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S’inicia el desmantellament de La cremada del
la central i les Tres Xemeneies dimoni podria canviar
Endesa preveu que els treballs es perllonguin entre 18 i 24 mesos

Endesa ha començat els treballs de demolició i desmantellament de les antigues
centrals tèrmiques de Sant Adrià de Besòs
i Badalona i es preveu que es perllonguin
de 18 mesos a 24 mesos. En aquest procés, i com a conseqüència de l’interès de
les administracions, està previst preservar les tres xemeneies i la nau de turbines com a elements singulars de l’skyline
del litoral barceloní. Els futurs usos
d’aquestes edificacions estan pendents

de definir. L’empresa elèctrica promou
un procés de tancament ordenat de les
instal·lacions que queden en desús, com
els dos generadors de vapor ubicats al
terme municipal de Badalona i els equips
electromecànics associats a les turbines
de Sant Adrià. A més, també inclou la demolició de naus i altres edificis no industrials com oficines, magatzems o vestuaris, entre d’altres. L’estructura de les tres
xemeneies, de 200 metres d’alçada, les

bigues mestres que sostenen els equips
generadors de vapor es mantindran, igual
que el pont grua de la nau de turbines de
Sant Adrià.
Els treballs de demolició hauran de
portar-se a terme amb molta cura, ja que
dins el recinte de l’antiga central tèrmica
hi ha ubicada, i està en servei, la subestació Badalona, que alimenta prop de
50.000 clients repartits entre els municipis de Badalona, Barcelona i Sant Adrià
de Besòs. Els treballs de demolició hauran de portar-se a terme amb molta cura,
ja que dins el recinte de l’antiga central
tèrmica hi ha ubicada, i està en servei,
la subestació Badalona, que alimenta
prop de 50.000 clients repartits entre els
municipis de Badalona, Barcelona i Sant
Adrià de Besòs. Tot el procés de desmantellament es realitzarà d’acord amb un Pla
de Vigilància Ambiental amb l’objectiu de
garantir la gestió correcta dels residus
originats i minimitzar l’impacte ambiental
de l’obra.
La central tèrmica de Sant Adrià de Besòs
va tancar definitivament fa un any i mig
coincidint amb la posada en explotació
comercial de la planta Besòs 5.

d’ubicació enguany

Televisió de Badalona va informar fa escassos dies de la possibilitat que la propera
Cremada del Dimoni es faci en una altra
ubicació. El 2010 es va aprovar un nou reglament sobre aquest tipus d’esdeveniments
pirotècnics que exigeix una distància mínima de 100 metres entre l’espectacle i les
persones i habitatges més propers; després
de la tramitació de la norma es va obrir un
període de cadència de tres anys per poder
aplicar-la i adaptar, en cada cas, les festes
per respectar-la. No obstant, sembla que el
reglament no és tant estricte com això, ja que
les dimensions dels focs artificials fan variar

la distància mínima de seguretat. Aquesta
normativa s’hauria de començar a imposar
aquest 2013 i el regidor de Seguretat, Miguel Jurado, va comentar a TV Badalona que
el govern municipal estudia dues mesures:
instal·lar una plataforma aquàtica a la platja, uns metres endins del mar, a on cremar
el clàssic dimoni, i reubicar la tradició festiva a una altra platja de la ciutat. Després
d’aquelles declaracions, però, l’Ajuntament
no ha volgut donar cap versió oficial perquè
s’han de plantejar i estudiar els diferents
fronts oberts, fins i tot el de continuar fent la
cremada al mateix lloc de sempre.
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L’altra campanya electoral
El projecte de la nova Escola Montigalà va ser paralitzat el 2011 degut a les retallades i ara pares i mares
aprofiten les eleccions per recordar als candidats que 125 nens continuen estudiant en barracons
Els alumnes
porten tres cursos
fent gimnàsia dins
els barracons
L’Ajuntament
ultima ara una pista
de mini bàsquet

Arxiu

L’Escola Montigalà també està en campanya. Però el seu públic objectiu no és tota
la població major de 18 anys amb dret a
vot, sinó polítics i candidats al Parlament,
i no volen suport per desenvolupar el seu
programa electoral, sinó una escola que
compleixi tots els requisits i on es pugui
impartir dignament l’educació als infants.
Com altres centres a Badalona i Catalunya, l’Escola Montigalà va veure truncat el
seu desenvolupament amb les retallades

que CiU va aplicar als pressupostos de
la Generalitat a principis de 2011. Pares
i mares del barri van matricular els seus
fills el curs 2009-2010 en vistes a la construcció d’un col·legi, per valor de 4 milions
d’euros, que estaria finalitzat en un any.
L’obra es va arribar a licitar però, amb el
canvi de govern, el projecte va quedar paralitzat i fora dels comptes autonòmics. Des
de 2009, uns pocs mòduls prefabricats han
conformat la totalitat de les instal·lacions

d’un centre educatiu que ha anat creixent
en nombre d’alumnes any rere any i que
ja acull uns 125 nens i nenes de entre 3
i 8 anys.
AMPA i membres del centre entenien
que la situació no se solucionaria en poc
temps i, des de la paralització del pla, han
exigit una sèrie d’adequacions per pal·liar
la falta de biblioteca, gimnàs i pista esportiva, entre d’altres mancances, i complir
així les condicions bàsiques de qualsevol

escola. Les constants demandes a tots
els nivells administratius a l’abast del
col·lectiu, però, no van rebre cap resposta
fins el setembre, quan l’Ajuntament inicià
les obres d’una pista de mini bàsquet tot
i no ser obligació municipal. Segons el
regidor d’Educació, Juan Fernández, els
treballs del nou espai esportiu, el cost
del qual ha estat 20.000 euros, estaran
enllestits en un parell de setmanes; serà
llavors quan els alumnes podran fer en

El col·lectiu
té l’esperança
d’entrar als
comptes de 2013
condicions òptimes l’educació física i la
psicomotricitat, activitats que han estat
duent a terme als interiors dels barracons
durant tres cursos.
Amb l’avançament dels comicis al Parlament,
doncs, l’Escola Montigalà ha vist l’oportunitat
de recordar que continuen esperant i ha enviat a tots els polítics locals i als candidats de
les diferents formacions la ‘propaganda’ de
les seves necessitats i l’esperança d’aparèixer
en els comptes de 2013.

