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Aquest 
Joventut 
transmet 
optimisme

El joc ràpid i vistós de l’equip
i el balanç de victòries (4-2), 
fa que l’afició miri de reüll la 
propera Copa del Rei a Vitòria
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El Mas Ram 
insta a la 
fiscalia a 
investigar 
a Albiol per 
prevaricació

Inici de 
campanya 
electoral 
per les 
eleccions al 
ParlamentFoto: Charly Mula - Efedos
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Aigües de Barcelona, pionera en sistemes de 
qualitat i referència mundial en el seu sector

  Abasteix prop 
de 3 milions de 
persones de 23 
municipis de l’AMB

  Es troba per 
davant de les lleis 
de prevenció i 
salut mundials

  Europa obligarà 
aviat a seguir els 
mètodes d’Agbar

Cada dia, Aigües de Barcelona subminis-
tra aigua a gairebé tres milions de perso-
nes de Barcelona i de 23 municipis de la 
seva àrea metropolitana. En el cas del nos-
tre país, existeixen xarxes d’abastament i 
rigorosos sistemes de control i vigilància 
que permeten que l’aigua arribi en bones 
condicions a les llars i pugui ser consu-
mida amb total seguretat. Però aquest 
model de gestió no és suficient en el 
context mundial actual. L’increment de la 
població, sobretot a les àrees urbanes, 
ha disparat les necessitats de consum de 
la població, que s’han multiplicat per set 
des de principis del segle XX. L’activitat de 
l’agricultura i de la indústria afegeix encara 
més pressió a l’hora de preservar la qua-
litat de l’aigua de consum. Tot això obliga 
les empreses subministradores d’aigua a 
millorar encara més els actuals sistemes 
de verificació i control, però, sobretot, exi-
geix adoptar sistemes de gestió preventius 
del risc sanitari al llarg de tota la cadena 
de subministrament, per tal d’evitar que es 
pugui produir qualsevol episodi de con-
taminació. A finals de l’any 2009, Aigües 
de Barcelona es va convertir en la primera 
empresa subministradora d’aigua en ob-
tenir la certificació ISO 22000, un estàn-

dard de qualitat tradicionalment reservat 
a empreses del sector alimentari, com 
ara Danone, Nestlé o Coca-Cola. Aquest 
reconeixement internacional integra els 
principis del mètode d’Anàlisi de Perills i 

Punts de Controls Crítics (APPCC), el pri-
mer sistema preventiu de gestió del risc 
sanitari, desenvolupat en el si de l’Agència 
Espacial Nord-americana (NASA) a la dè-
cada dels anys 70 i s’utilitza des fa anys 

a la indústria alimentària per garantir la 
innocuïtat dels aliments. A la majoria 
dels països més avançats del món s’han 
implantat sistemes de gestió preventi-
va del risc sanitari de l’aigua seguint les 

És l’única gran empresa d’aigua a nivell mundial que posseeix el certificat ISO de seguretat alimentària
recomanacions de l’Organització Mundial 
de la Salut; així ho han fet Suïssa, Nova 
Zelanda, Alemanya, França i Austràlia, 
entre d’altres. Però existeixen pocs abas-
taments d’aigua per al consum certificats 
i, en la majoria dels pocs casos existents, 
la certificació només engloba alguna de 
les fases del procés de subministrament 
-o bé es tracta de petits abastaments-. 
L’experiència d’Aigües de Barcelona cons-
titueix la primera certificació d’un gran 
abastament que contempla tot l’àmbit del 
subministrament: producció, transport i 
distribució. L’obtenció de la ISO 22000 
ha fet que Aigües de Barcelona s’avanci a 
les tendències legislatives més avançades 
en matèria de qualitat de l’aigua a esca-
la mundial. De fet, es coneix que la nova 
Directiva Europea sobre Aigües de Con-
sum, actualment en fase de revisió, con-
templarà per primera vegada l’exigència 
d’implantar un model de gestió preventiva 
del risc sanitari a tota la cadena de submi-
nistrament. A més de la 22000, l’empresa 
d’aigües barcelonina posseeix altres qua-
tre certificats ISO en concepte de control, 
qualitat i respecte del medi ambient i un 
OHSAS 18000, quant a prevenció de ris-
cos laborals.



Javier Torres - redaccio@diaridebadalona.com

3ReportatgeNúm. 369
Del 09/11 al 15/11/2012

El Mas Ram no es rendeix
Els veïns insten a la fiscalia provincial a investigar una sèrie d’irregularitats legals de les quals acusen 
a Albiol i a la resta de responsables municipals en l’operació urbanística per instal·lar un Mercadona

Els veïns del Mas Ram continuen en peu 
de guerra i fa uns dies van sol·licitar a 
la fiscalia provincial que investigui una 
sèrie d’irregularitats legals que, diuen, 
podrien suposar delicte de prevaricació 
per part de l’alcalde Albiol i dels respon-
sables municipals implicats en l’operació 
urbanística que s’està duent a terme per 
preparar l’arribada de la marca comercial. 
L’Associació de Propietaris del Mas Ram 
remarca que l’administració local està im-
pulsant tot el projecte amb l’únic propòsit 
de beneficiar dues entitats privades: Mer-

cadona i el Joventut de Badalona. Aquest 
procés va començar a finals de maig amb 
l’aprovació inicial del projecte al Ple. Sem-
pre en paraules de l’associació de veïns, 
l’Ajuntament no va respectar llavors el 
període d’informació pública i al·legacions 
tal i com s’havia acordat. Per tal de poder 
elaborar l’estudi de mobilitat necessari per 
a l’operació, el govern local va contractar el 
gabinet d’arquitectes PONSIRENAS-PUIG; 
res no seria estrany si no fos perquè es trac-
ta de la mateixa empresa que, aleshores, ja 
treballava per a Mercadona en el projecte 

de planificació de l’hipermercat i perquè, a 
més, és un grup d’arquitectes del qual n’és 
“titular” el vicepresident del Club Joventut. 
Les dues acusacions més greus, però, són 
de caire econòmic. D’una banda, abans 
que el Joventut sortís del concurs de cre-
ditors al juliol, Grogasa, empresa del club 
destinada a l’immobiliària, va signar amb 
Mercadona un contracte privat de compra-
venda per valor de 4 milions d’euros, dels 
quals en va percebre 700.000 a compte. El 
Mas Ram desprèn que l’Ajuntament, d’una 
forma o una altra, va donar per segur que 

  Els propietaris 
de la urbanització 
veuen indicis de 
prevaricació

  Creuen que 
només busquen 
el benefici de la 
Penya i Mercadona

  El Joventut nega 
les afirmacions 
dels veïns

acabaria completant l’operació urbanísti-
ca que tot just s’acabava d’iniciar. D’altra 
banda, els veïns del barri denuncien la 
“desviació de fons públics” en benefici 
de Grogasa, és a dir, del Joventut, a qui 
l’Ajuntament hauria destinat 1,5 milions 
d’euros en concepte d’indemnització. Se-
gons els documents presentats a la Fis-
calia, l’esmentada quantitat es va obviar 
al llarg de tot el procés, inclòs el període 
d’informació pública i al·legacions, i va 
sorgir del no res al dictamen de l’aprovació 
provisional del projecte, després d’estiu.  

