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El Júnior guanya el
torneig de l’Hospitalet
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TANCA
EL ZARA
‘El Niño’ deixa 1M€ a La Salut
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“S’ha d’aplicar la dació en pagament
i que els afectats puguin llogar el pis”

Parlem de l’actualitat judicial i d’altres temes amb el jutge degà de Badalona, Josep Maria Noales
Primer de tot: què és un jutge degà?
amb pisos, dels darrers mesos, és
“Badalona
A la Justícia no hi ha una organització
el dels lloguers socials de Catalunjerarquitzada. Tots som independents.
que va oferir l’Ajuntament.
seguiria en un alt yaCaixa
Un jutge degà és un representant davant
El govern municipal diu que el pla
dels poders públics de tots els magisperò que el que falla és que
percentatge una ésels bo,jutjats
trats d’uns jutjats. També hi ha una tasca
tarden molt en ordenar
interna: jo reparteixo els casos entre els
els desallotjaments de les vivendes
vaga del sector
magistrats de Badalona seguint unes reocupades.
judicial”
gles molt estrictes i marcades. I vetllo pel
Pot ser. El problema és que a mi no em
funcionament dels equipaments judicials.

“Ningú m’ha
demanat que es
desallotgin els
pisos de lloguer
social de CX”

Per a aquelles persones que no ho
sàpiguen: com afecta al funcionament de la Justícia la reforma del
Poder Judicial que el Govern espanyol vol aprovar?
La reforma de llei orgànica és molt profunda i intenta minar la dependència judicial. Vol transformar el Poder Judicial
en un negociat del ministeri de Justícia.
Per això hi ha hagut una plantada general.
La llei suprimeix els jutges substituts, per
exemple. Són uns 1.700 jutges substituts
a tota Espanya. Ara, ens hem de substituir
entre nosaltres: és quelcom impossible.
El nostre temps és ocupat al 100%. Haurem de suspendre els nostres casos per
fer substitucions i això ho endarrerirà tot.
Si avancen les mobilitzacions del
sector judicial, vostè i els jutjats
de Badalona secundarien una vaga
sectorial?
Jo sens dubte la secundaria. Jo, a la primera protesta, formava part del comitè de
vaga. Es diu que no tenim dret a vaga,
però això és incert. Sí que tenim. Al mateix temps som Poder Judicial i funcionari
públic. Ergo, com a poder, no podem fer
vaga, però en tant que funcionari públic,
sí. Aquí, a Badalona, la vaga sectorial se
seguiria en un percentatge molt alt. La
vaga ha de ser l’última solució, però sembla que ja estem en aquesta situació.
Quina és, actualment, la situació
laboral als jutjats de Badalona? I
infraestructurals (preguntem assenyalant un tros de sostre del despatx
desaparegut)?
L’altre dia va caure mentre jo estava assegut. Durant el Tripartit es van destinar

“L’Ajuntament
té l’obligació
de denunciar
l’ocupació dels
pisos adjudicats”
molts recursos a renovar instal·lacions
judicials. Pot ser es van fer en els mitjans
materials i no en els personals. Aquí, a
Badalona, els nous jutjats van quedar pel
final, va arribar la crisi i tot va quedar paralitzat. No es pot ara ni es farà en molts
anys. Actualment, a la ciutat, la Justícia
està repartida en tres seus, i això no és
eficient. I ja no parlem d’informatitzar. Si
això fos una empresa privada, fa temps
que hauria d’haver tancat. El 2003 es va
fer una reforma de llei orgànica per intentar millorar l’organització judicial, que no
ha canviat des dels seus inicis, i seguim
igual; el 2007, es va presentar un sistema
informàtic per Internet amb el qual millorar l’eficiència de la Justícia i informatitzar-la, i jo encara no el tinc.
El tema pel qual més li han preguntat en els últims mesos és el dels

desnonaments. Fa unes setmanes
es va reunir amb la PAH i les forces
de l’Ajuntament. Què hi ha sobre la
taula?
Va anar bé perquè hi ha voluntat per totes les parts. Vaig poder detectar que
les iniciatives eren una mica disperses.
Caldria aglutinar tots els recursos, canalitzar esforços. Des de l’àmbit judicial
poc podem fer. Podem posar de manifest
les mancances de la llei, que és el que
estan fent molts companys en aquest cas.
L’única solució definitiva és reformar lleis
hipotecàries, codis penals i de més. Ara,
el que s’ha d’evitar és que una persona
quedi al carrer. S’han de buscar mecanismes per evitar-ho, per afrontar el cop. La
dació en pagament es pot donar de dues
formes: liquidant tot el deute, sigui quin
sigui, o liquidar la part del deutecorresponent al valor que li sigui assignat al bé

immoble. A banda d’això, el que defensem és que, qui viu en un pis, encara que
perdi la propietat, hauria de seguir tenint
la possessió, és a dir, vivint en aquell pis,
encara que fos pagant una certa quantitat
de lloguer.
Segur que en molts casos
d’execucions hipotecàries, un jutge
es veu contrariat entre el seu paper com a persona i el seu deure
com a jutge. No existeix una mena
d’objecció de consciència judicial?
No hi ha objecció de consciència. Es
poden buscar altres sortides dins la llei.
Podem alçar la veu i dir que això és una
injustícia. Això es dóna perquè hi ha més
factors a més de la llei que influeixen en
si una decisió final és justa o no.
Un altre tema polèmic, relacionat

