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El Mercat Maignon no té pressa
Els paradistes afirmen que es troben “bé” a la nova carpa i volen amortitzar-la un temps més

La setmana passada, l’empresa pública 
Mercasa va presentar una proposta de 
remodelació del Mercat Maignon que 
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. 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 ban-
da, els paradistes carregarien amb el cost 
restant, més o menys l’aportació compro-
mesa l’any 2010 quan es va acordar el 
trasllat provisional del mercat, segons el 
govern municipal.

Els paradistes, principals implicats, però, 
no ho acaben de veure clar. El president 
del Mercat Maignon, Josep Gil, assegura 
que saben “poca cosa” i que els hi han 
d’explicar encara molts detalls. D’allò 
que saben, però, “no es veu amb bons 
ulls la planta de restauració”, element 
nou d’aquest avantprojecte que no es 
contemplava en un primer moment quan 

  Ara mateix, 
alguns d’ells no 
podrien assumir 
una altra despesa 

  El president del 
mercat afirma que 
no saben gaire del 
projecte

  “No es veu 
amb bons ulls 
la planta de 
restauració”

es va iniciar el trasllat a l’actual carpa. A 
més, Gil manifesta que “només” porten 
dos anys a la vela que ara resguarda els 
venedors i que hi estan “bé”. “Amb la si-
tuació econòmica que patim, no entenem 
de sobte aquestes presses...”, conclou el 
representant dels paradistes. I és que al-
guns d’ells no podrien assumir, en tan 
poc temps, la despesa que suposaria en-

gegar a curt termini el projecte d’un nou 
edifici. L’alcalde Garcia Albiol ja va afir-
mar la passada setmana que es debatrien 
solucions i ajudes per aquells paradistes 
amb problemes econòmics, i això espe-
ren la majoria d’integrants del mercat: 
asseure’s a parlar abans de precipitar un 
nou procés que alguns no estan preparats 
per assumir monetàriament. 

La realitat és que, des que els paradis-
tes es van traslladar a la nova vela a 
principis de 2011, la tradicionalment 
coneguda plaça Vella s’ha anat dete-
riorant poc a poc i, tal i com ha afirmat 
l’alcalde aquests dies, “és un niu de 
rates”.  
Des de Centre Comerç, per exemple, 
creuen que era “necessari posar fil a 
l’agulla” amb el tema del mercat, per-
què l’antic edifici “no es podia deixar 
abandonat amb la crisi com excusa”. 
Coincideixen amb els paradistes en 
què saben “poca cosa” i s’han de 

La renovació d’un espai 
totalment deteriorat

conèixer “altres propostes”, però, a priori, 
valoren l’avantprojecte de Mercasa com 
“atractiu”. 
L’associació de comerciants de Carrer 
del Mar i Canonge Baranera, per la seva 
part, creu que tot projecte que doni vida 
i dinamisme al centre és “molt positiu”. 
El president de l’entitat comercial, Cinto 
Gubern, creu que la plaça Vella és un es-
pai que “s’ha de recuperar” i afirma que el 
nou projecte és “maco” i propiciarà que 
l’hipotètic nou mercat “s’obri al carrer”, 
aportant molta llum a uns carrers que ara 
estan molt “a les fosques”.



Actualitat4
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Després d’iniciar-se als jutjats, la passada 
setmana, el cas de la hermandad rociera 
L’Esperanza amb la declaració del regidor 
Miguel Jurado com imputat, ahir s’obrí 
un nou capítol judicial que arriba al go-
vern municipal. L’exregidor del PP, David 
Gómez, presenta una querella per injúries 
i calúmnies contra l’alcalde Xavier Garcia 
Albiol. Ahir hauria d’haver tingut lloc la 
conciliació prèvia, en la qual Gómez pre-
tenia demanar una disculpa pública per 
expressions com “mangante” o “treure les 
escombreries”, que Albiol pronuncià en re-
ferència a l’edil ara no adscrit poc després 
de destapar-se el cas de presumpta extor-

L’exregidor del PP es 
querella contra Albiol 
per injúries i calúmnies

Els treballadors de l’Ajuntament de Badalona 
es regiran a partir d’ara per les condicions la-
borals que marca el nou decret llei del govern 
espanyol. La nova normativa amplia les hores 
de treball setmanals de mitjana a 37,5, sense 
cap augment salarial, d’obligatori compliment 
per a tots els treballadors de l’administració 
pública. Aquest ha estat el resultat d’un diàleg 
entre sindicats i Consistori que la regidora de 
Govern, Maritxu Hervas, qualifica positivament 
ja que, afirma, totes les parts es van mostrar 
predisposades i sempre buscant les solucions 
“menys lesives” pels treballadors. No ho veuen 
així alguns representants sindicals, com ara Car-
men Lucena, d’UGT, qui explica que la negocia-
ció va ser molt “ràpida” i que l’única proposta 