L’alcalde Garcia Albiol s’ha mostrat “sor-
près” per la reacció del veïnat ja que asse-
gura haver fet tot el possible per evitar la 
construcció del supermercat enmig de la 
urbanització i ubicar-lo a una zona adherida 
a l’autopista, a on es podrà accedir des de 
l’exterior de la comunitat. El Joventut, per la 
seva part, assegura que prendrà “mesures 
en vistes a l’escrit presentat pels veïns” i 
nega totes les acusacions dels cobraments 
rebuts i del vincle entre el vicepresident del 
club, Josep Puig, i el gabinet d’arquitectes 
PONSIRENAS-PUIG on ell és “titular”.

Arxiu

Per tal de poder tirar endavant l’operació 
amb el Mercadona, La Penya va haver 
de permutar els seus terrenys del Mas 
Ram amb un altre solar, també situat 
dins del barri però tocant als laterals de 
l’autopista, propietat de l’Ajuntament i a 
on Mercadona sí podria alçar el seu ne-
goci. L’inconvenient, no obstant, és que 
aquestes terres estan qualificades com 
zona verda i s’han de requalificar com 
zona comercial, cosa que suposaria, 
segons la comunitat del Mas Ram, “eli-

Uns terrenys que podrien 
ser sobrevalorats

minar una zona d’equipaments per fer lloc a 
una de comercial de més de 5.000 metres2” 
i “tramitar-ho com una modificació insig-
nificant del plantejament existent”, quan 
realment la modificació és “radical”. A més, 
el presumpte contracte de compravenda, la 
signatura del qual nega el Joventut, dona-
ria un valor, segons els exàmens pericials 
empresos pels veïns, quasi quatre vegades 
superior al preu inicial de la parcel·la pro-
pietat del club, taxada en 1,5 milions, però 
suposadament cedida a Mercadona per 4.
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El govern municipal porta al regidor “trànsfuga” 
del PP davant la justícia per presumpte frau
La passada setmana, l’alcalde Garcia Albiol 
anunciava en roda de premsa que David 
Gómez ha estat encarregant obres en nom 
de l’Ajuntament però sense permís munici-
pal des de fa mesos. Segons exposava ahir 
l’alcalde, fins a 24 moviments de construc-
ció i reforma, per un valor de 800.000 euros, 
havia ordenat l’exresponsable de Serveis 
Socials i Sanitat a diferents constructores en 
dependències municipals i privades, des de 
2011 fins el present mes d’octubre, i sempre 
sense el consentiment governamental i els 
processos administratius adients. El relat 
oficial detalla que les primeres factures per 
obres ‘desconegudes’ van arribar a prin-
cipis d’any; l’Ajuntament les va desestimar 
al no conèixer la seva procedència i no va 
investigar d’on provenien perquè l’empresa 
emissora no va tornar a reclamar cap paga-
ment. A finals de juliol, però, uns veïns de 
Sant Roc van alertar de que s’estaven realit-
zant unes remodelacions, sense llicència, a 
un local municipal i que els operaris estaven 
utilitzant l’electricitat de la seva comunitat. 
A partir d’aquell moment, el Consistori va 
percebre que hi havia, almenys, altres tres 
obres engegades en el seu nom, però que 
desconeixia completament, i també van ser 

Albiol acusa David Gómez d’encarregar 24 obres municipals per valor de 800.000 euros a esquenes de l’Ajuntament

L’atur frena la seva pujada 
a l’octubre però afecta ja 
a 23.413 badalonins
Tot i que el creixement de l’atur ha donat 
un respir a Badalona, les xifres total de 
desocupació freguen ja els números de 
rècord que es van viure el passat mes de 
maig. L’octubre ha deixat 64 parats més a 
les llistes laborals badalonines, un aug-
ment força moderat en comparació amb 
la tònica general dels dos darrers mesos. 
Malgrat això, són ja 23.413 els aturats 
a la ciutat, tan sols una persona menys 
que el passat maig, quan es registraren 
23.414, xifra més alta en la història de la 
ciutat. 
Les localitats veïnes han tingut notícies 
dispars. A Santa Coloma de Gramenet, en 
concret, 291 persones han perdut el seu 
treball durant el passat mes d’octubre i la 
xifra total de parats passa a ser 13.424. 
Sant Adrià de Besòs, per la seva part, ha 

  Una d’elles seria 
al pis social que 
el coordinador de 
Sant Roc oferí al 
botiguer extorsionat

  Gómez ho 
nega i recorda que 
el responsable 
d’Urbanisme és 
l’alcalde Albiol

Atraquen amb una explosió una 
sucursal bancària de Lloreda
Un petit grup d’assaltants va atracar la ma-
tinada de dijous de Tots Sants el caixer au-
tomàtic d’una sucursal de Caixa Laietana al 
barri de Lloreda. Els individus van utilitzar 
un artefacte explosiu per rebentar la màquina 
i emportar-se així el botí. El caixer i la seva 
cristallera van quedar completament inser-
vibles i l’aparador del local, va haver de ser 
reparat i substituït per un de nou. Es tracta 
del segon atracament d’aquest caire en pocs 
mesos. El primer va succeir a Montigalà, a 
un Banco Santander, al setembre. Alguns 
veïns de la zona relaten que es van despertar 
en plena nit degut a una forta explosió, i que 
quan van mirar per les finestres i balcons els 
lladres fugien ja en cotxe a tota velocitat. Els 
Mossos d’Esquadra investiguen ara si els 
individus d’ambdós robatoris, i d’altres atra-
caments similars a Barcelona, coincideixen i 
quina ha estat la quantitat extreta del caixer.

Sant Roc contra Cortés i Gómez, i va indi-
car que s’aportaran els mateixos documents 
com a prova si s’escau. “Hem tret la brossa 
de l’Ajuntament”. Així de contundent es va 
mostrar ahir el número 1 del PP a Badalona, 
qui va voler deixar clar que la ciutat no ha 
perdut cap euro degut a tot aquest entramat 
perquè els “mecanismes de control munici-
pals” han funcionat bé. També va destacar 
que el Consistori no pagarà res en referència 
a aquestes obres, ja que no estaven encarre-
gades oficialment, tot i que les constructores 
ja han començat a reclamar la liquidació de 
les factures. El regidor David Gómez va tar-
dar poques hores en respondre que ell no 
sap “res” d’aquestes obres, que “mai” les ha 
encarregat perquè no té aquesta capacitat i 
que el responsable d’Urbanisme a la ciutat 
és l’alcalde Albiol. Quant als documents 
que posseeix el govern i que suposadament 
l’acusen, l’edil trànsfuga va afirmar que el 
seu advocat no ha pogut tenir-ne accés, però 
que tampoc els demanaran ni els examina-
ran fins que la justícia no vegi cap indici de 
delicte; en aquest sentit, espera que el pro-
cés sigui ràpid perquè pensa demanar de-
clarar de forma voluntària. “Ja n’hi ha prou 
de màgia i funambulisme”.