consta. Això va ser un malentès. Se’m va
remetre un llista de pisos, però això i res
és el mateix. Jo no sóc el ‘jefe’. L’únic que
puc dir és “doni’m el número de procés
d’un cas determinat d’un pis determinat,
i jo me’n faré càrrec i m’ho miraré”, però
no es poden desocupar 30 pisos de cop.
Aquí, als jutjats, no s’ha presentat ningú a
dir-me que faci fora de cap pis ningú. Si
l’Ajuntament ha gestionat els lloguers, té
un interès social en tot això, és part i jo
diria que té obligació de dirigir-se al jutjat
a presentar la denúncia.
Cap a on pot derivar la causa per racisme contra l’alcalde Garcia Albiol?
Inhabilitació?
Això és un tema instruït a un altre jutjat.
No tinc res a dir. No sé dir cap a on podria
derivar. Pot ser sí, inhabilitació, no ho sé.
Tinc una idea particular i intransferible.
Per acabar: la justícia és igual per a
tothom?
Sí. La justícia és igual per a tothom. Encara que primer hauríem de definir què és
justícia. Sembla senzill, però és unconcepte molt elàstic. Sense poder matisar:
sí, sens dubte. Podent matisar, és evident
que aquella persona que dedica més esforços obté mes recompensa. L’aplicació
de la llei és igual per a tothom, això sí. Si
algú fa alguna cosa mal feta, se li castigarà. Si té molts diners o és una persona
poderosa, serà mes difícil i posarà més
traves, però la Justícia actuarà igual, i per
això s’hi pot confiar. Si no es pot confiar
en la Justícia, en què es pot confiar?
Llegeix l’entrevista completa amb el jutge
degà de Badalona, Josep Maria Noales, a
la nostra pàgina web: www.diaridebadalona.com.
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El 2013 arriba amb pujada de El 2n premi del sorteig
del Niño reparteix 1
llum, aigua i transports
Aquest 2013 el preu de la factura de la llum
puja un 3% de mitjana. Tot i així, la Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha avisat
que l’augment por arribar a ser del 7% en els
casos dels consums que estiguin per sobre de
la mitjana, degut al nou sistema de cobrament
implantat per les elèctriques, que va afegint
suplements al cost segons va augmentant la
quantitat de ‘kw’ consumits. L’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar a mitjans de
desembre un increment del preu de l’aigua
d’un 18%, amb els vots favorables de CiU i
del PSC. Una de les pujades més habituals és
la dels transports públics. L’increment general

dels títols de l’Autoritat del Transport Metropolità és d’un 2,7% de mitjana. La T-10, targeta
més comú entre la ciutadania, s’encareix 35
cèntims i costa 9,80 euros; la tarifa que més
s’incrementa és la de la targeta T50/30, que
augmenta un 4% i queda fixada en 39,20
euros. El preu del billet senzill no es mou i
queda congelat en 2 euros. De mitjana, els
ciutadans que optin per viatjar en tren paguen
un 3% més quan agafin un Rodalies o facin un
trajecte de distància mitjana amb Renfe. El bitllet senzill ha quedat fixat en 2 euros, el Bonotren augmenta un 4,24% i costarà 8,60 euros,
l’abonament mensual costarà 33,7 euros, un

3,53% més, i l’abonament trimestral costarà
121,40 euros, un 3,63% més. El servei postal
eleva les seves tarifes una mitjana del 2,95%.
Enviar una carta ordinària de fins a 20 grams
dins d’Espanya, el servei més demanat, costarà aquest 2013 0,37 cèntims, el 2,78% més.
Els peatges de les autopistes de pagament
que depenen de la Generalitat s’apugen un
3,5% a Catalunya. Les dependents de l’Estat
s’incrementen de mitjana un 2,4%. Les taxes
aeroportuàries, per la seva part, s’incrementen
en el conjunt dels 47 aeroports espanyols una
mitjana del 6,3%, fet que suposa un recàrrec
per plaça de 0,85 euros.

La factura de la
llum puja un 3%,
i la de l’aigua un
18% a la zona de
Barcelona

milió d’euros a La Salut

Foto: Europa Press

La fortuna es va passejar el dia de Reis pels
carrers de Badalona. Després de ‘rascar’ un
xic d’un 5è premi al sorteig del Gordo, la
ciutat va veure el dia 6 de gener com se
celebrava tot un 2n premi del Niño. El missatger de la sort ha estat l’encarregat de
l’administració badalonina nº 26, ‘La Pedra
Màgica’, situada al barri de La Salut, que
ha venut tota una sèrie del 46.674, número
premiat amb un milió d’euros repartit en
quantitats de 100.000 euros cada dècim de
loteria.Alguns dels agraciats es van apropar, el migdia de diumenge, a l’establiment

La T-10 costa
9,80€; Rodalies
i Mitja Distància
també puja un 3%

de loteria, al carrer Juan Valera, per celebrar un premi caigut del cel que, a pràcticament tots els casos, servirà per donar un
respir a les ofegades economies domèstiques de les famílies. Segons el propietari
de l’administració, totes les butlletes van
ser venudes entre clients habituals del barri. Una altra dada curiosa és la precocitat
del responsable del local: va comprar el
passat novembre l’administració després
de quedar-se a l’atur, i s’ha estrenat en un
dels primers sorteigs importants de la Loteria Nacional.

