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Un Nadal amb menys llum
Algunes entitats de comerciants de la ciutat no es poden permetre enguany il·luminar els seus carrers 
amb motius nadalencs per manca de recursos i s’uneixen a d’altres que ja ho havien deixat de fer
Tradicionalment, Badalona ha embellit els 
seus carrers durant l’època de Nadal gràcies a 
les diferents associacions de comerciants que 
hi ha repartides per la ciutat. Elles s’han fet i 
es fan càrrec dels llums de colors i les deco-
racions que condicionen i fan reviure anual-
ment l’esperit nadalenc de la via pública en els 
seus respectius eixos de botigues. D’un parell 
d’anys ençà, la situació econòmica d’aquestes 
entitats s’ha anat complicant i algunes s’han 
vist obligades a deixar d’instal·lar decoracions 
llumíniques i donar preferència a la dinamit-
zació del petit comerç i altres activitats que 
siguin atractives pel consumidor. Enguany, 
i si res no es mou en els propers dies dins 
les seves arques, Pérez Galdós, els eixos del 
Progrés i Pau Piferrer passaran una campanya 
hivernal més austera i una mica més fosca. 
Així, s’uneixen a les zones d’Artigues, que va 
apartar aquesta costosa tradició ja fa temps, 
i Bufalà, que destinarà, per segon any con-
secutiu, el seu pressupost a fomentar altres 
aspectes comercials més enllà d’un cridaner 
enllumenat. Per moltes de les associacions 
comercials de Badalona, els diners dedicats 
als llums nadalencs han anat suposant, cada 
any més, una bona part o quasi la totalitat del 

seu pressupost. El cost de lloguer i instal·lació 
oscil·la entre els 10.000 i 20.000 euros, aproxi-
madament, depenent del nombre de vies i mo-
tius lumínics, ja que cada entitat té un nombre 
diferent de socis repartits en més o menys ca-

rrers. A més, i com succeeix en d’altres àmbits 
socials i civils, les subvencions municipals i 
supramunicipals tarden en arribar i la majoria 
d’aquestes entitats no han percebut encara ni 
un euro corresponent a les ajudes de 2011. Tot 

  Pérez Galdós, 
el Progrés i Pau 
Piferrer no poden 
assumir els preus 

  L’enllumenat de 
Nadal pot arribar a 
costar 20.000 euros

  Per a algunes 
entitats, és quasi el 
pressupost anual

i que aquestes aportacions no estan lligades al 
concepte de la decoració per Nadal, no rebre-
les o rebre-les tard es tradueix, cada cop més, 
en malabarismes pressupostaris a les butxa-
ques de les agrupacions de botiguers per tirar 

endavant. Per la seva part, el Carrer del Mar-
Canonge Baranera, Centre Comerç i el passeig 
de La Salut sí han pogut assumir l’esforç mo-
netari i faran l’encesa de l’enllumenat nadalenc 
a partir del proper cap de setmana.

Arxiu

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament 
il·luminarà els carrers de Via Augusta, 
rambla de Sant Joan i Marquès de Sant 
Mori, a més de la façana del consistori 
i la plaça de la Vila, on es tornarà a 
instal·lar un arbre de Nadal gegant. 
Via Pública explica que es tracta d’una 
iniciativa patrocinada i sense cap cost 
per les arques municipals. Tot i així, la 
decisió, com l’any passat, ha despertat 
certes crítiques per part de la majoria 
d’associacions de comerciants locals. 

Els comerciants reclamen ser l’objectiu 
dels esforços de l’Ajuntament

Els botiguers manifesten que veuen bé el 
fet que l’administració fomenti la deco-
ració nadalenca, però troben que l’esforç 
s’hauria de dirigir als eixos del petit co-
merç, o, com a mínim, no repetir dos anys 
seguits les mateixes zones. Les entitats 
comercials consideren que sempre han 
fet l’esforç per donar cada Nadal un toc 
d’alegria a molts carrers de la ciutat i que, 
ara que els seus pressupostos estan més 
ajustats que mai, mereixen un cop de mà 
en aquest sentit; això, diuen, els permetria 

desenvolupar altres accions per dinamit-
zar els eixos comercials i mantenir així 
viva l’ànima d’una ciutat que impulsi la 
convivència i la vida al carrer. El regidor 
de Via Pública, Daniel Gracia, argumenta 
que els carrers escollits per l’Ajuntament 
són els que vertebren principalment el 
mapa de la ciutat, tenen més rellevàn-
cia i tradicionalment no havien estat 
il·luminats perquè queden fora del radi 
d’influència de les associacions de co-
merciants.
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Actualitat campanya electoral

Albiol treu pit a La Salut en la 
visita de Sánchez-Camacho
La del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, va 
visitar dilluns el barri de La Salut acompan-
yada de l’alcalde de Badalona, Xavier Gar-
cia Albiol, en un recorregut molt similar al 
que tots dos varen realitzar al setembre de 
2010, quan encara no havien aconseguit els 
càrrecs públics que ara ocupen. El passeig, 
constantment detingut per la mediació dels 
veïns de la zona, va servir al batlle badalo-
ní per accentuar de forma constant la seva 
política de “neteja” i “seguretat”; Albiol va 
aprofitar la ocasió per fer gala, davant la 
candidata a la Generalitat del PPC, de les 
seves mesures contra la ocupació il·legal de 
pisos i les planxes metàl·liques instal·lades 
per evitar-les. L’anècdota del matí es va do-
nar quan, mentre tots dos presumien de les 
millores en salubritat, una rata va irrompre 
enmig del discurs.  Relats curiosos apart, 
Sánchez-Camacho va endurir el seu discurs 
dilluns i va plantejar diverses propostes que 
el PP badaloní ja havia mencionat anterior-
ment, com la d’expulsar els immigrants que 
delinqueixin o retirar les ajudes socials 

L’anècdota la va posar una rata que va interrompre els ‘populars’ 
mentre presumien de les millores de la neteja al barri i a la ciutat

Rivera visita la plaça de 
la Vila de Badalona
El candidat de Ciutadans als comicis del 
proper 25N, Albert Rivera, va acompanyar 
dilluns als militants i simpatitzants bada-
lonins a la plaça de la Vila per donar un 
impuls a la campanya de la formació a 
Badalona. Rivera va rebatre els arguments 
que CiU utilitza per fonamentar el dret a 
decidir sobre l’estat propi i avisà de que ell 
també utilitzarà la llei de consultes per pre-
guntar sobre qüestions com les retallades 
en educació o sanitat, de les quals la Ge-
neralitat en té les competències. “O és que 

