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Rampes mecàniques 
a Sant Crist

 FIATC JOVENTUT - BARÇA REGAL 

Els homes de 
Maldonado 
intentaran 
treure profit 
d’un irregular 
Barça Regal

L’objectiu és millorar la mobilitat del barri. Les obres 
començaran el proper maig i tindran un cost de 700.000€

23.434 aturats a Badalona. Màxim 
històric de desocupats a la ciutat.
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Denúncia per impagament
Les dues constructores executores de les 18 obres, presumptament encarregades pel regidor trànsfuga 
David Gómez, reclamen els quasi 800.000 euros que els hi deu l’Ajuntament i portaran el cas als tribunals
Després del suposat cas d’extorsió a un 
comerciant de Sant Roc que conclogué 
amb el regidor David Gómez fora del 
grup del PP, l’alcalde Garcia Albiol va 
fer pública, el 30 d’octubre, l’existència 
d’una vintena d’obres a dependències 
municipals i privades, presumptament 
encarregades per l’edil trànsfuga a es-
quenes de l’Ajuntament, que sumaven 
un total de quasi 800.000 euros. Ara, 
qui pren part de la història són les dues 
constructores encarregades d’executar 
aquests treballs, que reclamen les fac-
tures corresponents. 
Quan l’alcalde Albiol va destapar els 
presumptes procediments irregulars 
de David Gómez en la contractació 
d’aquestes obres, va deixar ben clar 
que l’Ajuntament no pagaria les des-
peses derivades, ja que no es tenia 
coneixement oficial dels treballs i no 
estaven concretades al pressupost mu-
nicipal. Masendo SL. i JJ Construccio-
nes volen portar el cas davant la justícia 
per reclamar els pràcticament 800.000 
euros corresponents als 18 treballs 
fets, sobretot, a la zona sud de la ciutat. 
Les dues empreses asseguren que no 

és cert que ningú tingués coneixement 
de les obres i han elaborat un dossier 
en el que apareixen els noms dels re-
gidors Salvador Lerma, Ramon Riera i 
Miguel Jurado i de múltiples càrrecs de 
confiança i tècnics municipals que en 
algun moment haurien revisat i inclús 
donat instruccions sobre com dur a ter-
me les obres. Les constructores també 
expliquen que van disposar de tots els 
permisos municipals necessaris per en-
gegar les actuacions i dels serveis de la 
Guàrdia Urbana, que va haver de tallar el 
tràfic en més d’una ocasió. 
Totes les reformes i construccions van 
ser encarregades, segons els empresa-
ris, pel regidor David Gómez a instàn-
cia directa de l’Alcalde. L’advocat de 
les dues empreses reconeix que sí re-
sulta estrany contractar d’aquesta forma 
obres de cert valor, que haurien de ser 
prèviament licitades; no obstant, explica 
que als seus clients ja se’ls hi va enca-
rregar un treball al carrer de Pau Pife-
rrer el passat febrer, per valor de 2.700 
euros, que va ser abonat sense proble-
mes, i van confiar en què aquest era el 
procediment habitual. En aquest sentit, 

l’ara regidor no adscrit, David Gómez, 
insisteix en què ell no té “poder” per 
contractar cap obra i que el titular de 
controlar tot l’Urbanisme és Garcia 
Albiol. Gómez, de fet, subratlla que la 
construcció de la pista poliesportiva 
de la plaça Camaron, un dels treballs 
en qüestió, va ser concebuda al depar-
tament de Convivència i Participació 
Ciutadana, del regidor Miguel Jurado; 

  Les empreses 
asseguren que 
no només Gómez 
coneixia les obres

  L’Ajuntament 
manté que cap 
treball ha seguit el 
tràmit legal

tanmateix, recorda que el propi Albiol 
va supervisar en una ocasió les obres i 
inaugurà l’equipament al setembre. 
Des de l’Ajuntament, però, continuen 
argumentant que cap de les factures 
presentades consta al registre mu-
nicipal i que el responsable de tot va 
ser David Gómez; el tinent d’alcalde 
Ramon Riera considera que el fet que 
diferents càrrecs consistorials hagin 

Arxiu

“És possible que ni l’alcalde ni el regi-
dor Miguel Jurado, responsable de la 
Guàrdia Urbana i present en algunes 
obres irregulars, no en sabessin res?”, 
qüestiona el president del grup munici-
pal , Carles Sagués. Els ecosocialistes 
reclamen una comissió d’investigació 
per esclarir el cas.  El president del 
grup municipal del PSC, Jordi Serra, 
considera que “resulta difícil al·legar 

ICV-EUiA demanarà crear un grup 
d’investigació que PSC i CiU recolzarien

desconeixement” quan el propi alcalde 
inaugura alguna de les polèmiques obres. 
Els socialistes recolzarien la creació del 
grup investigador proposat per Iniciativa, 
tot i que, lamenten, no saben si servirà 
de res; de no ser així, diuen, demanaran 
un ple extraordinari. El líder de CiU, Fe-
rran Falcó, està d’acord amb la comissió 
d’investigació; en qualsevol cas, explica, el 
govern hauria de “donar explicacions més 

formals” d’un cas en el qual ningú sem-
bla saber com s’han fet obres per valor de 
700.000 euros. “Com a poc, no s’enteren 
de res”, exclama el convergent. El regidor 
no adscrit, David Gómez, per la seva part, 
defensa que tot això es tracta d’una “cam-
panya de desprestigi” de la seva persona 
i que si el govern diu no saber res de to-
tes aquestes obres, és que té una “llacuna 
mental”.

estat presents o hagin vist alguna de les 
obres no els hi dóna valor legal perquè 
ningú estava al corrent de les irregulari-
tats contractuals de les mateixes. A dia 
d’avui, exposa Riera, s’estan peritant els 
diferents treballs i s’estan revisant els 
procediments que els envolten; un cop 
això s’hagi dut a terme, el govern muni-
cipal valorarà la situació i decidirà si fer 
front o no als pagaments.
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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!