La Cavalcada 2013 desperta la il·lusió de Badalona
Els tres reis i la nedadora olímpica Mireia Belmonte van reunir milers de persones al llarg del recorregut
Bona part dels nens i nenes de Badalona
es van donar cita, dissabte al vespre, als
carrers de la ciutat per rebre amb il·lusió i
impaciència Ses Majestats d’Orient. Caçar
un bon número de caramels i lliurar la carta
amb els regals més desitjats eren els principals objectius dels més petits. Un altre
punt d’atenció de la cavalcada va ser el cotxe d’època en el qual es desplaçava Mireia
Belmonte, la doble subcampiona olímpica
els passats JJOO de Londres. L’esportista
badalonina va vestir de patge i va llançar
caramels al llarg del recorregut. Les carrosses van partir des del camp de futbol
de Llefià, després de la recepció oficial a
l’Ajuntament per part del govern municipal
i l’oposició, i van finalitzar el seu camí al
carrer d’en Prim.
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Arriba una proposta de reforma del El Zara del carrer del
mercat Maignon de 6M d’euros
Mar tancarà portes
El nou edifici
abans
de
final
de
mes
tindria dues
Fa temps que es venia rumorejant i la passada setmana es va confirmar. El local de
l’empresa de moda Zara del carrer del Mar,
al centre de Badalona, tancarà les seves portes abans que acabi aquest mes de gener.
Sembla ser que el motiu és una reorganització dins la pròpia empresa; el 100% de la
plantilla que treballa en aquest local del grup
Inditex serà reubicat en d’altres botigues de
l’empresa. Les especulacions van esclatar
a les xarxes socials i, inclús, hi havia qui
apostava per la marxa de tot el grup Inditex

plantes: una de
venda i una altra
de degustació

L’objectiu seria
que les obres
finalitzessin en un
any i mig o dos,
més o menys
L’empresa pública estatal Mercasa ha
presentat a l’Ajuntament de Badalona una
proposta de reforma del Mercat Maignon
que preveu una profunda remodelació,
tot i que es mantindria l’actual estructura
exterior. El projecte contempla una planta subterrània on hi hauria la maquinària,
els magatzems i els frigorífics; una planta
baixa amb les parades de venda de productes frescos al públic; i, com a principal
novetat, una primera planta que disposaria d’espais de restauració i degustació. Aquest projecte de remodelació de

l’històric Mercat Maignon, conegut també
com la plaça Vella, ha estat elaborat amb
la idea d’adaptar l’espai a les necessitats
i als requeriments del segle XXI. El cost
total del projecte seria d’entre cinc i sis
milions d’euros, dels quals Mercasa
n’aportaria més de quatre milions. Per
la seva banda, els paradistes haurien de
fer l’aportació compromesa l’any 2010
quan es va acordar el trasllat provisional
del mercat. L’Ajuntament treballaria, en
cas que la proposta acabés tirant endavant, per buscar fórmules que permetin

donar facilitats econòmiques a aquells
paradistes que ho necessitin. La reforma
no hauria de suposar cap cost per a les
arques municipals, ja que tota la despesa
seria assumida per l’adjudicatari i els propietaris de les parades, sota la fórmula de
la concessió. L’Ajuntament té la intenció
d’iniciar properament els tràmits per tal
d’adjudicar en concurs públic la reforma
del mercat i la seva gestió. La previsió seria que la reforma del nou Mercat Maignon
comencés aquest any i estigués enllestida
en el termini d’un any i mig o dos.

del centre de la ciutat. A priori, només és
Zara qui marxarà del carrer del Mar. L’altre
capítol de rumorologia es va donar amb el
nom d’un possible substitut al local que
quedarà buit, un dels més amplis de l’eix
comercial. Media Markt, Primark i Hipercor
van ser algunes de les marques sonades.
Encara es desconeix una versió definitiva;
una cosa, però, sí és segura: el Grup Corte
Inglés va desmentir que hi estigui interessat
i assegurà que un Hipercor necessita més
espai que el que Zara deixa ara lliure.
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L’Ajuntament inverteix quasi 2 El desembre deixa
milions d’euros en la Morera 168 persones menys
a l’atur a Badalona

Tres carrers
i una plaça
importants del
barri seran
reurbanitzats

Com acostuma a succeir cada any, el mes
de desembre ha portat bones notícies en
forma de descens de l’atur a Badalona. 168
persones han trobat treball aquest mes i
la xifra total de desocupats baixa fins els
23.266. El mercat laboral dóna, així, un
respir a la ciutat, després de quatre mesos
consecutius d’augments des que, a l’agost,
se superés la barrera dels 23.000 parats.
Respecta a la campanya nadalenca de
2011, però, 819 persones més es troben

Els treballs es
duran a terme en
diferents fases
durant el 2013
Algunes de les vies principals del barri de
la Morera seran renovades properament.
L’avinguda de Prat de la Riba, la plaça
d’Enric Morera, l’avinguda de Morera i el
carrer d’Alacant seran els ‘epicentres’ de
les obres de reurbanització. La inversió
total puja a quasi dos milions d’euros,
finançats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i els treballs s’executaran al llarg
d’aquest 2013.
Durant la primera part, es farà un arranjament general de Prat de la Riba i Enric
Morera, amb voreres més àmplies, nous

elements urbanístics, com ara aparcabicis,
contenidors soterrats, arbrat, papereres o
enllumenat, i es renovarà el clavegueram.
La plaça situada a la confluència de Prat
de la Riba amb president Companys serà
reformada i s’hi posaran jocs infantils
nous. A Enric Morera, a més, es crearà una
grada amfiteatre i es posaran també nous
jocs pels nens sobre paviment de cautxú.
El termini d’execució dels treballs és de 9
mesos. Les diverses actuacions es faran en
fases, la qual cosa reduirà l’afectació de la
via pública. D’altra banda, aquest proper mes

de febrer començaran les obres d’asfaltat de
l’avinguda de Morera. El carrer d’Alacant,
entre l’avinguda del president Companys i
el Torrent de la Font, per la seva part, començarà a ser reurbanitzat l’octubre de
2013. S’eixamplaran les voreres i es millorarà l’accessibilitat, es mantindrà un cordó
d’estacionament, hi haurà nou enllumenat
públic, es posarà arbrat a la vorera del cantó
mar on s’hi ubicarà el futur parc, es renovarà
el clavegueram i els serveis públics, i es millorarà la tanca de l’antiga finca de Can Bada,
a més de netejar el solar.