estat el municipi menys castigat de la 
zona amb un increment de només 17 des-
ocupats; són 3.865 els adrianencs sense 
lloc de treball.
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aturades.   El 19 d’octubre, sempre segons 
fonts municipals, els responsables d’una de 
les constructores que havia encetat diverses 
obres de les esmentades van confirmar a 
l’administració local que va ser el regidor 
David Gómez, en nom de l’Ajuntament, qui 
havia encarregat les obres. Per afegir encara 
més llenya al foc, un dels treballs aturats, 

per valor de 25.000 euros, s’estava realit-
zant a una fica privada situada al número 
64 de la carretera de Santa Coloma; exac-
tament la mateixa direcció del “pis social” 
que l’excoordinador de Sant Roc, Antonio 
Cortés, oferia per 3.000 euros al comer-
ciant que va interposar la denúncia contra 
ell i contra el regidor Gómez per extorsió. 

Albiol va assegurar que avui presentarien 
a l’Oficina Antifrau i a la Fiscalia tots els 
documents que proven el relat municipal 
per tal que s’investigui el cas i la justícia 
prengui les mesures necessàries. A més, 
recordà que es presentaran com acusació 
particular si els jutjats de Badalona accep-
ten a tràmit la denúncia del comerciant de 
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El local d’oci Bachata Deluxe, situat al 
polígon de Can Ribó, tanca les seves 
portes, segons ha confirmat aquesta se-
tmana el govern municipal. El regidor 
de Via Pública, Daniel Gràcia, explicava 
dilluns que els responsables del negoci 
havien comunicat a l’Ajuntament la seva 
marxa, presumiblement indefinida. Gràcia 
va afirmar que es tracta d’una sala que ha 
portat certs problemes en alguna ocasió 
i que estava vigilada de molt a prop per 
les autoritats i tècnics del consistori, que 
havien procedit en diverses ocasions a 
examinar el local per comprovar que tot 

L’Ajuntament confirma el 
tancament del local d’oci 
Bachata, a Can Ribó

El regidors del govern municipal Sònia Egea i 
Miguel Jurado seran els encarregats d’agafar 
el relleu del l’edil trànsfuga, David Gómez, en 
les seves competències de Serveis Socials i 
al Districte 6. Per la seva part, Egea assumeix 
la cartera de Serveis Socials i Salut, a més de 
continuar sent la responsable de l’Àrea de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, tal i com ha fet des de 
l’inici del mandat. Pel que fa a Miguel Jurado, 
tercer tinent d’alcalde, es farà càrrec del Distric-
te 6, que abasta els barris de Sant Roc, El Remei 
i Artigues, i continuarà també al capdavant de 
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Participació. 
Quant als canvi en les empreses municipals, el 

Albiol nomena als succesors 
del regidor trànsfuga del PP

  Sònia Egea 
es queda amb 
Serveis Socials i 
Salut i Jurado amb 
el Districte 6

  L’oposició creu 
que el govern s’ha 
debilitat i no té 
suficients edils

primer tinent d’alcalde, Ramon Riera, serà el 
vicepresident de Badalona Serveis Assisten-
cials (BSA) i de l’Institut Municipal de Serveis 
Personals (IMSP). Un altre canvi en l’estructura 
municipal fa referència a la regidora de Govern, 
Maritxu Hervás, qui assumirà les competèn-
cies en matèria de Recursos Humans, que fins 
ara depenien de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns. Des de l’oposició, la reestructuració 
s’ha vist com un element “forçat” i poc natural. 
El president socialista municipal, Jordi Serra, 
considera que el principal problema és la “de-
bilitat del govern”, ja que “mai s’havia gestio-
nat l’Ajuntament de Badalona amb tan pocs 

membres” en l’executiu. El líder de CiU, Ferran 
Falcó, en la mateixa línia, afirma que són “pocs 
músics per a tants  instruments” i que alguns 
edils ‘populars’ “acumulen tasques molt hete-
rogènies” degut a un “Ajuntament sense pro-
funditat”. L’ecosocialista Carles Sagués, per la 
seva part, indica que “sobrecarregant tasques” 
als diferents regidors, empitjoraran el govern; 
en el cas concret de l’assignació del Districte 
6, el cap d’ICV-EUiA creu que el Miguel Ju-
rado és la persona “menys indicada degut 
a la seva gestió peculiar dels carrers a través 
d’intervencionisme policial”, aposta “contrària” 
al que, diu Sagués, necessita Badalona sud.

estigués en ordre i ajustat a llei. El cert és 
que en els darrers mesos s’havien regis-
trat algunes baralles a la sortida d’aquest 
establiment d’oci. Des de Via Pública, 
però, s’ha puntualitzat que la sala tanca 
per voluntat pròpia, no per sanció admi-
nistrativa.
Dimarts, el voluminós cartell que indicava 
el nom de la sala ja havia estat despenjat 
de la paret. Des de la discoteca, no obs-
tant, no s’ha volgut fer cap declaració per-
què expliquen que no hi ha res definitiu 
i que parlaran quan l’advocat esclareixi 
certes qüestions.
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Les forces polítiques de la ciutat inicien 
la campanya electoral de cara al 25N

  Artur Mas, Joan 
Herrera i Sánchez-
Camacho, entre 
d’altres, visitaran 
la ciutat aviat

  A la plaça de 
la Vila tots els 
partits tenen una 
paradeta electoral

Les diferents forces politiques de Badalona 
enfilen avui mateix el camí cap a les elec-
cions al Parlament del proper dia 25 de nov-
embre. Ja amb les candidatures presentades 
i després de dur a terme ahir a la nit la tra-
dicional enganxada de cartells, tot just avui 
comencen uns dies de campanya electoral 
que estaran plens d’actes. Convergència i 
Unió ha plantejat una gran mobilització al 
Barcelonès Nord. A Badalona, en concret, 
on Ferran Falcó és el 21 de la llista de la 
federació per Barcelona, se celebrarà l’acte 
central amb el president Artur Mas el proper 
dia 17. A més, passaran d’altres dirigents i 
membres del partit, com Jordi Pujol, i inte-
grants del govern català.
Per la part del PSC, visitaran Badalona la 
diputada Eva Granados i el diputat i exal-
calde de San Sebastià Odón Elorza, que 
protagonitzarà un acte a l’Anís del Mono. 
L’acte central serà de caire comarcal i se 
celebrarà a Santa Coloma, amb el candidat 
Pere Navarro. La que fos regidora munici-
pal badalonina i consellera de la Generalitat, 
Caterina Mieras, torna a entrar a les llistes 
com a candidata.
El PP encara ultima alguns detalls però és 
segur que l’agrupació local comptarà amb la 
visita de la candidata Alicia Sánchez-Cama-

cho. També Xavier Garcia Albiol farà cam-
panya amb ella arreu de Catalunya, a més 
dels actes badalonins. La ‘popular’ Sònia 
Egea és la número 15 per Barcelona.
Iniciativa-EUiA, amb els dos candidats ba-
dalonins Aymón Malonda i Alberto Lumbre-
ras, també portarà algun dels pesos pesats 
del partit, com els diputats al Congrés Joan 
Coscubiela o Alberto Garzón. L’acte central 
serà el dia 15 al Centre Cívic de La Salut, 
amb la compareixença del candidat Joan 