DEMÀ DISSABTE 

DIA 8 

TENIM OBERTES 

LES NOSTRES 

BOTIGUES 
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L’Ajuntament de Badalona instal·larà dues 
rampes mecàniques al carrer de Cuba del 
barri de Sant Crist, entre el carrer d’Àngel 
Guimerà i la plaça de Cuba, per tal de 
facilitar la mobilitat dels vianants que 
actualment utilitzen les escales i rampes 
existents de formigó. A més, s’aprofitarà 
la ubicació de les rampes mecàniques per 
portar a terme una reurbanització total del 
carrer de Cuba. L’inici de la tramitació de 
l’expedient es farà el proper mes de des-
embre i la licitació, a principis de febrer. 
Les previsions apunten, doncs, a que els 
treballs començaran el proper mes de maig 

El Consistori instal·larà rampes 
mecàniques a Sant Crist

  L’equipament 
s’establirà al 
carrer Cuba, entre 
Àngel Guimerà i la 
plaça de Cuba

  Les obres, per 
valor de 700.000 
euros, començaran 
el proper maig 

i finalitzaran abans de finals de 2013. En 
total s’instal·laran dues rampes que fun-
cionaran únicament en el sentit de pujada. 
Com que el pendent total del carrer és del 
19%, el Consistori ha optat per col·locar 
rampes mecàniques enlloc d’escales, més 
convenients en carrers amb molt més des-
nivell. Al costat de les rampes mecàniques 
hi haurà també noves rampes fixes pavi-
mentades amb replans de descans amb 
bancs. També es mantindran les escales 
laterals que donen accés a comerços i ha-
bitatges, tot i que es renovaran completa-
ment, igual que el clavegueram; tanmateix, 

es retiraran les línies aèries dels serveis 
existents, s’instal·larà nou enllumenat, 
nou mobiliari urbà i nou enjardinament 
amb xarxa de reg. El pressupost total de 
les obres és de gairebé 700.000 euros, que 
finança l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Les dues rampes mecàniques salvaran 
un desnivell real de 8,77 metres amb un 
pendent continuat del 21%. Una rampa 
tindrà una longitud de 21 metres i l’altra 
de 19, amb una amplada d’un metre i mig i 
s’activaran automàticament amb la presèn-
cia de persones. El control de seguretat es 
farà mitjançant videovigilància. 

Jorge Javier Vázquez 
atrau centenars de fans 
al Teatre Principal
El badaloní Jorge Javier Vázquez va aple-
gar el matí del passat dissabte centenars de 
persones al Teatre Principal en la presenta-
ció i firma del seu nou llibre, La vida iba en 
serio. L’estrella de Telecinco es va donar un 
bany de masses i va rememorar davant del 
públic l’etapa de la seva vida on Badalona va 
ser protagonista. El presentador de televisió 
va haver de suspendre la recepció oficial 
que l’Ajuntament havia programat degut a 
l’endarreriment del seu vol des de Madrid i 
a la seva atapeïda agenda, segons van expli-
car els seus representants. Jorge Javier va 
enaltir Badalona i la gran millora que, con-
sidera, ha experimentat en els darrers anys. 
Tanmateix, va parlar del seu barri, Sant Roc, i 

de la gent amb qui va créixer. Va recordar que 
l’exalcalde socialista Jordi Serra va convidar-
lo com a pregoner de les Festes de Maig fa 
un parell d’anys, però que per problemes de 
feina no va ser possible en l’últim moment i 
que dissabte es trobava molt content de tor-
nar a la seva ciutat. Des de la seva agenda 
personal afirmaven aquesta mateixa setmana 
que s’està valorant molt seriosament l’opció 
de tornar a Badalona després de festes degut 
a la bona acollida que l’acte va tenir dissabte 
i a que molta gent es va quedar sense poder 
accedir-hi. El presentador va dedicar un llibre 
als lectors del Diari de Badalona que regala-
rem mitjançant un sorteig del qual donarem 
informació aviat (www.diaridebadalona.com)
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El Patronat de la Música es troba en una 
situació delicada cada final de mes

  L’Ajuntament 
afirma que si el 
Govern no paga, 
els centres podrien 
estar en perill

  Està previst 
que la Generalitat 
ingressi 550.000€ 
del curs 2011-12 
abans de final d’any 

Després d’un dies d’incertesa al setem-
bre, el Conservatori i l’Escola de Música 
municipals van poder començar el curs 
amb certa normalitat. La Generalitat va 
ingressar els aproximadament 200.000 
euros que devia del curs 2010-11 i el 
personal docent i administratiu va poder 
percebre el sou al corrent. No obstant, 
sembla que això només va servir per 
alleujar la situació, que ha continuat 
sent crítica cada final de mes. 
Els treballadors del Patronat cobren els 
salaris amb dies de retard i es mos-
tren preocupats per saber si els enda-
rreriments aniran empitjorant. Des de 
l’Ajuntament apunten que si la Gene-
ralitat no compleix amb els compromi-
sos i va pagant el que deu, les arques 
municipals arribaran al seu límit i no es 
podran fer càrrec dels sous del Patro-
nat, deixant enlaire la continuïtat dels 
centres. Fa pocs dies, va arribar signat 
el conveni corresponent al curs 2011-
2012, pel qual el govern català aportarà 
550.000 euros a Conservatori i Esco-
la de Música. Abans de finals d’any, a 
més, està previst que arribi l’acord de 
subvenció d’enguany. El líder badaloní 
de CiU, Ferran Falcó, considera que el 

plantejament s’hauria de modificar per 
assegurar la continuïtat dels centres i 
que els professors de tots els conserva-
toris i escoles de música de Catalunya 
haurien d’estar vinculats al departament 
d’Ensenyament. D’aquesta forma, els 
sous arribarien sense tants entrebancs; 
el problema, a dia d’avui, és que els di-
ners que el Patronat rep de la Generalitat 

són en forma de subvenció, i les sub-
vencions són el darrer esgraó de paga-
ments del govern autonòmic.
Ara per ara, el Comitè d’Empresa explica 
que el govern local els va confirmar que 
els pagaments del mes de novembre es 
percebrien aquesta mateixa setmana. El 
regidor d’Educació, Juan Fernández, per 
la seva part, assegura que no s’ha posat 

data a l’ingrés dels salaris, però que tre-
ballen per “treure els diners d’on sigui”. 
Els representants dels treballadors ja 
han confirmat que la propera setmana 
es reuniran per començar a decidir qui-
nes mesures i accions emprendre si la 
situació no s’arregla, com per exemple 
recollida de firmes o suspensió d’actes 
i activitats dels centres.

Des de l’inici de curs, els treballadors cobren els sous amb dies i dies d’endarreriment
La proximitat del Nadal i l’inici de la seva 
campanya comercial no ha aconseguit fre-
nar l’atur a Badalona aquest 2012. Tot i que 
l’increment ha estat menor que els darrers 
mesos, les 21 persones més sense treball 
que deixa el mes de novembre sumen un to-
tal de 23.434, rècord històric a nivell local, 
per sobre del passat mes de maig, quan es 
registraren 23.414. Molt pitjor és la situació 
a Santa Coloma de Gramenet. La ciutat veïna 
ha patit un crític entrebanc aquest novem-
bre: les llistes colomenques de desocupació 
han crescut en 413 persones, fins arribar a 
un total de 13.837. Sant Adrià de Besòs, per 
la seva part, ha registrat 4 parats més aquest 
novembre, el que suposa un creixement 
molt inferior al del passat octubre, quan 17 
persones van perdre el seu treball.