sense contracte laboral. Des dels municipis veïns també arriben bones notícies. A
Sant Adrià, 78 ciutadans han trobat feina
aquest desembre, deixant la xifra total
d’aturats en 3.791, quasi 200 més, però,
que l’any passat. A Santa Coloma, desembre ha fet disminuir la llista de desocupats
en 181 persones; el total de persones sense treball és de 13.656, 742 colomencs i
colomenques més que l’any passat per
aquestes dates.
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Campions amb l’estil de la Penya
El júnior del Fiatc Joventut es va proclamar
campió del prestigiós torneig júnior “Ciutat
de l’Hospitalet”, i ho va fer donant una lliçó
de joc alegre, caràcter i sentit col·lectiu davant les individualitats de la resta d’equips.
Els verd-i-negres es van enfrontar als millors jugadors del continent: Bender (31 de
valoració), Porzingis (21), Sulejmanovic
(37) i Hezonja (32) amb l’estrella a la banqueta. Paco Redondo va saber gestionar un
grup de jugadors molt vàlids per treballar.
D’aquesta manera, amb la defensa d’equip
per bandera, cada dia va sobresortir algú
en atac. El que ho va fer més sovint va ser
Jose Ignacio Nogués. Tot i això, sense el
caràcter d’Assalit i Gomila, el talent de Sans
i Abalde i la mobilitat i treball de Bauzà, tot
hagués quedat en res. Després de guanyar
el KK Split i caure en un final a cara o creu
contra el Cajasol, la Penya se la jugava contra l’Olimpija. A les semifinals van vèncer el
“l’Hezonja-sistema” del Barça i no van donar opcions al Madrid a la final.

Foto: Charly Mula - EFEDOS

LA PRÈVIA

FIATC MUTUA JOVENTUT - BLUSENS MONBUS
17a Jornada Acb. FIATC JOVENTUT - BLUSENS MONBUS Diumenge 13 a les 12:40 per Esport3 i Ràdio B (94.4)

L’Obradoiro es juga la Copa
FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

COREY FISHER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY

PERE TOMÀS

OGNJEN KUZMIC

L’Obradoiro, aquesta temporada Blusens
Monbus, es juga diumenge un dels partits més importants de la seva història. Si
guanya a Badalona serà per primer cop a
la Copa del Rei. Els gallecs s’estan consolidant mica a mica en aquesta nova etapa
a l’elit del bàsquet estatal. La temporada
passada van aconseguir la salvació fent
del seu camp un autèntic fortí. Aquest any
a més, s’han convertit en un matagegants a
domicili i han aconseguit victòries a pistes

Corbacho ha passat de 9,4 punts a 15 i
BLUSENS
Kendall de 9,3 a 13,6. No se sap quina verEntrenador Moncho Fernández
sió d’aquest Blusens Monbús és la que visitarà Badalona ni si pesarà més l’ambició
o la pressió per ser a la Copa del Rei. En
qualsevol cas aquesta no és la preocuANDRÉS RODRIGUEZ
pació de la Penya, que com explica Pere
Tomàs” també és un partit molt important
per nosaltres”. Els verd-i-negres afronten
PAVEL PUMPRLA
ALBERTO CORBACHO
una sèrie de partits contra rivals de la seva
lliga en els que hauran de competir fora, i
per això, res millor que fer-se fort a casa.
SALAH MEJRI
LEVON KENDALL
tant complicades com Vitòria, Barcelona
i Màlaga. El Blusens Monbús ha trobat
l’equilibri en el seu joc per sentir-se còmode tant a marcadors de pocs punts com en
partits més esbojarrats, i no depenen d’un
sol jugador. Prova d’això és que el que havia de ser el seu referent exterior, l’americà
William Buford, té una mitjana de 4 punts
en 17 minuts per partit. Jugadors que l’any
passat tenien un rol més secundari han fet
un pas endavant per liderar l’equip. Així,

Els gallecs han
de guanyar a
Badalona, o
Estudiantes o
Unicaja podrien
avançar-los

Resultats darrera Jornada
Cai - Fuenlabrada
Canàries- Múrcia
Cajasol - Manresa
Madrid- FIATC joventut
Barça - GBC
Gran Canària - Unicaja
València - Bilbao
Obradoiro - Valladolid
Estudiantes - Baskonia

79-74
80-68
67-60
88-77
98-50
70-63
113-111
89-56
70-63

Classificació
		 Equip

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

Real Madrid
Baskonia
València
Gran Canaria
Cai
Blbao
Barça
Obradoiro
Estudiantes
Unicaja
FIATC Joventut
Canàries
Múrcia
Valladolid
Cajasol
Fuenlabrada
GBC
Manresa

G

P

15
13
12
12
10
10
9
9
8
8
7
6
6
6
5
4
2
2

1
2
4
4
6
6
7
7
8
8
9
10
10
10
11
12
14
14

Propera Jornada

Foto: ACBPhoto /J.Marqués

Bilbao - Gran Canària
GBC - Fiatc Joventut
Múrcia - Cajasol
Canaries - Estudiantes
Valladolid - Barça
Fuenlabrada - València
Baskonia - Cai
Unicaja - Madrid
Manresa - Obradoiro
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La Penya corregeix Barrera renova per dos anys
la imatge a Madrid
REAL MADRID

88
Llull (2), Draper (10), Rudy (15), Slaughter
(7), Hettsheimer (8) -cinc inicial- Suàrez
(2), Reyes (10), Mirotic (9), Rodriguez
(13), Begic (2), Carrol (10).

