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Parlem amb el presentador badaloní Jorge Javier Vázquez sobre el seu nou llibre, ‘La vida iba en serio’

“Me siento muy orgulloso de haber 
nacido en aquella Badalona de los 70”
A dia d’avui, Jorge Javier Vázquez 
és un dels badalonins més me-
diàtics i coneguts a nivell estatal. 
El presentador estrella de la cadena 
Telecinco ha publicat recentment 
una novel·la de caire autobiogràfic 
en la qual Badalona i el seu barri, 
Sant Roc, prenen protagonisme com 
a marc principal durant el transcurs 
de la seva infància i adolescència. 
Demà dissabte (11.45h) serà al Tea-
tre Principal per firmar exemplars 
del llibre. 

¿Qué le empuja a escribir, justo 
ahora, un libro autobiográfico y tan 
personal?
Los de la editorial querían que yo conta-
ra mi llegada a Madrid. Cómo un chico 
de barrio llega a la capital y se pone a 
trabajar en este negocio. Me puse a es-
cribir y empezó a salir muchísimo de mi 
vida, de mi pasado, de la relación con 
mis padres, que era un tema que yo no 
tenía muy resuelto, sobre todo la muerte 
de mi padre.

¿Necesitaba desnudarse interior-
mente ante la gente a la cual, dice, 
acompaña y entretiene cada tarde 
y noche?
Me siento muy liberado después de ha-
ber escrito el libro, después de contar 
con total libertad cómo fue una parte 
de mi vida en la que había mucho dolor 
y mucho sufrimiento. Me gusta mucho 
compartirlo con la gente, que, además, 
se está identificando mucho con el rela-
to. Lo noto mucho en las firmas. Vienen 
muchas madres que me cuentan que les 
ha servido para entender y mejorar la re-
lación con sus hijos.

Mírese ahora, de escribir en el Eco 
Badalonés, y ahora siendo entrevis-
tado por el Diari de Badalona con 
motivo de la publicación de su pri-
mer libro? 
Todo ha venido muy poco a poco. Llevo 
muchos años trabajando y ahora mismo 
reboso felicidad, pero esto me está so-
brepasando un poco. Son demasiadas 

cosas buenas. Para mí era un sueño 
poder trabajar y vivir de esto; pensar 
que podría vivir en Madrid y dedicarme 
a esto. 

En el libro habla de muchas som-
bras durante su infancia y adoles-
cencia en San Roque. Sin embargo, 
ahora lleva su ciudad y barrio como 
bandera a cualquier parte.
El barrio me ha servido de mucho y he 
aprendido mucho. Vivir en San Roque 
me ha ayudado a tener los pies en la 
tierra. Saber de dónde vienes, haber 
vivido en un barrio tan duro, me ha 
servido para que esta profesión no me 
deslumbre.

¿Viene mucho por aquí? 
Voy muy poco. Los fines de semana aca-
bo muerto y me cuesta ir. Viene más mi 

  “Hay que 
cuidar Badalona 
para que no se
convierta en un 
polvorín”

  “Madres me 
cuentan que 
les ha servido 
para entender y 
mejorar la relación 
con sus hijos”

  “Me gustaría 
pasar más tiempo 
en la ciudad, sobre 
todo en verano”

familia aquí, a Madrid, que yo a Badalona. 

Últimamente la ciudad ha salido 
en los medios por algunos sucesos 
que hacen flaco favor a su imagen. 
¿Cómo la ve usted desde Madrid?
Me preocupa todo lo que está pasando. 
Creo que se deben empezar a tomar me-
didas para que la cosa no vaya a más. 
Tienen que hacer todos muchos esfuerzos 
para cuidarla y que no se convierta en un 
polvorín.
 
En 2011, usted se posicionó en cier-
to momento contra la política que 
el PP local estaba promoviendo y la 
imagen que aquello proyectaba de 
la ciudad ¿Ha tenido contacto con 
el actual alcalde, Garcia Albiol?
No he tenido ningún contacto con él. 
Recuerdo que estuvo por San Roque 

hablando sobre el barrio. Escribí algo 
sobre él en El Mundo que a lo mejor no 
le hizo mucha gracia. 

Creemos que usted y nosotros no 
somos muy de su agrado; en una 
entrevista a otro medio, él se refirió 
a usted como “vergüenza ajena”.
¿Ah, sí? Pues no lo sabía. El sábado ten-
go que ir a Badalona. Nos conceden el 
Teatro Principal para las firmas del libro. 
No creo que tenga previsto asistir pero, 
si viene, se lo recordaré. 

Después de ganar en 2009 el premio 
Ondas, usted sonó como pregonero 
de unas Fiestas de Mayo, aunque 
por problemas de agenda, finalmen-
te, no pudo subirse al balcón de la 
Casa de la Vila. ¿Le habría gustado?
Me hizo mucha ilusión, pero no podía 
dejar trabajar la tarde del pregón. Me ha-
bría encantado, desde luego. 

¿Aceptaría una hipotética invitación 
del actual alcalde?
El pregón es una cosa que está muy bien. 
Pero vaya, si dijo eso de mí no creo que 
me invite. Así que no me lo voy a tener 
que plantear. 

¿Cómo vio el pasado fin de semana 
las elecciones catalanas?
Supongo que el titular es derrota de Mas… 
Siempre me preguntan por el tema de la in-
dependencia en Madrid. Yo contesto que por 
principio nunca digo que no a nada, todo se 
puede estudiar, no hay que amarrarse a nada. 
Las fórmulas pueden variar con el paso del 
tiempo. No obstante, parece que el pueblo 
catalán ha decidido.

¿Qué es para usted Badalona? 
Yo digo que soy muy de Madrid, pero 
me siento muy orgulloso de haber naci-
do en Badalona; haber nacido en aquella 
Badalona de los años 70 que tenía sus 
complicaciones. Me gusta haber vivido 
la transformación que vivió entonces la 
ciudad, que fue muy positiva. 

¿Entra la ciudad en algunos de sus 
planes de futuro?
Me gustaría pasar más tiempo en Bada-
lona, eso lo tengo claro. Sobre todo en 
verano, que me encanta.

