubicada a la Rambla, número 37. De dilluns 
a divendres, l’horari de l’exposició serà de 
les 11 hores a les 14 hores i l’entrada serà 
pel carrer de Santa Madrona. Els diumen-
ges funcionarà amb el mateix horari, però 
l’entrada es farà per la Rambla i a més també 
es podrà visitar l’aquàrium. El patí de vela, 
també anomenat patí català, és un vaixell de 
vela lleugera. El prototip que finalment es 
va adoptar com a únic per a tots els patins 
va ser el creat pels germans Mongé de Ba-
dalona.

L’Escola del Mar exposa 
la història del patí de vela

Les dones de Sistrells 
mostren la seva visió 
de Vincent Van Gogh

‘El món avui’ segons 
les artistes badalonines
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Els Micaco 
estrenen els 
castells a Pomar
El barri de Pomar es va estrenar 
diumenge en una diada castellera. 
Els Micaco van sumar una plaça ba-
dalonina més al seu llistat i ho van 
fer amb un tres de set, un quatre de 
sis amb agulla i un quatre de set que 
quasi es queda al tinter. La jornada 
va començar amb el tres de set, que 
la colla badalonina va aconseguir 
descarregar sense cap problema. El 
quatre de set va ser el segon repte, 
que es va quedar encallat fins i tot 
en el segon intent; a tercera ronda, 
el quatre de sis amb agulla va ser 
assolit, tot i que amb patiment. A 
més, van aconseguir acabar desca-
rregant el quatre de set en una ronda 
final, després de molt insistir.

servada acuradament per aquest 
grup de dones que, sense cap 
preparació acadèmica, han sabut 
recrear els temes del genial artista 
de d’impressionisme. L’exposició 
es pot veure al CRAD des d’avui i 
fins el proper 8 de novembre.
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