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Les constructores del ‘cas Gómez’
demanen la testificació de 4 regidors

Polèmic debat al
darrer Ple de l’any
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Retallar en sortides escolars
Les famílies del Ventós Mir estan en peu de guerra perquè el centre ha deixat de fer excursions
Les retallades en Ensenyament dels dos
darrers anys han minvat algunes de les
prestacions o serveis dels centres escolars a nivell general de Catalunya. Al
Ventós Mir de Badalona, no obstant,
sembla que les conseqüències han anat
més enllà, segons expliquen molts pares
i mares. Ja el curs passat, el claustre de
professors va decidir plantar-se contra
les reduccions pressupostàries de la Generalitat fent excursions de només mitja
jornada. La determinació no va acontentar pas les famílies, que aquest setembre
acabaren per emportar-se les mans al
cap; sempre segons la paraula de l’AMPA
Ventós Mir, al Consell Escolar del inici de
curs, els mestres van informar, sense haver consensuat ni avisat prèviament, que
se suprimia qualsevol tipus de sortida o
excursió pels nens i nenes. El col·lectiu
de famílies ha intentat establir un pont de
diàleg amb el claustre de professors per
oferir diferents vies que garantissin un
mínim d’excursions pels seus fills, com
ara que el propis pares i mares acompanyessin els nens durant les sortides o
contractessin monitors de lleure titulats
per eximir així als tutors del Ventós Mir.

Els professors
argumenten que la
decisió és resposta
a les retallades
Segons FAMPAs,
33 de 35 centres
educatius de la
ciutat fan, a dia
d’avui, sortides
La resposta, diu l’AMPA, sempre ha estat
negativa, i l’argument, les retallades. Des
de llavors, desenvolupen reivindicacions
per informar de la situació i intentar girar
la truita. La presidenta de l’AMPA, Mar
Salvat, destaca que tots estan contra les
retallades i desitgen una escola pública
de qualitat, però que no fer excursions
“no és el més adequat” perquè els nens

“es perden unes vivències molt importants en el seu ensenyament”. Després
de consultar a FAMPAs Badalona, Salvat
explica que 33 dels 35 centres escolars
a la ciutat fan encara sortides, malgrat
les retallades de la Generalitat i que, per
tant, aquesta és una situació anòmala, i
més tenint en compte que els pares, a
través d’una comissió de sortides creada

La solució al problema com a principal acte
de reivindicació: una sortida en horari lectiu
Dimecres passat, l’AMPA va organitzar l’acte reivindicatiu més visible
d’aquests mesos: una excursió durant l’horari lectiu. Més de 170 nens
des de P3 fins a 6è curs, d’un total
aproximat de 300, van anar a veure la
representació de l’obra El Petit Príncep
i a la Fira de Nadal de la plaça de La
Plana. Prop de 60 pares es van oferir
per fer el paper de tutors durant el matí

d’esbarjo, cosa que demostra, segons la
presidenta de l’AMPA, que la implicació
de les famílies és molt alta i no és cosa
“de 4 o 5”. Els professors, evidentment,
estan en contra d’aquestes accions, que
coincideixen amb horari escolar; prova de
les desavinences és que dimecres al matí,
precisament, quan pràcticament dos terços
de l’escola era fora, Primària va fer cagar
el Tió, “en comptes d’esperar a la tarda o

fer-ho dijous”, explica Mar Salvat. Des de
l’AMPA existeix l’esperança de que aquesta
excursió faci reflexionar el claustre, es puguin asseure després de Nadal, recuperar
la bona relació pares-professors i arribar
a una solució. D’aquesta forma, diuen, no
hauran d’organitzar més sortides en horari
lectiu que, tot i ser “l’única forma de desencallar la situació a dia d’avui”, no deixa
d’incomplir una sèrie de normatives

per negociar amb el claustre, han posat
sobre la taula tota classe de solucions.
Des de la direcció del Ventós Mir no s’ha
volgut fer cap declaració al respecte. A
l’Ajuntament no li agrada la situació
perquè pot repercutir en “la qualitat de
l’ensenyament”, ja que consideren les
sortides “una part molt important” del
mateix. El regidor d’Educació, Juan Fer-