Els treballadors municipals 
es regiran pel nou decret llei

  L’assemblea 
de treballadors va 
rebutjar la proposta 
del govern

  El Consistori 
suspèn l’acord 
i aplicarà la llei 
“estrictament”

que el govern local estava disposat a escoltar 
era la que el propi executiu plantejava. Segons 
Lucena, en veure que no es trobarien punts en 
comú, els sindicats van signar un preacord que 
deixava en mans de l’assemblea de treballadors 
l’aprovació de la proposta municipal. Divendres 
passat, amb l’assistència d’unes 600 persones, 
l’assemblea va rebutjar per majoria el planteja-
ment de l’Ajuntament. El 61,5% dels participants 
(368 treballadors i treballadores) van votar en 
contra; ho van fer favorablement 156 treballadors 
i 74 van votar en blanc. El sindicat majoritari, la 
Plataforma Sindical Unitària, demanava el ‘sí’ a la 
proposta governamental i afirmava que, tot i ser 
“dolenta”, era millor que l’aplicació directa del 
decret. CCOO i UGT, per la seva part, demanaven 

vot en blanc i vot en contra, respectivament. En-
cara que CCOO i UGT han exigit el restabliment 
de la Mesa de Negociació, des de la regidoria de 
Govern s’ha informat a tots els treballadors que, 
“respectant la decisió de l’assemblea”, la tramita-
ció d’acord queda “suspesa” i que “properament 
s’aprovaran els calendaris per al 2013 en els ter-
mes establerts” pel nou decret llei. 
Encara que CCOO i UGT han exigit el resta-
bliment de la Mesa de Negociació, des de la 
regidoria de Govern i Recursos Humans s’ha 
informat a tots els treballadors que, “respectant 
la decisió de l’assemblea”, la tramitació d’acord 
queda “suspesa” i que “properament s’aprovaran 
els calendaris per al 2013 en els termes esta-
blerts” pel nou decret llei. 

sió a comerciants i de les obres irregulars. 
El batlle, però, envià un document enlloc 
de presentar-se i, segons explica l’advocat 
de Gómez, això li comportarà “costs judi-
cials”, ja que els jutjats no el donen com 
vàlid. A la querella que presenta, David 
Gómez demana una “retractació pública” 
d’Albiol i una indemnització de 100.000 
euros. A més, afegeix que l’alcalde hauria 
de respectar la presumpció d’innocència i 
“hauria de dimitir”.
Els litigis no cessen i demà s’enceta als 
jutjats la declaració dels dos comerciants 
que van denunciar el cas d’extorsió que 
implica a David Gómez.

Els pressupostos de 2013 
comencen a veure la llum

L’Ajuntament de Badalona presentarà uns pressupostos 
per a l’any 2013 “bolcats cap a la prestació de serveis 
socials”, segons el comunicat emès aquesta setmana. 
El govern municipal diu haver informat l’oposició de 
“les línies generals dels comptes”, amb els quals es 
pretén que l’impacte de la crisi repercuteixi el menys 
possible tant en els serveis socials com en la segu-
retat  i el manteniment de la via pública. Finalment, 
segons l’executiu local, la retallada respecte de l’any 
passat serà de 3 milions d’euros. Pel que fa als serveis 
socials, el govern preveu que el pressupost d’aquesta 
àrea per al 2013 passi de 4 a 8 milions d’euros. Aques-
ta dada va despertar polèmica dilluns a la tarda. El grup 
de CiU assegura que no existeix tal pujada, “perquè 
aquesta àrea ja tenia el 2012 una dotació de quasi 8 
milions” i critica el govern per “jugar amb les xifres”. 
Fonts municipals han esclarit que dels 8 milions als 
quals fa referència CiU, pràcticament la meitat són 
sous; l’altra meitat, uns 4 milions, seria la quantitat 
que enguany passaria a ser 8. En qualsevol cas, la in-
tenció d’aquest augment de 4 milions, diu el govern 
municipal, és garantir la prestació de serveis socials 
en el cas que la Generalitat i altres administracions in-
compleixin els seus compromisos econòmics amb la 
ciutat. La federació nacionalista, en aquest punt, també 
s’ha mostrat en desacord i ha expressat que vincular 
“la falsa decisió d’incrementar la partida social” a la 

L’oposició es queixa per la falta d’informació però 
espera que les converses s’iniciïn properament

“possibilitat d’eventuals impagaments per part d’altres 
administracions” és una “desautorització avançada 
cap a aquestes”. Sigui com sigui, l’Ajuntament vol 
dotar-se de recursos que permetin augmentar en un 
31% el nombre de beques de menjador i garantir el 
funcionament de serveis com ara la teleassistència; 
els serveis de menjars a domicili, de neteja domici-
liària per a la gent gran i l’ajut econòmic a les ren-
des més baixes. També es garantiria l’aportació als 
centres oberts, banc d’aliments i voluntariat. El partit 
liderat per Ferran Falcó a Badalona ha afirmat que “els 
acords incomplerts pel que fa al pressupost de 2012, 
en relació per exemple als ajuts a emprenedors, i la 
manera com, a base de jugar amb les xifres, el govern 
del PP ha iniciat la tramitació de la proposta per a 
2013, fan molt difícil una entesa per a aquest projecte 
pressupostari”. El president del PSC, Jordi Serra, ex-
plica que ni tan sols tenen “un esborrany” del pressu-
post i que han sabut certes coses gràcies als “mitjans 
oficials del govern”. Serra també destaca que si la 
retallada és de 3 milions, és que la situació no és tan 
“crua com la pintava el PP” en entrar al govern. El cap 
d’ICV-EUiA, Carles Sagués, afirma que han presentat 
“queixes” perquè no tenen “contacte amb el govern” 
ni tenen “cap document oficial” sobre els comptes. No 
obstant, afirma que les converses podrien començar 
la setmana vinent.
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  En els darrers 
sis mesos, també 
han aturat set 
desnonaments i 
una subhasta