Propaganda, exigències
i reivindicacions 2.0
En els correus enviats a candidats,
polítics i mitjans de comunicació,
pares i mares recorden i fan un repàs de la situació del centre, demanen ser escoltats i fins i tot desitgen
sort a cadascun d’ells de cara al proper diumenge. Però no es queda la
cosa aquí. ‘L’atac’ és per terra, mar i
aire, i és que AMPA i escola porten
mesos utilitzant eines multimèdia
i xarxes socials per fer-se escoltar.
Tenen un compte de Twitter, un altre

de Facebook i dos blogs en els quals
van penjant els diferents vídeos que van
elaborant i que es poden veure al seu canal de Youtube. En un dels ‘mini-films’,
realitzat el 2011, pares i nens simulen la
hipotètica inauguració del nou centre,
recreat amb capses de cartró, per part de
la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau. Pots veure els vídeos i els enllaços
a les diferents plataformes multimèdia
de l’escola a l’article penjat a la nostra
pàgina web: www.diaridebadalona.com.

Frame del vídeo
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Les formacions polítiques posen les cartes sobre la
taula durant una intensa setmana de mítings i actes
tings a diferents entitats de la ciutat amb
la candidata badalonina, Caterina Mieras.
Partit Popular de Catalunya

Convergència i Unió
El candidat de CiU al Parlament, Artur
Mas, va omplir dissabte el pavelló de La
Plana de Badalona durant l’acte central
de la campanya al Barcelonès Nord. Els
regidors i militants de la comarca van rodejar i recolzar el president català, que va
negar les acusacions de corrupció cap a
la seva persona i la de Jordi Pujol, i criticà que s’utilitzin aquests mètodes des del
govern central per “silenciar la veu d’un
poble”. Artur Mas va admetre que hi ha
“molta gent amb dubtes”; dubtes que, va
dir, s’han d’esclarir amb l’objectiu que
gent que no ha votat abans CiU els hi doni
“força durant una legislatura”. El cap de
la Generalitat també afirmà que no amaga
“res” i que no promet “que no hi haurà
més retallades. Malfieu-vos dels qui diguin que no retallaran”.
Aquesta setmana, a més, també ha visitat
Badalona l’expresident Jordi Pujol, que va
parlar dimarts amb veïns i associacions
de Llefià i La Salut.

l’encarregat d’exposar les bases del federalisme entre els assistents a l’acte,
celebrat a la fàbrica de l’Anís del Mono,
i donar un punt de vista de la situació catalana des de ‘fora’. Elorza considerà que
Catalunya s’ha fet i ha crescut a partir del
progrés i desenvolupament dels municipis, promoguts pel PSC, que ha jugat
un paper molt important, diu, durant els
darrers anys. D’altra banda, manifestà que
tan PP com CiU busquen la confrontació,
i que enmig de tot això es troba la proposta socialista, basada en un model que
busca més competències i autonomia per
les diferents parts d’un tot, però, alhora,
la cooperació i col·laboració de totes elles
en la consecució d’objectius comuns.
A més, i igual que la passada setmana, el
PSC ha estat organitzant xerrades i mí-

La vicepresidenta del govern espanyol,
Soraya Sáenz de Santamaria, va acompanyar dilluns la candidata del PPC al
Parlament, Alicia Sánchez-Camacho, i
l’alcalde Badalona, Xavier Garcia Albiol,
en el míting central de la campanya ‘popular’ al Barcelonès nord, celebrat al
poliesportiu de Llefià. La vicepresidenta
assegurà que Mas no ha sabut gestionar
bé la Generalitat ni fer les reformes adequades perquè només li interessa “una
administració enorme” i que ara ho vol tapar “enrotllant-se amb la bandera i parlant
d’independentisme”. “Avançant eleccions
ha volgut fugir cap endavant, però no es
va cordar les sabates i així va en la campanya: entrebancada rere entrebancada”,
ironitzà la número 2 de Rajoy. Sáenz de
Santamaria, no obstant, considerà que
“a la gent no se la pot enganyar” i que,
en obligar-los a escollir entre Espanya i
Catalunya, “està estripant interiorment els
catalans”.
Iniciativa Verds - EUiA
“Sempre hem estat l’eterna segona opció: ‘Qué simpáticos, estos de Iniciativa’.

Us demano que això canviï. A situacions
excepcionals, vots excepcionals. Proveu,
doneu-nos el vostre recolzament i no us
decebrem”. Així de clar va parlar dijous
passat el candidat d’ICV-EUiA al Parlament, Joan Herrera, al Centre Cívic de La
Salut, acompanyat dels representants de
la coalició del Barcelonès Nord. Impulsat
pel context de vaga general que tot just
s’havia viscut unes hores abans, Herrera va fer una crida a la mobilització i la
unió de l’esquerra per dur a les urnes les
protestes que es materialitzen al carrer i

a les llistes per Barcelona, Marta Rovira, a
La Coral Badalonense. Rovira va aprofitar
la seva presència a la ciutat per demanar
a Artur Mas el trencament dels pactes
que CiU manté amb el PP a alguns ajuntaments com el de Badalona, va dir, per
ser “creïble i coherent” amb el projecte
nacional que vol impulsar. Així mateix, va
exigir que s’esclareixi la situació del líder
d’Unió, Duran i Lleida, que ha contradit el
discurs de Mas, afirmà Rovira. La número
2 de la formació independentista va destacar que ERC serà qui assegurarà que a

fer front a les polítiques de retallades i
d’austeritat de les dretes: “Som molts
més; les nostres pors s’han de transformar en les seves pors”.
ICV-EUiA també portà a la ciutat el diputat al Congrés per IU Alberto Garzón,
que va participar de dos actes. Primer, va
donar una petita xerrada sobre l’atur a la
plaça Pompeu Fabra. Més tard, Garzón va
participar amb Aymón Malonda i Alberto
Lumbreras, els candidats badalonins a les
llistes ecosocialistes per Barcelona, en un
míting al Centre Cívic de La Salut.