nández, explica que, per llei, les sortides
“no són obligatòries”, ja que cada centre
té autonomia de decisió i pot determinar
si fer-les o no; no obstant, assegura que
volen citar la direcció de l’escola i l’AMPA
a principis d’any per asseure’s, dialogar i
intentar trobar una solució; zinclús, oferir
alguna ajuda als pares per poder fer excursions fora d’horari lectiu.
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L’oposició es planta contra el ‘cas PSC, CiU i ICV-EUiA
Jurado’ i la nova llei d’educació modifiquen els preus i
PSC, CiU i
ICV-EUiA volen
que es continuï
investigant el cas
de les col·lectes
de la GU
El Ple aprova
una moció a
favor del model
d’educació actual
El darrer Ple del mes va venir carregat de
polèmica. Dos dels temes més discutits
dimarts varen ser l’esborrany de la nova
llei educativa i el trasllat del ‘cas Jurado’
a la Oficina Antifrau.
L’oposició va tornar a mostrar el seu rebuig vers la direcció que està prenent la
comissió d’investigació del cas de les suposades col·lectes de la Guàrdia Urbana.
PSC, CiU, ICV-EUiA i David Gómez van
aprovar conjuntament una moció que no
accepta les conclusions extretes, acorda-

des pel grup investigador amb els únics
vots favorables del PP, i que aquestes
s’hagin enviat a l’Oficina Antifrau.
El regidor trànsfuga, David Gómez, es va
reafirmar en la declaració feta en aquest
diari i explicà que ell va ser present quan
el membre del govern local i responsable
de la Guàrdia Urbana, Miguel Jurado, va
ordenar un agent que realitzés la suposada col·lecta: “No sé si va ser legal o
il·legal, però vaig presenciar aquella escena”. Els tres grups de l’oposició consideren que “no és legítim” que el PP
hagi decidit enviar uns documents “esbiaixats” i “incomplets” a Antifrau quan
la majoria del Ple no ho vol així. PSC,
CiU i ICV-EUiA consideren que s’ha de
continuar la investigació, s’ha de cridar
a declarar a David Gómez, Miguel Jurado
i, per segon cop, a Manuel Batlle, l’agent
més assenyalat del cas, així com substituir Jurado com a membre de la comissió
investigadora per un altre membre del
PP. Des del govern, no obstant, creuen
que fer arribar a Antifrau la informació és
“el moviment més transparent” possible
i que els polítics no s’han de dedicar a
investigar. A més, l’executiu recorda que
hi ha funcionaris que han reconegut que
es feien col·lectes “des de fa molts anys”.
L’altra moció aprovada a la sessió, amb la
unanimitat del Ple a excepció del vot del

PP, que votà en contra, va ser en defensa
del model de l’escola catalana i rebuig
de l’esborrany d’avantaprojecte de la llei
educativa presentada pel ministre Wert.
L’oposició al complet creu que la nova
proposta és un “atac al model d’immersió
llingüística”, i que l’actual sistema és el
que ha de continuar vigent. Tanmateix,
la moció implica la unió de l’Ajuntament
a totes les iniciatives unitàries de les

institucions, partits, entitats i comunitat
educativa en defensa de l’actual sistema
i sol·licita el cessament del responsable
d’Educació, José Ignacio Wert.

ordenances de 2013
Les Ordenances Fiscals i Preus Públics per
2013 van ser aprovats durant el Ple ordinari
de dimarts després que PSC, CiU i ICV-EUiA
hagin presentat al·legacions i modificat i
acordat una sèrie de punts amb el govern
municipal, integrat pel PP. Inicialment, la
planificació de l’executiu local preveia un
increment general del 3% o el 6,2% en la
majoria d’impostos i taxes municipals; fi-

nalment, algunes d’elles no patiran aquest
increment. Tot i haver aconseguit algunes
rectificacions, això sí, socialistes i convergents es van abstenir en la votació perquè no