  L’associació 
insta a l’alcalde a 
expropiar a bancs 
els pisos que 
tinguin buits

La PAH de Badalona recull prop 
de 12.000 signatures per a la ILP
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de 
Badalona ha fet aquesta setmana balanç del 
seu paper des que es va iniciar, a l’estiu, la 
campanya a favor de la Iniciativa Legislati-
va Popular (ILP) que demana la dació en 
pagament i el resultat és, si més no, abun-
dant: prop de 12.000 signatures validades. 
La plataforma, que va sorgir fa uns dos 
anys arran de la Federació d’Associació 
de Veïns, ha destacat la col·laboració 
d’UGT, CC.OO., la CUP, ICV-EUiA, ERC 
i el 15M en la consecució d’aquesta fita. 
L’associació ha manifestat la “gran compli-

citat” de la població, que, diuen, es mostra 
“realment indignada”. La Salut, Llefià, Sant 
Roc, Lloreda o La Pau han estat alguns 
dels barris en els que més ha fructificat 
la iniciativa contra les execucions hipote-
càries. A més de la recollida de signatures, 
la PAH també ha passat revisió a les seves 
actuacions en els últims sis mesos: set 
desnonaments i una subhasta immobiliària 
aturades i tres condonacions del deute 
aconseguides de 42 demanades en total a 
entitats bancàries. Més enllà dels actes en 
concret, la plataforma ha atès i atén unes 94 

famílies que es troben en risc de quedar-
se al carrer. En l’apartat de les propostes, 
i tal i com van plantejar en el Consell de 
l’Habitatge, l’entitat insta a la creació d’una 
comissió que informi del número de pisos 
buits a la ciutat i quants d’ells pertanyen a 
caixes i bancs, amb l’objectiu que el govern 
municipal els expropiï i els entregui a les 
famílies que ho necessiten a canvi d’un 
lloguer. la PAH té previst iniciar una cam-
panya informativa a través del petit comerç 
de la ciutat i una possible manifestació a 
Badalona el 16 de febrer.
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Iniciativa fa una crida a 
l’oposició per fer fora de 
l’alcaldia a Garcia Albiol

CiU va donar-hi peu, fa uns mesos, durant 
un ple municipal, i des llavors ha estat so-
brevolant l’Ajuntament com una possibilitat 
remota però latent. Ahir Iniciativa de Badalona 
va reprendre la qüestió i va decidir en la seva 
assemblea emplaçar els grups de l’oposició a 
“treballar per acordar una moció de censura” 
contra l’alcalde Garcia Albiol. El partit presidit 
a la ciutat per Aïda Llauradó vol proposar un 
“nou govern compromès amb la radicalitat 
democràtica i social” i amb la participació ciu-
tadana. El plantejament encara s’ha de posar 
en comú amb el company de coalició, EUiA, 
s’ha de debatre si els ecosocialistes estarien 
disposats o no a entrar en un executiu a tres 
bandes i, el més important, s’han d’asseure a 
parlar formalment amb PSC i CiU. El líder de 
la federació nacionalista, Ferran Falcó, relata 
que porten mesos i encara estan reflexionant 

sobre la possibilitat i els “arguments polítics” 
que duen a una possible moció de censura. 
Falcó considera que Iniciativa encara no s’ha 
plantejat “qüestions cabdals”, com ara si te-
nen predisposició a formar govern, i que no 
aniran més ràpid per aquest anunci “que no 
aporta res de nou”. CiU té clar que és més im-
portant que “el PP no torni a governar, abans 
que treure’l de l’alcaldia dos anys”. Falcó no 
vol posar data, però afirma que properament 
es pronunciaran públicament. El PSC, pel seu 
costat, afirma que encara ha de plantejar en el 
si local del partit la possibilitat d’una moció, 
però el seu president, Jordi Serra, assegura 
que “l’alternativa és real”. Serra creu que el PP 
ha provocat en dos anys “més escàndols que 
el PSC en 30”, i que la “responsabilitat de ciu-
tat està per sobre dels interessos electorals”. 
“El pitjor és que es cremi la ciutat”, conclou.
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Són prop de 15 persones que es troben 
a l’atur des de fa molt de temps, que no 
opten a pràcticament cap ajuda pública i 
que passen per una situació econòmica 
“precària”. Cansats de buscar el menjar de 
cada dia als carrers i sota les pedres, van 
decidir unir forces i així, almenys, “fer pin-
ya”. Es tracta d’una idea ciutadana deno-
minada ‘Iniciativa en Acció contra la gana’ 
que es va posar en marxa aquest Nadal. 
Durant aquestes darreres setmanes han 
estat col·locant-se a les portes de diferents 
supermercats de la ciutat, amb una petita 