Foto: Hola.com
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Actualitat eleccions

El PSC aprofita la davallada de CiU i li pren la 
davantera en nombre total de vots a Badalona
La jornada electoral de diumenge va dibuixar 
alguns canvis en el panorama polític de Ba-
dalona, en comparació amb els resultats dels 
comicis parlamentaris de 2010. CiU ha perdut 
la majoria i ha quedat relegada a la segona 
posició. La federació nacionalista va veure 
com perdia el recolzament de 6.700 badalo-
nins i badalonines. Els convergent van sumar 
19.207 vots, un 19,11%. El cap de CiU a la 
ciutat, Ferran Falcó, destaca un “empat tèc-
nic” entre la federació nacionalista i el PSC al 
capdavant de l’electoral badaloní i admet que 
no esperaven aquests resultats. Tanmateix, 
Falcó apunta que l’augment de participació ha 
afavorit el “vot més espanyolista”, Ciutadans i 
Partit Popular. El PSC, en general, va remun-
tar tots els pronòstics i resistí un desastre que 
podria haver estat molt pitjor. Aquesta dinàmi-
ca s’ha accentuat a Badalona, on els socialis-
tes han aconseguit 605 recolzaments més que 
al 2010 i van ser el partit amb més suport amb 
19.750 vots, un 19.65%. El president del grup 
municipal del PSC, Jordi Serra, afirma que la 
victòria de diumenge a nivell local “confirma 
la fortalesa del partit a Badalona”, l’existència 
d’una “oposició i una alternativa al PP” i ser-
veix com a “primer pas” cap a la recuperació 
de l’alcaldia a les properes eleccions badalo-
nines. El Partit Popular, per la seva part, va 
assolir un notable increment del vot, amb 

El PP(17,75%) experimenta un notable creixement i es consolida com a 3a força, per darrera de PSC(19,65)% i CiU(19,11%)

  El 65,23% dels 
electors locals van 
votar, un 11% més 
que el 2010

  ICV-EUiA i ERC 
van doblar el seus 
resultats; la CUP 
sumà 2.337 vots

  Ciutadans fou 
el partit amb més 
augment, triplicant 
el nombre de vots

Espai gratuït

3.070 paperetes més, per aplegar un total de 
17.839, el 17,75%, a tota la ciutat. el número 
1 del PP badaloní, Xavier Garcia Albiol, valora 
“molt positivament” el fet d’haver estat “a punt 
de guanyar també a Badalona unes eleccions 

autonòmiques”, fita molt més difícil, diu, que 
fer-ho a les municipals. Iniciativa-EUiA va 
viure una jornada molt positiva a Badalona, 
on va doblar els resultats dels darrers comi-
cis; els ecosocialistes sumaren 13.056 vots, 

quasi 6.000 més que el 2010, congregant un 
12.99% de l’electorat local. El president del 
grup municipal d’ICV-EUiA, Carles Sagués, 
considera que han d’estar “molt satisfets” i 
que la població s’ha posicionat “clarament en 

favor dels drets socials i no de les retallades”. 
Esquerra Republicana també va experimentar 
un fort creixement diumenge, seguint la tòni-
ca general de Catalunya. 10.216 vots per la 
formació independentista a la ciutat, 5.827 
més que el 2010, un 10,16%. El líder d’ERC 
a la ciutat, Miquel Estruch, assegura que, tot i 
que s’esperaven bons resultats, la resposta ha 
estat “per sobre de les expectatives”. Malgrat 
quedar relegats al sisè lloc, Ciutadans fou 
ahir la força que més va créixer a Badalona, 
amb un augment de 6.697 vots, per sumar un 
total de 10.137, el 10,08%. Ciutadans, per la 
seva banda, titlla de “molt bons” els números 
aconseguit a Badalona, on l’agrupació ha estat 
el partit amb més creixement, però manifesta 
que les eleccions han estat “innecessàries”. 
La CUP va aconseguir el suport del 2,32% de 
badalonins ahir, un total de 2.337 vots, durant 
la seva primera participació a unes eleccions 
parlamentàries. La candidata badalonina de la 
CUP, Laia Sabater, creu que  tot aquest treball 
a peu de carrer i l’activisme polític tindran 
ara més “visibilitat” amb l’entrada del grup al 
Parlament.
La gran guanyadora del diumenge va ser 
la participació, que es va incrementar en 
un 11%, respecte de 2010, a Badalona: un 
65,23% dels electors, van exercir el seu dret 
al vot.
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El consistori ha lliurat 
13 dels 79 pisos socials 
promesos inicialment
El ple extraordinari de dilluns sobre 
els pisos d’entitats bancàries destinats 
a lloguer social, forçat pels grups de 
l’oposició, va servir, si més no, per es-
clarir quina és la situació de les vivendes 
i les famílies adjudicatàries o preadju-
dicatàries. Dels 43 pisos que Catalunya 
Caixa cedia en un principi a l’Ajuntament 
de Badalona, només 35 van acabar pas-
sant de forma definitiva a mans muni-
cipals, 22 dels quals estaven ocupats 
i 13 van ser entregats a famílies que ja 
van poder entrar a viure. Dos adjudicata-
ris van renunciar a l’oferta, amb la qual 
cosa resten, a dia d’avui, 20 habitatges 
per entregar: tres d’ells es troben en 
obres per poder ser lliurats de forma im-
minent, mentre que els altres 17 han de 
ser encara desocupats. Quant al cas dels 
pisos cedits per Unnim, la cosa és clara: 
fa temps que van deixar de ser una pos-
sibilitat. Inicialment, la caixa traspassava 
al consistori badaloní la responsabilitat 
de lloguer a preus reduïts d’un total de 
36 vivendes. Quan el BBVA va absorbir 
Unnim, el procés d’adjudicacions es va 
aturar. Degut a l’absència de cap conveni 
signat i la manca d’interès del BBVA, 36 
famílies s’han quedat a les portes d’uns 
pisos en els quals, a priori, no podran 

entrar a viure. El regidor d’ICV-EUiA, Àlex 
Mañas, creu que l’Ajuntament va malme-
tre “el criteri d’objectivitat” en analitzar 
només els “100 primers sol·licitants” 
d’una llista de 1.400. El líder convergent, 
Ferran Falcó, considera que l’executiu no 
estava preparat tècnicament per acollir la 
forta demanda rebuda després d’anunciar 
“grandiloqüentment” un model d’oferta de 
pisos que ell etiqueta com “timo-populis-
ta”.En la mateixa línia, el cap socialista, 
Jordi Serra, creu que tot plegat es tracta 
d’una “enganyifa”, d’una “pilota que s’ha 
anat fent massa grossa”. “El problema”, 
diu, són les “1.400 famílies que van acu-
dir al mediàtic anunci municipal” i de les 
quals “només 13 han aconseguit una vi-
venda”. El govern municipal argumenta, 
per la seva part, que és cert que el termini 
d’entrega dels pisos està sent més ampli 
del previst, però assegura que s’ha dirigit 
en tres ocasions als jutjats de Badalona 
per demanar l’acceleració dels processos 
de desocupació dels habitatges. L’alcalde 
Garcia Albiol etzibà dilluns que l’anterior 
govern no va oferir cap pis social i va 
aprofitar per anunciar que, properament, 
l’Ajuntament sumarà 15 pisos més pro-
cedents d’entitats bancàries per llogar a 
preus reduïts.