les consideren suficients, els ecosocialistes
van votar contràriament i el PP, a favor. En
l’àmbit econòmic, la taxa que paguen els
paradistes dels mercats i els encants de Badalona per exercir la seva activitat comercial,
per exemple, quedarà congelada enguany.
També hi haurà una reducció de la taxa per a
la instal·lació d’activitats subjectes a autorització o llicència ambiental, majoritàriament
aquelles de caràcter industrial. La rebaixa
serà d’entre el 50 i el 10%, per la qual cosa
l’impost a abonar anirà dels 1.597 euros,
per a superfícies menors de 1.200 metres
quadrats, als 20.837 d’aquelles amb més de
5.000. Quant a modificacions de caire social,
destaca la proposta relativa a que les rendes
inferiors a uns 660 euros no paguin la nova
quota mínima, de 6.13 euros, en concepte de
serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència que ha implantat l’executiu municipal.
Així mateix, s’iniciarà el procediment per a
que col·lectius especialment dèbils, com ara
famílies senceres a l’atur, estiguin exemptes de liquidar diferents tributs; en aquest
sentit, el Govern municipal insta els òrgans
municipals perquè s’inclogui en els pressupostos de 2013 la disposició d’una partida
pressupostària amb dotació suficient per
atendre una subvenció a diferents impostos.
Les famílies desnonades, per la seva part, no
hauran de fer front a la Plusvàlua.
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dona mor
Les dues constructores del ‘cas Gómez’ Una
atropellada
volen que declarin quatre regidors
per una moto
Ja han interposat una denúncien reclamant els 710.000 euros de les 18 obres realitzades
“Estem arruïnats”. Així de clar parlava dimarts un dels empresaris encarregats de dur
a terme les obres presumptament encarregades pel regidor David Gómez a esquenes de
l’Ajuntament, en el que ja és conegut com
el ‘cas Gómez’. Masendo i JJ Construcciones van demanar ahir la paraula al Ple del
mes de desembre per traslladar la situació
d’impagament que viuen a l’òrgan de representació badaloní. Les dues constructores van
presentar fa uns dies una denúncia al Jutjat
Contenciós-Administratiu per reclamar els
prop de 710.000 euros que, asseguren, suma
el deute derivat de les 18 obres realitzades a
diferents dependències municipals i privades,
i de les quals l’Ajuntament renega. A la querella interposada, els empresaris demanen al
jutge la declaració de quatre regidors, Ramon
Riera, Miguel Jurado, Salvador Lerma i David
Gómez, a quatre coordinadors, un d’ells el ja
cessat Antonio Cortés, l’Intendent de la Guàrdia Urbana, Antonio Piña, i tres càrrecs més.
En general, el “descontrol” i la incredulitat van
ser els trets més destacats per l’oposició. El
president d’ICV-EUiA, Carles Sagués, recalcà
que és “impossible que ningú sabés” res de
les obres i que es tracta d’un fet “molt greu”
que hauria de comportar la “dimissió o cessament de més d’una persona”. El cap conver-

L’Ajuntament
acusa els
obrers d’inflar
les factures i
d’irregularitat en
les contractacions
gent, Ferran Falcó, va manifestar que tot plegat mostra el “paternalisme” amb què governa
el PP i que algú hauria d’assumir “responsabilitats”; així mateix, va explicar que l’única
factura que, suposadament, s’havia pagat als
empresaris, amb data de febrer de 2012, no
consta al registre municipal. El líder socialista, Jordi Serra, considerà que és “imprescindible” obrir una nova comissió investigadora
sobre aquest afer; “això no s’ho creu ningú”,
etzibà l’exalcalde. El regidor no adscrit, David
Gómez, per la seva part, va donar diversos
exemples d’obres en les quals va participar
o va haver-hi demanda expressa de l’edil ‘popular’ Miguel Jurado, com ara el “desallotja-

ment de la Hermandad Rociera o els Amics
de La Salut”. El tinent d’alcalde Ramon Riera
va insistir en què totes les obres han seguit
procediments “irregulars” i que aquesta és
una qüestió que “s’ha d’arreglar als tribunals”.
També va remarcar que l’informe municipal
elaborat recentment parla d’irregularitats en
les factures i d’elements o feines que es volen
cobrar però no estan realitzades. El responsable de Masendo, Jesús Mallorquín, ho va
desmentir i va assegurar que tot el que consta
a les factures “i més coses” està realitzat i que
ells van presentar “tots els documents necessaris” per iniciar les obres. L’alcalde Garcia
Albiol va tancar amb contundència un debat

L’oposició no
creu que ningú
conegués els
treballs i vol que
s’investigui el cas
ja candent per sí mateix. El batlle del PP va exclamar que si volen un ple extraordinari, com
ja havia plantejat l’oposició, ell mateix el convocarà, i va amenaçar amb anar als tribunals
“si es detecten irregularitats a les factures” de
les constructores. Tanmateix, va aprofitar per
criticar la gestió dels locals i propietats immobles de l’anterior govern.

a Llefià

Una dona va morir dissabte a la tarda a
causa d’un accident de tràfic a l’avinguda
Marquès de Sant Mori, a l’altura de la
plaça Trafalgar, al barri de Llefià. La víctima, de 78 anys i veïna de Santa Coloma
de Gramenet, va ser envestida per una
moto mentre creuava el carrer, deien els
testimonis, sense prestar atenció al tràfic.
L’impacte va desplaçar la dona diversos
metres. Els serveis d’emergència no varen poder fer res per evitar la tragèdia. El
conductor del vehicle, de 25 anys i veí
de Badalona, va ser sotmès a una prova
d’alcoholèmia, el resultat de la qual va ser
negatiu.
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Badacentre es vesteix de Nadal
Un nou Burger King
amb una programació molt festiva
a Montigalà donarà
treball a 20 badalonins
A Badacentre ja és Nadal i el centre
comercial ha preparat tot un seguit
d’activitats per potenciar el comerç de
proximitat i dinamitzar els carrers creant
ambient de festa. Una de les activitats
més esperades és el Joc de Nadal, que
compta amb més de 40 anys d’història, i
que començà el passat dissabte, dia 15, i
finalitzarà el proper 2 de gener del 2013.
Es tracta d’un joc familiar on els participants han de trobar els 10 caganers
amagats als aparadors de les botigues