FIATC JOVENTUT

77
Fisher (12), Quezada (10), Pere Tomàs
(4), Gaffney (13), Kuzmic (6) -cinc inicialEhambe (7), Llovet (3), Ventura (6), Oliver
(10), Savané (6).

La Penya va caure a Madrid, el camp del
líder de la lliga que està a un triomf de
signar el millor inici de la història, amb
dignitat i corregint la imatge dels últims
desplaçaments. Si bé és cert que el Madrid
mai va posar la 5a marxa, els verd-i-negres
es van agafar al partit com reclamava Maldonado i van seguir treballant de la mateixa
manera tant quan perdien per 16 com quan
es van posar a 4 al tercer quart. Draper va
resoldre la situació amb 5 punts seguits i
l’encert en els tirs lliures en el tram final, va
certificar la victòria blanca, però la Penya
va competir i com deia Maldonado al final
del partit “això ens fa creure en el treball
que fem” perquè “ara venen 3 o 4 partits de
la nostra lliga”.

L’aler del Fiatc Joventut, Àlex Barrera, ha
renovat per dues temporades més amb
l’entitat verd-i-negre. D’aquesta manera,
el d’Esplugues vestirà la samarreta de la
Penya fins el 30 de Juny del 2015. Aquesta
temporada Barrera ha compaginat minuts

amb el Prat de la Leb plata i el primer
equip d’ACB, i així seguirà sent aquest any.
L’exterior seguirà ajudant als entrenaments
i entrant a les convocatòries que pugui,
sense deixar el Prat en el que té un rol
principal i segueix creixent com a jugador.

Barrera va ser titular en els tres primers
partits de lliga després de completar una
excel·lent pretemporada. Amb la tornada
de Pere Tomàs va desaparèixer dels partits
del primer equip, i va tornar al Prat per serne la referència exterior (10,4 punts).

L’aler verd-inegre, format
des de cadet,
firmarà un nou
contracte fins el
Juny de 2015

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Ehambe és molt bon tio però
prefereixo Barrera
No entraré ara a discutir sobre si un jugador és millor que un altre. No faré comparatives.
No criticaré absolutament ningú i no vull que es malinterpreti la meva opinió sobre Ehambe
que em sembla un gran professional, entrena al màxim, esperona al públic, té bona mà exterior, treballa com pocs, està fent el què se li coneixia quan se’l va fitxar i és molt bon tio.
Però jo prefereixo Barrera. També té bona mà, també és un gran professional, també entrena
al màxim, té una mà més que privilegiada i també és molt bon tio. Barrera, a diferència
d’Ehambe, sí que hi serà l’any vinent. Dimecres van fer oficial la seva renovació per dues
temporades més. Per tan, l’any vinent farà el salt definitiu al primer equip. Felicito a la Penya
i al jugador. És aquest el camí. La Penya del futur més immediat, el Joventut de ja passa per
tenir Barrera, Llovet, Pere Tomàs i companyia. Amb reforços de molt nivell com Oliver que
és bàsic i un parell de nord-americans com Fisher i Gaffney que donen un plus per poder
competir i guanyar partits. Si a més hi ha una sessió barata que es pot treure rendiment com
Kuzmic doncs ja ho tenim tot. El què és bàsic i, a vegades, no en som prou conscients és
que ja no es pot estirar més el braç que la màniga. Que amb dos o tres estrangers bons, un
nacional com Oliver i gent de la casa el Fiatc Joventut té millor equip que la meitat de les
plantilles ACB.
Ehambe porta un percentatge d’encert en triple del 35 per cent (32/91) en 16 partits. Per tan,
té una mitjana de 5,6 triples llançats per partit amb un encert de dos per enfrontament. Barrera porta 5/11 triples, un 45 per cent d’encert en 6 partits. Una mitjana de triple anotat cada
dos que ha llançat. No creieu que el del planter pot fer el mateix que Ehambe? Jo penso que
més intens en defensa també és. Però sobretot el què no té mai Ehambe que sí que té Barrera
és que és de la casa, que coneix el club, que coneix la filosofia de la Penya, que ha mamat
Joventut i que el club el sent més. És el futur del club. Per tan, prefereixo Barrera abans que
Ehambe i que de qualsevol altre jugador que no marqui diferències

El consell del Supermanager de Badalona, Dani Miret
Jugadors RECOMANABLES
1. Satoransky. Tot i que li han fitxat a Blackney està a un nivell impressionant.
2. Feldeine. En forma i bon feeling. Ribas segur que ens espera amb ganes.
3. Tay Williams. Bon debut a l’ACB, l’hem de tenir en compte.
Jugadors a EVITAR
1. Valters. No diré mai més, però va a la meva llista negra.
2. Mumbrú, partit complicat a Vitòria. Pot punxar.
3. Nelson. Recuperen joc interior i juguen contra el Barça.