Un grup de veïns vol crear una 
entitat per demanar menjar

taula, una pancarta i fulletons, demanant 
a la gent un paquet d’arròs, de pasta, o 
de llet, allò que qualsevol persona els hi 
pugui oferir. La Federació d’Associacions 
de Veïns els hi ha donat recolzament, igual 
que el grup d’ICV-EUiA, que els ha cedit 
el seu local per fer assemblees i repartir, 
cada dijous, el menjar que aconseguien 
recol·lectar.
El portaveu de la iniciativa, Andrés Mora, 
explica que l’objectiu final és intentar 
organitzar-se i no dependre de les ajudes 
municipals o assistències socials, ja que 

tenen una capacitat limitada i “no hi ha 
per a tothom”. A més d’haver aconseguit 
productes per cobrir les necessitats ali-
mentàries, Mora destaca que reunir-se amb 
gent que passa per una situació igual de 
dura “és terapèutic”. A dia d’avui, però, la 
iniciativa es troba aturada perquè han de 
registrar-se com una associació més de la 
ciutat. Aquí els hi sorgeix un problema, i 
és que hauran de pagar 7 euros cada cop 
que vulguin instal·lar-se al carrer a des-
envolupar la seva activitat. El col·lectiu es 
troba a l’espera de reunir-se amb membres 
del govern municipal, de serveis socials i 
jurídics, i veure com poden continuar amb 
la seva iniciativa i intentar esquivar aquests 
7 euros que, de cap de les formes, podrien 
assumir. El tinent d’alcalde Miguel Jurado 
creu que s’ha de ser molt “cautelós” amb 
aquest tipus d’iniciativa, perquè si no estan 
registrades oficialment no hi ha forma de 
controlar cap a on va el menjar recaptat. Per 
això, diu, és imprescindible “normalitzar la 
situació”, que es constitueixin com una as-
sociació sense ànim de lucre i se’ls exigeixi 
les mateixes condicions que a qualsevol 
entitat benèfica de la ciutat. A més, afegeix, 
considera important que les persones que 
rebin recursos d’aquest col·lectiu passin 
pels Serveis Socials de l’Ajuntament per tal 
de constatar que ningú que no ho necessiti 
s’aprofiti d’iniciatives com aquesta.

  Volen la 
declaració dels 
regidors Miguel 
Jurado i David 
Gómez

  Confien en 
arribar fins el final 
del cas de les 
col·lectes de la GU

L’oposició no deixa anar la corda del ‘cas Jurado’
Ja va quedar clar en el darrer ple de l’any, 
i l’oposició va tornar a demostrar fa uns 
dies que no pensa donar per tancada la in-
vestigació sobre les suposades col·lectes 
a empresaris per part d’alguns agents de la 
Guàrdia Urbana. El president del PSC, Jor-
di Serra, el d’ICV-EUiA, Carles Sagues, i la 
regidora de CiU Mercè Rius, van presentar 
ahir una sol·licitud per instar l’alcalde a 
convocar una reunió extraordinària de la 
comissió d’investigació del popularment 
conegut ‘cas Jurado’.
A la instància presentada, els grups de 
l’oposició tornen a demanar la compa-
reixença dels regidors Miguel Jurado i 
David Gómez, així com d’altres membres 
que ja van declarar el juliol però que volen 
dur a terme una segona testificació, per tal 

PSC, CiU i ICV-EUiA van demanar fa uns dies la convocatòria extraordinària del grup d’investigació
d’intentar esclarir informacions que són 
contradictòries.
Socialistes, ecosocialistes i convergents 
creuen que és necessari, i compati-
ble, continuar les indagacions des de 
l’Ajuntament, a banda de l’actuació de 
l’Oficina Antifrau, a on el PP va portar les 
conclusions extretes fa cosa d’un mes, 
moviment que la resta de forces veu com 
un mecanisme per entorpir una resolució 
correcta ja que, diuen, la informació en-
viada va ser incompleta.
Ara, l’oposició confia que el govern ac-
cepti i convoqui la reunió, creuen, en un 
termini de 15 dies, basant-se en el límit 
de convocatòria dels plens extraordinaris. 
Asseguren que si se’ls ignora, ho tornaran 
a portar al Ple i ho tornaran a demanar.