L’empresa de menjar ràpid Burger King obrirà
aviat un nou establiment al barri de Montigalà,
a prop del centre comercial, i contractarà una
vintena de treballadors badalonins. L’alcalde
de Badalona, Xavier Garcia Albiol, com a
president de l’Institut Municipal de Promoció
de l’Ocupació (IMPO), i el director general de
Quick Meals Ibérica SL, el major franquiciat
de Burger King a Espanya, Antonio Sánchez,
han signat aquesta setmana un conveni de
collaboració per promocionar l’ocupació i la
inserció laboral de les persones que es troben a la borsa de treball de l’IMPO. Segons
el conveni, l’IMPO, a través de la seva borsa
de treball, es compromet a oferir a l’empresa

Burger King aquelles persones que s’ajustin
als perfils demandats. El perfil professional de
les persones que es busca és preferiblement
el de treballadors i treballadores amb experiència en el sector de la hostaleria, en atenció
al client i en establiments de menjar ràpid. Per
tal de facilitar i agilitar el procés de selecció,
l’IMPO posa a disposició del procés les seves
instal·lacions i infraestructures. A més, si fos
necessari, l’IMPO pot dissenyar, promoure i
realitzar les accions de formació específiques
que es considerin oportunes per ambdues
parts. El nou establiment que Burger King
obrirà Badalona s’instal·larà al carrer Alcalde
Martínez Écija, 13, del barri de Montigalà.

associades de carrer de Mar i Canonge
Baranera. Les butlletes per participar es
poden aconseguir a qualsevol botiga del
centre comercial i, un cop omplertes,
s’han de dipositar a les bústies situades
a la Farmàcia Surroca de carrer de Mar
i al bar Torras de Canonge. Entre tots
els participants, es sortejaran 3 iPad
mini el dia 4 de Gener. La programació
nadalenca no acaba aquí. El 21 de desembre hi haurà una actuació de l’Orfeó
badaloní pels dos carrers i Tió solidari

a partir de les 18.30h. Voluntaris Badalona col·laborarà amb el Caga Tió i tots
els aliments que recaptats es destinaran
al banc d’aliments. El dia 22, a partir de
les 11.30h, tornarà el Tió solidari. El
29 de desembre, en col·laboració amb
el festival Musica’t, se celebraran dos
concerts de grups badalonins a partir de
les 18.30h. Les botigues de Badacentre
obriran els migdies dels dies 22, 24 i 5
de gener; el 16, 23 i 30, festius, obriran
d’11 a 14 i de 17 a 20.30h.

El nou Consell d’Administració de
Tusgsal mira cap a nous reptes
En la tradicional trobada nadalenca amb els
mitjans, es va informar de la renovació del
Consell d’Administració de Tusgsal, amb Justo Alarcón com a nou president. En el balanç
d’enguany, l’empresa de transports ha vist reduït el nombre de viatgers, com la majoria del
sector, però resisteix gràcies a la consolidació
de la nova xarxa a la comarca, que per aquestes dates compleix un any. A més, Alarcón va
destacar l’obertura de nous reptes empresarials i socials. Tusgsal, una Societat Anònima
Laboral i sensible en temes solidaris, crearà
una fundació per canalitzar totes les accions i
desenvolupar nous projectes socials.

Foto: Tusgsal
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LA PRÈVIA

FIATC MUTUA JOVENTUT - ASEFA ESTUDIANTES
14a Jornada Acb. Fiact Joventut - Asefa Estudiantes. Diumenge (12:15) per Esport3, Orange Arena i RàdioB (94.4)

Mateixa filosofia, mateixos objectius
ESTUDIANTES

FIATC JOVENTUT

Entrenador : Txus Vidorreta

Entrenador Salva Maldonado

COREY FISHER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY

PERE TOMÀS

OGNJEN KUZMIC

L’equip que històricament més s’ha comparat
amb la Penya, és el que aquesta temporada més
se li assembla. Amb una clara voluntat ofensiva,
sentint-se còmode amb un joc ràpid i comptant
amb joves de la pedrera al primer equip (Granger, Fernandez, Nogueira i Clark per Ventura,

FIATC JOVENTUT

84
Fisher (5), Quezada (21), Pere Tomàs (13), Gaffney
(2), Savane (6) -cinc inicial- Trias (2), Ehambe (11),
Llovet (-), Oliver (11), Kuzmic (13), Ventura (-).

CAJASOL

82
Satoransky (12), Tepic (7), Asbury (10), Bogdanovic (15), Triguero (6) -cinc inicial- Balvin (-), Williams (13), Sastre (7), Blackney (-), Holland (12).

dues relliscades contra el Manresa i el Fuenlabrada. 4 jugadors juguen més de 27 minuts i superen la desena de valoració: Granger, English,
Kirksay i German. Per part de la Penya, caldrà
veure com arriba Savané, que dimecres es va fer
una lesió a l’abductor.