CiU “no li tremolin les cames”.

Partit Socialista de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
El PSC local va iniciar dissabte la campanya a favor del federalisme amb la
visita de l’exalcalde de Sant Sebastià i
diputat al Congrés pels socialistes, Odón
Elorza. L’experimentat polític basc va ser

Esquerra Republicana va dur a terme el
seu acte central de campanya a Badalona
el passat dijous, dia 15, amb la presència
de la secretària general d’ERC i número 2

Candidatura d’Unitat Popular
La CUP badalonina va organitzar el principal acte de la campanya el dissabte al
migdia amb una botifarrada a la plaça
Trafalgar que comptà amb la presència del
candidat a la Presidència, David Fernàndez. El número 1 de la candidatura exposà
en tres eixos centrals les polítiques de la
formació: llibertat nacional, justícia social
i radicalitat democràtica. La CUP considera imprescindible donar veu al Parlament
a tot el moviment i teixit associatiu i de
treball veïnal que és qui “lluita dia a dia al
carrer”. La CUP celebra aquesta mateixa
nit l’acte de tancament de campanya amb
un sopar al Centre de Cultural Tradicional
de Can Canyadó, a partir de les 20 hores.
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Badalona es prepara per votar L’empresa Mecrimar
un nou Parlament de Catalunya executa un ERE i deixa
Un total de 155.331 electors i electores podran
exercir el seu dret a votar aquest diumenge
25 de novembre a Badalona amb motiu de
la celebració de les eleccions al Parlament
de Catalunya 2012. A Badalona hi haurà 46
col·legis electorals amb 238 meses. En les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya,
celebrades l’any 2010, el nivell de participació a la ciutat va ser del 54,10%. CiU va ser
la força més votada amb un total de 25.914
vots (un 30,98%). A continuació es van situar el PSC amb 19.155 vots (un 22,90%) i el
PP amb 14.770 vots (un 17,66%); ICV-EUiA
amb 7.127 vots (un 8,52%); ERC amb 4.389
vots (un 5,25%); Ciutadans amb 3.440 vots
(un 4,11%); PxC amb 2.198 vots (un 2,63%)
i SI amb 1.295 vots (un 1,55%). Òmnium
Badalona organitza diumenge una activitat
que ja és tot un clàssic. A partir de les 19.30
hores, l’entitat duu a terme a La Sargantana el
seguiment de la nit electoral amb una pantalla gegant. Les activitats d’Òmnium entorn les
eleccions parlamentàries no s’acaben el 25N.

Uns 150.000
badalonins podran
exercir diumenge
el seu dret a votar

Dimarts, dia 27, també a partir de les 19.30
hores, se celebra el diàleg ‘I després del 25N,
què?’, que comptarà amb la participació dels
periodistes Tian Riba (TV3) i Manuel Cuyàs (El
Punt-Avui) com a analistes per donar les claus
i interpretacions dels resultats. El cicle electoral d’Òmnium s’ha allargat tota la setmana i ha
comptat amb la compareixença d’un representant de PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU, amb objecte
d’explicar el full de ruta nacional de cadascun
dels quatre partits. El cap de setmana passat, a

Òmnium farà
un seguiment en
directe en una
pantalla gegant de
l’escrutini final
més, l’entitat cultural també celebrà un debat
amb la representació de les joventuts de tots
el partits parlamentaris i la CUP, a excepció de
Ciutadan’s i PP, que no aportaren cap membre.

al carrer 26 treballadors
L’empresa badalonina Mecrimar, dedicada a
la manufactura del cristall, va realitzar fa uns
dies un ERE amb el qual va acomiadar 26
treballadors d’un total de 58. El grup que ha
quedat fora de l’empresa, no obstant, assegura que no han percebut cap indemnització
ni la quitança i que, a més, se’ls hi deuen
dues mensualitats i dos terços de la paga
extra del passat mes de juny. En protesta
per la seva situació, els 26 treballadors es
manifesten a diari a les portes de la fàbrica. El portaveu del grup d’afectats, Sergio
Yuste, explica que l’acomiadament se’ls hi
va comunicar quan les quasi 60 persones
de la plantilla havien decidit dur a terme una
vaga els dies 13 i 15 de novembre com a
mètode de pressió per exigir al gerent el sou
i pagaments endarrerits. “El responsable
de l’empresa, poc després, va començar
a pagar el que devia als treballadors que
sí van continuar i així evità que es dugués
a terme la vaga que havíem pactat”, relata

Yuste. El portaveu dels acomiadats diu que
el gerent els va comunicar que no tenia
diners i que no podria paga’ls-hi res, però
que, contràriament, l’empresa continua funcionant. En els propers dies, l’advocat dels
26 treballadors s’hauria de reunir amb els
de l’empresa per veure si es pot arribar a un
acord i no anar a judici. No obstant, a Sergio
Yuste no li estranyaria que no es presentés
ningú: “Llavors impugnarem els acomiadaments i anirem a judici”. Aquest diari no
ha aconseguit contactar amb la direcció de
l’empresa per conèixer la seva versió.