Herrera i de Joan Mena.
Esquerra Republicana de Catalunya posarà 
l’accent al dia 15, quant es durà a terme un 
míting amb la participació de la número dos, 
Marta Rovira, i del president local i candidat 
badaloní, Miquel Estruch, a La Coral Badalo-
nense. També la militant local Lola Martínez 
va a la llista per Barcelona, tot i que en una 
posició més endarrerida.
Solidaritat, tot i començar a escalfar motors 
la setmana passada en un acte amb el cap de 

llista, López Tena, i el badaloní Uriel Bertran, 
realitzarà el seu acte central el proper dia 14 a 
La Badalonense amb el propi Bertran i Núria 
Cadenes. 
La CUP celebrarà l’acte central a la plaça 
Trafalgar del barri de Llefià el dia 17 amb 
el cap de llista David Fernàndez i amb els 
candidats locals Laia Sabater i Marc Sallas. 
La formació es deixarà veure amb el seu es-
tand a diferents punts de la ciutat durant tota 
la campanya.

Ahir a mitjanit va tenir lloc la tradicional enganxada de cartells de diversos partits
L’Ajuntament i el Col·legi d’Administradors 
de Finques de Barcelona-Lleida col·laboraran 
durant el proper any per prevenir i actuar 
coordinadament contra l’ocupació il·legal 
d’habitatges. A més, ambdues institucions 
volen assessorar i recolzar als implicats en 
eventuals actituds incíviques dins del marc 
de les comunitats de propietaris. Aquest és 
el primer conveni sobre ocupació il·legal que 
un ajuntament signa amb l’òrgan col·legial. 
Els administradors de finques facilitaran la 
relació dels immobles buits de les comuni-
tats que gestionen i, en cas que hagin estat 
ocupats, localitzaran als propietaris per tal 
que puguin interposar la corresponent de-
núncia. També informarà a la Guàrdia Urbana 
de les situacions incíviques per tal que es pu-
guin activar els mecanismes municipals de 
mediació o de sanció, depenent dels casos.

El consistori 
vol frenar les 
ocupacions 
il·legals 
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El Ple de l’Ajuntament va aprovar de forma 
provisional la proposta inicial dels les Or-
denances Fiscals i preus públics per l’any 
2013. Les abstencions de tots els grups, a 
excepció d’ICV-EUiA, que va votar en con-
tra, va permetre que el pla del PP passés el 
primer filtre del procés de cara a la seva im-
plementació total.
A partir d’ara, s’obre un període en el qual 
els partits de l’oposició poden presentar 
al·legacions per modificar el text primari del 
govern municipal. Tant PSC com CiU, tot i 
criticar-les, van decidir no vetar les noves or-
denances en vistes a poder negociar i modi-

El Ple dóna marge d’error a les 
Ordenances Fiscals de 2013

  PSC, CiU i David 
Gómez es van 
abstenir, mentre 
que ICV-EUiA va 
votar en contra

  S’amplia el 
termini perquè la 
comissió del cas 
Jurado investigui

ficar els punts en els quals hi ha desacords. 
El regidor no adscrit David Gómez es va 
pronunciar en la mateixa direcció que socia-
listes i convergents i va abstenir-se. Els eco-
socialistes, per la seva banda, van manifestar 
la seva contrarietat amb els preus públics 
que el PP vol establir el proper any. També 
al ple de la setmana passada es va aprovar 
una pròrroga de l’exposició de conclusions 
extretes per la Comissió d’Investigació del 
popularment conegut ‘cas Jurado’. PSC, CiU 
i ICV-EUiA volen reunir la comissió i dema-
nen la compareixença dels regidors David 
Gómez i Miguel Jurado, a qui, a més, volen 

apartar del grup investigador per “garantir” 
el seu “correcte funcionament”. Mentre la 
sessió ordinària es desenvolupava dins del 
consistori, a la plaça de la Vila diferents con-
centracions van coincidir creant un caos de 
pancartes i lemes i un fort xivarri. La mani-
festació es trobava dividida en dos bàndols: 
pro-Albiol, impulsat per una plataforma de 
recolzament a l’Alcalde, i anti-Albiol, a on 
s’aplegaven comunitat educativa, entitats 
socials i juvenils, parats i indignats, entre 
d’altres col·lectius. Tot i la tensió entre totes 
dues protestes, no es va haver de lamentar 
cap incident ressenyable.

El Grup Inèdit es va originar ja fa unes 
setmanes com a resultat de la unió de 
tres joves emprenedors i de tres dife-
rents locals d’oci del polígon de Can 
Ribó: el bar musical Miticco, la reforma-
da discoteca Inèdit i la nova sala Privat. 
El cap de setmana passat, el projecte 
va ser presentat a la societat badaloni-
na amb una inauguració que va atraure 
a una gran quantitat de gent i que va 
servir per omplir a vessar tots tres es-
pais. Els propietaris, Christian Salazar, 
Josué González i Jordi Bellalta, valoren 

El Grup Inèdit omple els 
seus tres locals durant 
l’estrena de temporada

l’estrena no com positiva, sinó com “in-
creïble”. El número de gent que va res-
pondre i es va apropar a la inauguració, 
asseguren, va superar de llarg les seves 
expectatives.
El Grup Inèdit neix per oferir noves op-
cions d’oci a un tipus de públic molt am-
pli a través dels seus tres locals. Entre 
les prestacions més destacades del Grup 
Inèdit, a banda de l’atractiva bolera, es 
poden comptar una nova barra de cocte-
leria, un gin club i pàrquing privat pels 
clients amb capacitat per 40 vehicles.
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        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT - BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID

7a Jornada Acb. Pavelló Olímpic de Badalona. A les 18h per Teledeporte i Ràdio B (94.4)

Aquest mort està molt viu 

A l’estiu, l’ACB es va reunir per decidir el 
futur del Blancos de Rueda Valladolid, un 
dels membres fundadors de la lliga, que 
l’any passat va quedar últim, devia diners 
als jugadors i tenia problemes administra-
tius amb l’organitzció. Finalment els caste-
llans van mantenir la plaça i es van posar 
a treballar per sortir a la categoria amb el 
pressupost més baix de la lliga, amb poc 
més d’un milió d’euros. Només han man-
tingut un jugador de la passada temporada 
(Nacho Martín) i han completat la planti-
lla amb desconeguts o descartats que no 
volia ningú (Tripkovic i Sinanovic). Amb 