JAYSON GRANGER

CARL ENGLISH

LUCAS NOGUEIRA

TARIQ KIRKSAY

LAMONT BARNES

Pere Tomàs, Llovet i Barrera), tots dos equips
competeixen per no baixar i estan immersos en
la lluita per ser a la Copa del Rei. Els col·legials
són vuitens amb una victòria més que la Penya, i
les mateixes que el Barça, l’Unicaja i l’Obradoiro.
El bon inici dels madrilenys s’ha vist ofuscat per

Foto: ACBPhoto / A.Martin

Serbi, però no ho sembla
El Fiact Joventut es va endur la victòria més patida de la temporada contra el Cajasol dels vells
amics Aito, Tay Williams i Bogdanovic. Aquest
últim va tenir la darrera oportunitat d’endur-se
el partit en un llançament sol, sense defensors,
des del 6,75. Per sort, Bogdanovic, que és un
jugador amb molt de talent però poc competitiu,
no va tenir prou sang freda per condemnar la
Penya. Els verd-i-negres van tornar a ser intermitents, però aquest cop no es va deixar anar

perillosament i va saber aturar els parcials. El
primer, un 0-9 capitanejat per Satoransky, que
l’equip va reduir abans del descans (39 a 42). A
la represa, la Penya es va arribar a col·locar 66 a
56, però els sevillans no li van perdre la cara al
partit. En un final d’infart, Oliver semblava que
sentenciava amb 4 tirs lliures, però un últim minut ple de despropòsits, amb 4 tirs lliures fallats
i gairebé una autocistella de Trias, van donar la
opció a Bogdanovic, que no va saber aprofitar.
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Arriba el
segon número
de “Tú al
Ramiro y yo
a Badalona”
Resultats
Fiatc Joventut - Barça
63-78
Bilbao- Cajasol
                   76-79
Estudiantes - Madrid
                 74-87
Valladolid- València
74-66
Manresa - Cai
75-82
Fuenlabrada - Canàries
65-73
GBC - Gran Canaria                  
72-94
Unicaja - Obradoiro
70-76
Baskonia - Múrcia
87-83

Classificació
Equip

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

G

P

11
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
4
3
2
2
1
1

0
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
7
8
9
9
10
10

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

La revista “Tu al Ramiro y yo a Badalona”
feta pels aficionats de la Penya i l’Estudiantes
presentarà el 2n número dissabte a l’Olímpic
(12h). Aquesta edició girarà sobre la final four
d’Istambul 92 en la que els dos equips hi van
participar, i comptarà amb entrevistes a Jordi
Villacampa, Rafa Jofresa i Alberto Herreros entre d’altres. A més, com en el primer número, hi
haurà històries curioses dels dos equips i del
bàsquet a les dues ciutats com la de la relació
entre Kuric i Ehambe, els “tiradors romàntics”.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

L’Estudiantes: cinc vells coneguts i no baixen segur
El Palau Olímpic viurà diumenge un duel entre els dos clubs de bàsquet per excel·lència. Els dos clubs només de
l’esport de la cistella. Els dos clubs amb el millor planter de la història (sempre la Penya per davant): Fiatc Joventut
i Estudiantes. El conjunt del Ramiro de Maeztu va baixar la temporada passada a la LEB Or i es va salvar de perdre
la categoria per primera vegada en la seva història en els despatxos. L’equip que havia de pujar a l’ACB no tenia
els diners per fer-ho. D’aquesta manera la Penya, l’Estudiantes i el Madrid continuen sent els únics tres clubs de
la història que sempre han estat a primera divisió. El què costa d’explicar és com pot ser que l’Estudiantes, també
immers en molts problemes econòmics, ha passat de baixar a la LEB a ser un dels equips revelació de la lliga. La
resposta és molt fàcil: no es compliquen la vida. El bàsquet és més fàcil del què la gent es pensa. L’entitat ha deixat
de banda experiments com el de Chris Lofton, Willie Deane, Yannick Driesen, Cedric Simmons, Louis Bullock
i veterans ja al final de la seva carrera i fora de forma com Carlos Jiménez i Rodrigo de la Fuente per anar sobre
segur. El tècnic Txus Vidorreta coneix perfectament la lliga i ha fitxat jugadors que també la coneixen i a jugar tot
el partit: Kirskay juga 31.44 minuts de mitjana (el què més de l’ACB). Germán Gabriel 31.24 (el segon que més de
l’ACB). I al seu costat Carl English (28), Jayson Granger (27) i Lamont Barnes (24). Ho juguen tot. Això els permet
agafar confiança i jugar com ho estan fent. Al seu costat Kuric i tres de la casa (Nogueira, Jaime Fernández i Daniel
Clark). I amb això ja porten set victòries. A vegades s’intenten fer experiments i fitxatges sorpresa quan el més fàcil
i més segur ho tens al costat, ja ho coneixes i és una garantia. Granger, English, Kirskay, Gabriel i Barnes ho són
i és per això que l’Estudiantes si pateix serà per entrar a la copa. Per baixar segur que no.