Col·labora:

C.F. Badalona
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LA PRÈVIA

CD ALCOYANO - CF BADALONA
22ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Diumenge 13/01/13 a les 17.00 - Estadi d’El Collao - Àrbitre: Villena Contreras (col·legi de Castella la Manxa)

El primer de la segona volta, a Alcoi
CF BADALONA

CD ALCOYANO

Marcos

Unai Alba
Selvas

Lillo Alcántara

Ferran
Julio

Ferrón

Lara
César

Robert

Tortosa

Gallardo

Marcelo Sobregrau

Borja

Javi Moreno
Joaquin

Gabri

Torres

Bueno

Ja queda molt enrere el primer partit
de lliga, aquell en què Albert Càmara
va debutar com a primer entrenador
del CF Badalona amb una il·lusionant

i més que brillant victòria a casa contra
l’Alcoià. El bon inici de curs escapulat va coincidir amb un inesperat nefast
començament de temporada de la seva

Badalona 1
Llevant B 0
Binissalem 0
Mallorca B 1
Atlètic Balears 2
Vila-Real B 0
Yeclano 0
Espanyol B 0
L’Hospitalet 0
Nàstic 0

Propera Jornada
Alcoià
Reus
Sant Andreu
Llagostera
Constància
Ontinyent
Olímpic
Huracán
Espanyol B

-

Badalona
AE Prat
Yeclano
Llevant B
Atlètic Balears
Mallorca B
Binissalem
L’Hospitalet
Vila-Real B

HURACÁN - BADALONA

Classificació 2a B grup 3

Resultats darrera Jornada
Huracán 2 Sant Andreu 1 Ontinyent 1 Constància 0 Llagostera 3 AE Prat 0 Reus 2 Oriola 1 Olímpic 1 Alcoià 0 -

discutible al play-off, va trigar cinc jornades en vèncer el seu primer partit. Els

Entrenador Albert Càmara

Entrenador Asier Garitano

Devesa

primera víctima. L’Alcoià que baixava de
Segona, sent conseqüentment favorit in-

		 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.

43
38
37
36
35
30
29
29
27
26
26
26
25
24
23
22
21
20
16
15
13

24
32
23
29
34
22
24
16
20
19
22
14
20
26
18
16
14
15
13
16
12

10
19
12
16
16
14
22
16
21
17
23
20
27
25
24
17
18
24
31
26
31

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

2

1

Municipal de Manises
Marcos
Paco
Sergi Pérez (Juanma 87’)
Akapo
Gallardo
Amarilla
Marcelo
Pablo Vidal
Sobregrau
Alexis
Xavi Muñoz
San Julián
Salero (Morgado 74’)
J. Moreno (Canario 73’)
Joaquin (Cortés 60’)
Rubio
Capdevila (Pomares 90’)
Gabri
David Fas
Robert
Manolo Bueno
Carreño (P. García 86’)
Nicolás Estévez
Albert Càmara
Àrbitre:Pulido Santana (col·legi valencià)

GOLS: 1-0, Capdevila (minut 51); 1-1, Pablo Gallardo (minut 83); 2-1, Pablo Vidal (minut 84)

d’Alcoi van arribar a ocupar zona de
descens. Però en lloc d’arribar l’ànsia,
l’Alcoià va trobar la tranquil·litat necessària per refer-se i començar en la
setena jornada una espectacular ratxa
de vuit victòries consecutives que
van tornar-lo a col·locar com a candidat principal a l’ascens. Però des
de finals de novembre, l’Alcoià sembla que torna a viure una petita crisi.
Molt menys greu que la de principi de
temporada, això sí. En les sis últimes
jornades només ha aconseguit una
victòria. Però els de Garitano són especialment temibles a casa, on només
s’han deixat vèncer pel Llevant B a la
sisena jornada.

De la remuntada a la
derrota en un minut
La constant imprevisibilitat de la vida és
perfectament aplicable al futbol. I es això
el que fa d’ell quelcom tan apassionadament addictiu. Un Badalona que va anar
a remolc d’un més inspirat Huracán, que
fins i tot s’havia avançat només encetar-se
la segona meitat, va trobar l’empat després
d’haver-lo pretès més en la teoria que en la
pràctica. L’havia somiat més que intentat.
Però molta voluntat i paciència després,
Pablo Gallardo va igualar el gol inicial valencià al 83’.
Un tòpic dels molts que alimenten la gran-

desa d’aquest esport diuen que qui ve
de darrere, té les de guanyar. És en
realitat una qüestió de lògica indiscutible: el més alegre és qui empata, no
l’empatat. Però aquesta vegada el lloc
comú va resultar erroni.
Només un minut va durar l’alegria al
conjunt badaloní. En la jugada posterior a l’empat, el local Rubio va fer una
precisa centrada perquè Vidal fes el
2-1. L’empat havia estat una realitat que
podia anar a més. Però va quedar-se en
efímera felicitat.

Sant Gabriel Femení

L’inici de l’any, propici per a escalar posicions
Comença un any nou i res millor per a la
moral d’un equip que començar-lo amb
una ratxa victoriosa, d’aquelles que tant de
bo signifiquin que el 2013 no serà pas un
any de mala sort, sinó de victòries per al
Sant Gabriel. Això, però, és molt més que
un desig; es tracta d’una possibilitat versemblant. I és que en els propers quatre partits, abans que la lliga s’aturi una setmana,
les de Taka jugaran un seguit de partits

que poden ser propicis per a que l’equip
s’apropi o fins i tot es coli entre els 8 primers. Així, la ratxa podria començar aquest
mateix diumenge en la visita del Valencia
al Ruiz Casado; després, s’haurà de visitar
Donosti per jugar contra la Real Sociedad;
en tercer lloc, s’haurà de mirar de donar la
campanada guanyant el Barça a Sant Adrià;
per últim, es donen per guanyats els punts
de la visita al cuer, el Lagunak.