L’atur marca 
màxims 
històrics locals 
al novembre
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Pous d’aigua, aules de reforç i altres iniciatives 
de caire solidari s’han pogut dur a terme arreu 
del món en la darrera dècada gràcies a l’escola 
Badalonès i el seu projecte Lluita adolescent 
per la Pau que, enguany, arriba a la seva 10a 
edició. Cada curs, ONG’s i entitats diverses 
presenten projectes d’ajuda humanitària al 
centre i aquest en selecciona cinc. Els alumnes 
d’institut els estudien i, per grups, fan treballs 
de recerca per defensar els cinc programes 
solidaris plantejats i el ‘guanyador’ es trasllada 
a la realitat. El curs passat, el resultat final va 
ser la construcció d’un aula de reforç a l’Índia, 
a càrrec de Laia Foundation. La iniciativa es 

El Badalonès fa 10 anys duent 
a terme projectes humanitaris

  Pous d’aigua o 
aules de reforç arreu 
del món són algunes 
de les iniciatives 
realitzades

  Els estudiants 
recapten els diners 
venent roses de 
plastilina a St.Jordi

finança amb la venta d’unes roses de plastili-
na que els alumnes elaboren durant tot l’any i 
es venen el dia de Sant Jordi a la ciutat. L’any 
passat es van vendre al voltant de 4.000 roses 
a 1 euro cadascuna, però la recaptació final va 
ser de 5.100 euros. Una de les responsables 
de Lluita adolescent per la Pau, Roses Petit, 
explica que “Badalona respon molt bé sempre” 
i que la voluntat de la gent moltes vegades és 
superior a 1 sol euro. Petit afirma que, tot ple-
gat, és molt positiu pels joves, que veuen com 
“poden lluitar per millorar el món i se senten 
bé”. La intenció, a més, és que el major nombre 
d’escoles i estudiants possibles se sumin a la 

iniciativa en el futur. Enguany, destaca Roser 
Petit, per celebrar els 10 anys del programa, 
el projecte humanitari es quedarà a Badalona. 
“Als nois i noies els entusiasma recolzar les 
ajudes a països del Tercer Món, però volem 
que prenguin consciència de que la pobresa als 
nostres carrers, l’anomenat Quart Món, és real 
i cada dia més gent hi forma part”. Divendres 
passat, amb motiu del 10è aniversari de Lluita 
adolescent per la Pau, el Badalonès va orga-
nitzar al Màgic un mini-campionat de bàsquet 
en el qual participaren altres set escoles de la 
ciutat i que tenia per objectiu recaptar aliments. 
Es van reunir prop de 1.550 quilos de menjar.

La Fira de Nadal de Badalona s’instal·la 
a la Plaça de la Plana entre l’1 i el 23 de 
desembre. La Fira enguany ocupa una su-
perfície de 510 metres quadrats, i compta 
amb 25 parades on es podran comprar, 
entre altres productes, les tradicionals fi-
gures del pessebre i els arbres de Nadal. 
El seu horari de funcionament serà de 9 a 
21 hores. D’altra banda, tots els caps de 

La plaça de la Plana 
acull la Fira de Nadal 
fins el 23 de desmbre

setmana del mes de desembre, inclòs el 
pont de la Constitució, (dies 1, 2, 6, 7, 8, 
9, 15, 16, 22 i 23 de desembre) la plaça 
de la Plana acollirà també una Fira de 
productes agroalimentaris artesanals. En 
aquest espai, hi haurà unes 10 parades, 
on es podran adquirir productes típics 
d’aquesta època de l’any com torrons, xo-
colata, vins, caves i embotits, entre altres.
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El Ple municipal va aprovar la passada se-
tmana la modificació puntual del Pla gene-
ral metropolità en l’àmbit del Gorg, en un 
espai delimitat entre els carrers d’Antoni 
Bori, el carrer Tortosa, el carrer del Pro-
grés i el carrer de la Indústria. Aquesta 
variació preveu la transformació dels sòls 
industrials d’aquesta zona específica en 
terrenys d’ús majoritàriament d’habitatge 
amb activitat econòmica; l’objectiu és bus-
car la consonància amb les actuacions que 
s’estan duent a terme en l’entorn, influït pel 
pla especial del port de Badalona, i impul-
sar la integració del creixement residencial 
del carrer de Tortosa, en un teixit urbà 
continu més homogeni. La modificació 
inicial del pla, doncs, defineix una edifica-
bilitat màxima de 44.651 metres quadrats 
destinats a ús residencial i altres 2.350, a 

El Ple avança cap a la 
urbanització de la zona 
del canal del port

La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir 
el passat dijous al vespre un home que 
acabava d’agredir la seva exparella enmig 
del carrer Miquel Servet de Badalona. El 
presumpte agressor, de 44 anys, va clavar 
cinc ganivetades a diverses parts del cos 
de la dona, de 31 anys. 
Gràcies a la ràpida mediació dels vianants, 
la policia es va presentar en el lloc de 
l’agressió pocs minuts després i, mentre 
un dels agents atenia a la víctima, l’altre 
agent va perseguir al presumpte agressor, 
que intentava fugir. 
La dona va ser traslladada a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol en estat semiin-
conscient, degut a la quantitat de sang 

Un home apunyala la 
seva exparella enmig 
del carrer al Progrés

perduda. Al lloc dels fets la policia va re-
collir el ganivet amb el qual s’hauria comès 
l’agressió. 
Una de les persones testimonis dels fets, 
que va afirmar ser amiga de la víctima, 
va explicar als cossos de seguretat que 
l’agressor i la víctima havien estat parella 
sentimental però que la relació s’havia tren-
cat i ja no vivien junts. El detingut va passar 
a disposició dels Mossos d’Esquadra per a 
la investigació dels fets succeïts.
D’altra banda, des del Servei d’Atenció a 
la Víctima de l’Ajuntament de Badalona 
(SAIV) es farà seguiment del cas per tal 
d’oferir a la dona agredida el suport que 
sigui necessari.
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Les antenes del Gorg podrien encetar un llarg final

Al terrat dels edificis que flanquegen el 
creuament dels carrers Guifré i Ponent, 
al barri del Gorg, hi ha instal·lades dues 

antenes d’una companyia de telefonia 
mòbil que són el centre de les protestes i 
malestar de bona part del veïnat des de fa 