IAN O’LEARY

ALEX RENFOE

DAVID NAVARRO

NACHO MARTÍN NEDZAD SINANOVIC

VALLADOLID
Entrenador Roberto González

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

MOSES EHAMBE

COREY FISHER

ALBERT VENTURA

TONY GAFFNEY OGJEN KUZMIC

aquest panorama van començar a compe-
tir la pretemporada en la que van perdre 5 
dels 6 partits que van jugar. Tothom feia del 
Valladolid un equip de la propera Leb Or 
quan encara no s’havia disputat cap minut 
de lliga. Però en el primer partit de la tem-
porada va sorprendre al Barça al blaugrana 
en una història d’equip ventafocs. 3 jorna-
des després va tornar a guanyar a la pista 
del Manresa i en l’última es van fer forts 
a casa per remuntar 8 punts en el darrer 
quart a l’Estudiantes, una de les revela-
cions de la lliga. Per tots aquests prece-
dents, cap membre de la Penya se’n refia 

un pèl. Per Maldonado “un equip que ha 
guanyat al Barça tant dolent no és” i avisa 
que “fariem bé en respectar-los al màxim i 
preparar el partit com si fos contra un rival 
d’Eurolliga”. A més ha volgut destacar la 
capacitat que té de “confiar sempre en la 
victòria”. Albert Oliver ha destacat que “de 
3 partits a fora ja n’han guanyat 2 i a pistes 
complicades com el Blaugrana i el Con-
gost” mentre que Llovet diu que “des que 
han començat la temporada estan rendint a 
un nivell molt alt i serà un rival molt dur”.

Ningú apostava 
pel Valladolid, 
que amb el 
pressupost més 
baix, ja porta 3 
victòries

 Gofres banyats amb xocolata 
calenta o sucre acabats de fer
Brotxetes de fruites banyades 

amb xocolata calenta
Núvols comestibles de 

diferents sabors

Gran selecció de bombons 
i xocolates artesans!

93 004 55 20
658 86 93 18
C. Pietat, 29 cantonada c. Lleó 
Badalona Centre

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

Propera Jornada (7)

Classificació

  Equip  G P

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

Resultats 1a Jornada

Fuenla - FIATC Joventut                   80-82
Valladolid- Estudiantes                    86-81
Cajasol - València                  73-82
Bilbao- Unicaja 82-65
Manresa - GBC 88-89
Múrcia - Madrid                   64-79
Cai - Obradoiro                   76-58
Canàries - Gran Canaria 71-76
Baskonia - Barça 80-69

ACBPhoto
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Jugadors RECOMANABLES
1.- Corey Fisher. Té bon partit i està valorant fàcil
2.- Pau Ribas. Anota, assisteix i reboteja. Està en forma i rep la visita del seu ex equip 
3.- Gaffney/Germán Gabriel. Partits a casa contra rivals que a priori permeten valorar
Jugadors a EVITAR
1.- Llull. A aquest preu està prohibit fitxar-lo
2.- Vassileiadis. En forma i juga molts minuts però viatja a Madrid 
      on l’espera Rudy
3.- Marcus Lewis/Mainoldi. Tenen desplaçaments complicats

El consell del Supermanager de Badalona, 
Dani Miret

Col·labora:

Fisher (22), Ventura (6), Ehambe (7), Ga-
ffney (1), Kuzmic (11) -cinc inicial- Trias 
(-), Llovet (6), Quezada (9), Pere Tomàs (7) 
Barrera (-).

80
Mainoldi (8), Colom (4), Gladyr (9), Garcia 
(5), Cortaberría (6) -cinc inicial- Sené (3), 
Vega (6), Laso (-), Feldeine (21), Sánchez 
(13), Muñoz (5).

FIATC JOVENTUT 

82

FUENLABRADA

Oliver fa de líder i desencalla 
la Penya a l’últim quart

Albert Oliver va tornar a donar una lliçó ma-
gistral de com es juga a bàsquet i de gestió 
dels últims minuts d’un partit. Després de tres 

Foto: ACBphoto

quarts molt bons, el Fuenlabrada va trobar la 
manera de fer-li mal a la Penya. Amb una de-
fensa zonal, i amb el bloc directe i dos pivots 
oberts per llançar de 3, els locals van eixugar 
la bona feina de la Penya que havia arribat a 
guanyar per 14 punts. Feldeine va posar el 73 
a 73 amb una esmaixada que va fer encen-
dre el públic del Fernando Martín. Llavors va 
aparèixer Oliver, que tot i la pressió ambiental 
i en el dia que el seu company de posició i 
teòric líder de l’equip estava fent un bon par-
tit, va assumir la responsabilitat i va anotar 7 
punts gairebé seguits per sentenciar el partit. 
Primer va ser un triple per desmuntar la zona 
i després 4 tirs lliures de veterà després de 
castigar dos errors del Fuenlabrada. També 
van destacar Fisher i Kuzmic, dos jugadors 
que van fer una bona pretemporada però que 

Radicevic, Marín, Izquierdo, Bivià, Cizauskas, Quinn, Motos, Porzingis, 
Adrián García, Pilepic, Abia, Heras, Olaizola, Dobos, Ruiz, Domínguez, Bal-
vin....? Tots ells són jugadors ACB. Bé, juguen a l’ACB. És com allò que 
hi ha molts jugadors que diuen que són NBA però en realitat no ho són 
sinó que són a la lliga nord-americana. Com Victor Claver, per exemple. Em 
sembla que aquest any el nivell de la lliga ha baixat moltíiiiissim. No trec ni 
una mica de mèrit a la victòria del Fiatc Joventut a la pista del Fuenlabrada, 
un pavelló amb ambient i complicat però on aquesta temporada, i no és ca-
sualitat, ha perdut els tres partits que ha disputat. Tampoc és casualitat que 
ni tan sols l’Assignia Manresa, que històricament ha fet del Nou Congost un 
fortí doncs tampoc ha estat capaç de guanyar cap partit aquest curs. S’ha 
trencat la lliga i ha baixat el nivell. Hi ha un fet que ho diu pràcticament 
tot. Dels 10 millors jugadors de la temporada passada en el rànquing ACB 
n’hi ha set que ja no hi són: James Augustine, Kaloyan Ivanov, Andy Panko, 
Joel Freeland, Paul Davis, Mirza Teletovic o Caner-Medley. Això ha fet que 
la lliga estigui, entre els 12 equips que no poden lluitar per estar amb els 
equips d’Eurolliga, més igualada que mai i tots poden guanyar a tothom com 
ho demostra el fet que el Valladolid, l’equip que estava ja fixat per baixar a 
la LEB ja porta les mateixes victòries que el Barça Regal. Entre tots aquests 
equips n’hi ha un, el Fiatc Joventut, que està aprofitant perfectament el fet 
d’estar ben dirigits. Salva Maldonado ha confeccionat una plantilla on no hi 
ha una estrella destacada sinó que és un bloc on tots se senten importants. 
La dinàmica és tan positiva que tots els partits que han jugat contra els 
equips de la “seva lliga” els han guanyat. Contra el Valladolid segur que serà 
la cinquena victòria. Els equips que siguin regulars en aquest inici sumaran 
moltes victòries i es podran colar a la copa, com la Penya. Segur.