  Falcó creu que 
Badalona no pot 
quedar fora del camí 
cap a l’estat propi 

El PSC defensa l’educació i la 
sanitat a la campanya local 

La primera setmana de campanya del PSC a 
nivell local ha començat amb un ritme frenètic 
d’actes. Poques hores després del inici de 
campanya, la diputada socialista Eva Grana-
dos, número 7 a les llistes per Barcelona, visi-
tava la ciutat i dialogava amb ciutadans, al Pont 
del Petroli, juntament amb la candidata bada-
lonina Caterina Miera i regidors i regidores 
municipals. Dilluns, la formació va dur a terme 
un acte amb alguns dels agents i col·lectius 
protagonistes de l’escena educativa de la ciu-
tat; el debat va agafar un caire més aviat local, 
ja que alguns dels temes principals varen ser 
les polítiques del PP de Badalona en ensenya-
ment, més enllà del més que pressuposat atac 
a les retallades a nivell autonòmic. Dimarts, en 
una reunió amb la gent gran, Caterina Mieras, 
va fer un repàs del desmantellament de la sani-
tat pública que, assegur, PP i CiU estan duent 
a terme a Catalunya i Espanya. Julio Garzón, 
membre veterà de l’executiva, va fer una crida 
a la lluita de les classes obreres i mitjanes en 
favor de la defensa de l’Estat del Benestar.

en aquests temes no hi ha dret a decidir”, 
expressà. Segons el parer del cap de llista 
de C’s, la solució més eficient seria elimi-
nar estructures polítiques com les diputa-
cions i els consells comarcals per poder 
prioritzar els pilars de l’Estat del Benestar: 
sanitat i educació. Tanmateix, considera 
que la targeta sanitària universal hauria de 
ser només per ciutadans espanyols i per-
sones que cotitzin laboralment a Espanya, 
és a dir, ni turistes ni gent sense permís de 
residència.
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Felip Puig considera clau 
crear una majoria social 
a l’Àrea Metropolitana

no bàsiques a aquells que no siguin resi-
dents amb més d’un any i mig d’antiguitat. 
“Demanarem un compromís de civisme i 
d’integració dels immigrants a la societat. 
Volem que compleixin amb la seva volun-
tat d’integrar-se”, explicà la líder ‘popular’ 
catalana. La prohibició del burka i el niqab 
també són algunes de les propostes que 
la candidata vol impulsar amb l’objectiu 

d’afavorir, afirma, la igualtat entre dones 
“d’altres països” i les d’aquí. Quant a les 
possibles solucions de l’ocupació il·legal de 
pisos, problema que afecta en gran mesu-
ra a Badalona i contra el qual Albiol batalla 
constantment, Camacho advoca per una re-
forma legal que no doni els mateixos drets 
als ‘ocupes’ que a “la resta de persones que 
viuen pagant i contribuint”. 

El número quatre de les llistes de CiU per 
Barcelona, Felip Puig, va recórrer dilluns 
els carrers del centre de Badalona i es va 
reunir amb l’Associació de Veïns de Sant 
Roc en companyia del candidat i líder con-
vergent badaloní Ferran Falcó.
Convergència i Unió reivindica Badalo-
na com una de les claus per aconseguir 
la majoria social suficient en vistes a la 
convocatòria d’una consulta popular. Falcó 
considera que la ciutat “no pot quedar al 
marge” del camí que bona part de Catalun-
ya vol emprendre cap a un nou estat propi 
d’Europa i es mostra convençut de què, 
igual que en 2010, la federació serà la fo-
rça més votada a les urnes badalonines. El 
conseller Felip Puig, per la seva part, pos-
tula que l’Àrea Metropolitana és on més 
s’ha de lluitar per congregar “una gran ma-
joria”. El número quatre a les llistes asse-
gura que “el sector independentista ja està 

motivat” i que ara cal convèncer al major 
nombre possible de persones, més enllà 
del sentiment nacional, de què l’estat pro-
pi és “l’instrument fonamental” per deixar 
enrere el “tracte injust” per part d’Espanya i 
progressar econòmicament per sortir de la 
crisi i conserver l’Estat del Benestar. Falcó 
també ha aprofitat per destacar la “cohesió 
social” que propugna Convergència, en 
contraposició a les polítiques de confron-
tació que, diu, ahir mateix exhibia la candi-
data ‘popular’ Alicia Sánchez-Camacho al 
barri de La Salut.

Foto: PPC
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Abans de marxar a la tarda cap a Barcelona, 
la protesta derivada de la vaga general va as-
solir el seu punt àlgid al migdia, quan milers 
de persones es varen concentrar davant del 
Màgic Badalona per marxar cap a la plaça 
de la Vila en una de les manifestacions més 
multitudinàries dels últims anys a nivell 
local. Entre 5000 i 6000 persones segons 
CCOO i UGT, i prop d’un miler segons la 
Guàrdia Urbana, van recórrer Alfons XIII fins 
arribar a Francesc Layret i la plaça de la Vila, 
on va concloure la protesta, entre pancartes, 
consignes, música i xiulets. La marxa ha es-

Milers de persones es 
manifesten a Badalona 
amb motiu de la vaga

La vaga general de dimecres va traslladar a 
Badalona la tranquil·litat pròpia d’un diumen-
ge a la major part dels carrers de la ciutat. Els 
piquets informatius van començar a actuar 
aviat i van tallar la C-31 a primera hora del 
matí, provocant el col·lapse del trànsit en 
direcció Barcelona durant quasi una hora. 
Els polígons industrials de la ciutat i la zona 
comercial de Montigalà van registrar activi-
tats molt baixes o pràcticament nul·les durant 
gran part del matí degut, en bona mesura, a 
l’acció dels propis piquets, que van mediar, 
sempre de forma pacífica, amb els establi-
ments i grans superfícies. Aquest ha estat el 

La vaga es tradueix en calma 
als carrers amb cap incident

  Els sindicats es 
mostren satisfets 
per la resposta i 
conscienciació de 
la població

  El seguiment 
del comerç va ser 
desigual entre 
centre i perifèria

punt més satisfactori pels sindicats convo-
cants, que també s’han mostrat agraïts per 
la conscienciació i la receptiva resposta, tan 
de la població en general com del petit co-
merciant en particular. A excepció del centre 
de la ciutat, Artigues i Bufalà, on sí va obrir 
la gran majoria d’establiments, la tònica ge-
neral, segons les diferents associacions de 
comerciants, va ser la de baixar persianes i 
secundar la vaga, sobretot abans de migdia; a 
la tarda l’activitat dels comerços va ser major. 
El Màgic Badalona, per la seva part, va viure 
una jornada normal, encara que amb poca 
afluència de públic. Malgrat tot, la Federació 

d’Empresaris va xifrar la vaga en un 6% i un 
15% al comerç i la indústria locals, respecti-
vament. En l’àmbit educatiu, segons FAMPAs 
i fonts de les pròpies escoles, el seguiment 
de la protesta en els centres públics va ser 
irregular, però amb una mitjana aproximada 
del 60% en referència a professorat i per-
sonal no docent. A l’Hospital Municipal va 
haver-hi un seguiment del 6%, segons BSA, 
i un 10 als CAP; a Can Ruti va ser d’un 15%. 
Un 21% dels treballadors de l’Ajuntament 
van secundar la protesta, asseguren fonts 
municipals. Els serveis mínims en transport 
es van seguir segons el previst.

tat punt de confluència d’una llarga llista de 
sindicats, col·lectius reivindicatius, entitats i 
forces polítiques. Al llarg del camí, i sobretot 
als discursos pronunciats davant de la Casa 
de la Vila, diferents portaveus varen carre-
gar contra les retallades i polítiques dels 
governs badaloní, català i espanyol, els des-
nonaments, la duresa del sistema financer i 
la repressió social, entre d’altres motius de 
rebuig popular. Els sindicats s’han mostrat 
molt satisfets perquè, diuen, la consciència 
social i la resposta dels ciutadans ha estat 
molt més gran que al març.