Si la companyia no les regula, l’Ajuntament iniciarà un procés legal per desmuntar-les que podria durar anys

anys. Emilia Mauri és una de les persones 
que encapçala el moviment de detractors 
de la zona contra aquests elements i, des 

dels seus coneixements d’infermera i en 
base a consultes a metges i fundacions 
sanitàries, assegura que són “canceríge-
nes”. La veïna explica que en els darrers 
anys s’han produït un total de 34 morts i 
28 afectats en un radi de 50 metres, i que 
ha reunit prop de 2.000 signatures a favor 
de retirar les antenes que, diu, funcionen 
sense permisos.
L’Ajuntament va obrir el passat mes de 
març un expedient urbanístic a l’empresa 
propietària perquè posés en ordre la regla-
mentació de les antenes. Aquesta setmana 
s’acabava el termini de presentació i ara es 
poden obrir dues vies. Una, que els pro-
pietaris hagin aportat tota la documentació 
necessària per legalitzar els aparells i fa-
cin les reformes pertinents, si s’escauen; 

l’altra, que hagin fet cas omís al Consisto-
ri. En aquest darrer supòsit, l’administració 
local engegaria un llarg procés, que en 
casos similars s’ha perllongat fins a qua-
tre o cinc anys, amb l’objectiu final de 
desmuntar les antenes; l’empresa propie-
tària, però, tindria fins a tres períodes per 
plantejar al·legacions i recursos contra la 
voluntat de l’Ajuntament. En qualsevol cas, 
explica el regidor de Via Pública, Daniel 
Gràcia, les comprovacions realitzades per 
tècnics municipals constaten que les ones 
que emeten les antenes es troben dins dels 
barems legals. Tot i així, destaca Gracia, 
l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb 
la companyia i l’ha instada a traslladar els 
aparells, que han causat i continuen cau-
sant una forta “alarma social”.

activitats econòmiques. El nombre màxim 
d’habitatges seria de 496, dels quals un 
30% haurien de ser de protecció pública. 
Així mateix, es reserven 10.479 metres 
quadrats a espais lliures i d’equipaments 
públics. Iniciativa-EUiA, que votà en contra 
de la proposta, argumentà que la direcció 
no pot ser “convertir tot en zones residen-
cials”, ja que no es pot “renunciar al poc 
terreny industrial” que té la ciutat. El PSC, 
per la seva part, que si recolzà l’aprovació, 
anuncià la presentació d’al·legacions per 
modificar el pla amb el qual, en general, 
està d’acord. L’alcalde Xavier Garcia Al-
biol va explicar que és quelcom important 
“urbanitzar una zona” que actualment està 
molt “degradada”, ja que, entre d’altres co-
ses, és una “demanda dels veïns” des de 
fa un temps.
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Es posa en marxa el dispositiu policial nadalenc
  També amplien 

les seves hores de 
patrulla la Policia 
de Barri i la Unitat 
Omega de la G.U.

  Els botiguers 
es preocupen en 
especial per les 
hores de clausura 

Aquesta setmana s’ha activat a Badalona el 
dispositiu especial conjunt de Guàrdia Ur-
bana i Mossos d’Esquadra en el marc del 
Programa Operatiu Estacional Grèvol amb 
motiu de les festes de Nadal. Agents dels 
dos cossos patrullen conjuntament a peu 
des d’avui i fins al dia 4 de gener per les 
zones comercials de la ciutat amb l’objectiu 
de prevenir els fets delictius i augmentar la 
seguretat de comerciants i usuaris. Les pa-
trulles conjuntes seran dues i intensificaran 
la presència policial als eixos comercials, de 
dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 
18 a 21 hores. La tasca dels agents, prin-
cipalment preventiva, es concentrarà en se-
qüències rotatives a 8 àrees comercials de 
la ciutat: Mar - Maignon / Guifré – Torner; 

-de les 18 a les 22 hores-. Segons Miguel 
Jurado, l’objectiu d’aquests operatius és 
“fer que la presència policial uniformada 
es faci més visible, augmentar la percepció 
de seguretat i assolir una major rellevància 
preventiva per garantir la seguretat als bo-
tiguers i als veïns”. El president de la Unió 
d’Associacions de Comerciants de Badalo-
na, Rafa Pavón, valora molt positivament la 
col·laboració dels dos cossos de seguretat. 
Pavón lamenta que la situació econòmica en 
general és molt delicada i serà difícil dis-
minuir els robatoris, però com a mínim la 
sensació de seguretat serà més gran; els co-
merciants han transmès a la policia que si-
guin especialment cautelosos a les hores de 
tancament, quan es registren més conflictes.

Patrulles conjuntes de Mossos i Guàrdia Urbana vigilaran a peu de carrer els principal eixos comercials locals

El passat 27 d’octubre una seixantena d’entitats 
badalonines es va reunir per celebrar la prime-
ra plenària de la nova Comissió de Festes de 
Badalona, sorgida a l’agost amb l’organització 
popular de les festes de maig. Aquesta trobada 
servia per constituir la coordinadora i dotar-la 
d’un document base que faciliti el seu treball i 
on s’inclou qui en pot formar part, quins objec-
tius té el grup i com s’organitza. També es van 
aprovar les quatre subcomissions temàtiques 

La Comissió de Festes engega 
motors de cara a Carnestoltes El Parc de les Muntanyetes, al barri de Mon-

tigalà, acollirà el diumenge 16 de desembre 
el Mercat del Trasto de Nadal, la dotzena 
edició de la fira que promou la reutilitza-
ció de productes i que, en aquesta ocasió, 
se centrarà en les joguines i els objectes 
de Nadal. Amb aquest objectiu, una part 
important de les parades s’atorgaran a les 
persones que ofereixin exclusivament els 
objectes vinculats a aquesta celebració. Cal 
destacar també que aquest Mercat del Trasto 

El Mercat del Trasto es vesteix de Nadal
col·labora amb la campanya ‘Nadal Solidari-
Cap nen sense joguina’, que organitza l’Àrea 
de Seguretat, Convivència i Participació de 
l’Ajuntament amb la col·laboració de l’entitat 
Voluntaris Badalona, associacions de veïns, 
associacions de comerciants i altres entitats 
de Badalona. Les persones que vulguin fer 
la seva aportació a aquesta campanya tro-
baran una parada de Voluntaris Badalona on 
podran donar joguines noves destinades a 
les famílies que més ho necessitin.
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amb les que actualment ja es treballa: Nadal, 
Carnestoltes, Festes de Maig i Festa Major 
d’agost. A dia d’avui, la Comissió ja ha engegat 
motors i, formada per un total de 72 entitats 
de tota la ciutat, ha començat a treballar durant 
els darrers dies de cara al Carnestoltes i, amb 
més previsió, en vistes a les Festes de Maig. 
La coordinadora ha convocat les primeres re-
unions i està previst que properament enceti el 
contacte oficial amb l’Ajuntament.