El consell del Supermanager
de Badalona, Dani Miret
Jugadors RECOMANABLES
1. Van Rossom. Molt sòlid, un valor segur. Llull i Satoransky s’han de tenir
2. Vassileiadis i English. Contra els seus exequips estaran motivats.
3. Tomic. Aprofitarà la baixa de Jawai. Norel, cal tenir-lo en compte
Col·labora:
Jugadors a EVITAR
1. Huertas. Tot i la seva qualitat, nerviós i desdibuixat.
2. Kirksay. Regular, però al seu preu hi ha millors opcions.
3. Tay Williams. Encara poc important en el joc. Hunter ha baixat.
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CF BADALONA - CD OLÍMPIC

Resultats

LA PRÈVIA

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

20ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Dissabte 22/12 a les 16.30 - Camp del Centenari - Àrbitre: Galez Apezteguía (col·legi navarrès)

Cap d’any rebent al líder del grup
CF BADALONA

cd oLÍMPIC

Entrenador Albert Càmara

Entrenador Joan Esteva

Marcos
Ferrón

Francis

Gallardo

Pelegrí

Javi M.

Robert

Sobregrau

Peris

Xavi Muñoz

Joaquin

Cortés

Gabri

Mendoza

Pepín

Nando

Ferran

Ramón

Rifaterra

Salvador

Néstor

Franch

L’últim partit de l’any no servirà per fer balanç, però sí que ajudarà a abandonar el 2012
amb millor o pitjor cara. En els darrers dotze

mesos el Badalona ha reemplaçat a president
i entrenador. El canvi de moment ha estabilitzat
internament l’entitat i té visos d’afermar també

Fatigant empat sense gols
que reporta un bon punt
ONTINYENT

0

BADALONA

0

El Clariano
Rangel
Marcos
Martín (Chupi 85’)
Ferrón
Gómez
Gallardo
Alegre
Pelegrí ( Marcelo 63’)
Berna (Chumillas 70’)
Sobregrau
Chavero
Xavi Muñoz
Yuma
Javi Moreno
Guardiola (Sáez 75’)
Joaquin (Borja 80’)
Raul Muñoz
Robert
Ayala
Cortés ( Juanma 50’)
Fran Moreno
Joan Grasa
John Clarkson
Albert Càmara
Àrbitre: Martínez Pérez (col·legi navarrès)

GOLS: -

Les moltes baixes amb què el Badalona afrontava el partit contra l’Ontinyent no van impedir que
Càmara aconseguís finalment endreçar un onze
de garanties. Però tota voluntat d’intentar jugar al
futbol va enfonsar-se sota l’espessa capa d’aigua
que cobria gran part de la gespa d’El Clariano.
Amb un terreny de joc en pèssimes condicions,
el futbol arcaic i equívoc del conjunt local va imposar-se al infructuós intent gràcil escapulat. Els
badalonins van disposar d’escasses ocasions de
gol. La més clara va arribar molt al final, quan
Robert va errar un un contra un. També Marcos
va salvar el Badalona en una jugada molt similar
en la primera part del partit.

Sant Gabriel Femení
Acaben l’any sense donar la campanada
al Cerro del Espino de Madrid
El Sant Gabriel no podrà acabar l’any, finalment, més a prop de la zona de la Copa de la
Reina. Ni tan sols, dins d’ella. I és que les noies
de Taka no van poder donar la campanada en la
seva visita al Cerro del Espino de Madrid, on té
la ciutat esportiva l’Atlético. Les adrianenques
no van poder fer res davant un equip superior,
que va tenir com a protagonista la davantera
Priscila, autora dels tres gols que van sentenciar el Sangra. El conjunt adrianenc tindrà ara
uns quants dies per desconnectar de la com-

petició de lliga, doncs aquesta s’atura fins el 13
de gener, quan el Valencia sigui el primer equip
que visiti Sant Adrià en el 2013.

la parcel·la esportiva. Als despatxos el nou Badalona està sent curós i pacient. En el camp,
l’equip ha aconseguit alçar el vol de mica en
mica, a base de treball i constància. La bona
ratxa de cinc partits sense perdre ha situat al

Badalona en una situació còmode, lluny
d’improbables opcions de play-off però
sense estar compromès per la proximitat al
descens. Per cloure l’any el Centenari rebrà
la visita del que la classificació assegura que
és el millor equip del grup, l’Olímpic de Xàtiva. Els valencians arriben havent guanyat
vuit dels seus últims deu compromisos.