Les associacions de comerciants de 
Bufalà, Pérez Galdós, Pau Piferrer, el 
passeig de La Salut, el Progrés, Artigues 
i Centre Comerç han emès un manifest 
en el qual reclamen l’ajuda i els esforços 
del govern municipal en la instal·lació 
dels llums de Nadal. En el comuni-
cat subratllen que és quelcom positiu 
que l’administració local prengui part 
d’aquesta iniciativa, però reivindiquen 
que tradicionalment els comerciants han 
estat els responsables d’il·luminar i do-

nar vida als carrers de la ciutat durant les 
festes hivernals i que si ara l’Ajuntament 
fa un esforç en aquesta direcció, quan 
la situació econòmica més sacseja bo-
tiguers i entitats, els diferents eixos co-
mercials de la ciutat haurien de ser els 
destinataris. Cal recordar que la despesa 
de la decoració nadalenca suposa, en la 
majoria de casos, gran part del pressu-
post anual per a una associació de co-
merciant; algunes han hagut de renun-
ciar als llums de Nadal pel seu alt cost, 

Set entitats comercials reclamen l’ajuda 
municipal en la instal·lació dels llums de Nadal

Badalona encén els 
llums de Nadal i enceta 
el preludi de les festes

Centenars de ciutadans van assistir dis-
sabte a l’acte d’encesa dels llums de 
Nadal i de l’arbre lluminós de 10 metres 
d’alçada que quedarà instal·lat a la plaça 
de la Vila fins el 7 de gener. L’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia Albiol, acompan-
yat de diversos regidors, va posar en mar-
xa la il·luminació nadalenca, que també 
guarneix ja els carrers de rambla de Sant 
Joan, Via Augusta i avinguda Marquès de 
Sant Mori. La instal·lació del conjunt de 
la decoració de Nadal no ha suposat cap 
cost per les arques municipals, explica 
l’Ajuntament, gràcies a la col·laboració 
establerta amb les empreses patrocinado-
res FCC SA, IKEA, Reciclatges Rodilla SL 
i Vialser.També aquest cap de setmana han 
posat en funcionament els seus llums de 
Nadal els comerciants del carrer del Mar i 
Canonge Baranera, de Centre Comerç i del 
passeig de La Salut.
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la disminució dels seus pressupostos i 
el retard amb el qual arriben les subven-
cions públiques. Les entitats recorden 
que són impulsores d’una part important 
de la dinamització i les activitats dels ba-
rris, i que el recolzament del consistori 
en la campanya nadalenca suposaria, 
per a les associacions, poder emprendre 
altres accions que enriqueixin les zones 
del petit comerç ciutadà. Així mateix, 
lamenten que, després de reivindicar el 
mateix l’any passat, se’ls faci cas omís.
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L’Ajuntament va anunciar dilluns que re-
metrà a l’Oficina Antifrau la documentació 
recollida els darrers mesos per la Comis-
sió d’Investigació sobre les presumptes 
col·lectes de la Guàrdia Urbana que van 
veure la llum a inicis d’estiu. El comunicat 
oficial parla de possibles “pràctiques irregu-
lars” durant el últims anys i de “donacions 
d’empresaris” destinades a “associacions 
de les quals formen part funcionaris de la 
Guàrdia Urbana de Badalona”. La versió 
dels grups de l’oposició, però, dista de 
la del govern i l’acusen d’haver tancat “en 
fals” i “unilateralment” la investigació al 
remetre a Antifrau una documentació que 
titllen d’incompleta. Les tres forces coin-
cideixen en assegurar que la comissió no 
ha indagat fins al fons de l’assumpte, i que 
les conclusions finals haurien de ser so-
tmeses a Ple abans d’enviar-les a Antifrau. 

L’oposició acusa el govern de “tancar en fals” 
la investigació de les col·lectes de la GU

PSC, CiU i ICV-EUiA afirmen que de les 
compareixences registrades al juliol se’n 
desprenen contradiccions i que no totes les 
persones acordades han atès la interrogació 
de la comissió. Fa unes setmanes, a més, 

l’exregidor ‘popular’ David Gómez, en decla-
racions en aquest diari, va apuntar l’edil de 
Seguretat, Miguel Jurado, com a responsa-
ble de la presumpta col·lecta. Arran d’això, 
l’oposició va demanar la declaració de tots 

La ciutat col·labora de 
nou amb el Gran Recapte 
del Banc d’Aliments
Badalona pren part avui i demà del Gran 
Recapte d’Aliments impulsat pel Banc 
d’Aliments i en el qual participen més de 
700 supermercats i mercats de tot Cata-
lunya. Es tracta d’una campanya que duen 
a terme els bancs de menjar de Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona i que recull do-
nacions de productes bàsics per aconseguir 
que les persones més necessitades del país 
rebin ajuda alimentària. L’altre objectiu de la 
iniciativa és informar i sensibilitzar a tota la 
ciutadania sobre la realitat de la pobresa al 
nostre país i afavorir una col·laboració con-
tinuada. Enguany, el repte de la campanya 
és pràcticament doblar la quantitat recolli-

da l’any passat: 800 tones de menjar. Des 
de l’entitat organitzadora es demana que 
les donacions siguin llegums secs, oli, 
llet i llaunes de conserva de peix, ja que 
són aliments d’alt valor nutritiu, bàsics en 
l’alimentació de les persones. La campanya 
es pot dur a terme gràcies a la gran quantitat 
de voluntaris que pariticpen de la recollida 
durant els dos dies, a més de realitzar la 
classificació dels aliments durant els dies 
posteriors. A la ciutat, participen d’aquesta 
campanya un total de 13 supermercats de 
diferents barris. Entra a aquest mateix article 
de la nostra web i busca quin és el teu esta-
bliment més proper.