Pg. La Salut / Pau Piferrer - St. Mori; Pérez 
Galdós - St. Mori / Xile - Joan XXIII; i Bu-
falà - Independència / Montigalà. També s’ 

ampliaran els horaris de les patrulles de la 
Unitat de Policia de Barri  -de 10 a 13 ho-
res i de 15 a 18 hores- i de la Unitat Omega 
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        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT - FC BARCELONA

12a Jornada Acb. Fiatc Joventut - Barça Regal a les 12:15 per Esport3, Orange Arena i RàdioB (94.4)

La Penya vol guanyar al Barça més irregular
FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

MOSES EHAMBE

COREY FISHER

ALBERT VENTURA

TONY GAFFNEY SITAPHA SAVANÉ

Quan aquest estiu el Barça va tornar a tirar 
de talonari per signar Tomic, Jawai i Ja-
sikevicius, renovar a l’alça a Lorbek i Sada, 
i apostar fort econòmicament per Todoro-
vic, Abrines i Hezonja, ningú s’imaginava 
que a finals de novembre l’equip tindria 4 
derrotes i ja estaria a 4 partits del Madrid. 
Tot i la brillant trajectòria a l’Eurolliga (8-0 
sent l’únic equip invicte), els blaugrana 
han mostrat molts dubtes i una excessiva 
dependència de Navarro, que segueix te-
nint problemes a la planta del peu. En les 
4 derrotes del Barça, Navarro no ha passat 
dels 15 punts i l’equip ho ha patit, sobretot 
en l’aportació dels exteriors. Només en la 

PETE MICKAEL

MARCELINHO HUERTAS

J.C NAVARRO

ERAZEM LORBEK ANTE TOMIC

FC BARCELONA
Entrenador Xavi Pascual

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

Propera Jornada

Classificació

	 	 Equip		 G	 P

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

Resultats

Gran	Canaria	-	València	 																		65-79
Bilbao-	Manresa	 																			83-63
Estudiantes	-	Obradoiro	 																	89-66
Valladolid-	Fuenlabrada	 102-104
Madrid	-	Cai	 94-79
Fiatc Joventut - Canàries                   92-81
GBC	-	Baskonia																			 69-71
Unicaja	-	Múrcia	 85-58
Barça	-	Cajasol	 78-64

que “hem de córrer el camp perquè tenen 
jugadors grossos i és la manera de fer 
mal”. La remuntada del Canàries ha estat 
un avís per la plantilla. “Vam sortir massa 
relaxats, però vam entendre que qualsevol 
equip et pot guanyar”, explica Llovet, que 
prefereix quedar-se amb els bons minuts 
de la primera part: “també hem aprés que 

derrota contra el València els blaugranes 
van estar encertats des del 6,75 (45%). En 
les altres tres no ha arribat al 35%. Aques-
ta és per Maldonado una de les claus del 
partit. “Si tenen el dia des de fora, les pos-
sibilitats són mínimes”. Des del bàndol 
verd-i-negre la consigna no varia: jugar 
ràpids i agressius cara cistella. “Serem 
fidels a la nostra idea de joc”, explica Mal-
donado, que no pensa en “cap altre tàctica 
perquè no som capaços de fer-la ni ens 
garanteix que el resultat sigui un altre”. 
Jordi Trias va en la mateixa línia i pensa 

hem de sortir sempre com diumenge”. El 
balanç del derbi és de 87 a 67 pel Barça, 
tot i que la diferència s’ha fet gran els úl-
tims anys i la Penya no guanya des de fa 12 
partits. El grup d’animació “La Cantonada” 
ha organitzat una quedada prepartit per es-
morzar i “escalfar motors” a les 9:15 al bar 
Illa Central de la plaça Pompeu Fabra.

Foto:	A.Caparrós
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Dimarts a la tertúlia de bàsquet de Televisió de Badalona hi havia dos convidats de primer 
nivell i històrics del bàsquet espanyol: Nacho Solozábal i Josep Maria Margall. El primer té 
la samarreta amb el dorsal 7 del Barça retirada en el sostre del Palau Blaugrana. Hi va ser 
des del 1978 fins el 1992. El segon, en “Matraco”, un dels tres germans de la saga Margall, 
també té la samarreta al més amunt del Palau Olímpic retirada i va ser defensant la samarreta 
verd-i-negra des del 1972 fins el 1990. Ara això és impensable. Veient-los parlar venien 
al cap les moltes i moltes imatges dels derbis que havien disputat els dos equips: Penya i 
Barça. No només els duels en què el Joventut compatia i plantava cara o, fins i tot guanyava 
títols. Sinó partits de lliga en què la rivalitat era màxima. Eren altres temps, és cert, però ja no 
queden jugadors com ells. Ja no queden símbols. L’últim Navarro, una espècie en extinció. 
Els duels Villacampa-Epi ja són en la història. Els duels Jofresa-Solozábal també. Els duels 
Corny-Norris també… I no parlem només d’aquests duels. També hi havia duels entre Lalo 
García (Fórum) i Raúl Pérez (Caja San Fernando). O Manolito Aller (Ferrol) amb els germans 
Arcega (CAI). Què està passant a l’ACB que ja no hi ha símbols. Els pocs que hi podria haver, 
nacionals, a diferència d’abans ara sí que poden marxar a l’NBA. Calderón, Ricky, els Gasol, 
Rudy… marxen a la millor lliga del món. D’altres tornen, com Navarro. Però l’NBA penso que 
no és excusa. Perquè no es cuiden aquí. Alguns poden dir que és perquè els clubs petits no 
poden mantenir les seves estrelles. Però no és així. No mantenen ni jugadors que no són ni 
estrelles com ha passat a la Penya amb Franch, Jelinek o Norel. I no només en clubs petits 
perquè també ha passat a l’Unicaja amb Cabezas o Berni Rodríguez o ha passat a Vitòria amb 
Sergi Vidal. Navarro, és únic fins i tot en això. Ni Felipe Reyes és un símbol al Madrid. Cada 
vegada costa més de trobar jugadors (de baix nivell o d’alt nivell) que estiguin molts anys 
al mateix club i així és difícil que els clubs i en conseqüència l’ACB tingui símbols on els 
aficionats s’hi puguin veure reflectits. Rudy podria ser-ne un altre i encara no porta ni un any al 
Madrid. Ja veurem d’aquí a uns anys.Del Barça el successor de Navarro serà....Buff, no ho sé.

Navarro, l’últim (o únic) 
símbol de l’ACB

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Jugadors RECOMANABLES
1. Valters. Debuta a casa contra el Canàries, que fa MVP’s
2. English. Té un mal partit per guanyar però estant tant en forma pot decantar una 
jornada 
3. Lampe. Amb Tabak a la banqueta ha guanyat més importància

Jugadors a EVITAR
1. Neto. Menys en forma i amb Salgado treient-li minuts
2. Rudy. no ha viatjat i té molèsties. Cal estar atents
3. Lewis. Un altre cop juga un partit complicat

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

92
Fisher (29), Ventura (2), Ehambe (6), Ga-
ffney (11), Kuzmic (11) -cinc inicial- Trias 
(4), Llovet (4), Quezada (8), Oliver (8), 
Savané (5), Ehambe (6).