El calendari frena 
l’inici d’unes rebaixes 
amb menys consum 
La delicada situació econòmica de mol-
tes persones enguany feia pensar en una 
campanya de rebaixes molt minvada, tenint 
en compte, a més, que el tret de sortida va 
caure en dilluns. Pràcticament dues setma-
nes després, però, sembla que els resultats 
inicials han estat millor de l’esperat. Des del 
Màgic Badalona, per exemple, encara que 
destaquen que les dates no han estat molt 
favorables, valoren positivament l’afluència 
de gent i el ‘boom dels primers dies, que va 
augmentar en un cap de setmana molt con-
corregut al centre, incloent-hi diumenge. A 
la zona del carrer del Mar, l’inici de rebaixes 
ha estat per “sobre de les expectatives”, amb 
un dilluns i un cap de setmana “molt bons”, 
tot i la pluja del diumenge. El president de 
l’associació comercial de la zona, Cinto Gu-

bern, es mostra optimista i creu que es podria 
arribar a mitigar el fort descens de vendes del 
Nadal. Al Centre Comercial Montigalà, en 
línies generals, ressalten un “grau de satis-
facció correcte tenint en compte la situació 
econòmica i la data d’inici de rebaixes, en di-
lluns”. El gerent remarca “bones afluències” 
i “molt bon dissabte”. Des de l’Associació de 
Comerciants del Passeig de La Salut, una de 
les principals referències locals de comerç 
de carrer, admeten que els primers dies “no 
han estat bons”, ja que la forta tirada inicial 
se l’emporten les grans superfícies. Gradual-
ment, no obstant, les ventes van anar pujant 
fins assolir un “bon cap de setmana”. Això 
sí, l’Agrupació de Botiguers de Catalunya 
parla d’un descens generalitzat del consum 
del 7-8%.
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        LA PRÈVIA  LAGUN ARO CGB - FIATC MUTUA JOVENTUT

18a Jornada Acb. Lagun Aro GBC - Fiatc Joventut, Divendres 18 a les 20h per Ràdio B (94.4)

El nou GBC posa a prova la Penya

Encara no han passat 4 mesos des que el 
Fiatc Joventut va encetar la lliga amb vic-
tòria contra un Lagun Aro GBC lluitador 
en un partit en que Manny Quezada (31 
de valoració) va enlluernar la lliga i va ser 
MVP de la jornada. Ara tots dos equips 
es tornen a enfrontar amb un panorama 
força diferent. Ni la Penya ha referendat 
les bones sensacions del debut en un 
primera volta irregular, ni el GBC ha estat 
un conjunt lluitador -és penúltim amb 3 
victòries- ni Manny Quezada ha tornat a 
estar al mateix nivell. Com han dit tots els 
integrants i l’entrenador del Fiatc Joventut 

DANI DÍEZ

JAVI SALGADO

MANOLIS PAPAMAKARIOS

QYNTEL WOODS DAVID DOBLAS

LAGUN ARO
Entrenador Sito Alonso

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

PERE TOMÀS

COREY FISHER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY OGNJEN KUZMIC

quan han analitzat la primera volta, “el 
repte és ser més competitius a domicili” 
on la Penya només ha guanyat un partit 
fins ara (Fuenlabrada) i visitarà les pistes 
dels rivals de la seva lliga, com el GBC. 
Els donostiarres ho estan intentant tot per 
sortir del pou i s’han reforçat recentment 
amb Paunic i Finley, han donat les baixes 
a Kuksiks, Taylor i Korolev, i han provat un 
canvi tàctic amb Woods, la teòrica estrella 
de l’equip, que passarà a jugar de 4 com 
va fer l’any passat Andy Panko. Tot i que 
encara és aviat per avaluar aquesta sèrie de 
canvis, alguns van sortir prou bé perquè 

l’equip va ser sòlid per guanyar al Valèn-
cia en la darrera jornada. Ningú ha definit 
millor la prova que Quezada que creu que 
“serà un partit completament diferent al de 
la primera volta”. L’escorta de Nova York, 
que va ser xiulat en l’últim partit, ha remar-
cat aquesta setmana que “em sento bé, tot 
i que hi ha dies que les coses surten millor 
que d’altres”. Del compromís d’aquest ves-
pre (20h), l’entrenador del Fiatc Joventut, 
Salva Maldonado, ha apuntat que “a casa 
seva serà un partit difícil”.

Els donostiarres 
reben la Penya 
(avui a les 20h) 
amb dos jugadors 
nous i venint de 
guanyar el València

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

Propera Jornada

Classificació

  Equip  G P

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

Resultats darrera Jornada

FIATC Joventut - Obradoiro                   89-87
Fuenlabrada- Múrcia                    75-81
Valladolid - Cai                  93-88
Bilbao- Canaries 78-70
Unicaja - Cajasol 70-81
Madrid - Gran Canària                   90-54
GBC - València                   76-68
Manresa - Baskonia 95-101
Estudiantes - Barça 88-66

Foto: ACBPhoto
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El conjunt asturià 
va demostrar 
l’experiència, i 
Josep Hanley 
-l’MVP de la 
competició- va 
ser determinant

El Prat no pot allargar 
la sèrie de victòries i 
cau contra l’Oviedo

El Prat va veure truncada la sèrie de 6 
victòries consecutives i va caure a casa 
-l’Olímpic de Badalona mentre el Joan 
Busquets no està habilitat novament- con-
tra l’Oviedo. El conjunt asturià va demos-
trar tenir més experiència a la lliga i sense 
un joc brillant però amb més saber fer pista 
i la brillant actuació de l’MVP de la cate-
goria, Josep Hanley, que va fer 25 punts 
per 31 de valoració, va endur-se el triomf 
de Badalona. El vinculat verd-i-negre va 
encaixar un 0 a 7 al primer quart que ja 
va donar els primers rèdits a l’Oviedo. La 
diferència es trobava en l’encert exterior. 