La reconeguda discoteca Shadon torna a 
obrir portes a la zona d’oci de Can Ribó amb 
l’objectiu de crear un ambient ideal destinat 
als majors de 30 anys, una alternativa de 

qualitat per a un públic més exigent, que 
demana un tracte curós i càlid. Un bon 
servei, cocteleria, pàrquing privat, vistes al 
mar, zona VIP i cambrer a taula són alguns 

dels avantatges destacats d’una discoteca 
confortable on es podrà gaudir de la millor 
música dels 70’ fins l’actualitat, amb es-
pecial èmfasis en la dècada dels 70’ i 80’. 
Shadon puja el teló aquest dissabte, dia 
1; podràs gaudir de l’estrena per 10 euros, 
amb copa inclosa i copa de cava de regal. A 
partir d’aquest cap de setmana, la sala obrirà 
divendres i dissabtes, de 23 a 6 hores, i al-
ternarà les seves sessions habituals amb 
actuacions en directe, artistes emblemàtics 
i monòlegs. A més a més, els responsables 
del local estan compromesos amb diferents 
causes socials; al mes de gener, per exem-
ple, tindrà lloc a Shadon una gala benèfica 
contra el càncer, els beneficis de la qual 
aniran destinats íntegrament a l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer.

L’emblemàtica sala Shadon torna a 
obrir les seves portes a Badalona
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dos i la substitució de Jurado com a mem-
bre del grup investigador per un altre mem-
bre de l’equip de govern; en aquest sentit, 
els tres grups municipals recalquen que 
l’executiu local ha fet cas omís a aquestes 
peticions. Tanmateix, destaquen que l’agent 
de la Guàrdia Urbana Manuel Batlle, un dels 
principals assenyalats del cas, va demanar 
una segona compareixença que tampoc se 
li ha concedit. PSC i CiU expliquen que du-
rant anys sí s’han estat produint col·lectes, 
que ICV-EUiA ha arribat a titllar també de 
“irregularitats”, però que es realitzaven 
en nom d’una associació concreta del cos 
policial i “en unes condicions totalment di-
ferents de les ocorregudes enguany”. Entre 
d’altres qüestions, destaquen que, en els 
fets que s’investiguen, apareix la “presèn-
cia de comandaments, les indicacions 
directes, actuacions de caràcter personal 

i l’absència de l’Associació Esportiva de 
la GU”. L’oposició conclou que la voluntat 
del PP és “tapar tot el que pugui haver” 
perquè, afirmen, “darrera pot haver encara 
més”. Tanmateix, no descarten “tornar a 
proposar” l’obertura d’una nova investiga-
ció si la comissió actual s’acaba tancant 
definitivament. Per la seva part, la tinent 
d’alcalde Maritxu Hervàs, va etiquetar ahir 
de “poc rigorosos i professionals” als grups 
de l’oposició, les declaracions dels quals 
va desmentir. La representant del govern 
contestà que la comissió “no està dissolta” 
i que les seves conclusions “seran elevades 
al Ple de desembre”. Així mateix, etzibà que 
l’oposició “mareja la perdiu” i que “els po-
lítics” no poden “fer de jutges”; en conse-
qüència, diu, serà Antifrau qui esclareixi els 
“fets i irregularitats dels darrers anys” i qui 
“cridi a declarar” a qui faci falta.
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        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT - CB CANARIAS

10a Jornada Acb. Fiatc Joventut - C.B Canàries 12:30 per Esport3, Orange Arena i RàdioB (94.4)

La Penya vol recuperar 
sensacions a l’Olímpic

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

ALEX BARRERA

COREY FISHER

ALBERT VENTURA

TONY GAFFNEY OGNJEN KUZMIC

És cert que el nivell de l’ACB ha baixat, però 
no deixa de ser encara més cert que guanyar 
fora segueix sent molt complicat. La Pen-
ya, amb molts jugadors que no coneixen 
la lliga, ho ha constatat aquestes últimes 
dues jornades. La derrota contra el Valla-
dolid va mostrar uns tics que s’han repetit 
lluny de Badalona, on tot és més complicat. 
Per això tant el cos tècnic com els juga-
dors s’encomanan al factor Olímpic, on els 
verd-i-negres han guanyat 3 dels 4 partits 
que han jugat i només han perdut 3 dels 16 

LEVO ROST

RICARDO URIZ

SAUL BLANCO

JAKIM DONALDSON BLAGOTA SEKULIC

CB CANARIAS
Entrenador Alejandro Martínez

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

Propera Jornada (8)

Classificació

  Equip  G P

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

Resultats 1a Jornada

Fuenlabrada - Bilbao                   83-86
Canàries- GBC                    93-78
Cajasol - Madrid                  63-71
Múrcia- Valladolid 87-81
Baskonia - Unicaja 90-79
Cai - Fiatc Joventut                   77-57
Obradoiro - Gran Canaria                   76-78
València - Barça 81-78
Manresa - Estudiantes 98-89

El Prat ja juga 
amb els 3 bases
El Prat va guanyar al filial del Gran Canària 
2014 per 87 a 79 en la primera jornada que 
Carles Duran ha pogut comptar amb els 3 ba-
ses de l’equip. Fa dues jornades va poder de-
butar Ferran Bassas, una de les potes d’aquest 
projecte i dissabte ho va fer Guillem Vives, que 
després de fer una excel·lent pretemporada 
amb el primer equip es va lesionar de l’espatlla 
en un xoc fortuït amb Savané. Durant les 5 pri-
meres jornades, Vilanova ha estat fenomenal, 
però no ha estat suficient per fer rutllar un 

quarts que han disputat. “El diumenge tenim 
un partit importantíssim”, remarca Savané, 
que diu que l’equip “no veu cap altre opció 
de guanyar”. En la mateixa línia va Maldo-
nado, que demana el suport de l’afició per 
un mes de desembre en que l’equip jugarà 
4 partits a l’Olímpic: “necessitem que ens 
recolzin el màxim abans d’acabar l’any”. A 
la primera finestreta d’aquest particular ca-
lendari d’advent hi ha el Canàries, un equip 
que tot i començar 0-6 ha guanyat 2 dels 
3 últims partits i només inspira respecte a 

la banqueta verd-i-negre. “És un equip amb 
molt de caràcter, que es coneixen molt per-
què porten temps jugant junts i que ve de 
guanyar a GBC i Cajasol i competir molt 
bé contra el València”, avisa Maldonado. 
Per Savané és un equip ”a tenir en comp-
te i que mereix el respecte de tots” i que 
“l’experiència de jugar junts els ha donat 
molts automatismes en el joc”. A nivell indi-
vidual destaquen Rost (12,1 de valoració) i 
Donaldson.(11,9). 