FIATC JOVENTUT 

Victòria tot i la becaina 
del tercer quart 

Foto:	Charly	Mula	-	EFEDOS

El Fiatc Joventut va acabar imposant la lò-
gica i va guanyar a casa contra el Canàries, 
un equip que acaba de pujar i només ha 
guanyat 2 partits. Tot el que va passar 
abans no va respondre en nom de la lògi-
ca. Ni els 61 punts de la Penya a la mitja 
part seran el pa de cada dia, ni la descon-
nexió total del tercer quart és fàcil que torni 
a passar amb aquesta magnitud. Els verd-
i-negres van dominar els primers compas-
sos amb una defensa col·lectiva, agressiva 
i d’anticipacions. En atac, Fisher va mos-
trar la millor versió amb 29 punts, 5 triples 
i 3 assistències. El canàries va seguir sent 
una joguina fins arribar a una màxima de 
29 punts. El pas pel vestidor va canviar els 

insulars que es van aprofitar d’una Penya 
relaxada fins que l’entrada de Fisher i Kuz-
mic al final va arreglar el desgavell.

Uriz (6), Blanco (15), Rost (7), Donald-
son (11), Sekulic (6) -cinc inicial-  Gui-
llen (18), Richotti (3), Bivià (4), Heras (3), 
Lampropoulos (8).

81

CB CANARIAS

Savané: “Quan em retiri 
vull tornar al Senegal”

El Prat torna 
a guanyar i 
ja és tercer a 
la Leb plata

El Savané més personal va ser entrevistat pels 
companys del Blog del Bressol, en una entre-
vista en video que es pot veure al seu blog. El 
pivot parla de l’educació que va rebre de pare 
musulmà i mare cristiana: “sempre ens han 
deixat clar que la religió és algo molt perso-
nal”; del seu pas per l’academia naval: “sem-

El Prat va tornar a guanyar, suma 3 victòries 
seguides i ja és tercer a la Leb Plata. Des-
prés d’un inici de temporada dubitatiu, amb 
2 dels 3 bases lesionats, i jugadors que ha-
vien d’agafar un nou rol, els de Carles Du-
ran cada dia són més consistents. Dissabte, 
contra l’Aurteneche de Vitòria, en van donar 
una nova mostra i van dominar gairebé tot 
el partit. Després d’un primer quart igualat 
(18 a 19), els pratencs van trencar el partit al 
segon període (36 a 46). L’encert exterior del 
Prat (11 de 24) i el bon paper de Suàrez (26 
de valoració) i Martí (31) van aplanar el camí 
del triomf, que al final del tercer quart guan-
yava per 14 (51 a 65). En els darrers minuts, 
l’Aurteneche va enviar el Prat a la línia de tirs 
lliures en la que va estar molt segur.

bla estrany que algú d’esquerres vagi a un lloc 
així, però buscava treballar el meu lideratge i 
no me’n penedeixo”; del Supermanager :“si 
se li dona una importància exagerada pot ser 
perillós” i dels seus plans de futur: “sempre 
he pensat que quan em retiri voldré tornar al 
Senegal perquè hi tinc moltes coses a fer” 

Foto:	Charly	Mula	-	EFEDOS
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 CF BADALONA - CF CONSTÀNCIA
18ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - 09/12 a les 12.00 - Camp del Centenari - Àrbitre: Mateo Montañés (col·legi aragonès)

Amb la quarta victòria com a objectiu 
rebrà aquesta setmana el Badalona 
al Constància al Camp del Centena-

ri (diumenge, 12.00). El Constància és 
l’enèsim equip del grup nouvingut de 
Tercera. És una entitat de curiós historial: 

fins a aquesta temporada només havia 
estat una vegada a la Segona B, però 

en canvi ha jugat en fins a onze oca-
sions a Segona. Una contradicció que 
s’explica per l’antiguitat del conjunt de 
la ciutat d’Inca, que enguany compleix 
noranta anys d’existència i que en la 
dècada dels 40 i els 60 va ser un ha-
bitual de la Divisió de Plata i esporàdi-
cament, un candidat a pujar a Primera. 
Però aquest Constància és ara un club 
humil i il·lusionat, campió de Tercera la 
campanya passada i que pretén allar-
gar el màxim possible la seva estància 
a Tercera. Els balears ocupen actual-
ment la dissetena posició del grup amb 
disset punts.

CE CONSTÀNCIA
Entrenador Joan Esteva

Esteban

Campoy

Ferrer

Nene

Fullana Nacho

Guasp
Vich Víctor

Gaspar

Ismael

El Badalona manté la ratxa 
victoriosa a Llagostera

Municipal de Llagostera
Wilfred Marcos
Aimar Ferrón
Canal Gallardo

 Álvarez (  Artabe 45’) Pelegrí
Javi González Sobregrau (Marcelo 68’)
Tito (Enric Pi 62’) Xavi Muñoz
Masó Javi Moreno
Joaqui  Joaquin

 Tarradellas  Robert
Pitu  Bayón (Grasa 66’)
Sellarés (Nico 62’)  Gabri (Canario 81’)
Oriol Alsina Albert Càmara
Àrbitre: Pulido Santana (col·legi de Las Palmas)
GOLS: 0-1, Joaquin (56’); 0-2, Robert (80’)

20

LLAGOSTERA        BADALONA

Davant un rival de prestigi, però en clara 
decadència emocional i anímica, el Bada-
lona va confirmar diumenge que està fe-
liçment sumit en el seu millor moment del 
que va de temporada. El conjunt d’Albert 
Càmara va fer una actuació discretament 
brillant. Sense necessitat de grans es-
pectacles ni exhibicions, el Badalona va 
vèncer i va convèncer. Ja en la primera 

Pletòrics d’optimisme i buscant la quarta
CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Gabri

Robert Joaquin Bayón

Javi M. Xavi Muñoz

Ferrón Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

        LA PRÈVIA

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

Propera Jornada

Resultats 17a Jornada

 Llagostera 0 - Badalona  2   
 Sant Andreu 0 - L’Hospitalet 0
 Vila-Real B 1 - Llevant B 1
  Yeclano  1 - Atlètic Balears 1
 Huracán 4 -  Oriola 3
 Constància 0 -  Nàstic Tarragona 1
 Reus 1 - Binissalem 0
 Olímpic 2 - Espanyol B 0 
                                        Alcoià 0-  València B 0
         Prat   4-0 Mallorca B

  Equip  PTS GF GC

 1. Olímpic 36 21 9
 2. Llevant B 34 29 15 
 3. Huracán 32 20 10
 4. Alcoià 31 23 14
 5. L’Hopitalet 29 30 13 
 6. Prat 26 19 12
 7. Badalona 23 17 14
 8. Sant Andreu 22 13 14
 9. Atlètic Balears 21 15 15
 10. Vila-Real B 21 17 18
 11. Espanyol B 21 16 17
 12. Reus 20 18 20
 13. Nàstic 19 14 14
 14. Ontinyent 18 11 19
 15. València B 18 16 25
 16. Llagostera 17 18 20
 17. Constància 17 11 14
 18. Mallorca B 16 13 21
 19. Binissalem 15 12 24
 20. Oriola 10 10 20
21. Yeclano 10 10 25

Classificació 2a B GRUP 3

part els badalonins van merèixer haver-
se avançat al marcador. El Llagostera era 
incapaç de discutir-li el domini del partit 
als de Câmara. En la segona meitat, els 
mereixements van convertir-se en gols. 
Primer va ser Joaquin al 56’ i més tard, 
després d’un bon grapat d’intents errats 
per tot l’equip, Robert va arrodonir i sen-
tenciar el matx.