Detingut el presumpte S’investiga la possible implicació de
lladre de 12 centres
bandes en una baralla a Can Ribó
escolars de Badalona

Els Mossos d’Esquadra han detingut Miguel
RL, de 34 anys i veí de Badalona, per la seva
presumpta participació en dotze robatoris en
escoles del municipi. El detingut acumula
una dotzena d’antecedents policials. A mitjans del passat mes d’octubre, es va detectar
un increment de robatoris comesos durant la
nit en centres docents, quan aquests estaven
tancats. Segons els investigadors, podria
tractar-se d’un home que actuava sol, accedint a l’interior de les instal·lacions forçant
alguna porta d’accés o bé trencant alguna
finestra; un cop dins, sostreia ordinadors
portàtils, càmeres fotogràfiques i diners en

metàl·lic. Les gestions dutes a terme pel cos
policial van permetre recollir prou indicis per
tal d’atribuir al presumpte culpable la comissió dels fets. A l’arrestat, que va ser detingut el
passat 7 de novembre, se li atribueixen també
dos robatoris amb violència i intimidació. El
primer va tenir lloc el passat 16 d’octubre en
un establiment comercial, i el segon es va
produir el passat 30 d’octubre, quan el detingut va estirar la bossa de mà d’una dona
mentre caminava pel carrer. El presumpte culpable va passar a disposició judicial davant
del Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Badalona,
que en va decretar llibertat provisional.

Els Mossos d’Esquadra investiguen la possible implicació de bandes llatines en una
baralla multitudinària que va tenir lloc el 3 de
novembre a la zona d’oci de Can Ribó. Du-

rant la batussa, un noi va ser ferit greument
per arma blanca i fou hospitalitzat. Arran
dels successos, un jove de 20 anys va ser
detingut i ingressat en presó en condició pre-

ventiva com a presumpte culpable d’atacar
l’individu agredit. El jutjats de Badalona
estan instruint el cas i la policia autonòmica no descarta dur a terme més detencions.
La temptativa d’homicidi i la participació de
persones d’origen llatinoamericà han conduït
als Mossos a indagar per conèixer si els protagonistes tenien alguna relació amb bandes,
i poder així descartar una hipotètica rivalitat o
ajustament de comptes. Els fets van ocórrer
a inicis de novembre a la sortida del local
d’oci Bachata, al voltant del qual s’han registrat diverses baralles en els darrers mesos.
Cal recordar que fa unes dues setmanes,
l’Ajuntament de Badalona confirmava el tancament del bar musical en qüestió.
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MB Motors presenta la Els dinosaures més
nova furgoneta Citan reals del món per
primer cop en el Fòrum
El passat divendres 9 de novembre, a les
instal.lacions de MB Motors a Granollers
es va celebrar la presentació de la nova
Citan, la furgoneta de repartiment urbà que
completa l’àmplia gamma de vehicles industrials de la marca de l’estrella. Més de
350 convidats varen donar la benvinguda
al nou vehicle, que sota els principis de
funcionalitat, eficiència, resistència i dinamisme, compleix amb uns baixos nivells
d’emissions contaminants així com una
conducció àgil i d’alt rendiment. La nova
Citan s’obre pas en un segment de vehicles
comercials amb un interior confortable i
quatre possibilitats de motors, que combinen cilindrada, acceleració i comoditat de
funcionament. El nou model posa Mercedes-Benz a l’abast de tothom i incorpora

de sèrie un seguit d’extres de seguretat i
confort que actualment no porta cap altre
vehicle de les seves característiques. Els
responsables del concessionari varen manifestar que la nova Citan representa una
oportunitat per arribar a un gran mercat al
que fins ara no es tenia accés i que representa la revolució del segment lleuger, ja
que les seves característiques la fan òptima per a una gran varietat d’usos professionals i d’oci personal. La vetllada es va
completar amb una exhibició de “parkour”,
especialitat artística urbana en la que els
practicants superen obstacles utilitzant només el seu cos, amb un gran repertori de
salts i acrobàcies i la festa de la cervesa,
on els assistents varen degustar una gran
varietat de les millors cerveses del mercat.

La Fira Medieval de La Salut
arriba a la seva 4a edició
El passeig de La Salut torna aquest
cap de setmana al passat. Durant avui
i demà, des de les 10 del matí i fins les
9 de la nit, una petita part de l’Edat Medieval envairà el principal eix comercial
del barri. Es tracta de la 4a edició de la
Gran Fira Medieval de l’associació de
comerciants de La Salut, que omplirà
els carrers de paradetes d’artesania, alimentació i restauració, a més de molts
altres elements. Els més petits podran
gaudir d’activitats i tallers, els no tant

petits podran fer tir amb arc i la família al complet quedarà meravellada amb
espectacles de foc. L’esdeveniment no
té altra intenció que posar de rellevància el petit comerç i l’esforç que fa per
dinamitzar la vida al barri. L’associació
de comerciants destaca que és important netejar la imatge de degradació que
s’acostuma a transmetre de la zona perquè la gent tingui clar que La Salut és
un barri atractiu en l’aspecte comercial i
també de convivència.

Veure i tocar maquetes de dinosaures a mida
natural. Viatjar a través de la seva època i
ser testimoni privilegiat d’una troballa fascinant amb els més coneguts dinosaures...
així com veure una col·lecció de fòssils, esquelets i cranis. D’això i de molt més tracta
la nova gran exposició que ha arribat al parc
del Fòrum i que, fins a finals d’any, promet
fer realitat les il·lusions de grans i petits.
S’anomena ‘Neandertal Expo’ i en ella l’Home
Neandertal és el convidat d’honor d’una exposició que es recrea en un entorn natural autèntic i mostra seqüències de la vida d’aquest
home prehistòric. La mostra es pot visitar
entre setmana de 17 a 20 hores i els caps de
setmana i festiu d’11 a 14 hores i de 17 a 21
hores. El Diari de Badalona sortejarà entre
tots els usuaris registrats en la seva pàgina
web (www.diaridebadalona.com) 100 entrades. Registra’t!