equip molt nou que ho ha pagat en algunes 
fases dels partits. Dissabte els potablava van 
manar durant els 40 minuts i van tenir fins a 5 
jugadors per sobre la desena de punts. Caven 
(17 punts) i Homs (18, fent el millor partit de 
l’any) van fer 18 punts al primer quart per obrir 
escletxa (31 a 21). Els canaris mai van deixar-
se anar del partit fins que a 1:28 del final, Piru 
i Martí van anotar dos triples que van trencar el 
matx (82 a 74). Dissabte (19:45) el Prat visita 
l’Aurteneche de Vitòria. 

Foto: Charly Mula - EFEDOS
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 Gofres banyats amb xocolata 
calenta o sucre acabats de fer
Brotxetes de fruites banyades 

amb xocolata calenta
Núvols comestibles de 

diferents sabors

Gran selecció de bombons 
i xocolates artesans!

93 004 55 20
658 86 93 18
C. Pietat, 29 cantonada c. Lleó 
Badalona Centre
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Alguna cosa està canviant a l’ACB quan mirant la classificació es veu que tres 
dels millors entrenadors de la lliga ocupen les tres últimes places: Sito Alon-
so amb el Lagun Aro, Jaume Ponsarnau amb l’Assignia Manresa i el Cajasol 
d’Aíto García Reneses, que és últim. Li havia passat mai al tècnic madrileny que 
a la novena jornada de lliga ocupès la darrera plaça? Difícil. Ho han dit moltes 
vegades entrenadors, jugadors i directius que la pressió per no baixar és molt 
més gran que la pressió de guanyar un títol, d’entrar a la copa o d’entrar al 
play-off. No és fàcil la situació. El més ben situat és Ponsarnau que ja fa anys 
que sap el què és viure a la corda fluixa, no a la banqueta sinó a l’ACB amb 
el Manresa. Més complicat és saber aportar calma i tranquilitat en tècnic com 
Aíto que sort en té que hi ha de director esportiu un amic seu com Juan Llaneza 
perquè tal i com és el club andalús en d’altres circumstàncies, si no fos Aíto, ja 
estaria fora de la banqueta. A Sito Alonso també li ha passat una cosa curiosa 
i contradictòria. És víctima d’haver fet una temporada històrica el curs passat 
on va jugar la copa, el play-off i es va classificar per jugar a Europa. A l’estiu 
el club va haver de renunciar a l’Eurocopa i van marxar Panko, Vidal i Baron. 
De lluitar per fer història per dalt a lluitar per no fer història per baix. És una 
evidència que la lliga ha perdut molta qualitat, que ha perdut referents (7 dels 
10 millors jugadors del curs passat han marxat fora de l’ACB), que ha perdut 
símbols... però hi ha tanta igualtat entre els equips de segona fila (la majoria) 
que qui sàpiga jugar aquests partits de màxima tensió serà qui evitarà patir. 
De moment el Lagun Aro Guipúscoa és qui pitjor ho té dels equips que estan 
al pou perquè han perdut de 15 punts contra el Valladolid, de 15 punts contra 
Canàries o d’11 punts contra el Fuenlabrada, tres rivals directes. Confiem ple-
nament amb Aíto, amb Sito i amb Ponsarnau, tres tècnics que a banda de grans 
entrenadors considero grans persones però el què està clar és que la lliga ACB 
d’enguany es veuen coses impensables fa uns anys.

Aíto cuer, Sito penúltim; 
aquesta ACB està boja

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Jugadors RECOMANABLES
1. Corey Fisher. Un cop més confio en el base de la Penya. Oloro un 25. Granger és una opció segura
2. Toolson. No m’agraden els jugadors que depenen de l’anotació, però està ON FIRE. 
3. Spencer Nelson. Juga a casa contra un rival plagat de baixes

Jugadors a EVITAR
1. Zizis. Compte que torna Raül López
2. Navarro. Es baixa a l’Eurolliga i l’estan cuidant molt
3. Lewis. Partit complicat contra Unicaja amb pivots intimidadorsr

El consell del Supermanager de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

Llompart (11), Roll (26), Steffanson (8), 
Aguilar (6), Norel (6) -cinc inicial- Jones 
(10), Van Rossom (2), Rudez (8), Fontet 
(-), Topper (-).

57
Fisher (17), Ventura (-), Barrera (3), Gaff-
ney (7), Kuzmic (7) -cinc inicial- Trias (-), 
Llovet (2), Quezada (-), Oliver (13), Sava-
né (5), Ehambe (3).

FIATC JOVENTUT 

77

CAI ZARAGOZA

El Cai fa més gran la 
ferida del Fiatc Joventut 

Foto: Esther

Després de fer 60 punts a Bilbao, la Pen-
ya només en va poder fer 57 a Saragossa. 
I d’aquests, 30 els van fer els dos bases: 
Fisher (17), Oliver (13). La bona defensa 
dels saragossans va col·lapsar l’atac verd-
i-negre, que va tenir molts problemes 
per trobar posicions i sense funcionar al 
davant, va acabar cedint al darrere. Tot i 
aguantar la primera part amb un parcial 
final dels dos bases (32 a 30), va tornar 
a estancar-se al tercer quart per rebre un 
17 a 9. Llavors la Penya va encadenar 2 
contraatacs seguits, però Abós va aturar la 
reacció amb un temps mort, i una tècnica 
sobre Oliver per fingir va acabar de noque-
jar els verd-i-negres. 4 punts de Jones van 

tornar a obrir escletxa (64 a 51) abans que 
Roll (26 punts), ampliés la diferència i fes 
gran el càstig sobre els de Badalona.
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 UE LLAGOSTERA - CF BADALONA
17ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - 02/12 a les 16.00 - Estadi Municipal - Àrbitre: Carbonell Hernández (col·legi valencià)