Classificació 1ª divisió
		 Equip

PTS

GF

GC

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

41
38
36
32
30
26
24
22
22
19
19
18
13
12
7
0

51
39
44
27
42
33
22
26
25
20
21
18
22
23
15
1

10
9
8
14
21
41
15
23
26
25
29
27
26
43
41
71

Athletic Bilbao
Atlético Madrid
Barça
Llevant
Rayo Vallecano
P. Saragossa
Espanyol
Huelva
Levante L.P.
Sevilla
Sant Gabriel
Valencia
Real Sociedad
Collerense
Llanos Olivenza
Lagunak
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Bàsquet comarcal
Enric Ribó - redaccio@diaridebadalona.com

El turisme temàtic arriba al món del bàsquet
Hi ha gent que viatja a algun lloc per viure
una experiència que només pot viure allà
on va. Així ha nascut el concepte de turisme rural, turisme gastronòmic o turisme
enològic. Belgrado Basketball ha agafat
aquesta idea per oferir turisme temàtic de
bàsquet. Com diu l’ideòleg d’aquest projecte, Jordi Sampietro, “la gent viatja per
veure bàsquet a tres llocs: els Balcans,
Lituània i els EEUU”. Aquest llicenciat en
INEF, exentrenador professional, exscout
de jugadors i ara director de Belgrado
Basketball, va engegar fa dos anys aquest
projecte perquè jugadors, entrenadors o
simplement aficionats al bàsquet, puguin
veure de primera mà com es viu i es treballa el bàsquet a Belgrad, un dels bressols
d’aquest esport.
De moment 70 persones ja han viatjat als
balcans per entrenar i veure entrenaments
del FMP Zeleznik, dormir a l’academia de
bàsquet que tenen, visitar la pista descoberta en la que jugava l’antic Partizan i anar
a veure un partit de l’Estrella Roja o el propi
Partizan. Un d’ells ha estat l’actual jugador
del sènior del Sant Josep, Joan Gavaldà,
que explica que aquell estiu el seu pare
buscava “un campus diferent” i “no s’ho
va pensar dues vegades”. “L’experiència
va ser molt bona”, relata el base del parroquial que confessa que “tot i que els

Belgrado
Basketball ofereix
viatjar al bressol
del bàsquet
dels balcans per
entrenar, veure
entrenaments, o
simplement visitar
les antigues pistes
del Partizan i
veure un partit

entrenaments eren molt durs, vaig millorar molt tècnicament”. Aquesta és sens
dubte, una de les principals diferències,
i és que alguns exercicis que es fan allà
no s’han vist mai aquí. Més enllà del bon
record del treball a les pistes, Gavaldà

destaca la qualitat del servei. “El menjar
era bo i abundant. dormíem en una habitació còmode i amb molt d’espai i teníem
el camp d’entrenament a 2 minuts”, diu el
base, “què més podríem demanar?”.Belgrado Basketball va néixer com un servei

per jugadors i entrenadors, va obrir les
mires acollint gent que vol fer turisme amb
una mica de bàsquet i ara ha trobat un filó
amb els campus de bàsquet amb entrenadors balcànics. Exportar el mètode serbi és
el valor afegit per penetrar un mercat força

saturat. Tot i així, Sampietro ja ha organitzat el primer campus aquest passat Nadal
a l’hospitalet amb 40 assistens entre entrenadors i jugadors, i ja en té preparat un altre del 24 de juny al 7 de juliol al centre de
Barcelona, a part del que fa habitualment a
Belgrad. Si la neurona que mai descansa
està pensant en bàsquet, es mereix unes
vacances al bressol del bàsquet europeu.

Poliesportiu

El Club Nàutic Bétulo, clau en El BDNRunning arriba
l’èxit del Barcelona Paddle Race ja als 1.400 inscrits a
falta d’un mes
El Barcelona Paddle Race de caiac va ser
un èxit absolut amb 32 participants i una
gran repercussió entre la gent del món dels
esports del mar. La prova es va disputar
des del Centre Municipal de Vela de Barcelona, al Port Olímpic, fins al Club Nàutic
Bétulo on es va fer l’entrega de trofeus. La
prova va constar de dues distàncies perquè hi havia una ruta de nou quilòmetres
i una de 16. El guanyador de la prova va
ser Albert Corominas, del Club de Banyoles. Daniel Julián, qui va fundar l’escola de
caiac al Bétulo, va mostrar el seu agraïment
al Centre Municipal de Vela de Barcelona i
sobretot va subratllar l’èxit inesperat de la
prova i el futur que té el caiac sobretot a
Badalona on ha creat una escola al Club
Nàutic Bétulo.