FIATC Joventut
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CAI ZARAGOZA - FIATC MUTUA JOVENTUT
9a Jornada Acb. Cai Saragossa - Fiatc Joventut. 12:15 per Esport3, Orange Arena i RàdioB (94.4)

Objectiu: competir fins el final
CAI Zaragoza
Entrenador José Luís Abós

SAM VAN ROSSOM

MICHAEL ROLL

PABLO AGUILAR

DAMJAN RUDEZ

HENK NOREL

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

COREY FISHER

ALBERT VENTURA

TONY GAFFNEY

MOSES EHAMBE

SITAPHA SAVANÉ

Les dues últimes derrotes del Fiatc Joventut han fet mal a un vestidor molt ambiciós
però s’han agafat amb més motivació que
preocupació. Les paraules d’un Maldonado molt conscient de la realitat de la lliga
i de la duresa del Bilbao han servit per fer
tocar de peus a terra tant als més ambiciosos com els més pessimistes: “Ni abans
érem tant bons, ni ara som tant dolents”.
Després de l’última desfeta, entrenador i
jugadors es conjuren per aconseguir un
objectiu únic: competir fins el final. De
fer-ho a una pista tant complicada com la

del Cai, s’hauran aconseguit arreglar molts
errors de l’últim partit. “Hem de seguir treballant en la línia de les últimes setmanes”,
destaca Oliver, conscient, com va dir Maldonado, que l’equip entrena a un nivell i
juga a un altre. Al davant hi haurà el Cai
Saragossa d’Henk Norel, el 6é classificat
de la lliga. Els aragonesos tenen un equip
molt complet, amb 2 jugadors perillosos
per posició i amb molt d’encert exterior.
De fet el Cai és el 3r millor equip en percentatge de triples i gairebé arriba al 40%
(39,75). Pere Tomàs no jugarà per molès-

ties al genoll i per part del Cai Jon Steffanson és dubte per una tendinitis a la cadera.

Després de la derrota
contra el Bilbao,
l’equip només es
planteja tenir opcions
contra el Cai

Foto: E.R

Cara i creu en els derbis
cadet i júnior contra el Barça
El cadet de la Penya va aconseguir guanyar
al del Barça per 79 a 71. Els nois d’Àlex
Garcia van fer un joc més ràpid i alegre que
el del Barça, que va viure de les accions
individuals dels seus pivots i d’Steffan
Peno. El Joventut va manar a la primera
part (8 a 2, 26 a 20, 37 a 30) però no va
ampliar l’avantatge per la falta d’encert exterior, i el Barça ho va aprofitar per igualar
el partit abans del descans (37 a 35). A la
represa, els dos equips es van accelerar
abans d’arribar a un últim quart més travat

(55 a 55). Als últims minuts, la Penya va
encadenar dues accions defensives amb
cistelles de caràcter de Real per decidir el
partit. A la categoria júnior el Barça es va
endur un derbi que havia arribat a perdre
per 12 punts a falta de 12 minuts. Sans i
Abalde van estar bé a la primera part, però
molt poc encertats a la segona. Gomila va
fer dos triples seguits per marxar de 12,
però Draskovic i 3 triples de Moix van escurçar la diferència i els verd-i-negres es
van veure superats per la situació.

Classificació

Resultats 1a Jornada
Bilbao - FIATC Joventut
Valladolid- GBC
Múrcia - Gran Canaria
Canàries- València
Cai - Cajasol
Fuenlabrada - Barça
Baskonia - Obradoiro
Unicaja - Estudiantes
Manresa - Madrid

80-62
76-61
97-99
69-73
86-55
76-79
68-77
74-85
84-97

Propera Jornada (8)
Fuenlabrada - Bilbao
Cai - Fiatc Joventut
Canàries - GBC
Cajasol - Madrid
Múrcia - Valladolid
Baskonia - Unicaja
Obradoiro - Gran Canaria
València - Barça
Manresa - Estudiantes

		 Equip

G

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

8
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
3
1
1
1
1
0

0
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
5
7
7
7
7
8

Real Madrid
València
Gran Canària
Bilbao
Estudiantes
Cai
Baskonia
Unicaja
Obradoiro
Valladolid
Barça
Fiatc Joventut
Múrcia
Cajasol
Fuenlabrada
Canaries
GBC
Manresa
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La Penya comença a jugar
23 minuts tard a Bilbao
BILBAO BASKET

80
Zizis (14), Vasileiadis (2), Mumbrú (14),
Hervelle (2), Hamilton (12) -cinc inicialGrimau (18), Samb (-), Sànchez (-), Moerman (7), Pilepic (5), Rakovic (6).

FIATC JOVENTUT

62
Fisher (11), Ventura (2), Ehambe (4), Gaffney (14), Kuzmic (4) -cinc inicial- Trias
(-), Llovet (4), Quezada (7), Oliver (3),
Savané (5), Barrera (8).

Com si fos un devaju del partit contra el
Caja Laboral, el Fiatc Joventut va sortir de
Miribilla amb la sensació que havia arribat
tard a competir. Quan ho van fer, ja perdia
per 30 (56 a 25 al minut 23). Al primer quart
ja es va veure 16 avall (25 a 9) contra un
Gescrap Bizkaia molt dur i ben plantat en
defensa, i amb una línia exterior que com
el dia del Valladolid va tornar a fer molt de
mal: Mumbrú (19 de valoració), i Zizis (17)
i Griumau (22), que van fer el seu millor
partit a la lliga. A la segona part, l’equip va
treure caràcter, i abanderats novament per
Gaffney, que va fer 12 punts a la segona
part, va arribar a escurçar la diferència dels
20 punts (61 a 43). L’efecte va ser gasosa

i va durar poc. Després d’un temps mort,
Pilepic i Grimau van evitar qualsevol opció
de sorpresa.