Per tercera vegada en el curs, el Ba-
dalona ha aconseguit encadenar al-
menys dues setmanes sense perdre. 
I per primer cop, ho ha fet acumulant 

dues victòries consecutives. El recent 
bon moment de l’equip l’ha permès elu-
dir els problemes immediats i situar-se 
en una còmoda novena plaça. Però lluny 

de poder-se relaxar, el Badalona segueix 
tenint un marge molt escàs d’error. Badar 

una mica es paga molt car enguany. 
Entre l’Espanyol B (setè) i el Binissa-
lem (dinovè) només hi ha sis punts de 
diferència. És a dir, en una distància 
de només dos partits guanyats es si-
tuen fins a tretze equips. Un d’ells, a 
més del Badalona, és el Llagostera, 
rival dels de Càmara aquest proper 
diumenge. 
El conjunt gironí, que compta amb ex 
escapulats com Serramitja i Sellarés, 
està immers en un mal moment de 
forma. Dels nou últims partits només 
n’ha guanyat un. La seva reeixida 
participació en la Copa, on ha jugat 
contra el València, sembla que l’està 
passant factura en la lliga.

UE LLAGOSTERA
Entrenador Oriol Alsina

Canal

Tarradellas

Sellarés

Enric Pi

Joaqui Serramitja

Vallho
Aimar Artabe

Wilfred

Pitu

Revitalitzant triomf contra 
un bon Sant Andreu

Camp del Centenari
Marcos Morales
Sobregrau  Rubén
Pelegrí Azparren (Llobet 73’)
Pablo Gallardo  Dídac
Bermudo  Cárdenas
Borja Abenia Aitor
Joaquin (J.Moreno 66’) Sergi (Melo 45’)
Cortés Arnau (Araujo 45’)

 Robert   Xavi Jiménez
 Gabri (Bayón 80’)  David Prats

Bueno (Grasa 51’)  Edgar

Albert Càmara ‘Piti’ Belmonte
Àrbitre: Pulido Santana (col·legi de Las Palmas)
GOLS: 1-0, Gabri (minut 17); 2-0, Bueno (minut 
36); 2-1, Prats (minut 42); 3-1, Grasa (minut 79)

13

BADALONA              SANT ANDREU

En un diumenge de plebiscits populars, el 
Badalona no va deixar espai per les am-
bigüitats. La seva victòria va ser rotunda 
més en el resultat que en les formes. Però 
la seva actuació va ser digne d’un equip 
compromès i afanyós, decidit a obrir-se 
pas en un grup tercer més enredat i di-
ficultós que mai. Respecte a altres dies, 
els d’Albert Càmara van millorar sobretot 
en l’eficàcia per resoldre. Els tres gols 
aconseguits són la xifra més alta de la 
temporada. A més, els tres davanters de la 

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Gabri

Robert Joaquin Cortés

Javi M. Borja Abenia

Ferrón Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

Buscant mantenir la bona ratxa

        LA PRÈVIA

 Llagostera   - Badalona 

 Sant Andreu  -  L’Hospitalet 

 Vila-Real B  -  Llevant B

 Yeclano  -  Atlètic Balears

 Huracán  -  Oriola

 Constància  - Nàstic

 Reus  -  Binissalem

 AE Prat  -  Mallorca B

 Olímpic -  Espanyol B

Propera Jornada

Resultats 16a Jornada

 Badalona 3 - Sant Andreu 1   

 Alcoià 1 - Vila-Real B 1

 Mallorca B 1 - Yeclano 0

  València B  0 - Huracán 0

 L’Hospitalet 4 -  Reus 0

 Binissalem 2 -  AE Prat 0

 Atlètic Balears 1 - Llevant B 2

 Oriola 0 - Olímpic 2 

                               Gimnàtic 2  -  Llagostera 0

  Equip  PTS GF GC

 1. Llevant B 33 28 14

 2. Olímpic 33 19 9 

 3. Alcoià 30 23 14

 4. Huracán 29 16 7

 5. L’Hopitalet 28 30 13 
 6. Prat 22 15 12

 7. Espanyol B 21 16 15

 8. Sant Andreu 21 13 14

 9. Badalona 20 15 14

 10. Atlètic Balears 20 14 14

 11. Vila-Real B 20 16 17

 12. Ontinyent 18 11 19

 13. Llagostera 17 18 18

 14. Constància 17 11 13

 15. Reus 17 17 20

 16. València B 17 16 25

 17. Nàstic 16 13 14

 18. Mallorca B 16 13 17

 19. Binissalem 15 12 23

 20. Oriola 10 7 16

21. Yeclano 9 9 24

Classificació 2a B GRUP 3

plantilla van mullar. El partit va donar 
cabuda també a un gol de l’etern Prats 
pel Sant Andreu.

Sant Gabriel Femení
     

 Sant Gabriel - Rayo Vallecano
Lagunak - Sevilla

P. Saragossa - Levante L. P.
Barça - Collerense

Real Sociedad - Llevant
València - Athletic Bilbao

Atlético Madrid - Espanyol
Huelva - Ll. Olivenza

Propera Jornada

 Ll. Olivenza - Sant Gabriel
 Huelva - Levante L. P.
Sevilla - P. Saragossa
Collerense - Lagunak

Llevant - Barça
Athletic Bilbao - Real Sociedad

Espanyol - Valencia
Rayo Vallecano - Atlético Madrid

L’altra (6/12/2012)

El Rayo Vallecano, següent repte
Immers en possiblement la part més 
complicada del calendari, el Sant Ga-
briel Femení juga aquest diumenge 
(11h) un altre matx important contra un 
rival d’entitat. Es tracta d’un clàssic com 
el Rayo Vallecano, que enguany torna a 
ser favorit a tot i que mira de no perdre 
distància respecte el líder, l’Athletic de 
Bilbao. Tot i els números de les valle-
canes, les adrianenques afronten el 
matx convençudes que poden optar a un 

triomf. Fa quinze dies, la fortalesa de-
fensiva contra el Bilbao va estar a punt 
de donar els seus fruits i, diumenge 
passat contra l’Espanyol, aquesta actitud 
va permetre que les de Taka obtingués-
sin el primer triomf com a visitant amb 
un gol final al descompte (1-2). El San-
gra, però, haurà de regular forces, doncs 
dijous que ve, en jornada intersetmanal, 
jugarà al camp del Llanos de Olivenza 
d’Extremadura. 