L’oposició exigeix explicacions sobre els pisos socials
  Afirmen que 

s’ha amagat molta 
informació que va 
sortint a la llum 
poc a poc 

  Els tres grups 
volen saber fins 
l’últim detall de 
cada cas i pis 

ICV-EUiA, PSC i CiU van sol·licitar di-
marts la convocatòria d’un ple extraordinari 
amb l’objectiu de demanar explicacions 
al govern local del PP sobre la situació 
dels pisos destinats a lloguer social que 
l’Ajuntament va adjudicar fa uns mesos. 
L’oposició exigeix que es posi a la seva 
disposició els acords entre consistori i en-
titats financeres propietàries dels habitatges 
cedits pel lloguer; els criteris d’adjudicació 
i les puntuacions assolides tan pels adjudi-
cataris com per les famílies que varen que-
dar fora de la oferta; el nombre de perso-
nes adjudicatàries i preadjudicatàries dels 
habitatges, així com el nombre de vivendes 
ofertes, la seva ubicació, estat, trets i data 
en la qual poden o han estat ocupades per 
part dels seus nous arrendataris; nombre 

de famílies que ja han pogut entrar a viure 
a l’habitatge que aquest programa els ha 
destinat, preadjudicataris que no han pogut 
accedir a viure, així com la situació de les 
famílies que no han pogut accedir al pis 
i quins suports reben i rebran per part de 
l’administració local mentre no ho puguin 
fer. El regidor ecosocialista Àlex Mañas va 
assegurar que “només 100” de les famílies 
que van presentar una sol·licitud varen 
accedir a la selecció final realitzada mit-
jançant els barems anunciats per l’executiu. 
El socialista Jordi Serra manifestà que s’ha 
“amagat informació” a l’oposició que s’ha 
anat coneixent poc a poc i que en un “termi-
ni de 15 dies” l’Alcalde haurà de convocar 
un ple on, esperen, es posin totes les cartes 
sobre la taula. L’edil de CiU Mercè Rius con-

ICV-EUiA, PSC i CiU forcen un ple extraordinari per parlar sobre els habitatges i els seus adjudicataris
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sidera que tot això no hagués acabat així si 
el PP hagués inclòs els pisos de les entitats 
bancàries a la borda d’habitatges oficials 

de l’Ajuntament, en compte d’articular una 
“gran operació propagandística plena de 
dubtes”.
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El proper diumenge, a partir de les 9h, tindrà lloc la 
II Matinal Motera a la plaça del Turó d’en Caritg de 
Badalona organitzada per l’Associació de Comerciants 
Salut Alta Pau Piferrer, a favor de la Fundació Badalo-
na Contra el Càncer i la Fundació d’Oncologia Infantil 
Enriqueta Villavecchia. La jornada començarà amb 
la concentració i una ruta en moto que recorrerà els 
carrers de Badalona, Montgat i Tiana. A partir de les 
10:30 s’iniciarà una botifarrada al punt de partida, la 
plaça Caritg, on també hi haurà un sorteig de regals 
de diferents pilots de competició com Ricky Cardús, 
que ha cedit a la organització unes botes i uns guants. 

II Matinal Motera contra el 
càncer infantil dels botiguers 
de La Salut Alta i Pau Piferrer

Per amenitzar la vetllada, la cita comptarà amb les 
actuacions de Santi Carulla dels Mustangs i de San-
ti al Natural. Ja cap al migdia, es farà l’entrega de 
premis del Concurs de dibuix infantil organitzat per 
l’Associació de Veïns Turó d’en Caritg i es finalitzarà 
amb altre sorteig on es podran aconseguir samarre-
tes signades del Club Joventut Badalona i del CF 
Badalona i viatges. El president de l’Associació de 
Comerciants Salut Alta-Pau Piferrer, Javier Cabrera, 
espera que la cita tingui bona acollida per poder do-
nar tota l’ajuda possible a les fundacions que lluiten 
dia a dia contra el càncer.

La PAH i els veïns eviten 
el desnonament d’una 
família a La Salut
La pressió veïnal va tornar a evitar dime-
cres al matí un desnonament al barri de 
La Salut.  Prop d’un centenar de persones 
es van concentrar al número 13 del Grup 
Verge de La Salut convocades per la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca i varen 
fer costar al Raul, la seva dona i els seus 
dos fills. És el segon cop que La Caixa 
intenta desnonar a aquesta família, que 
va quedar atrapada en una hipoteca pont. 
No van aconseguir vendre la seva anterior 
vivenda i la quota hipotecària va arribar 
fins als 4.000 euros mensuals. La dona 

La Creu Roja ha posat en marxa la setena 
edició de la campanya Zona Creu Roja, 
una iniciativa anual que pretén promoure 
la captació de socis i sòcies. La campan-
ya, que es desenvolupa entre octubre i 
desembre, té per primera vegada un ob-
jectiu finalista, ja que el 55% de la quota 
dels nous socis es destinarà durant un 
any a un programa per ajudar a cobrir la 
quota del menjador escolar de menors en 
situació de vulnerabilitat. El Programa 
d’emergència de suport a l’alimentació 
infantil, impulsat per la Creu Roja i Càri-
tas, cobrirà el 50% del cost del menjador 

de la parella es va quedar sense feina, ell 
es troba en ple ERE a la seva empresa i 
la família porta mesos sense poder fer-se 
càrrec dels enormes costos i deutes amb 
el banc. Tot i la moratòria de dos anys que 
tant s’ha anunciat els darrers dies, Raul i 
la PAH afirmen que el bancs i jutjats diuen 
no saber-ne res, de moment, i que el perill 
de quedar-se sense sostre continua exis-
tint. Ahir, degut a la vaga general, no hi 
havia suficients funcionaris judicials per 
executar el desnonament, que va quedar 
posposat fins nou avís.

El 55% de la quota dels nous socis servirà 
durant un any per pagar menjadors escolar

Unes 40 persones van haver de ser des-
allotjades el dimecres de dos edificis 
de Sant Roc degut a un incendi. Segons 
expliquen fonts municipals, una avaria 
a la instal·lació elèctrica de l’aparcament 
subterrani dels blocs de pisos va generar 
el foc cap a les 11 del matí, als números 
255-257 de l’avinguda Marquès de Mon-
troig. L’incident va ser més aviat aparatós, 
degut a l’alarma creada pel fum, però no 
va derivar en mals majors ni ferits greus. 
Els bombers van sufocar les flames sense 
problemes i la gran majoria de veïns varen 
poder tornar a les seves vivendes a primera 
hora de la tarda. Mentrestant, l’Ajuntament 
va condicionar i posar a disposició dels 
afectats el Centre Cívic de Sant Roc perquè 
s’hi poguessin estar mentre se solucionava 
el problema.