El consell del Supermanager de Badalona, Dani Miret
Jugadors RECOMANABLES
1. Quino Colom. Un feeling personal. Crec que tirarà del carro en moments delicats
2. Navarro. Deixant els problemes físics enrere, recupera el millor nivell i té un bon partit.
3. Germán Gabriel. Molt bon calendari i en forma
Jugadors a EVITAR
1. Satoransky. L’espera un Madrid que fa baixar molt les valoracions dels bases
2. Toolson. Ve de ser MVP, però té un partit complicat
3. Reyes. Com Tomic, molt inflat de broker

Col·labora:

Foto: ACBPhoto

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Ser aficionat al bàsquet té un
mèrit increïble
Cada setmana que passa ser aficionat del bàsquet és més complicat. Jo diria que per
un seguidor que vulgui començar ara a seguir l’esport de la cistella és quasi impossible que s’enganxi. La Supermanager, aquest joc virtual que va inventar-se en Juan
Manuel Carreras de l’ACB, ha ajudat a què molta gent que no era del món basquetbolístic si posessin encara que fitxin jugadors que no saben si són blancs o negres
però saben com a mínim el nom i si ho fan bé o no. Aquesta setmana ha passat una
cosa amb l’exPenya Norel. El pivot holandès li ha tocat viure una situació curiosa. Des
de l’Associació de Jugadors (ABP) es va denunciar el fet que ell i el base del Cajasol
Satoransky ocupaven plaça de jugadors de formació -ara explicarem què és- i que no
ho eren. El Consejo Superior de Deportes ha donat la raó al sindicat de jugadors però
curiosament al base del Cajasol li deixen un any de pròrroga i al pivot del CAI Saragossa no! Perquè? Doncs perquè el Cajasol està a baix i si li impedien jugar el club
andalús havia de fer canvis a la plantilla. Al CAI no tenien cap problema perquè tenen
més jugadors de formació. No anem bé. Aprofitant aquest cas vull fer alguns apunts:
què són jugadors de formació? Cada equip ha de tenir un mínim de quatre jugadors
que hagin estat com a mínim tres anys en un club espanyol abans de ser segon any de
sènior. Si la plantilla enlloc d’11 jugadors en són 12 llavors han de ser cinc jugadors
de formació. Això sí només poden ser europeus i cotonus (nascuts a l’Àfrica però
d’una antiga colònia europea). Què complicat no? A això el canvi de normes. Algunes
passes que abans no eren ara sí. Si ets l’últim jugador en fer falta, és antiesportiva. I
el semicercle que hi ha sota la cistella? Si hi ha falta d’atac però el defensor és dins és
o no és falta? No sé, tot plegat una mica complicat. I per no parlar de les normatives
per classificar-se per Eurolliga o Eurocup. Es pot quedar nové i anar a l’Eurolliga com
va passar amb l’Unicaja? Sí. A més de la confussió general. L’Eurolliga es jugava dimecres i dijous. Ara també divendres. I amb tot aquest merder cada setmana un equip
juga a diferent hora: a l’ACB es juga dissabtes a les 6, 6:30, 7, 7:30 o 8 i els diumenges
ja és la repera.Espectacular. Ser aficionat del bàsquet avui en dia té un mèrit increïble.

C.F. Badalona
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CF BADALONA - SANT ANDREU

Resultats 15a Jornada

LA PRÈVIA

Reus 0 Prat 2 Constància 1 Llevant B 3 Yeclano 1 Huracán 1 Sant Andreu 1 Vila-Real B 1 Olímpic 1 -

16ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Camp del Centenari - Diumenge 25/11 a les 17.00 - Àrbitre: Pulido Santana (col·legi Las Palmas)

Examen contra el Sant Andreu
CF BADALONA

SANT ANDREU

Entrenador Albert Càmara

Entrenador Pedro Belmonte ‘Piti’

Marcos

Morales
Chapi

Melo

Arnau

Muñoz

Jiménez

Rubén

Ferrón

Pelegrí

Gallardo

Javi M.

Aitor

Prats

a què està capacitat. I havent superat ja
el primer terç de lliga, el partit contra el

Araujo

Robert

Bermudo

Borja Abenia

Joaquin

Cortés

Edgar

Gabri

En època de parcials, els estudiants
més aplicats estudien amb entusiasme. Els més ganduls -i també els més
confiats- s’amoïnen poc i s’escuden

en l’escassa importància d’aquestes
proves sobre el total de l’assignatura.
El Badalona d’enguany és un estudiant
irregular, que encara no sap ben bé per

Sant Andreu de diumenge al Centenari s’assembla perillosament a una
prova parcial. Ho és pel rival, un
Sant Andreu instal·lat quatre punts
per sobre del Badalona. Ho és també per la situació i l’ànim de l’equip,
remarcablement entusiasta després
del triomf al camp del Reus. Però ho
és sobretot pel marc del partit i els
examinadors. El Camp del Centenari
i els seus inquilins comencen a cansar-se que el Badalona sigui incapaç
d’aprovar mai a casa. La grada remuga d’impaciència darrerament i un
altre resultat negatiu contra el Sant
Andreu al Centenari cansaria definitivament als aficionats escapulats.