Robert es consolida com el 
referent ofensiu de l’equip
Robert segueix confirmant que no el pot la pressió de 
ser l’escollit per fer oblidar a Víctor, un dels princi-
pals referents de l’actual Saragossa. El jove extrem 
badaloní no només ha aconseguit omplir el buit 
deixat per l’ara futbolista saragossà, sinó que a base 
de treball està superant per molt els seus números. 
Robert s’havia destapat com l’obrellaunes oficial, com 
l’encarregat de desestabilitzar a les defenses rivals 

amb les seves carreres i les seves centrades. Però 
ara, a més, ha decidit donar una passa més endavant 
per convertir-se en el principal encarregat de finalitzar 
les jugades. Perquè malgrat no ser davanter centre, 
Robert és màxim golejador de l’equip amb cinc dia-
nes. Si Manolo Márquez va tenir visió per pujar-lo del 
Juvenil, a Càmara li cal reconèixer el mèrit d’haver-li 
donat més galons.

Sant Gabriel Femení

Més a prop però més cansades per 
a l’assalt de la Copa de la Reina
El Sant Gabriel juga aquest diumenge a casa un matx 
que, segons com, pot ser molt important de cara a un 
dels grans objectius de l’equip aquesta temporada: 
classificar-se entre els vuit primers per poder jugar 
la Copa de la Reina. Després de guanyar al camp de 
l’Espanyol i d’empatar contra el Rayo, al tancament 
d’aquesta edició estava per saber el resultat del matx 
que les de Taka estaven jugant a Extremadura contra 
el Llanos de Olivenza, penúltim classificat. De guan-
yar-hi, el Sangra seguiria amb la bona ratxa que l’ha 
apropat a la zona Copa i estaria en disposició d’entrar-
hi si guanya -tot i el cansament de jugar i del viatge 
a Extremadura- diumenge el Huelva, rival directe en 
aquesta lluita. Jose Carrera
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Poliesportiu

La 2a Cursa BDN Running - Memorial 
Luis Condón ja comença a córrer

El Club de Pesca Esportiva 
Badamar dóna 500 quilos de peix
Dissabte al vespre es va celebrar el sopar de 
cloenda i entrega de trofeus de l’any 2012 del 
Club de Pesca Esportiva Badamar. L’acta va 
servir per certificar l’èxit de la darrera com-
petició Open de Pesca Solidari que va servir 
per recollir més de 80 quilos de peix que va 
anar integrament destinat al Banc d’Aliments 
de Badalona amb la col·laboració dels Volun-
taris Badalona. Aquesta no ha estat la única 
acció del Badamar ja que tots els concursos 
que s’han fet durant l’any el peix aconseguit 
ha anat destinat a aquesta causa, el què supo-
sa uns 500 quilos de peix. Una de les iniciati-
ves va ser el concurs de pesca a boia fet dins 
el port de la nostra ciutat amb nois i noies de 

La 2a Cursa BDN Running - Memorial Luis 
Condón obre els dorsals disponibles al públic 
general interessat a partcicipar-hi.  Les ins-
cripcions s’obren després de la bona acollida 
de les inscripcions exclusives per a corredors 
de la primer edició. Més de 200 corredors han 
aprofitat aquest període per formalitzar la seva 
inscripció, el que suposa gairebé un 20% 
dels corredors amb dret a inscripció durant 
aquesta fase. Els corredors poden formalit-
zar la seva inscripció a través del web  www.
badalonarunning.cat. La prova es disputarà el 
proper diumenge 10 de febrer amb un circuit 
de 10 quilòmetres transcorrerà pels carrers 

més emblemàtics de la ciutat. El tret de sor-
tida es donarà a les 9 del matí a la Rambla 
de Gorg, just davant del Pavelló Olímpic i els 
corredors passaran per la plaça Pompeu Fa-
bra, la Rambla, el Parc de Ca l’Arnús i el Port. 
Com a novetat aquest any el circuit de la cur-
sa s’acosta també al nou Passeig Marítim. La 
cursa, que es va fer per primer cop el passat 
febrer, ha esdevingut un èxit en les curses de 
10 quilòmetres. De fet, ha estat la cursa de 10 
quilòmetres revelació d’aquest 2012, donat 
que més de 1400 persones van creuar la lí-
nia de meta, fet que la converteix amb la nova 
cursa de 10k de 2012 amb més participació.

la ciutat entre 5 i 16 anys amb 32 assistents. 
A nivell competitiu el club ha estat representat 
en el Campionat de Catalunya per quatre es-
portistes i en el campionat d’Espanya per dos 
badalonins més fent un gran paper.
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  Equip  G P

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

Classificació

Natzaret - Montgat                   59-73

Prat- Sant Cugat                    89-81

Mataró - Mollet B                  77-80

Arenys - Salt 63-62

Figueres - Blanes 85-80

El Masnou - UBSA                    86-91

Quart - Sant Josep                   80-67

Barberà- Santa Coloma 61-79

Resultats

 Salt  - Quart
  UBSA  -  Barberà
 Prat  -  Mataró
 Sant Cugat  -  Santa Coloma
 Montgat -  Figueres
 Mollet B -  Arenys
                                        Blanes -  El Masnou
 Sant Josep -  Natzaret
              06/08/12 Sant Josep- Salt *jornada 7