Un incendi fa  
desallotjar 40 
persones a 
Sant Roc 
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Creu Roja destina fons 
a beques menjador

escolar de prop de 500 infants d’arreu de 
Catalunya durant tot el curs escolar, tot 
i que, en casos excepcionals, se’n fi-
nançarà el 100%. Aquest projecte està 
finançat principalment per fons recollits 
per la Marató per la Pobresa de TV3, 
però tant la Creu Roja com Càritas també 
hi destinen fons propis, com els que re-
presentarà la campanya Zona CR. Al Bar-
celonès Nord, la partida inicial donarà 
suport a una desena de famílies, nombre 
que, asseguren des de Creu Roja, anirà 
augmentant segons avanci la campanya 
de recaptació de socis.
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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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        LA PRÈVIAGESCRAP BIZKAIA BILBAO BASKET  - FIATC MUTUA JOVENTUT

8a Jornada Acb. Gescrap Bizkaia - Fiatc Joventut (12:15) per ETB i Orange Arena i RàdioB (94.4)

Amb l’ambició per bandera

Poques victòries fan més mal que la del 
passat dissabte contra el Valladolid, però 
també és cert que pocs equips tenen la 
combinació de jugadors veterans i juga-
dors amb ambició per aixecar-se tant rà-
pid. Quan la Penya va fitxar Savané (405 
partits a la lliga) o Oliver (12 temporades) 
també va comprar experiència. “Si el Valla-
dolid va guanyar aquí, per què no podríem 
guanyar a Bilbao?”, es pregunta Savané. 
Oliver va en la mateixa línia: “sabem que 
és més difícil guanyar fora que a casa, però 
per què no ho podríem aconseguir?”. Són 
les paraules dels líders del vestidor,  que 

ALEX MUMBRÚ

NIKOS ZIZIS

KOSTAS VASILEIADIS

AXEK HERVELLE LAMONT HAMILTON

BILBAO BASKET
Entrenador Fotis Katsikaris

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

PERE TOMÀS

COREY FISHER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY SITAPHA SAVANÉ

han viscut moltes situacions semblants, i 
que van tenir un paper important per treure 
ferro a “l’accident” i fer mirar l’equip cap 
endavant. “Tant els veterans com en Salva 
ens van fer entendre que no és un drama”, 
confessa Ventura, que abandera el grup 
dels ambiciosos: “si anem a Bilbao com 
vam anar a Màlaga, podrem competir”. Al 
davant hi haurà un rival que només ha per-
dut 2 partits a la competició i segueix in-
victe a l’Eurocup, però que compta amb les 
baixes de Raül López i Adrien Moerman. 
Sense ells, l’equip és queda amb 8 juga-
dors útils, que són els que van jugar contra 

el Madrid, i amb Samb i Sànchez que ser-
veixen per complir el mínim de jugadors 
de formació. Sense Raül López, Zizis és 
l’unic base pur de l’equip, que ha de jugar 
amb Grimau alguns minuts en la direcció. 
Contra el Madrid ja van tenir aquestes dues 
baixes, i els de Pablo Laso van plantejar 
un partit d’alta anotació i molta activitat per 
acabar fonent als bilbaïns. La Penya, amb 
l’ambició per bandera, també és capaç de 
jugar amb la cinquena marxa i competir per 
recuperar el partit de la passada jornada

Després de la 
derrota contra el 
Valladolid, l’equip 
està convençut 
que pot guanyar a 
Bilbao

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

Propera Jornada (8)

Classificació

  Equip  G P

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

Resultats 1a Jornada

FIATC Joventut - Valladolid                   84-89
Obradoiro- Múrcia                    69-73
Cajasol - Canàries                  68-79
Madrid- Bilbao 98-84
Barça - Manresa 89-47
Gran Canària - Fuenla                   73-52
GBC - Unicaja                   54-67
València - Baskonia 75-79
Estudiantes - Cai 68-83

Foto: ACBPhoto /Arrizabalaga
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Vull agrair públicament l’aposta que està fent la Penya però sobretot el tècnic Sal-
va Maldonado aquesta temporada. I no parlo dels jugadors de la casa com Albert 
Ventura, Nacho Llovet, Àlex Barrera.... Ni apostes joves com Kuzmic. Parlo de l’estil 
de joc. Segurament el tècnic verd-i-negre s’ha hagut d’adaptar a la nova realitat 
del tipus d’equip que té o podia fer, de com està econòmicament la lliga o de com 
està al mercat i les possibilitats que té la Penya per fitxar. Hi ha molts entrenadors, 
cada vegada més que fan un joc trist, pobre, a marcadors baixos. El què se’n diu 
un bàsquet “amarrategui”. Hi ha clubs que ho fan així i són campions de l’Eurolliga 
però és molt avorrit veure’ls jugar i evidentment al camp no hi va ningú. Està clar 
que si Salva Maldonado volgués podria fer el mateix. Jugar partits a fer un màxim 
de 60 punts i possessions llargues. Si jugues a 60 punts és molt difícil perdre de 20 
punts de diferència. El més lògic és perdre per pocs punts i d’aquesta manera queda 
justificades les derrotes. Es pot dir que has perdut però que has defensat bé. Jo 
estic més a favor de Maldonado: bàsquet viu, ràpid, alegre, espectacular però amb 
marcadors alts. Dissabte es va perdre fent 85 punts. Què cal defensar més? Si. Però 
l’aposta és clara. Aquesta és la proposta del tècnic de la Penya i és cert que quan 
perd contra el Valladolid tothom marxa emprenyat amb ell per les decisions que ha 
fet, amb l’equip o amb algun jugador. Però és innegable que els aficionats que van 
al Palau Olímpic s’ho passen bé. El debat a l’ACB està servit: què és més divertit 
el joc que practica el Madrid o el que practica el Barça? Cadascú fa el què vol i el 
què importa en aquests dos clubs més que l’estil és guanyar. Però en un club com 
la Penya on la lliga segur que no la guanyarà és millor fer un bàsquet obert, ràpid 
i que la gent s’identifiqui una mica. Té molt mèrit que amb els jugadors que hi ha 
(debuten a la lliga ACB Fisher, Ehambe, Kuzmic, Gaffney, Quezada...) és impossible 
que no hi hagi situacions en què guanyant d’11 punts a falta de quatre minuts pel 
final contra el Valladolid s’acabi perdent. Cal paciència però la idea del què es vol és 
clara. En més de la meitat dels clubs ACB encara no saben a què juguen.