Rodríguez (2), Pumprla (6), Corbacho 
(22), Kendall (10), Junyent (9) -cinc ini-
cial- Hummel (18), Dewar (12), Bufford 
(2), Mejri (2), Luz (4).

89
Fisher (16), Quezada (-), Tomàs (2), Ga-
ffney (28), Barrera (6) -cinc inicial- Trias 
(-), Llovet (2), Ventura (4), Oliver (6), 
Savané (9), Kuzmic (10).

FIATC JOVENTUT 

87

BLUSENS MONBUS

El Fiatc Joventut torna a 
fer de Dr Jeckyll i Mr Hyde 

La irregularitat de la Penya no deixa de 
sorprendre. A part que l’equip no és el 
mateix a casa -on només ha perdut dos 
partits- que a fora -tan sols n’ha guanyat 

Joventut i polítics 
es tornaran 
a reunir la 
setmana que ve
Responsables del Joventut i dels grups 
municipals de l’Ajuntament es tornaran 
a reunir la setmana que ve per tractar la 
delicada situació de la Penya. El tema a 
debatre és el pagament de l’IVI municipal 
del Màgic que ha d’afrontar la Fundació 
Capital Europea del Bàsquet, participada 
per l’Ajuntament i els clubs de la ciutat, 
que és la propietària dels terrenys on hi 
ha el centre comercial. En cas d’haver-se 
sol·licitat a temps, una organització sense 
ànim de lucre pot quedar exempte d’aquest 
impost, però no ha estat el cas i la Fun-
dació deu l’IVI dels dos últims anys amb 
el recàrrec corresponent. Per aquest motiu, 
els diners que té la Fundació i amb que la 
Penya compta per aquestes dates en el seu 
pla de viabilitat, de moment estan conge-
lats. La situació no és fàcil pel club verd-
i-negre que ha d’afrontar en breu un dels 
pagaments als crèdits contra la massa, que 
són aquells deutes que ha generat des que 
ja no està en concurs de creditors, i que ha 
d’atendre forçosament. Club i forces políti-
ques ja s’han reunit aquesta setmana sense 
haver pogut trobar una solució concreta 
per un tema delicat que, evidentment, no 
pot saltar-se la llei.

Foto: ACBPhoto

un-, també és capaç de ser un altre dins 
del propi partit. Els verd-i-negres es van 
veure superats pels primers minuts de 
l’Obradoiro, que va practicar un joc seriós 
amb poques errades i va trobar en l’encert 
de Corbacho -14 punts al primer quart- la 
manera d’obrir escletxa (26 a 42). Però tot 
i que els jugadors de la Penya es poden 
veure superats davant d’un bàsquet dur, 
també són capaços de deixar bocabadat a 
qualsevol amb el seu encert puntual. Un 9 
a 0 iniciat per Fisher i en el que ràpidament 
s’hi va apuntar Ehambe, va retallar la dis-
tància per deixar el partit obert a la mitja 
part (37 a 43). Els gallecs no ho van pair 
bé i la Penya no va tenir problemes per 
capgirar el marcador i deixar l’Obradoiro 
estabornit. A dos minuts pel final, la Penya 
guanyava per 15 punts (87 a 72), però es 
va destensar i va deixar que l’Obradoiro se-

El Fiatc Joventut va quedar fora de la copa del rei a una sola victòria de la classificació. Una 
autèntica llàstima tenint en compte que a l’estiu els objectius que es plantejaven a la Penya 
eren clarament la permanència després de baixar al límit el pressupost. Una llàstima perquè 
pels amants al bàsquet -i a Badalona n’hi ha moltíssims- anar a la copa va més enllà del 
què és guanyar o perdre la competició. L’ambient que es respira és únic i més en una ciutat 
petita com Vitòria on tothom es troba a diferència d’altres edicions que s’han fet, per exem-
ple, a Madrid i que no es viu l’ambient de copa enlloc. Aquesta edició de la copa també era 
especial perquè fa pocs anys la Penya es va proclamar campioina a Vitòria, la seu d’aquest 
any del torneig del KO i sobretot perquè a Gasteiz es parla el mateix idioma que a Badalo-
na: bàsquet. El Baskonia ha sabut agafar l’escènica del seu club per professionalitzar-lo al 
màxim i ser una referència d’autogestió. Aquest és el camí. Però la Penya, tot i que com a 
club no serà a la copa, sí que hi serà aquesta escènica del Joventut. I de quina parlem? La 
de formació. La clau. La de planter. Cap equip de l’ACB pot dir que en aquesta pròxima copa 
del rei hi tindrà un representant exverd-i-negre en tots els vuit equips: Rudy Fernández (Ma-
drid), Zan Tabak i Josean Querejeta (Caja Laboral), Pau Ribas (València), Pedro Martínez 
i Joaquim “Pistol” Costa (Gran Canària), Todorovic, Huertas, Julbe, David García (Barça), 
Àlex Mumbrú i Raül López (Bilbao Basket), Henk Norel (CAI Saragossa) o Carl English 
(Estudiantes). Quin altre equip ho pot dir això? Cap. Des de jugadors, a entrenadors fins i 
tot presidents han estat en el Joventut. 
Capítol apart és la minicopa. Es farà al final? L’any passat va haver de ser el Barça (organit-
zador de la copa) qui va subvencionar la minicopa. Aquest any serà el Caja Laboral? El què 
és trist és que hi hagi una competició d’aquest tipus i els equips infantils es classifiquin 
només si el primer equip ho fa. Evidentment alguna norma s’ha de posar i la fórmula és que 
hi van els vuit equips infantils dels vuit equips ACB que s’han classificat. Però no és estrany 
que el millor planter de l’ACB, la Penya, no hi sigui? Tan que es copia d’altres competicions 
perquè no es copien allò tan maco que té l’Eurolliga que és diu invitació pels equips bons 
que es queden fora poder-los convidar? Només és una proposta.