Classificació 2a B grup 3
		 Equip

PTS

GF

GC

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

39
35
35
35
33
26
26
26
25
24
24
24
22
20
20
20
18
16
16
13
11

23
33
30
29
20
20
21
14
18
19
16
18
16
22
15
11
12
13
12
12
12

10
13
17
16
10
14
20
14
15
20
17
25
21
22
16
19
16
23
28
27
23

Olímpic
L’Hospitalet
Llevant B
Alcoià
Huracán
Prat
Reus
Sant Andreu
Badalona
Vila-Real B
Atlètic Balears
València B
Espanyol B
Llagostera
Nàstic
Ontinyent
Constància
Mallorca B
Binissalem
Yeclano
Oriola
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Bàsquet comarcal
Enric Ribó - redaccio@diaridebadalona.com

El Santa Coloma es classifica per la Copa
Federació i el Sant Josep s’endú el derbi
El Santa Coloma no va fallar i es va classificar
per la 2a Copa Federació, un torneig muntat per
la Federació Catalana de bàsquet que premia
els dos millors equips de cada grup abans de
la parada nadalenca. Els colomencs depenien
d’ells mateixos per ser a la cita i van assegurar
la plaça derrotant a domicili al Sant Cugat, un
dels aspirants a jugar el torneig del KO. L’equip
dirigit per Cristian Bañuelos va sortir conscienciat per aconseguir el primer objectiu de la
temporada i va obrir una escletxa en un primer
quart dominat pel ritme i l’encert (20 a 27). El
Sant Cugat va mirar de reduir la diferència amb
una defensa zonal, però el Santa Coloma la va
atacar amb cap i va trobar bones posicions per
anotar de 3 i marxar a la mitja part mantenint
l’avantatge (36 a 45). A la represa, els colomencs van arribar a un màxim avantatge de 16
punts, però el Sant Cugat va tornar a tirar de la
zona, la seva millor arma per acostar-se a només 2 punts. Al tram final, el Santa Coloma va

saber tornar a ser pacient i va treure endavant
la primera final de la temporada. Eric Balagué,
autor de 21 punts i 5 triples, i Albert Valle, que
en va fer 14 però va acabar amb 33 de valoració,
va liderar la victòria dels colomencs.
El Sant Josep confirma la millora al derbi comarcal
Triple alegria parroquial en la victòria contra el
Natzaret per 72 a 63. L’equip d’Oscar de Paula
es va venjar de la dolorosa derrota a la final de
la Copa Badalona, va confirmar la millora de
les últimes setmanes i va aconseguir 9 punts
d’avantatge contra un rival directe per evitar la
promoció de descens. L’intercanvi de cops als
primers minuts (17 a 14) preveia un derbi més
igualat del que va acabar sent. Dario Naharro,
que va anotar 11 punts al primer quart, va aconseguir la primera renda pel Sant Josep (21 a
14), que va ampliar l’avantatge amb defenses
alternatives zonals aprofitant quan el Natzaret
no jugava amb un base pur. Així la diferència va

augmentar mentre el Natzaret no hi podia fer res
(35 a 21). A la tornada dels vestidors, els parroquials van donar l’estocada definitiva. Aprofitant
una pressió poc agressiva dels visitants, Dario,
anotant 3 triples seguits,i Xavi González, que en
va fer 2 més, van perforar la defensa del Natzaret
des de la cantonada (57 a 34). Llavors els visitants van treure l’orgull i van començar a imposar el seu joc físic des de la pressió. Els de Vidal
Sabaté van recuperar pilotes per anotar cistelles
senzilles, però quan es passaven de frenada, el
Sant Josep també anotava sense problemes.
Amb Reyes i Dario a la banqueta, el Natzaret va
baixar dels 10 punts però era massa tard.
L’UBSA aconsegueix la tercera seguida
L’UBSA va tornar a fer-se fort i va assegurar la
tercera victòria seguida, la sisena de la temporada, que el permet escapar de la zona de
promoció. Els de Xavi Castillo van fer un partit
gris, però van acabar derrotant el Barberà amb
l’encert de la tripleta Corrales, Orozco i Crespo.