Salva, felicitats per l’aposta de bàsquet

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

El Prat fa com la Penya i 
també deixa escapar la 
victòria a l’últim quart

Com si portessin vides paral·leles, la Pen-
ya i el seu filial van deixar escapar dos par-
tits que tenien molt encarats a l’últim quart. 
Amb 63 a 54, i després d’una jugada que 
podria haver posat 11 amunt als potablava, 
el Guadalajara va clavar un 0 a 7 que tirava 
pel terra la bona feina del Prat. Suàrez va 
tornar  donar oxigen des del triple (66 a 
61), però va ser un miratge i el Guadalajara 
va seguir amb l’embrenzida que portava 
per aconseguir un últim 2 a 14 que va es-
tablir el 68 a 75 definitiu. A diferència del 
primer equip verd-i-negre, aquesta no és 
la primera desfeta d’aquestes característi-

ques pels de Carles Duran, que tenen un 
equip molt inexpert a la categoria i ja van 
caure així contra l’Azpeitia. Sense Bassas 
ni Vives, el Prat havia aconseguit el més 
dífícil, remuntar els 15 d’avantatge que ha-
via aconseguit el rival (22 a 37). 7 punts 
seguits de Gerbert Martí i 5 de Suárez tor-
naven a posar els potablava en el partit (37 
a 40 min 20). A la represa es va mantenir 
la bona dinàmica dels últims minuts del 
segon quart, i amb un Barrera molt cen-
trat -va acabar amb 18 punts-, i un Agustí 
Sans descarat, va tancar el quart amb un 
bon coixí (59 a 52). A l’inici de l’últim quart 

Renfoe (4), Navarro (7), Tripkovic (27), 
Martin (5), Sinanovic (4) -cinc inicial- 
Hunter (8), Grimau (3), O’leary (11), Ci-
zauskas (11), Mohammed (9).

84
Fisher (10), Ventura (10), Ehambe (18), 
Gaffney (16), Kuzmic (6) -cinc inicial- 
Trias (-), Llovet (-), Quezada (12), Oliver 
(10), Savané (2), Tomàs (-).

FIATC JOVENTUT 

89

VALLADOLID

Tripkovic castiga la Penya 
per no tancar el partit 

A falta de 4 minuts el Fiatc Joventut guan-
yava per 11 punts (73 a 62). Sense fer un 
partit brillant, els verd-i-negres n’havien 
tingut prou amb 3 minuts d’inspiració 

El cadet i el júnior 
es juguen el 
liderat contra el 
Barça a l’Olímpic
Doble ració de derbi contra el Barça dis-
sabte a l’Olímpic de Badalona. A les 17:30 
serà el torn del cadet, que en la darrera 
jornada va perdre contra l’Olost i està a 2 
partits dels blaugranes. A l’anada, el Barça 
es va imposar per 88 a 67. A la catego-
ria júnior la Penya és qui va líder del grup 
amb una sola derrota, precisament contra 
el blaugranes que es van endur el derbi 
a l’anada per 82 a 60. Si els de Paco Re-
dondo guanyen, gairebé s’asseguraran la 
primera plaça. En l’últim partit venen de 
guanyar al Manresa Catalana Occident per 
20 punts (50 a 70).

Foto: ACBPhoto

d’Ehambe i Oliver al tercer quart per trencar 
un matx que a la mitja part només guanya-
va per un punt (31 a 30). Llavors l’esperit 
del Valladolid que va remuntar 17 punts 
al Blaugrana, 13 al Congost i 8 a l’últim 
quart contra l’Estudiantes, va tornar a fer-
se present en la figura de Tripkovic, que va 
anotar 18 punts en els últims 5 minuts. 3 
triples del serbi i 5 punts de Mohammed 
van acabar d’eixugar la diferència (76 a 
76). Savané i Fisher van tenir opcions de 
sentenciar el partit, però van fallar i el Va-
lladolid va acabar forçant una pròrroga a la 
que els verd-i-negres mai haurien d’haver 
arribat. En el temps extra, 7 punts seguits 
d’un Tripkovic de sang calenta van con-
demnar la Penya que es va veure impotent 
davant tot el que li va passar. En acabar el 
partit, tant Maldonado com els jugadors 
van parlar d’un accident, tot i que en fred, 

Jugadors RECOMANABLES
1.- Satoransky: Molt en forma, clau pel seu equip.
2.- Nocioni. Tot i que com a local no acaba d’arrancar, té dues jornades seguides a casa  
3.- Hamilton. Està aprofitant la baixa de Moerman per jugar al millor nivell.

Jugadors a EVITAR
1.- Andrés Rodriguez. El Baskonia és un equip que fa patir als bases
2.- English. Desplaçament complicat i depen en excés de 
      l’anotació per valorar
3.- Tomic. El Barça té una rotació llarga i amb pocs 
      minuts baixarà de preu

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

l’equip ho va debatre dilluns “perquè això 
no torni a passar”. Tripkovic, l’heroi, va dir 
que “somniava en fer un partit així”.

va arribar la màxima local (63 a 54) amb 
accions de Barrera i Homs, però a partit 
de llavors desconnexió total. Al Prat se li 
van fondre els ploms i va ser incapaç de 
reactivar el joc ofensiu mentre veia com el 
Guadalajara acabava d’eixugar la diferen-
cia. Barrera va ser el màxim anotador (18) i 

el més valorat (20) el dia que Suàrez va fer 
el seu millor partit (13 punts i 8 rebots). El 
Prat és 9é amb una victòria i a la següent 
jornada visita el Cafés Aitona. Els Donos-
tiarres només tenen una victòria més que 
el Prat. El partit serà dissabte a les 6 de 
la tarda.
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  Equip  PTS GF GC

 1. Olímpic 30 15 3
 2. Llevant B 27 23 12 
 3. Alcoià 26 18 11
 4. L’Hospitalet 25 25 11
 5. Huracán 25 15 7 
 6. Espanyol B 20 14 12
 7. Prat 19 13 9
 8. Atlètic Balears 19 12 11
 9. Sant Andreu 18 11 11
 10. Vila-Real B 18 14 15
 11. Reus 17 17 14
 12. Llagostera 17 18 16
 13. Ontinyent 16 9 17
 14. Badalona 14 10 13
 15. Constància 14 10 13
 16. Nàstic 13 11 13
 17. Mallorca B 13 11 14
 18. València B 13 14 24
 19. Binissalem 12 10 22
 20. Oriola 9 7 14
21. Yeclano 6 8 23

Classificació 2a B GRUP 3

 Reus   - Badalona 
 Prat  -  L’Hospitalet 
 Constància  -  Espanyol B
 Llevant B  -  Mallorca B
 Yeclano  -  Binissalem
 Huracán  - Alcoià
 Sant Andreu  -  Gimnàstic
 Vila-Real B  -  Atlètic Balears
 Olímpic -  València B

Propera Jornada

Resultats 14a Jornada

 Badalona 1 - Prat  2   
 Huracán 0 - Vila-Real B 0
 Espanyol B  1 - Llagostera 1
  Gimnàstic  2 - Reus 1
 Binissalem 1 - Llevant B  4
 Mallorca B  1 -  Atlètic Balears  2
 València  2 - Ontinyent 0
 L’Hospitalet  2 - Yeclano 0 
                                      Oriola 0  -   Constància  2

 CF REUS - CF BADALONA LA PRÈVIA

15ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Diumenge 18 d’octubre a les 17.00 - Camp Nou Municipal de Reus - Àrbitre: Bosch Domènech (col·legi valencià)