Badalona 2
L’Hospitalet 1
Espanyol B 0
Mallorca B 1
Binissalem 0
Alacoià 0
Nàstic Tarragona 0
Atlètic Balears 1
València B 2

Classificació 2a B grup 3
		 Equip

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

30
30
28
26
25
22
21
20
20
19
17
17
17
17
17
16
13
13
12
10
9

26
16
16
18
26
15
12
14
13
15
18
17
12
11
9
16
11
12
10
7
9

13
5
7
12
13
10
11
13
12
16
16
16
13
13
17
25
14
17
23
14
23

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

Propera Jornada

L’equip es conjura
‘Derbi’ entre espanyolistes contra les complicacions
i gabrielistes a Sant Adrià
Sant Gabriel Femení

REUS

El Sant Gabriel jugarà fora de casa aquest
cap de setmana, però no haurà de viatjar
gaire. En tindrà prou amb creuar el riu
Besòs, doncs jugarà diumenge (12h) a la
Ciutat Esportiva Dani Jarque, situada al
mateix Sant Adrià. Les de Taka arriben al
matx contra l’Espanyol amb ganes de, per
fi, obtenir el primer triomf a domicili, o
com a mínim amb ganes de sumar després
de dues derrotes seguides. Davant, però,
tindrà un equip dels grans de la categoria,
tot i que enguany ha perdut una mica de
potencial i ja ha arribat a perdre els dos darrers partits com a locals: contra el Llevant
i contra el Rayo.

BADALONA

0

2

Camp Nou Municipal
Marcos
Ángel
Edu Vives (Álvaro 77’)
Sobregrau
Ferran
Marcelo
Pelegrí
Socías
Bermudo
Beñat
Borja (Javi Moreno 80’)
Robert
Durán
Joaquin
Cortés
Marqués
Masqué (Argilada 57’)
Robert
Pedrito (Álex 67’)
Gabri
Bueno (Gallardo 41’)
Sergio León
Santi Castillejo
Albert Càmara
Àrbitre: Bosch Domènech (col·legi valencià)

GOLS: 0-1, Pelegrí (penal) (minut 55); 0-2,
Robert (minut 79)

Diumenge va tornar-se a evidenciar: el Badalona respon millor en
situacions límit. Els partits rutinaris
marcats pel costum i que no se surten del tòpic lloc comú, són els que
pitjor se li donen a aquest Badalona
tant inquiet com desconcertant. Contra el Reus diumenge, Albert Càmara
s’enfrontava d’entrada a la baixa de
tres habituals titulars. A la mitja hora
de partit, l’equip va quedar-se amb un
home menys per l’expulsió de Marcelo. Tot eren obstacles. Però l’equip
els va sortejar amb alegria, gustós de
veure’s contra les cordes. Primer Pelegrí de penal i després Robert van fer
els gols de la victòria.

Badalona
Alcoià
València B
Oriola
Espanyol B
Nàstic
L’Hospitalet
Binissalem
Atlètic Balears

-

Sant Andreu
Vila-Real B
Huracán
Olímpic
Ontinyent
Llagostera
Reus
AE Prat
Llevant B

El sorprenent
filial del Llevant
arriba al liderat
El Badalona pot presumir de ser l’únic
equip que no ha perdut en les últimes deu
jornades contra el nou líder del grup, el
Llevant B. El conjunt valencià ha aconseguit desbancar a l’Olímpic de la primera
posició gràcies a la seva brillant trajectòria
en els dos darrers mesos de competició.
En nou partits ha aconseguit 25 punts sobre 27 possibles, ha marcat 22 gols i només n’ha encaixat 8.
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El Natzaret guanya i el Montgat i el
Sant Josep cauen amb polèmica
En una Copa Catalunya tant igualada,
molts partits es decideixen per petits detalls. Alguns a l’última jugada del partit,
com li va passar al Montgat. D’altres a
pocs minuts del final, com en el partit del
Sant Josep o el derbi entre el Natzaret i
l’UBSA, i d’altres en els primers minuts de
partit, que acaben condicionant la resta
del matx. Aquest últim cas és el del Santa
Coloma, que amb una sortida a pista molt
intensa i amb defenses pressionants, va
agafar un coixí al primer quart contra el
Figueres (32 a 19). L’adepaf va escurçar
la diferència amb bona feina dels germans
Vallmajó -36 punts entre els 2- per arribar
a la mitja part 40 a 44 i iniciar els últims
10 minuts amb opcions (57 a 60). Llavors
va aparèixer el cansament d’haver hagut
de remuntar, i el Santa Coloma va acabar
de sentenciar amb l’encert exterior dels
germans Balagué, que van tornar a estar al
seu millor nivell amb 8 triples entre els 2
El Natzaret s’endú el derbi contra un
UBSA bipolar
Els de Vidal Sabaté es van tornar a fer forts
al pavelló dels Països Catalans, on han
sumat totes les victòries de la temporada,
i van tenir el suport de 500 pares i nens
coincidint amb la presentació d’equips del
club. El Natzaret va aconseguir els primers
rèdits (15 a 4) gràcies a les pressions a

tota pista i la bona feina en defensa que
va anul·lar les torres de l’UBSA. De fet,
els adrianencs van acabar amb un 4 de
20 en tirs de dos i només l’encert exterior
de Corrales i Herrerias va reduir el màxim
desavantatge (29 a 24) en una diferència
salvable a la mitja part (36 a 31). A la tornada dels vestidors Monton va tornar a ser
el braç executor del Natzaret amb 8 punts
gairebé consecutius com havia fet en el
primer quart. A l’altre banda del camp Sotomayor també va despertar i va ser el referent ofensiu que els adrianencs necessitaven. 9 punts en aquest període del pivot
van fer escurçar encara més la distància
(53 a 50) abans que un 0 a 6 culminés la
remuntada (57 a 58). La alegria de l’UBSA
va durar ben poc i va deixa pas al cansament i a una nova etapa del partit, travada
i amb molts errors. En els últims minuts,
els rebots ofensius del Natzaret van donar
noves opcions vitals, i Pulido amb dues
cistelles gairebé sobre la cistella va acabar
amb les opcions de l’UBSA.
Una antiesportiva de Reyes impedeix que el Sant Josep guanyi
Els parroquials van caure a la pista del Mataró per 84 a 80 després de fer un partit
molt complet. Els d’Oscar de Paula van fer
el millor bàsquet de la temporada, el més
complet i en el que van participar més