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 31 40 8
 2.  Rayo Vallecano 28 38 15
 3.  Atlético Madrid 28 29 7
 4.  Barça 26 37 8
 5.  Llevant 25 20 11
 6.  Espanyol 19 19 13
 7.  Levante L. P. 18 16 19
 8.  Huelva 17 20 19
 9. P, Saragossa 16 19 31
 10. Sant Gabriel 14 15 21
 11. Sevilla 14 14 21
 12. Valencia 12 13 18
 13. Real Sociedad 11 19 21
 14. Collerense 9 15 28
 15. L. Olivenza 5 10 31
 16. Lagunak 0 1 54

Classificació 1ª Divisió

Jose Carrera

Segona victòria 
de l’equip 
al Centenari
Tres mesos exactes li ha costat al CF Ba-
dalona aconseguir de nou un triomf jugant 
com a local. El primer i fins el diumenge 
últim havia estat en el debut de lliga, con-
tra l’Alcoià, quan es va vèncer per 2-0. Des 
d’aquell 25 d’agost, el conjunt badaloní 
havia jugat cinc partits a casa. Sobre quin-
ze punts, s’havien atrapat només tres, fruit 
dels empats contra els filial de l’Espanyol, 
el Mallorca i el Llevant. Els altres dos com-
promisos, contra L’Hospi i el Prat, van aca-
bar en derrota.
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Poliesportiu

Èxit de l’Urban en l’Open 
de Dinamarca de Karate

Gregori i Pau Muñoz, la millor 
de les 120 parelles de la 
Caminada de la Regularitat
Gregori i Pau Muñoz van ser els primers clas-
sificats de la 59a edició de la Caminada de la 
Regularitat que organitza el Centre Excursio-
nista de Badalona. Els segons classificats van 
ser Rafel Redondo i Lali Forns mentre que els 
millors de l’entitat van ser Esther Barrull i Ma-
ria Rosa Ferrer. Enguany van participar 120 
parelles que van recòrrer tot el circuit per la 
serralada de Marina. També hi va haver pre-
mis per Pere Camprubí i Lluc Redondo com 
a participants de més i menys edat respecti-
vament i el Centre Excursionista de Parets va 
ser el guanyador per entitats. El president de 

  Equip  G P

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

Classificació

UBSA - Figueres                   66-61

Salt- Mataró                    74-68

Sant Cugat - Barberà                  77-73

Montgat - Quart 78-71

Santa Coloma - El Masnou 73-64

Mollet B - Prat                    76-87

Blanes - Natzaret                   68-76

Sant Josep- Arenys 66-83

Resultats 1a Jornada

 Natzaret  - Montgat

  Prat  -  Sant Cugat

 Mataró  -  Mollet B

 Arenys  -  Salt

 Figueres -  Blanes

 El Masnou -  UBSA

                                            Quart -  Sant Josep

 Barberà -  Santa Coloma

Propera Jornada (7)

El Montgat tomba al líder, el Natzaret 
s’estrena a domicili i l’UBSA venç al Figueres 
La jornada 11 ha estat exitosa pels equips 
de la comarca. Només el Sant Josep no ha 
pogut superar el seu compromís contra 
l’Arenys (66 a 83) que compta amb 6 ju-
gadors formats a Badalona. Cabrera, amb 
22 punts i 15 rebots, va ser massa per un 
equip parroquial que va poder fer el seu 
joc a la segona part, quan el partit ja estava 
decidit. 
El Montgat venç els obstacles i es 
carrega al líder
Els de Xavi Bassas van guanyar al líder 
en un partit molt tàctic. El caràcter dels 
del Maresme, abanderats per Medio, va 
capgirar el marcador quan més malament 
pintaven les coses. A 5 minuts pel final, el 
Quart guanyava per 4 i l’àrbitre va expulsar 
Morales -el millor fins el moment amb 16 
punts- després de xiular-li una antiesporti-
va. Els gironins només van convertir 2 dels 

4 tirs lliures i el Montgat va iniciar un 15 
a 2 final amb 8 punts de Medio. El Quart, 
descontent amb l’àrbitre auxiliar, va pre-
sentar un recurs perquè aquest col·legiat 
no els xiuli més. 
El Natzaret es destapa fora de casa
A Blanes, Natzaret va aconseguir la primera 
victòria a domicili de la lliga i va derrotar 
un rival directe per la permanència. Els de 
Vidal Sabaté van marcar el ritme des de 
l’inici i amb bones accions defensives es 
van plantar sols davant la cistella del Bla-
nes. Ràpidament es van posar 20 amunt, i 
tot i la lesió de Jérez al segon quart- por-
tava 13 punts en aquell moment- els de 
Badalona van arribar a una màxima de 24 
punts. Llavors el Natzaret es va relaxar i 
Palomino (36 de valoració) va aprofitar 
els problemes de faltes de Garuz i Molina 
per reduïr distància, però el Natzaret va ser 

prou pacient per sentenciar el partit. 
L’UBSA recupera sensacions
A Sant Adrià l’UBSA va tornar a fer-se fort 
a casa, on només ha perdut un partit, i va 
fer un joc més constant que en els últims 
matxs per vèncer el Figueres, l’últim clas-
sificat. Amb una defensa consistent, més 
semblant a la de l’any passat, i generant 
joc pels pivots, va manar sempre en el 
marcador per sumar la 4a victòria del curs. 
Crespo (19 de valoració) i Sotomayor (18) 
van ser els millors. 
El Santa Coloma acaba imposant la 
lògica
Els de Cristian Bañuelos es van refer d’un 
mal primer quart en el que van arribar a 
perdre per 7 punts. La lesió de Durban, 
unida a la baixa de Morales, va deixar mas-
sa curta la rotació del Masnou. Un triple de 
Merchan va acabar amb els del Maresme.