El Camp del Centenari ja no és un feu 
segur pel Badalona. Dues temporades 
enrere, ningú va aconseguir vèncer 
a l’equip betulià a casa. Ara, l’efecte 

ha de ser treure resultats positius a 
domicili. I en aquestes està el Badalo-

intimidador del menut i vetust estadi es-
capulat ja no existeix. Des que l’equip va 
vèncer en la jornada inaugural del curs 
a l’Alcoià, els d’Albert Càmara no han 

tornat a guanyar a casa. Doncs si no es 
funciona a casa, és evident que l’antídot 

na, que de moment ha sumat més 
punts quan ha jugat com a visitant 
(8) que quan ho ha fet com a local 
(6). Aquest diumenge Albert Càmara 
i els seus volen seguir sumant fora 
de casa per allunyar-se de les places 
de descens i, sobretot, per espantar 
els fantasmes de la preocupació apa-
reguts després de la derrota contra el 
Prat. El Reus, el rival d’aquest jorna-
da, arriba al duel en onzena posició 
i havent trencat una ratxa de tres 
triomfs consecutius perdent contra el 
Nàstic fora. El curs passat els tarra-
gonins van vèncer als badalonins per 
2-1. El Reus és un equip força segur 
jugant a casa. 

CF REUS
Entrenador Santi Castillejo

Socías

Nando

Leon

Fonte

Beñat Marqués

Vives
Ferrán Robert

Ángel

Masqué

El Prat condemna l’equip 
a seguir amoïnat

Camp del Centenari
Marcos Teixeira

 Ferrón Cazorla
Pablo Gallardo Murillo

 Pelegrí Ricarte
Bermudo Larios
Xavi Muñoz (Borja 48’) Vila (C. Ruiz 86’)

 Joaquin (Gabri 61’) Fernando
Canario Rubén
Robert (Cortés 51’) Fran Bea
Juanma  Kante (Pedro 76’)
Manolo Bueno   Dávid López (Cano 74’)

Albert Càmara Agustín Vacas
Àrbitre:Rives Leal (col·legi valencià)
GOLS: 0-1, David López (minut 35); 0-2, Kante 
(minut 73); 1-2, Gabri (minut 81)
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BADALONA                  PRAT

ri diumenge. I segurament, no tant del 
Badalona. Els del Baix Llobregat van ser 
pràctics fins a l’extrem de no voler exe-
cutar una passada de més, de no fer un 
regat innecessari i de no cometre errors 
que els poguessin sentenciar. De fet, van 
fer ben poc per vèncer un partit que sem-
blava que es conformaven amb empatar. 
Demèrit doble del Badalona, doncs, que 
va caure contra un rival apàtic i conser-
vador. Un ex jugador escapulat, David 
López, va encetar el camí de la derrota 
local. Era la primera arribada del Prat. 
A la segona part, Kante en un córner 
va fer el segon. Gabri va retallar distàn-

Manolo Márquez hauria estat orgu-
llós del Prat que va jugar al Centena-

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Gabri

Robert Joaquin Juanma

Xavi M. Borja Abenia

Sobregrau Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

cies. Però el Badalona no va arribar a 
temps per l’empat.

El Badalona confia en fer-se fort a domicili

Sant Gabriel Femení

     

Levante 3 - Sant Gabriel 1

Lagunak 0 - Huelva 5

P. Saragossa 0 - Barcelona 4

Levante L. P. 3 - Real Sociedad 1

Sevilla 0 - Valencia 0

Collerense 1 - Atlético Madrid 1

Athletic Bilbao 5 - Llanos Olivenza 0

Espanyol 1 - Rayo Vallecano 3

Resultats

Sant Gabriel - Athletic Bilbao

Atlético Madrid - Llevant

Barcelona - Levante L. P.

Ll. Olivenza - Espanyol

Real Sociedad - Sevilla

Valencia - Collerense

Lagunak - P. Saragossa

Huelva - Rayo Vallecano

Propera Jornada

El líder, l’Athletic, a Sant Adrià: calen al·licients?
El municipal Ruiz Casado de Sant Adrià 
viurà aquest diumenge al matí un dels 
millors matxs de futbol femení que es 
poden veure a Espanya. Per la presèn-
cia del Sant Gabriel, però, sobretot, 
pel rival que visita el feu adrianenc. Es 
tracta de l’Athletic de Bilbao, club his-
tòric tant en la secció masculina com 
en la femenina. A més, per si això fos 
poc, el conjunt basc visitarà Sant Adrià 
com a flamant líder de la categoria, 
amb un coixí ampli -massa, fins i tot, 
en aquestes alçades del curs- respecte 
a altres equips favorits. Les biscaïnes 
només han cedit un empat en les deu 
primeres jornades disputades fins ara 
i són, de llarg, l’equip més golejador 
de la lliga. Davant, però, el Sant Ga-
briel espera no esdevenir un convidat 

de pedra. De fet, si vol lluitar per ser 
entre els vuit primers llocs que perme-
ten jugar la Copa de la Reina, el Sangra 
no pot permetre’s gaire més ensope-
gades. Potser l’exigència del rival no 

acompanya per assolir la victòria... 
però potser l’equip fa un bon partit i, a 
diferència del que va passar diumenge 
passat al camp del Llevant (3-1), la sort 
somriu finalment a les noies de Taka.

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 28 38 6

 2.  Atlético Madrid 24 26 5

 3.  Barça 22 32 7

 4.  Rayo Vallecano 22 33 14

 5.  Llevant 21 18 10

 6.  Huelva 17 16 12

 7.  Espanyol 16 14 11

 8.  Levante L. P. 15 13 15

 9. Real Sociedad 11 16 16

 10. Sant Gabriel 11 13 19

 11. Sevilla 10 12 20

 12. P. Saragossa 10 12 27

 13. Valencia 9 12 17

 14. Collerense 6 11 24

 15. L.Olivenza 5 9 24

 16. Lagunak 0 1 49

Classificació 1ª Divisió
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  Equip  G P

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

Classificació

UBSA - Quart                   72-89

Salt- Mollet B                    63-56

Sant Cugat - Masnou                  84-67

Montgat - Mataró 78-72

Santa Coloma - Natzaret 80-66

Blanes - Arenys                    68-81

Barberà - Figueres                   54-75

Sant Josep- Prat 70-79

Resultats 1a Jornada

 Natzaret  - UBSA

  Prat  -  Salt

 Mataró  -  Sant Josep

 Arenys  -  Montgat

 Mollet B -  Sant Cugat

 Figueres -  Santa Coloma

                                     Masnou -  Barberà

 Quart -  Blanes

Propera Jornada (7)

Poliesportiu

Els Badalona Dracs 
punxen en el seu debut

Una nova edició de la Caminada 
de Regularitat ja és a punt

Diumenge tots els amanats de la natura i del 
senderisme tenen una cita obligada amb la ca-
minada de la regularitat que cada any organitza 
el Centre Excursionista de Badalona i que ja 
arriba a la seva cinquanta novena edició. Les 
inscripcions es poden fer fins demà a travès de 
la web de l’entitat (www.cebadalona.org) o en 
el carrer de la Costa, 13 dijous de 8 a 10 hores. 
En l’edició d’enguany la caminada de la regula-
ritat tindrà una distància de 17,5 quilòmetres i 
serà per la Serralada de Marina perquè tothom 
pugui guadir de la natura. La sortida serà a les 
vuit del matí amb el punt de sortida i arribada 
en el parc de Montigalà, en la confluència del 
Camí de Sant Jeroni i el carrer d’Anna Tugas, a 
100 metres del centre Sociosanitari El Carme. 
La cursa consisteix en què vagin sortint pare-
lles cada tres minuts per fer tot el recorregut.