La Penya “serà” a la Copa del rei 
de Vitòria però no a la Minicopa  

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Jugadors RECOMANABLES
1.- Fisher: En forma i amb bon calendari per sumar. Granger té bon partit.
2.- San Emeterio i Vassileiadis són fixes. Kirksay sembla que es recupera.
3.- Hamilton. M’agrada el seu partit. Tay Williams si Triguero és baixa.

Jugadors a EVITAR
1.- Llull. Desencertat en el tir de 3 i Rodriguez li treu minuts.
2.- Nocioni. Passa un mal moment en quant a valoració.
3.- Doellman. Molta rotació al València. Mirotic igual, no 
té molts minuts.

Els mànagers guanyadors del sorteig de Novembre
i Desembre son Elisaa i Guillemdolchi

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

guís somniant. Després d’una jugada con-
fusa, en què un àrbitre va reconèixer que 
va xiular sense voler, Rodríguez va poder 
forçar la pròrroga, però va fallar.

Amb jugades aïllades de Barrera i amb dos 
triples de Vives i Caven, els pratencs van 
arribar a la mitja part amb tot obert (37 a 
38). A la represa, novament el puntual en-
cert exterior de l’Oviedo va obrir una nova 

escletxa (42 a 51). El Prat va eixugar la 
diferència amb una defensa zonal 3-2 i la 
inspiració d’en “Piru”, però Macia i Hanley 
van tornar a posar les coses al seu lloc en 
els minuts finals.
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 CF BADALONA - VALÈNCIA B LA PRÈVIA

23a Jornada del grup tres del Campionat de Lliga de la 2a Divisió B - Camp del Centenari - Diumenge 20/01/13 a les 12.00 - Àrbitre: Cruz Quintero (col·legi tinerfeny)

Després de tres jornades molt com-
plicades, el partit d’aquest diumenge 
a casa contra el València Mestalla 

cia és ara un conjunt molt més bel·licós 
i competitiu. A més, el Centenari és un 

sembla propici per recuperar sensacions 
positives i encetar una nova ratxa de re-
sultats favorables. Els d’Albert Càmara 

acumulen cinc partits sense vèncer. Des 
que el passat dia dos de desembre l’equip 
va superar a domicili al Llagostera, tot 
han estat empats o derrotes. 
Malgrat la delicada situació classifica-
tòria del filial valencianista, el partit de 
diumenge no serà pas fàcil. Els de Paco 
López arribaran al Centenari després 
d’una derrota contra el Nàstic a Paterna 
que va trencar una ratxa de vuit partits se-
guits sense caure. Els valencianistes van 
reaccionar a temps, perquè el descens era 
més una certesa que una amenaça a tenor 
de la seva trajectòria en el primer terç de 
temporada. Acostumant el joc a les de-
mandes de la categoria, el filial del Valèn-

camp que normalment se li dóna bé al 
conjunt valencià.CF BADALONA

Entrenador Albert Càmara

Sobregrau

Gabri

Bueno

Robert

J.Moreno Xavi M.

Sergi
Marcelo Gallardo

Marcos

Joaquin

VALÈNCIA B
Entrenador Paco López

Armiche

Lozano Molina Cortell

Fede Portu

Salva Tano Delgado Quintanilla

Felipe

El moment de retrobar el triomf

  Equip  PTS GF GC

 1. Olímpic 44 24 10
 2. Llevant B 41 33 19 
 3. Alcoià 39 31 16
 4. Huracán 38 24 13
 5. L’Hospitalet 36 35 17 
 6. Reus 32 26 22
 7. Sant Andreu 32 18 16
 8. Prat 30 22 16
 9. Atlètic Balears 30 23 21
 10. Ontinyent 29 15 20
 11. Vila-Real B 27 23 24
 12. Badalona 26 19 19
 13. Nàstic 25 19 18
 14. València B 25 21 30
 15. Llagostera 24 26 26
 16. Espanyol B 24 19 25
 17. Constància 21 14 21
 18. Mallorca B 20 15 25
 19. Binissalem 17 13 31
 20. Oriola 15 16 26
21. Yeclano 13 12 33