Propera Jornada

El Montgat guanya el derbi, l’UBSA s’estrena 
a domicili i el Santa Coloma ofega el Barberà
La jornada 12 de la Copa Catalunya va 
estar marcada pel fred. En gairebé tots els 
partits els primers quarts van ser plens 
d’errors no forçats i amb dificultat per 
entrar al partit. El cas més clar va ser el 
del derbi entre el Montgat i el Natzaret, 
en que no es va anotar la primera cistella 
fins el minut 5. Rodriguez va avançar els 
seus amb 11 dels 12 primers punts del seu 
equip, però l’entrada de Medio i Morales 
va endurir el joc i va capgirar el marcador 
(17 a 22). 2 jugades aïllades del Natzaret 
de 2+1 van aturar la sangria i deixar el par-
tit obert per la segona part (26 a 32). Lla-
vors va aparèixer la figura de Camins que 
va anotar 12 punts gairebé consecutius per 
etzibar un parcial 2 a 14 i obrir un coixí im-
portant (33 a 49). El Natzaret es va tornar 
a enganxar amb cistelles de Pulido, Nil i el 
4rt triple de Rodriguez (-9) però 4 punts 

seguits de Morales, i dues fuetades més 
de camins, que va acabar amb 26 punts i 
29 de valoració, va acabar amb les opcions 
del Natzaret.
L’UBSA guanya lluny de Sant Adrià
Els adrianencs van aconseguir la primera 
victòria lluny del Can Ricart a costa d’El 
Masnou, que va lluitar fins a la prorroga. 
Tots dos equips van disputar una primera 
part igualada que va acabar amb un par-
cial 0-5 de l’UBSA que li donava el pri-
mer avantatge (31 a 35). A la represa es 
va mantenir la igualtat fins que Crespo va 
cometre una antiesportiva rigorosa segui-
da de 2 tècniques. Tot i que El Masnou 
va agafar una distància (56 a 48), els de 
Xavi Castillo no es van rendir i van arribar 
a un final apretat amb una gran actuació 
de Roman Crespo. Després d’un triple de 
l’aler adrianenc, El Masnou va empatar a 

76 per forçar la pròrroga, en la que l’UBSA 
va gestionar millor el partit.
El	Santa	Coloma	no	pateix	a	Barberà
El Santa coloma no va fallar a Barberà i 
ja és segon aprofitant la derrota del Sant 
Cugat. Els de Cristian Bañuelos també es 
van veure sorpresos pel primer quart dels 
del Vallès, però la activitat de Rodríguez i 
Català en el segon va capgirar la dinàmica 
del partit, i a partir de llavors la defensa 
dels colomencs va ofegar el Barberà, que 
va tenir molts problemes per anotar.
El	Sant	Josep	no	pot	amb	el	líder
Tot i donar la sorpresa en els primers com-
passos (13 a 18), el Sant Josep no va poder 
contenir la qualitat del Quart, el líder de la 
competició, que va acabar amb 5 jugadors 
per sobre els 10 punts. Sense Fraine, amb 
Diego ofegat i Xavi Gonzalez desaparegut, 
el Quart va tenir el camí més fàcil.
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El Museu de Badalona ha presentat aques-
ta setmana l’edició número 22 de la revista 
cultural Carrer dels Arbres, l’anuari del 
museu, corresponent a l’any 2012. Aquest 
número serà l’últim que apareixerà en pa-
per, ja que a partir de 2013, i seguint la 
tendència de moltes revistes culturals, 
es publicarà únicament en format digital. 
Aquesta darrer tirada té un caràcter es-
pecial i un nombre d’articles superiors a 
l’habitual. 

Últim número en 
paper del ‘Carrer 
dels Arbres’

1a Mostra de 
Diorames a 
La Salut

S’apropen les festes nadalenques i, 
amb elles, moltes de les tradicionals 
activitats que es duen a terme a la ciu-
tat. Una de les més clàssiques és la 
del gran pessebre que, any rere any, 
ha organitzat l’Associació d’Amics 
de La Salut i que aquest 2012, però, 
s’ha vist reduït. Degut al trasllat de 
l’entitat a la Nau 1 de l’Escorxador i 
la falta d’espai, el tradicional pessebre 
ha hagut de convertir-se en una mos-
tra de diorames que intenta guardar 
fidelment l’essència nadalenca i les 
imatges clau de la representació d’un 
pessebre. Es pot visitar de 17.30 a 
20.30 hores fins el 6 de gener.

Cesk Freixas passa per Badalona per 
presentar el seu darrer treball, Tocats 
pel foc, un títol que homenatja un dels 
llibres més desconeguts de l’escriptor 
Manuel de Pedrolo. Produït per Víctor 
Nin, les cançons del nou disc tenen 
una marcada influència anglosaxona de 
músics com Ani DiFranco o Ben Harper, 
amb un discurs de protesta i denúncia 
sense concessions. Serà a partir de les 
19 hores d’aquest diumenge a La Sar-
gantana, que es converteix en una petita 
sala de concerts íntims cada primer diu-
menge de mes amb el cicle d’actuacions 
que el local duu a terme amb Dmusical, 
impulsor del Festival Musica’t. Cesk 
Freixas és un cantautor penedesenc que, 
juntament amb d’altres artistes d’arreu 
del país, forma part de l’actual escena de 
cançó en català. 

El cantautor 
Cesk Freixas 

presenta 
a La 

Sargantana 
el seu treball 

‘Tocats pel 
foc’

El Badiu Jove acull des de dimarts, i fins el 
20 de desembre, l’exposició Autoestima’t, 
en la qual es treballen aspectes relacionats 
amb la prevenció dels trastorns del compor-
tament alimentari (TCA). L’exposició adreça-
da a joves ofereix una perspectiva multidi-
mensional i des d’una visió positiva. A més, 
dóna un gran pes als factors de protecció, 
com per exemple afavorir l’acceptació del 
propi cos, potenciar l’autoestima, promoure 

el coneixement de les capacitats i limita-
cions personals, potenciar l’esperit crític 
davant dels estereotips culturals i de belle-
sa que proposa el món de la publicitat i de 
la moda i donar les pautes adequades per 
aconseguir un comportament alimentari sa-
ludable.La mostra, que a Badalona impulsa 
Barcelonès Jove, ja ha trepitjat altres locali-
tats com L’Hospitalet i Sant Feliu de Llobre-
gat, Martorell o Sant Joan Despí.

El Badiu jove acull una 
mostra sobre l’alimentació

A través del Departament de Joventut, 
l’Ajuntament va engegar a inicis d’estiu 
una iniciativa amb la qual fomentar el 
graffiti com a forma d’expressió artística 
del món urbà i de la cultura juvenil. El 
projecte Pots! dóna, des de llavors, accés 
a les parets de la ciutat i posa disposi-
ció de la ciutadania un catàleg que inclou 
diversos murs on tothom que vulgui pot 
posar en pràctica la disciplina del grafit. 
Hi ha molts joves que ja han sol·licitat 

parets a través d’aquest projecte i que 
han tingut l’oportunitat de desenvolupar 
lliurement aquesta forma d’expressió ar-
tística. Actualment, Joventut es troba en 
procés de cerca de nous murs i parets per 
poder incloure en el catàleg i ampliar així 
l’oferta, ja que actualment la majoria de 
murs estan sol·licitats i ja han estat gra-
fitats. El grafit de la fotografia, realitzat a 
la petanca de Torrent de la Font, n’és un 
exemple.

L’Ajuntament cerca més parets i murs 
per incloure dins el projecte POTS!
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