Santa Coloma i Montgat es fan forts a casa 
i el Sant Josep perd tot i el partit de Reyes
El Santa Coloma es va endur el derbi 
comarcal contra el Natzaret per 80 a 66. 
Els de Cristian Bañuelos van demostrar 
que a aquestes alçades de la temporada 
són un equip més fet que el Natzaret, que 
encara no ha pogut guanyar fora en els 
6 partits que ha jugat. Només van caldre 
4 minuts per veure que el Santa Coloma 
va començar el partit a una altre velocitat 
(13 a 0). Les defenses pressionants van 
noquejar al Natzaret, que encara va sal-
var el quart (19 a 8). Llavors va començar 
el partit pels de Badalona, que amb una 
zona amb moltes alternatives aprofitant 
la mobilitat dels seus jugadors, va crear 
problemes als locals. L’encert d’en Charles 
(8 punts al quart) va aconseguir reduir el 
desavantatge i tornar a posar el Natzaret al 
partit (35 a 29). A la tornada però, el Sant 
Andreu va provar la seva pròpia medeci-
na, aquella amb la que ha guanyat molts 
partits. Els tiradors del Santa Coloma van 
trencar la dinàmica amb 6 triples al tercer 
quart, en el que va destacar Àlex Eñeso, 
que en va acabar fent 5. Els de Vidal Saba-
té es van veure superats per la situació i la 
diferència ràpidament es va engreixar fins 
els 30 punts. Tant els Balagué com Beren-

guer es van apuntar a la festa amb 7 triples 
entre els 3, i Bañuelos va donar minuts als 
menys habituals.
El Montgat trenca el partit al tercer 
quart
Al Pla de la Concòrdia, el Montgat va su-
perar el Mataró per 78 a 72 en un partit 
que es va decidir a la segona part. Els 
de Xavi Bassas van marxar als vestidors 
(31 a 33) havent perdut un avantatge de 
10 punts abans d’acabar el primer quart. 
A la represa però, els locals van tornar a 
manar a partir de les defenses presionants 
que fan, i el Mataró va acusar la falta d’un 
base consistent. Hi va ajudar l’encert de 
Pedro Cuesta, que tot i no jugar els pri-
mers 20 minuts per molèsties a la cama, 
va acabar amb 12 punts. Quan el Montgat 
havia tornat a aconseguir una renda, Cues-
ta, Camins (també amb problemes físics) i 
Morales (amb problemes de faltes) eren a 
la banqueta. El Mataró va arribar a posar-
se a 5 punts, però els menys habituals van 
mantenir el nivell i van certificar el triomf. 
El Sant Josep s’encalla amb la de-
fensa del Prat B tot i el 47 de valora-
ció de Reyes
El Sant Josep va tornar a deixar escapar 

un partit a casa tot i el partit d’Alberto Re-
yes que va batre marques amb 23 punts 
i 25 rebots per 47 de valoració. Després 
d’una mitja part igualada (31 a 31) els 
parroquials es van anar ofegant davant la 
zona amb moltes mans del Prat. A més, 
quan jugava Dario, els potablava canvia-
ven a caixa +1, i van acabar descentrant 
l’escorta.  Sense Naharro, i amb Savoy fora 
del partit per problemes de faltes, el Prat 
va tenir via lliure per sentenciar el partit 
des del triple. 
L’UBSA no pot amb l’últim quart del 
líder
L’UBSA va tornar a caure a l’últim període 
després de fer el més difícil i remuntar el 
partit al líder, el Quart. Els gironins van ma-
nar durant gairebé tot el partit per distàn-
cies inferiors als 10 punts. Al tercer quart 
però, 9 punts seguits de Roman Crespo 
van tornar a posar l’equip al partit i van en-
cendre l’afició que va creure en la victòria. 
Al final del 3r quart, els de Xavi Castillo 
guanyaven per 4 )62 a 58), però a partir 
d’aquell moment es van desconnectar. El 
talent ofensiu del Quart -31 punts a l’últim 
període- va passar per sobre l’UBSA, que 
estava més pendent de l’arbitratge.

Els Badalona Dracs ja han iniciat el nou curs. 
El primer equip va perdre en els quarts de final 
de la Copa d’España en el seu desplaçament 
a Las Rozas on els badalonins van demostrar 
encara estar en pretemporada amb constants 
canvis de possessions i errors constants. 
Semblava que s’aniria a la pròrroga quan hi 
havia un empat a 9 en el marcador però una 
jugada de carrera del running back Marcos 
de la Mata va acabar deixant els badalonins 
fora de les semifinals. D’altra banda, el júnior 
dels Dracs, farcits de jugadors cadets per-
què la majoria de júniors han pujat al primer 
equip, van perdre també contra els Pioners de 
l’Hospitalet en el Camp de la Travessera de 
Montigalà per 19-31 tot i que el conjunt de 
Alfonso Molongua va mostrar coses positi-
ves pensant en el futur més immediat.
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L’oktoberfest, la festa alemanya amb més 
de 200 anys de tradició, aterra a Santa Co-
loma. Des d’ahir i fins diumenge, Can Zam 
és l’escenari d’aquesta celebració que serveix 
per donar a conèixer la història, la música, 
els balls i els productes típics alemanys (la 
cervesa i les salsitxes bàvares).  La festa es 
durà a terme a una carpa amb més de 1.200 

Òmnium proposa una ruta 
d’entitats per Llefià-La Salut

Un bocí alemany a Can Zam

Sarau, 9 anys 
d’oci nocturn 
a la ciutat de 
Badalona

La Sarau Clàssic celebra aquest 
cap de setmana els seus 9 anys 
d’oci nocturn a la ciutat amb un 
cartell de comèdia de luxe. Ahir era 
l’arxireconegut humorista Juan Mu-
ñoz, del duo Cruz y Raya, qui om-
plia la sala en la nit d’Especial Sarau 
Comedy; avui les rialles tornen a 
la càrrega amb l’actuació de Miky 
McPhantom, de Paramount Comedy, 
a partir de les 23 hores. Per la seva 
part, el Sarau 08911 ret homenatge 
demà a la nit al grup Mecano amb 
un concert en directe de Héroes de 
la Antártida, banda nascuda el 2009 
amb l’objectiu de rendir tribut a Ana 
Torroja i els germans Cano. L’actuació 
començarà a mitjanit i estarà compo-
sada per un repàs dels millors temes 
del mític grup que va marcar tota una 
generació.