El nou concurs ACB: 
on juguen...?  

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

El Prat va sumar la primera victòria de la 
lliga a la pista de l’Amics Castelló, el cuer 
de la competició. Els de Carles Duran van 
practicar una bona defensa que va provo-
car molts errors locals i facilitat per anotar 
contraatacs. Quan més va apretar el Cas-
telló, Roger Vilanova va estar molt bé des 

Els jugadors professionals també són ciutadans, 
i com a tals, poden ser cridats a participar en un 
procés electoral. Ha estat el cas d’Albert Oliver 
i Jose Maria Pérez, el fisioterapeuta de l’equip. 
També ha estat designat el president de l’entitat 
Jordi Villacampa. Aquest cas no passaria de ser 
anècdota si no fos perquè el mateix dia de les 
eleccions l’equip juga a Saragossa en jornada 
matinal i per tant és impossible fer les dues co-
ses. Pérez ja ha estat alliberat i ara el club treballa 
per fer el mateix amb Albert Oliver amb l’argument 
de que el diumenge és pel de Terrassa, afincat a 

Alella, el dia de màxima responsabilitat laboral 
a la seva feina. El Fiatc Joventut ha demanat un 
escrit a l’ACB que haurà de presentar a la junta 
electoral. Hi ha un precedent a la lliga que data del 
2008 amb el jugador hispano-argentí del Granada, 
Juanpi Rodríguez. En aquell cas l’ACB també va 
fer un escrit i el jugador va quedar alliberat per 
poder jugar el partit. El propi jugador ha dit estar 
“tranquil” i confia “que tot es solucionarà i podré 
jugar el partit”. En qualsevol cas, el jugador amb 
previsió, ja ha fet els tràmits per poder votar per 
correu ordinari.

El Prat s’estrena a la lliga a 
la pista del Castelló (64 a 80)

Oliver designat suplent de 
mesa el dia del Cai-Penya

del 6,75 per tornar a agafar aire (44 a 55). 
El Castelló no trobava manera d’anotar -1 
de 18 en triples- i el Prat ho va aprofitar per 
sentenciar el partit. Els veterans a la com-
petició “Piru”, Gerbert i Vilanova van guiar 
l’equip, i Caven va ser el més destacat dels 
vinculats amb 11 punts a la segona part.

per diverses raons no havien mantingut el ni-
vell a l’inici de lliga, i Gaffney que va fer 12 de 
valoració anotant només 1 punt. 
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Sant Gabriel Femení

  Equip  PTS GF GC

 1. Olímpic 30 16 3
 2. Alcoià 26 18 11 
 3. Llevant B 24 19 11
 4. Huracán 24 15 7
 5. L’Hospitalet 22 23 11 
 6. Espanyol B 19 13 11
 7. Sant Andreu 18 11 11
 8. Reus 17 16 12
 9. Vila-Real B 17 14 15
 10. Prat 16 11 8
 11. Llagostera 16 17 15
 12. Atlètic Balears 16 10 10
 13. Ontinyent 16 9 15
 14. Badalona 14 9 11
 15. Mallorca B 13 10 12
 16. Binissalem 12 9 18
 17. Constància 11 8 12
 18. Nàstic 10 9 12
 19. València B 10 12 24
 20. Oriola 9 6 12
21. Yeclano 6 8 21

Classificació 2a B GRUP 3

 Badalona   - Prat 
 Huracán  -  Vila-Real B 
 Binissalem  -  Llevant B
 Alcoià  -  Olímpic
 València B  -  Ontinyent
 Oriola  - Constància
 Espanyol B  -  Llagostera
 Nàstic  -  Reus
 L’Hospitalet -  Yeclano

Propera Jornada

Resultats 13a Jornada

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

 CF BADALONA-LLEVANT B LA PRÈVIA

14ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Camp del Centenari - Diumenge 11 de novembre a les 17.00 - Àrbitre: Acosta Lorenzo (col·legi tinerfeny)

En la història més recent de Badalona 
i Prat apareix un personatge cabdal 
comú: Manolo Márquez. L’entrenador 
català ha estat una figura eminent 

enguany de l’equip del Baix Llobregat. 
Idènticament, el Badalona va recuperar 

en totes dues entitats, sense la qual 
no es podria explicar el darrer lustre 
d’existència d’ambdues. Primer va fer 
competitiu a un Prat repetidament me-

diocre. Amb els fonaments que ell va 
construir s’explica l’ascens a Segona B 

la personalitat sota les seves ordres. 
Márquez va dur a l’equip a dos play-
off d’ascens, després de moltes tem-
porades de banderejar sense rumb per 
la categoria. Diumenge, en el primer 
enfrontament oficial entre badalonins 
i pratencs, ambdós equips seran deu-
tors de Manolo Márquez. Molts dels 
sistemes, les jugades i les idees que 
s’hi veuran seran hereves del treball 
de l’entrenador català. 
Més enllà d’homenatge encobert a 
Manolo Márquez, el partit dirimirà el 
moment de dos conjunts situats en el 
centre de la classificació. El Badalona 
buscarà un segon triomf consecutiu 
que faci persistir en la millora.

AE PRAT
Entrenador Agustín Vacas

Fernando

Fran Bea

Ignacio

Larios

Alcaraz David

Sierra
Cazorla Ricarte

Toni

Vila

Treballada victòria al 
camp del cuer

Estadio de La Constitución
Alberto Marcos
Rafa  Ferrón
Gonzalo (Tonete 70’) Gallardo
Chino Pelegrí

 Rubén  Sobregrau
Ayo  Borja Abenia
Juanjo (Matas 53’) Joaquin (Sergi Pérez 88’)
Micky  Canario (  Gabri 61’)
David (Ramón 60’)  Juanma (Cortés 75’)
Corella  Robert
Román   Manolo Bueno

García Sanjuán Albert Càmara
Àrbitre:Rives Leal (col·legi valencià)
GOLS: 0-1, Joaquin (minut 68); 1-1, Corella (mi-
nut 75); 1-2, Cortés (minut 81)

21

YECLANO      BADALONA

del partit de diumenge passat al camp del Ye-
clano, la cosa no semblava que anés amb ell. 
L’equiparació de forces per inoperància marcava 
un duel jugat sense entusiasme, en què la por 
a la derrota esquivava tota opció d’espectacle. 
Però a falta de mitja hora pel final, el panorama 

Al Badalona li va la marxa. L’avorriment i 
la rutina el cansa, el desapassiona el fut-
bol estancat i taciturn. En la primera part 

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Gabri

Robert Joaquin Juanma

Xavi M. Borja Abenia

Ferrón Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

va canviar: va obrir-se el cel i el futbol va 
fer-se present. El matx va embogir amb el 
gol de Joaquin pel Badalona. Un Yeclano 
animat i esperonat va igualar als set minuts. 
L’empat no servia i Cortés va materialitzar 
pel Badalona, al 81’, el gol d’un triomf vital.