La segona edició del BDNRunning que es
celebrarà el pròxim 10 de febrer a partir de
les nou del matí amb sortida a la Rambla del
Gorg, ja ha arribat a les 1.400 inscripcions.
En la primera edició la xifra d’atletes va ser
d’uns 1.600 i l’objectiu d’enguany és intentar arribar als 2.000. Un dels responsables i
organitzadors Dani Molera va assegurar que
aquesta cursa és més que una simple prova:
“Durant una hora de cursa es recorren la majoria d’indrets emblemàtics de la ciutat, és
una cursa fantàstica”. Cada vegada hi ha més
gent de fora de Badalona que volen recòrrer
els 10 quilòmetres d’una BDNRunning que
també és un memorial a Lluís Condón.
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La nova programació prevista per al
primer semestre de 2013 comptarà amb
més de 20 espectacles de teatre, música, circ i ballet, i inclou la celebració
de les gales de màgia del XIII Memorial
Li-Chang, i alguns concerts del Festival
Blues i Ritmes. La temporada començarà
el 20 de gener, al Teatre Zorrilla, amb
l’espectacle infantil de la Tresca i Xirriquiteula Per un instant, i seguirà els
dies 26 i 27 de gener, en el mateix Teatre Zorrilla, amb l’obra Dubte, de John
Patrick Shanley, protagonitzada, entre
altres, per Rosa Maria Sardà. La temporada acabarà en el mes de juny amb el
cicle d’actuacions d’entitats escèniques
de la ciutat que porta el nom de Badalona a escena. Ja estan a la venda 2
torns d’abonaments per a 6 espectacles,
amb un preu de 82 euros cadascun.
Amb la compra d’aquests abonaments,

Rosa Maria
Sardà, Joel
Joan o Delafé
y las Flores
Azules: noms
de la nova
temporada
de teatre
municipal

l’espectador obté un descompte del 60
per cent del preu respecte a la compra
individual de cada espectacle. Per altra
banda, amb l’adquisició dels abonaments, rebrà un carnet que podrà fer
servir en l’adquisició de entrades dels
cinemes Megacine, situats en el centre
comercial Màgic Badalona, a un preu
reduït de 6,50 euros, de dilluns a divendres. A més, també hi haurà descomptes per als espectacles d’òpera i ballet
que Megacine ofereix en determinades
ocasions. L’inici de la venda dels abonaments i les entrades per als espectacles de la temporada de teatre, música
i dansa de Badalona ha coincidit amb
la campanya de promoció iniciada per
Badalona Cultura ‘A Badalona, regala
teatre, regala Zorrilla’. Les entrades es
poden adquirir en el Teatre Zorrilla de 17
a 20.30 hores.

Roger Mas enceta avui els
Llefià i Can
Casacuberta concerts del Musica’t 2013
ja estudien
de nit
Aquesta setmana s’ha tornat a posar en marxa el programa Estudiem de Nit, que amplia els horaris
de dues biblioteques de la ciutat
amb l’objectiu de facilitar als joves
l’estudi en horari nocturn en èpoques
d’exàmens.
Concretament, les biblioteques Can
Casacuberta i Llefià-Xavier Soto ampliaran el seu horari nocturn de dilluns a dijous, fins el 31 de gener. La
Biblioteca Llefià-Xavier Soto, situada
al carrer Planeta Mart, ampliarà de
20.30 a 00.30 h, de dilluns a dijous. La Biblioteca Can Casacuberta,
ubicada al 40-48 del carrer Mossèn
Anton, per la seva part, estarà oberta
de dilluns a dijous de 21 a 01 h.

Els concerts del festival hivernal badaloní
de música en català comencen avui mateix amb l’actuació del cap de cartell, el
cantant i compositor Roger Mas. El reconegut músic de l’escena catalana oferirà
un concert intimista en format acústic al
Teatre del Círcol, a partir de les 21h. La
següent parada serà diumenge a la tarda.
A partir de les 19h, La Sargantana acollirà
l’actuació dels Verd i Blau, jove grup format per cinc integrants que presentaran el

seu treball Un fràgil corall. El Bar del Círcol serà el tercer escenari del festival, el
17 de gener a les 21h, i l’espai en el qual
el jove cantautor Albert Solà intentarà
captivar el públic amb el seu primer treball, Transparent. Els Acousters seran els
encarregats de tancar el Musica’t 2013, el
18 de gener a les 21h al Teatre del Círcol.
Nascuts el 2009 a Girona, van començar
a recollir èxits a diferents festivals i concursos d’àmbit català.

El ‘cantaor’ Miguel Poveda torna a
Badalona per presentar ‘Artesano’
Miguel Poveda tornarà el proper 3 de
maig a Badalona per oferir un concert de
gran format al Pavelló Olímpic, les entrades del qual ja estan a la venda a través
de ticketmaster.es. El cantaor presentarà
el seu nou treball Artesano, un àlbum amb
13 cançons que fan un repàs a les diferents tonalitats i estils del flamenc i que
beu de l’experiència i habilitat instrumental de grans artistes com Paco de Lucia
o Manolo Sanlúcar. Tot i que va néixer a
Barcelona, Miguel Poveda va viure des de
ben petit i durant la seva adolescència a
Badalona. Als 15 anys comença a cantar
entorn al món de les penyes flamenques
catalanes i, als 20, enceta, després de
guanyar diversos premis com ara la Lámpara Minera, una reeixida carrera professional que s’estén fins el dia d’avui.

2ª sessió dels
Clàssics de
la Narrativa a
l’Espai Betúlia
La setmana vinent tornen els Clàssics de
la Narrativa dels segles XIX i XX, un programa de xerrades que arriba puntualment
a la tardor i s’estén fins a mitjans de juny,
en el qual especialistes parlen sobre grans
escritors i noms de la literatura. En aquesta
ocasió serà el torn d’Olívia Gassol, professora i doctora en Filologia Catalana per la
UAB i titular de la UOC. Gassol parlarà el
proper 15 de gener (19.30h) a l’Espai Betúlia sobre Salvador Espriu, poeta i dramaturg, però també un dels més excepcionals
narradors del Noucentisme. Va ser guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes l’any 1972 i amb la Medalla d’Or
de la Generalitat de Catalunya el 1980.
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