La gira de l’obra Sé de un lugar, d’Iván 
Morales, aterra a Badalona. Simó i Bere 
són dos joves adults lúcids que se senten 
decebuts pel món que els envolta i per ells 
mateixos. Entre els dos personatges exis-
teix un vincle que els uneix, malgrat haver 
trencat amb el seu amor. Ell s’enfonsa des-
prés de la separació i ella, en canvi, apro-
fita la seva nova independència. Tot i les 
posicions contraposades, els dos perso-
natges intenten mantenir una relació més 
enllà de la seva fracassada història d’amor. 
El seu conflicte de contrastos, entre intro-
versió i extraversió, té lloc en la cosmo-
polita i actual Barcelona, i es converteix 
en un retrat social de la petita burgesia de 
sempre. Sé de un lugar és el debut com 
a autor i director teatral d’Iván Morales, 
que pretén recuperar l’essència del ‘cafè-
teatre’. Demà, doble sessió -19 i 21h- al 
Teatre Principal.

Iván Morales 
presenta 
al Teatre 
Principal 
‘Sé de un 

lugar’, el seu 
exitós debut 
com a autor 

i director 
teatral

Aquest diumenge els Castellers de Ba-
dalona posen punt i final a una gran 
temporada amb la seva diada a la ciutat. 
Enguany, a més, la Colla Micaco celebra 
els quinze anys des de la primera jorna-
da de castells badalonina organitzada 
durant el mes de novembre. Tradicio-
nalment, aquesta festa sempre ha servit 
per oferir les millors fites assolides per 
la colla durant tot el curs i intentar donar 
l’impuls final per posar la cirereta a un 

pastís que, aquest 2012, està ben replet 
d’ingredients. A partir de les 08:00h hi 
haurà matinades pels carrers del barri 
del Progrés i a les 12h tindrà lloc la cita 
castellera a la plaça de la Vila, on també 
actuaran els Castellers del Poble Sec, els 
Castellers de Caldes de Montbui i els 
Castellers de Santa Coloma. La jornada 
es finalitzarà amb una sèrie de concerts, 
durant la tarda, al local dels Castellers de 
Badalona.

Els Castellers de Badalona 
celebren la seva XV diada

Tot i que l’acte central va tenir lloc a la ram-
bla Floridablanca el passat 27 d’octubre, Els 
Colors de la Tardor encara cuegen i tindran 
una nova parada aquest cap de setmana. 
Òmnium Badalona, que ha participat ac-
tivament en d’altres actes d’aquest cicle, 
proposa una ruta d’entitats pels barris de 
Llefià i La Salut. Emmarcat al programa de 
cohesió social ‘Quedem?’, l’activitat proposa 
conèixer la riquesa associativa del territori 
amb dos recorreguts que començaran al 
Centre Cívic de La Salut demà a les 9.15h 
del matí. Un d’ells, adaptat a persones amb 
mobilitat reduïda, visitarà les Dones Verge 
de La Salut, l’AMPA Enric Borràs i els Amics 
de La Salut; l’altra ruta passarà per Ràdio 
Ona Mar, l’Arxiu Històric de Llefià, Kapaoltis 
i la Casa Utrera. Tots dos camins finalitzaran 
a l’Esglèsia Jesucrist per valorar les visites i 
fer un petit pica-pica.

metres quadrats que s’ha guarnit per recrear 
l’ambient que viu la ciutat de Munic pels volts 
de l’octubre. A més de poder gaudir dels pro-
ductes gastronòmics, hi haurà música i ani-
mació que farà recordar la regió alemanya de 
Bavaria. L’entrada és gratuïta. La carpa estarà 
oberta divendres (de 19 a 1 h.), dissabte (de 
13 a 1 h.) i diumenge (de 13 a 23 h.).



Cultura 15
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

El Museu de Badalona participa per prime-
ra vegada en la Setmana de la Ciència, que 
enguany celebra la seva 17à edició, amb 
l’organització de dues conferències que 
portaran a terme dos reconeguts científics 
badalonins. D’un costat, el catedràtic en 
Nutrició i Bromatologia de la Universitat de 
Barcelona Abel Mariné, parlarà dimarts 20 de 
novembre, a partir de les 19 hores,de Com és 
el que mengem i com hauria de ser: nutrició 
i seguretat alimentària; per la seva banda, 

Aotearoa és un terme maorí que signi-
fica ‘la terra del llarg núvol blanc” i que 
els aborígens utilitzen per referir-se a 
Nova Zelanda. És aquesta una de les te-
rres més misterioses i amb més encants 
del planeta, i per això el fotògraf Daniel 
Tauste va dedicar un dels seus viatges i 
tota una exposició a les veïnes i rivals 
illes d’Austràlia. Aotearoa: somiant amb 
el llarg núvol blanc és una mostra de 
fotografies que es pot visitar al Centre 
Cultural Tradicional de Can Canyadó fins 
el 10 de desembre.

L’Espai Betúlia acollirà el proper dilluns 
la presentació de La casa de la compas-
sió, la primera traducció al català de la 
poetessa portuguesa Eugénia de Vas-
concellos publicad per Curbet Edicions 
en versió bilingüe. L’acte, que començarà 
a les 19.30 h, anirà a càrrec dels seus 
traductors, Carles Duarte i Mireia Vidal-
Conte. Eugénia de Vasconcellos (Faro, 
Portugal, 1967) és també autora del poe-
mari Quem pode habitar em teu Monte 
Sagrado, i escriu, a més a més, assaig i 
llibres per a infants.

Les Anastàsies Badalona tornen a posar en 
marxa l’Aula de Tardor aquesta propera se-
tmana a La Badalonense. Dilluns, dia 19, la 
ponència L’Art Romànic a Catalunya, mo-
numents i paisatges desconeguts, a càrrec 
de Josep Tarrats i Bou, profunditzarà en 
l’arrelament del Romànic a Catalunya i com 
va influir arquitectònicament en la societat 
de l’època. El dimarts, dia 20, Jordi Paulí i 
Safont, badaloní, saxofonista, pianista, cla-
rinetista i compositor de sardanes donarà 
una xerrada sobre la creació del tradicional 
ball català: La composició de Sardanes.

L’Espai Betúlia presenta un 
llibre de poesia portuguesa

El Museu participa 
per primer cop a la 
Setmana de la Ciència

Torna l’Aula de 
Tardor de les 
Anastàsies BDN

Exposició sobre Nova 
Zelanda a Can Canyadó
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Claudi Mans, catedràtic emèrit d’Enginyeria 
Química de la mateixa universitat, durà a 
terme la conferència Envoltats de química, el 
dijous 22 de novembre a la mateixa hora. To-
tes dues activitats seran totalment gratuïtes. 
Els temes centrals de l’edició d’aquest 2012 
són l’energia sostenible, la neurociència i 
l’envelliment actiu amb motiu de la celebra-
ció, aquest 2012, de l’Any de l’Energia Soste-
nible, l’Any Europeu per a l’Envelliment Actiu 
i l’Any de la Neurociència. 
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