El partit dels ex de Manolo Márquez

     

 Sant Gabriel 3 - Collerense 0

Rayo Vallecano 2 - Athletic Bilbao 4

Llanos Olivenza 1 - Levante 4

Huelva 0 - Espanyol 1

Barça 6 - Lagunak 1

Valencia 0 - Levante L. P. 1

Atlético Madrid 2 - Sevilla 1

Real Sociedad 2 - P. Saragossa 2

Resultats

 Levante - Sant Gabriel

Lagunak - Huelva

P. Saragossa - Barcelona

Levante L. P. - Real Sociedad

Sevilla - Valencia

Collerense - Atlético Madrid

Athletic Bilbao - Llanos Olivenza

Espanyol - Rayo Vallecano

Propera Jornada

Preparades per al Tourmalet de la competició
Els aficionats al ciclisme saben perfecta-
ment que un dels cims més importants del 
Tour de França és l’anomenat i mític Tour-
malet, una muntanya dels Pirineus no-
més reservada per a les grans llegendes 
de la bicicleta. Doncs bé, considerant el 
perfil geogràfic d’aquest cim, aconseguir 
pujar-ho i baixar-ho sense sortir indemne 
simbolitza sobreviure a una gesta... com 
la que té per davant el Sant Gabriel en les 
properes quatre jornades. I és que, d’ara 
en endavant, encadenarà quatre partits 
contra, seguint el símil ciclista, quatre 
rampes de gran pendent. Aquest cap de 
setmana, al camp d’un Llevant enratxat, 
que ja sap què es vèncer grans l’Espanyol 
o el Rayo. Set dies més tard, rebrà a casa 
un altre totpoderós, com és l’Athletic de 
Bilbao. I, per si això fos poc, després 

visitarà la Ciutat Esportiva Dani Jar-
que de Sant Adrià per veure-se-les amb 
l’Espanyol. Si llavors les de Taka encara 
tenen força a les cames, podran coronar 
el cim en rebre a casa el Rayo. A aquest 

panorama ajuda, però, el fet que després 
de caure a Sevilla (3-0), les adrianenques 
tallessin una mala ratxa diumenge passat, 
assolint 3 punts vitals en derrotar el Co-
llerense balear. 

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 25 33 6

 2.  Atlético Madrid 23 25 4

 3.  Barça 19 28 7

 4.  Rayo Vallecano 19 30 13

 5.  Llevant 18 15 9

 6.  Espanyol 16 13 8

 7.  Huelva 14 11 12

 8.  Levante L. P. 12 10 15

 9. Real Sociedad 11 16 13

 10. Sant Gabriel 11 12 16

 11. P. Saragossa 10 12 23

 12. Sevilla 9 12 20

 13. Valencia 8 12 17

 14. L. Olivenza 5 9 19

 15. Collerense 5 10 23

 16. Lagunak 0 1 44

Classificació 1ª Divisió

Jose Carrera
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  Equip  G P

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

Classificació

Natzaret - Barberà                   84-66

Salt- Sant Cugat                    72-48

Prat - Montgat                  58-84

Mataró - Blanes 75-61

Arenys - UBSA 63-54

Mollet B - Sant Josep                    78-82

Figueres - El Masnou                   84-79

Quart- Santa Coloma 86-77

Resultats 1a Jornada

 UBSA  - Quart

  Salt -  Mollet B

 Sant Cugat  -  El Masnou

 Montgat  -  Mataró

 Santa Coloma -  Natzaret

 Blanes -  Arenys

                                     Barberà -  Figueres

 Sant Josep -  Prat B

Propera Jornada (9)

Poliesportiu

El waterpolo torna a la 
ciutat dos anys després 
de la mà del Club Natació

Adrià Fernàndez (aleví) i Pau 
Lloret (benjamí), cap als Estatals

El Natzaret es fa fort a casa i el Montgat i el 
Sant Josep guanyen fora de la comarca
En una competició com la Copa Catalunya 
els equips es fan molt forts a casa. Per això 
té molt de mèrit la victòria del Natzaret (en-
cara no ha perdut a casa) i les del Montgat 
i el Sant Josep a pistes tan complicades 
com la del Mollet i la del Prat. Al pavelló 
dels Països Catalans el Natzaret va tornar a 
exhibir el millor joc per guanyar al Barberà 
per 84 a 66. Repetint el guió sempre que 
guanya, els de Vidal Sabaté van tornar a 
fer unes bones defenses i a buscar l’encert  
des dels seus jugadors exteriors. Al final 
d’un primer quart elèctric, els locals guan-
yaven 27 a 22 i només tenien una preocu-
pació, Larry Ewulu. El pivot del Barberà (7é 
millor valorat de la lliga) es feia lloc a la 
pintura per mantenir el Barberà dins del 
partit. Un cop el Natzaret va saber ajustar 
la defensa sobre ell, el partit va anar so-
bre rodes i les distàncies es van anar fent 
grans (40 a 29 a la mitja part). A la represa, 
després de la màxima del Natzaret (+14), el 
Barberà es va arribar a acostar a 7 punts, 
però 4 triples del Natzaret -2 de Montón i 
2 de Belmonte- van tornar a engrandir la 
diferència (+19). Amb el partit decidit, les 
zones i la falt d’encert van fer que l’últim 
quart gris no fes variar la dinàmica del 

partit.
Savoy ja és determinant
El Sant Josep comença a rendibilitzar el fi-
txatge de Savoy Fraine, que va acabar deci-
dint el partit contra el Mollet B, que els pa-
rroquials van acabar guanyant per 78 a 82. 
El pivot americà va anotar 7 punts seguits 
en la remuntada de l’equip (66 a 68) i va 
fer-se gran a la zona intimidant els pivots 
rivals. Precisament el trio interior Dzigal-
Viñallonga-Masllorenç va aconseguir els 
primers rèdits pel Mollet (13 a 4) que va 
marxar a la mitja part 5 amunt (38 a 33). 
El Sant Josep però, no li va perdre la cara 
al partit, i mica a mica va trobant l’equilibri 
necessari amb les rotacions. Les accions 
de Fraine van culminar una remuntada que 
l’encert de Naharro, Rodriguez i González 
va acabar certificant.
El Montgat desconnecta al Prat B a 
la segona part
Amb un guió diferent al de les últimes 
victòries, el Montgat va decidir el partit en 
els últims 20 minuts en els que va clavar 
un 29 a 58 al Prat B. Abans, els locals ha-
vien aconseguit que el partit fos travat i de 
marcador baix (27 a 26), però a la tornada 
dels vestidors el Montgat va clavar un 0-14 

que decidir el matx. Camins (22 punts) i 
Morales (18 i 28 de valoració) eren els 
millors dels del Maresme que no trobaven 
la resposta d’un Prat B completament no-
quejat. Amb una avantatge de 15 punts al 
final del tercer quart, i sense rival a la vista, 
el Montgat va engrandir la diferencia fins 
els 26 finals.  
El Santa Coloma cau contra el líder 
en un partit de qualitat
El Santa coloma no es va poder endur la 
victòria del camp del líder, un Quart que 
està en un moment dolç i amb confiança 
per superar tots els obstacles. Els gironins 
van perdre els dos pivots titulars a mig 
partit, però es van refugiar en una zona i 
en l’encert d’Edu Jiménez i sobretot Jordi 
Bataller per guanyar el partit per 86 a 77. El 
Santa Coloma ho va intentar amb un inter-
canvi de cops en un partit ofensiu, però no 
va poder fer res contra un líder crescut.
L’UBSA és massa tou a la pista de 
l’Arenys
Els adrianencs van perdre a la pista de 
l’Arenys per 63 a 54 en un partit sense en-
cert i en el que van donar massa facilitats 
als locals. Amb 55 a 51 els va faltar un re-
ferent per culminar la remuntada.