Al final del partit, els responsables del Barberà
van parlar amb el jugador de l’UBSA, Jorge Sotomayor, que ha demanat la baixa per tornar a
fitxar per l’equip del Vallès.
El Montgat guanya un partit sense història
El Montgat no va tenir problemes per desfer-se
de l’Adepaf Figueres. Els de Xavi Bassas van
dominar de principi a fi i en van tenir prou defensant al tercer quart per trencar el partit i jugar
de forma plàcida.
Resultats
Salt - Quart
UBSA- Barberà
Sant Cugat - Santa Coloma
Montgat - Figueres
Santa Coloma - Natzaret
Blanes - El Masnou
Prat - Mataró
Sant Josep- Natzaret

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

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

G

P

10
10
10
9
9
8
6
6
6
6
5
5
5
3
3
2

3
3
3
4
4
5
7
7
7
6
8
8
7
10
10
11

Propera Jornada (14) 12/01
76-69
77-36
77-85
92-66
80-66
75-88
ajornat
72-63

Natzaret - Salt
Sant Cugat - Mataró
Santa Coloma - UBSA
Arenys - Prat
Mollet B - Sant Cugat
Figueres - Sant Josep
Masnou - Montgat
Quart - Mollet B
Barberà - Blanes
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Un loft de la perifèria de Londres es converteix en el punt de trobada d’un vidu que ratlla
la seixantena i una jove professora idealista,
que descobriran que la vida no permet fer
marxa enrere. Es tracta de dos personatges
amb filosofies de vida molt diferents que
discutiran sobre els seus valors més confrontats. Amb Celobert, el seu autor, David
Hare, ens parla del deure que té l’escriptor
d’intentar interpretar la societat en què viu i
de l’energia del teatre per a fer-ho possible.
“Fusiona una història de dos personatges
que tenen coses a dir-se per tancar ferides del
passat, amb una confrontació ideològica del
capitalisme contra el progressisme”, la defineix el seu director i actor Josep Maria Pou.
Una obra que porta des de 2003 voltant pels
millors escenaris del país i que aquest cap de
setmana arriba al Zorrilla, i per partida doble:
dissabte -21h- i diumenge -19h-.

Josep Maria
Pou porta a
l’escenari
del Teatre
Zorrilla
una doble
sessió de
‘Celobert’
Segon concert
solidari de
José Miguel

El cantautor badaloní José Miguel
va oferir ahir a la nit un nou concert
benèfic al Teatre Principal, en el qual
repassarà algunes de les seves composicions. Després d’actuar fa unes
setmanes i recaptar més de 7.000
euros en favor de les famílies més
necessitades de la ciutat, aquest era
el segon concert de caire solidari que
el cantautor badaloní oferia en aquest
mateix escenari. La recaptació obtinguda, que encara es desconeixia al
tancament d’aquesta edició, també
es destinarà, mitjançant les entitats
veïnals, a famílies badalonines amb
necessitats.

Laia Foundation mostra els
seus projectes al Tariq
Apropa’t als projectes solidaris de Laia
Foundation és el nom i l’objectiu de
l’exposició inaugurada el passat 13 de desembre al restaurant Tariq de Badalona (C/
Baldomer Solà, 3). La mostra és obra de Vedanthangal Sangam i Laia Foundation, una
organització que treballa amb les comunitats
més desafavorides de l’Índia contribuint al
seu desenvolupament social i econòmic, i
del restaurant Tariq, que a banda de cedir el

local, hi ha col·laborat activament. Una sèrie
de panells explicatius i diverses fotografies
són la matèria prima d’una mostra que vol
informar i donar a conèixer els projectes que
l’ONG porta a terme a Vedanthangal, al sud
de l’Índia. Algunes de les imatges corresponen a la visita que va fer el fotògraf Pep Àvila
durant l’any 2009, tot i que l’exposició també
compta amb fotografies del voluntariat que
es va realitzar aquest estiu passat.

Sorteig d’entrades

Al Diari de Badalona volem començar
l’any de la millor manera possible pels
nostres lectors i prendrem la nostra pròpia iniciativa de ‘Reis Mags’. A partir de
la primera setmana de 2013 encetarem el
sorteig entre els subscriptors de la nostra
pàgina web, ‘www.diaridebadalona.com’
de diferents regals. Per començar, tal i
com us vam anunciar anteriorment, tenim
preparades més de 100 entrades per anar
a veure l’exposició Dino expo XXL, amb
recreacions de dinosaures i figures prehistòriques a mida real, ubicada al Fòrum de
Barcelona.
Nous horaris Exposició: Festius i caps de
setmana. De 11h a 21h. Pagament en efectiu.

Homenatge a
Antoni Bori a
Can Casacuberta
La Biblioteca Can Casacuberta acull des de la
setmana passada l’exposició Antoni Bori i Fontestà, mestre i poeta (1861-1912), que commemora el centenari de la mort de l’escriptor
líric. Produïda per l’Espai Betúlia, la mostra
es podrà visitar fins el dia 31 de gener. Antoni
Bori, nascut a Badalona, va fer grans contribucions a la defensa de l’ensenyament i la literatura catalanes. És autor de diferents obres, com
Lo trobador català, i de molts articles publicats
a diverses revistes i diaris de l’època.
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