L’equip de competició de l’ Urban es 
va desplaçar aquest cap de setmana a 
la ciutat de Roskilde (a prop de Coper-
nhaguen) on es va disputar l’Open de 
Dinamarca. Aquest esdeveniment com-
memorava el 20 aniversari d’una famosa 
escola de Karate danesa. Al torneig hi 
van participar 183 competidors de pro-
cedents de 12 paissos, aixi com Russia, 
Ucrania, Suecia, Anglaterra, Polonia, 
Serbia, Croacia ...L’equip de competició 
de l’ Urban es va desplaçar amb 4 dels 
seus competidors. L’ Alfredo Ruiz i en 
Javier Blanco van caure eliminats a la 

segona volta per dos competidors molt 
més experimentats procedents de Rússia 
i Espanya respectivament, però demos-
trant que estan a un molt bon nivell. 
D’altra banda, Vicens Fabregas va guan-
yar la primera volta per KO a un compe-
tidor anglès i va perdre a quarts de final 
contra un competidor ucranià de dos 
metre d’alçada.En Sergi López (Director 
del club) va desfer-se a semifinals d’un 
competidor danès per KO en 5 segons i 
va guanyar la final contra un competidor 
espanyol molt experimentat en una final 
molt dura que va necessitar 2 extensions 

l’entitat Fede Casanovas va destacar sobretot 
el fet de canviar cada any el recorregut per fer-
lo més atractiu i l’èxit de la prova.

del temps reglamentari. L’expedició del 
club la van completar en JR Blaya i en 
JA Traver que s’hi van desplaçar com a 
assistents.Els exits del Urban es poden 
completar aquest cap de setmana amb el 
combat d’en Toni Rodriguez, instructor 
del club, en la categoria de Kickboxing 
profesional en 4 asalts de 2 minuts amb 
4 dels seus competidors. 
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El Sarau 08911 obre les seves portes la pro-
pera setmana per acollir l’actuació dels Mun-
daka, el grup de RocknRoll liderat pel badalo-
ní David Ros, concursant d’Operación Triunfo 
i, més recentment, de La Voz de Telecinco. 
Serà la nit de dimecres, dia 5, a partir de les 
12h. L’entrada al concert costarà 5 euros.

David Ros i el 
seu grup actuen 
al Sarau 08911

Una ferida  
luminosa a 
l’Espai Betúlia

L’Espai Betúlia acull des del d’ahir 
l’exposició La ferida lluminosa, s.l’ un 
recull d’obres pictòriques elaborades per 
un grup d’artistes amb el mateix nom. La 
mostra es podrà visitar fins al proper 9 de 
febrer de 2013 i proposa al visitant una 
particular experiència creativa. Les obres 
parteixen d’una colla de creadors que, 
havent realitzat el seu treball de manera 
individual, troben punts de connexió en 
l’evolució del mateix. Les paraules ‘fe-
rida’ i ‘lluminosa’ composen una figura 
poètica que lliga conceptes aparentment 
contraris, però que junts esdevenen 
complementaris. En la imatge d’una feri-
da-obertura l’artista i l’espectador poden 
trobar punts de contacte.

La reconeguda ballarina Marta Carrasco por-
ta al Teatre Zorrilla aquest divendres l’última 
funció programada per aquest 2012 de No 
sé si..., la seva darrera creació. Carrasco ens 
trasllada la història de dues germanes bes-
sones amb una vida molt intensa i lúdica. 
L’espectacle, de petit format, està protagonit-
zat per la seva pròpia autora i l’actor Alberto 
Velasco, i pretén ser una obra còmica en el 
retrat de les experiències vitals de totes dues 
germanes entorn als dubtes, els desitjos i la 
incertesa. No obstant, també mostra el costat 
més dramàtic i ansiós de les dues personat-
ges. També hi haurà música aquest cap de se-
tmana, al Zorrilla. Serà dissabte a la nit (21h), 
a càrrec de la Banda Simfònica de Badalona i 
amb motiu de la celebració de Santa Cecília. 
L’agrupació brindarà l’actuació del nou solista 
de saxo alt Sergi Llopart i de la banda al com-
plet, a càrrec del director Manel Barea. 

La ballarina 
i coreògrafa 

Marta 
Carrasco 

porta al 
Teatre 

Zorrilla la 
seva darrera 

creació: 
‘No sé si...’ 

Dissabte passat l’aforament del Teatre Zorrilla 
es va quedar petit durant la gala de clausura 
del festival Filmets 2012, La Nit de les Venus, 
que va aplegar els principals curtmetratgis-
tes del país i els guanyadors dels premis a 
les millors pel·lícules de cada categoria. En 
presència de més de 400 persones, la majo-
ria professionals del curtmetratge, directors, 
productors, distribuïdors, actors i actrius, 
Oh, Willy, de Marc James Roels i Emma De 

Swaef, va ser guardonada amb la Venus de 
Badalona a la millor pel·lícula del festival. 
Altres 18 curts van ser premiats amb la Ve-
nus en les diferents categories del certamen. 
Entre ells, destacà División Azul, de Sergi 
Martí, com a millor producció badalonina, 
o Senegal 6,75, del badaloní Vidal Sabater, 
com a millor pel·lícula als valors humans. El 
Filmets ha tornat a superar enguany totes les 
expectatives d’audiència i qualitat. 

La Nit de les Venus conclou 
un exitós Filmets 2012

Dimecres a la tarda va tenir lloc al Museu de Ba-
dalona la inauguració de l’exposició Art i Guerra, 
una mostra que serveix per explicar com va afectar 
la Guerra Civil al patrimoni català i badaloní. En 
l’exposició s’explica com, durant la Guerra Civil, es 

va produir la destrucció de la riquesa cultural per 
motius ideològics, com en el cas d’edificis i obres 
d’art religiosos; o per la violència del moment, 
com van ser els saquejos i els bombardejos que 
van afectar a biblioteques i arxius, edificis històrics 

i jaciments arqueològics. La mostra també relata 
la tasca pràcticament heroica de moltes persones 
que van lluitar per protegir aquests béns en el marc 
de les institucions o a títol personal. El Museu 
de Badalona l’ha complementat amb l’explicació 
d’episodis com el salvament de la Cartoixa de 
Montalegre i de la seva biblioteca, gràcies a la in-
tervenció del Comitè de Milícies i de Salut Pública 
de Badalona; es comenta el saqueig i l’incendi de 
l’església de Santa Maria,; la protecció de les restes 
arqueològiques del Clos de la Torre en començar 
la guerra; el trasllat del museu a la torre de Ca 
l’Arnús, o les tasques de Joaquim Folch i Torres en 
la salvaguarda del patrimoni artístic català.

El Museu mostra els efectes de la 
guerra sobre el patrimoni badaloní
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