Han hagut de passar 24 mesos perquè 
la nostra ciutat torni a tenir l’esport del 
waterpolo. El Club Natació Badalona de la 
mà del tècnic Vicenç Pasqual ha tornat a 
engegar aquest esport i ho van fer ja ini-
ciant la temporada amb victòria contra el 
Vallirana (10-9). L’equip badaloní es vol 
consolidar a la categoria per començar a 
escalar amb el temps però sense pressa. 
El Club Natació Badalona tornarà a jugar 
a Badalona el pròxim 24 de novembre 
contra el CN Caldes en el què serà la 
cinquena jornada de lliga. Els nous res-
ponsables del waterpolo badaloní volen 
engegar també una escola per a nens per 
fomentar la base.

El passat pont de Tots Sants es va celebrar a 
Bàscara (Alt Empordà) el Torneig Zonal Est, 
classificatori per a l’Estatal i puntuable per als 
Campionats d’Espanya. La zona est avarca els 
palistes de Catalunya, Illes Balears, Aragó i 
Navarra i dónava accés al Torneig Estatal 
als 8 primers classificats de cada categoria. 

Adrià Fernàndez, semifinalista en alevins, i 
Pau Lloret, quartfinalista en benjamins tot 
i ser encara pre-benjamí, van aconseguir 
bitllet directa per al Torneig Estatal que es 
disputarà a Valladolid el proper mes de fe-
brer. Adrià Minca va quedar-se a les portes 
de la classificació directa, aconseguint una 

novena posició final, i haurà d’esperar alguna 
baixa per a participar-hi. Resultats destacats 
també dels juvenils Carlos Sànchez i Víctor 
Pané, arribant als setzens de final jugant a un 
gran nivell. Sànchez fins i tot va disposar de 
dues pilotes de partit per colar-se a vuitens. 
Els benjamins Arnau Lloret i Sergi Boca-
negra també van signar bones actuacions, 
però les seves opcions de classificació van 
quedar estroncades al caure a setzens contra 
el subcampió i campió de la categoria, res-
pectivament. El CTT Badalona va tornar a ser 
un dels clubs amb més participants en cate-
goria masculina, amb 18 jugadors en total 
i per primera vegada en la història del club 
va aconseguir classificar a dos jugadors (i 
potser tres) per al Torneig Estatal.Els joves Adrià Minca (9è), Adrià Fernàndez (4t) i Pau Lloret. / CTT Badalona
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Ahir mateix es va presentar la 38a edició 
del Filmets Badalona Film Festival, que 
pujarà el teló a partir del proper dia 16 
i fins al 25 de novembre. Nou dies de 
cultura cinematogràfica en els quals es 
podrà gaudir d’una secció oficial de 284 
pel·lícules de 57 països diferents, escolli-
des entre un total de 3.100 curtmetratges 
que han estat inscrits enguany. Les seus 
oficials del festival seran el Teatre Zorrilla, 
el Teatre El Círcol i la sala d’actes del CES 
Joan Maragall, que acull per primer cop 
les projeccions de la secció ‘Petit Filmets’, 
destinada a l’entreteniment de la canalla. 
Entre les novetats d’aquest 2012 cal des-
tacar que totes les projeccions ubicades 
en el teatre Zorrilla es podran veure, per 
primera vegada, en alta definició, amb 
el salt qualitatiu que això suposa. Una 
altra de les sorpreses és que s’haurà de 

El Festival 
Filmets 

arriba 
enguany 

més 
badaloní que 
mai i en alta 

definició

Incendis és la història d’una jove libanesa, 
d’una zona rural, analfabeta i molt enamo-
rada del jove Nawal. Descobrint la seva 
història personal, els dos protagonistes 
descobreixen també la història de tot un 
país i una cultura. Es tracta d’una obra te-
rriblement actual, contemporània; tragèdia 
moderna amb reminiscències clàssiques; 
uns personatges que lluiten contra un destí 
que els va en contra. En mans del director 
Oriol Broggi, Clara Segura i Julio Manri-
que faran gaudir al Teatre Zorrilla dissabte 
-21h- i diumenge -19h-.

El Teatre Principal acull avui, a partir de 
les 21h, una bona dosi de música ba-
dalonina amb l’actuació de la cantant 
Mar Serra, que vol donar a conèixer en 
la seva ciutat Opus I, la seva primera 
proposta com a líder d’una banda. Jun-
tament amb els seus companys Franco 
Molinari (contrabaix), Joan Vidal (bate-
ria) i Lluna Aragón (violí), tots tres pro-
cedents de l’escenari barceloní, oferirà 
uns temes de sonoritat mediterrània, a 
cavall entre la composició contemporà-
nia i el flamenc o el jazz. 

El Teatre Principal va acollir la passada setma-
na el concert de presentació de l’Associació 
de la Guitarra de Badalona, una nova entitat 
cultural que neix amb la idea d’apropar el 
món de la guitarra, principalment clàssica i 
també flamenca, a la població local. Ho volen 
fer d’una manera integral, que inclogui a con-
certistes, luthiers, compositors, musicòlegs, 
professors, estudiants, i aficionats. Amb 
aquest criteri ampli vol la nova entitat enriquir 
la visió de la guitarra i, alhora, distingir-se 
d’altres iniciatives que ja existeixen.

La badalonina Mar Serra 
presenta el seu disc ‘Opus I’

Neix una nova 
entitat musical 
a Badalona

‘Incendis’ assola el Zorrilla 
durant el cap de setmana
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pagar entrada a aquelles sessions de tar-
des i nits que no tinguin patrocinadors; 
el preu, no obstant, serà més aviat sim-
bòlic, d’uns dos euros, i, a més, es podrà 
optar per adquirir l’abonament que inclou 
tot el festival per 15 euros. De les quasi 
300 produccions que busquen el guardó 
de millor pel·lícula i els 2.500 euros de 
premi, set són d’autors badalonins. La 
resta de pel·lícules de directors locals que 
no es troben dins de la competició oficial 
podran ser visionades en la secció ‘Bada-
lona en curt’. Tots els films autòctons, a 
més, comptaran amb un espai especial a 
Televisió de Badalona que, com fa anual-
ment, emetrà totes les pel·lícules del festi-
val en el programa Filmets. Pots consultar 
i descarregar-te el programa complet del 
certamen cinematogràfic a www.festival-
filmets.cat
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