jugadors, que els va permetre agafar una
renda de 15 punts. Mica a mica, el Mataró
li va agafar la mesura al Sant Josep i va
escurçar la diferència amb un sensacional
Ariño, que va acabar amb 29 de valoració.
Llavors, amb 75 a 76 pel Sant Josep, els
àrbitres van xiular una falta antiesportiva a
Reyes molt rigorosa, que va acabar decidint el partit.
Els àrbitres s’empassen una falta a
favor del Montgat a l’última jugada
Després de remuntar 3 cops, el Montgat
va arribar a un final igualat a la pista de
l’Arenys. El badaloní Aritz Tomàs va forçar
una falta d’Àlex Medio i va anotar un dels
dos tirs lliures per deixar el 72 a 71. Camins va creuar la pista directe a cistella i
va doblar la pilota a Olaguibe, que va rebre
un fort contacte de Cabrera i Drame. Els
àrbitres no van xiular res i el marcador no
es va moure.

		 Equip

G

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

9
7
7
7
6
7
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2

1
3
3
3
4
2
5
5
5
6
6
7
7
6
8
8

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

Propera Jornada (7)

Resultats 1a Jornada
Natzaret - UBSA
Prat B- Salt
Mataró - Sant Josep
Arenys - Montgat
Mollet B - Sant Cugat
Figueres - Sant Coloma
El Masnou - Barberà
Quart- Blanes

Classificació

73-68
53-60
84-80
72-71
84-69
69-77
86-72
80-61

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

Poliesportiu

Pesca Esportiva
en benefici
del Banc
d’Aliments

El Club de Pesca Esportiva Badamar celebrarà diumenge l’Open Benèfic de Pesca
amb Embarcació, amb el principal objectiu
de lliurar totes les captures de peix al Banc
d’Aliments de Badalona. Tot i que el concurs
no estava previst en el calendari d’aquest
club a principi de la temporada, la situació
difícil de la fundació en quan a l’abastiment
d’aliments de primera necessitat com a conseqüència de la situació de risc d’exclusió
social i pobresa derivada de la crisi econòmica ha fet que el club hagi organitzat aquesta
competició totalment benèfica. Des del Club
de Pesca Esportiva Badamar i des de Marina
Badalona es fa la crida a fer una aportació
d’aliments com són llaunes, pasta, llegums
o oli des de les 9 del matí i fins les 14 hores.
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El Musica’t 2013 escalfa motors. El
festival d’enguany donarà el tret de
sortida el proper 11 de gener i durarà tota una setmana. El certamen
arriba a la seva cinquena edició, que
gaudirà de la presència del cantautor
Roger Mas, el pop dels Acousters, el
jazz del Verd i Blau i el rock d’Albert
Solà. Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web del festival
(www.festivalmusicat.cat) i a la llibreria badalonina Saltamartí. A partir
de l’1 de desembre, però, es posaran
a la venda els abonaments pel cicle
complet, que inclou un descompte
per a aquells que tinguin pensat no
perdre’s cap actuació. El Teatre i el
Bar del Círcol i el restaurant La Sargantana seran les seus del certamen.
A més dels concerts, es realitzarà el
taller ‘Fer una cançó’, a càrrec del
poeta i músic Josep Pedrals i de
Jaume Pla, músic, productor i líder
de Mazoni.

El Musica’t
2013 escalfa
motors
i inicia
la venda
d’entrades;
Roger Mas
serà una de
les cares més
destacades

‘El duo de l’africana’, a
l’escenari del Zorrilla
El Teatre Zorrilla acull diumenge la representació de El duo de l’africana, una obra
forjada amb cert toc còmic pel seu creador, Miguel Echegaray. La que badalonins
i badalonines podran veure diumenge, no
obstant, serà una versió lliure i singular
d’aquesta deliciosa sarsuela, de la mà
de la companyia Terrassa Òpera Còmica,
on s’identifiquen els arquetips lírics de
l’empresari sense escrúpols, el tenor enamorat i la soprano amb aires de diva. Tot
plegat tindrà lloc a l’escenari badaloní el
proper diumenge, a les set de la tarda.

L’entitat Agarimos celebra
els seus 15 anys a Badalona
La Agrupació Cultural Galega Agarimos
de Badalona compleix 15 anys i ho celebra aquest dissabte, dia 24, amb la Gala
XV Aniversario Agarimos de Badalona.
Amb el Teatre Principal com a escenari
de la cita, l’agrupació cultural realitzarà
diferents actuacions de música i dansa
tradicional gallega durant tota la tarda.
L’acte també servirà per agrair l’esforç de

les persones que van lluitar per la creació i evolució de l’entitat a la ciutat. Amb
aquest objectiu, es durà a terme un repàs
d’aquest 15 anys de vida associativa.
A més, la gala serà aprofitada per retre
homenatge a Don Jesús Galán, poeta i
mestre gaiter.
L’acte començarà a partir de les cinc de
la tarda.

Miquel del Roig i homenatge
al grup No user for a name
La Sala Estraperlo té un cap de setmana ‘electoral’ molt mogut. Aquesta
nit, a partir de les 23 hores, actuarà el
‘cantautot’ tarragoní Miquel del Roig,
inquiet i socialment conscienciat músic
que no necessita grans paraules ni lletres enrevessades per divertir al públic.
Dissabte, a la mateixa hora, la sala badalonina ret homenatge al influent grup
americà de punk rock de finals dels 80’
No Use For a Name, que es separà al
setembre després de la mort del seu vocalista, Tony Sly.
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