Classificació 2a B GRUP 3

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

Propera Jornada

Resultats darrera Jornada

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

La zona defensiva, gran 
perjudicada per les baixes
Càmara i el seu cos tècnic estan travessant 
en les últimes setmanes una complicada 
situació. Les baixes s’acumulen i minven 
el potencial d’una plantilla que ja d’entrada 
era curta d’efectius. D’entre totes les línies, 
la defensa està sent la gran damnifica-
da per aquesta encadenada i dissortada 
sèrie de lesions i sancions. Precisament, 
la parcel·la del camp més justa de recan-

vis. De fet, l’absència de tres titularíssims 
com Ferrón, Pelegrí i Bermudo ha obligat a 
l’entrenador a inventar-se una nova defen-
sa -d’absolutes circumstàncies- pels dos 
últims partits. 
En ella, Sergi Pérez s’ha reinventat com a 
lateral, Sobregrau s’ha vist obligat a jugar 
a cama canviada i Marcelo acompanya al 
centre a l’únic titular, Gallardo.

Un gran Alcoià no permet sorprendre
Si el debut de la lliga va ser rodó, el de la 
segona volta va ser-ho també. Però aques-
ta vegada, el botxí  de llavors va passar a 
ser la víctima d’ara i l’afectat del primer dia 
de curs ha estat el nou triomfador. L’Alcoià 

El Collao
Unai Alba Marcos
Devesa Sergi Pérez (Canario 76’)

 Selvas Pablo Gallardo
Óscar Marcelo
Alcántara Sobregrau
Fran Piera (Arkaitz 88’) Javi Moreno
Pereira (Edison 83’) Joaquin 
Javi Lara  Cortés (Grasa 66’)
Tacón  Robert
César Remón   Manolo Bueno
David Torres  Gabri (Juanma 88’)

Asier Garitano Albert Càmara
Àrbitre:Villena Contreras (Castella la Manxa)
GOLS: 1-0, Javi Moreno (pp) (minut 51); 
2-0, Selvas (minut 81)
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ALCOIÀ               BADALONA
va tornar-li al Badalona el 2-0 del pri-
mer compromís del curs. I ho va fer, 
a més, amb la mateixa contundència i 
brillantor amb què els de Càmara van 
vèncer als alacantins en la primera 
volta. 
L’equip d’Alcoi necessitava els tres 
punts per no caure de la zona de pro-
moció a Segona. Va dominar i va gau-
dir d’infinitat d’ocasions durant la pri-
mera part. La falta de punteria i l’encert 
de Marcos només van servir per dilatar 
una mica la resolució. Ja en la sego-
na meitat, un gol de Javi Moreno en 
pròpia porteria i un segon de Selvas 
van donar tres punts justos a un Alcoià 
força superior.

Els alacantins 
van trobar 
recompensa al 
seu domini amb 
dos gols a la 
segona meitat
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Jordi Quintillà 
arriba cedit del 
Barcelona B

Reforçar la plantilla en aquest mercat 
d’hivern no va convertir-se en necessitat 
fins que es va conèixer l’abast de la greu 
lesió que tindrà a Samuel Bayón fora dels 
terrenys de joc pel que resta de temporada. 
Llavors, la secretaria tècnica va adonar-se 
que un fitxatge per completar la plantilla, 
per donar competitivitat als entrenaments 
i per insuflar una mica d’originalitat i sor-
presa al grup seria d’allò més favorable i 
positiu. 
Així va ser com després de rastrejar amb 
paciència i deteniment les possibilitats 

existents per suplir a Bayón, a finals de la 
setmana passada es va arribar a un acord 
amb el FC Barcelona perquè el migcampis-
ta del filial Jordi Quintillà arribés cedit al 
Badalona fins a final de curs. 
El jove valor blaugrana ja va viatjar amb 
l’equip pel partit de diumenge a Alcoi. 
Quintillà és natural de Lleida i va arribar en 
edat juvenil al Barça fa tres temporades. El 
passat estiu, després d’una gran campan-
ya al Juvenil, va donar el salt al filial. Però 
l’excedent de talent al Barça B l’han obligat 
a venir cedit al Badalona.

Olímpic, Huracán i Alcoià 
deixen l’equip estancat
El calendari plantejava al Badalona una 
important prova de foc. En tres setmanes 
determinaria a partir dels seus resultats si 
calia desil·lusionar-se definitivament de 
la remota opció del play-off per centrar-se 
en buscar una còmode situació en la zona 
tèbia de la classificació. 
L’equip encadenava en tres jornades la 
visita al Centenari de l’Olímpic (el líder) 

i dos viatges consecutius a terres valen-
cianes per jugar contra l’Huracán (quart) 
i l’Alcoià (tercer). Els de Càmara van 
tancar la primera volta amb un bon em-
pat a casa contra el líder i una esperada 
derrota a domicili contra l’Huracán. Al 
camp de l’Alcoià, diumenge, va acabar de 
clarificar-se que el pas per les muntanyes 
pirinenques ha deixat al Badalona a molts 

minuts del grup de favorits. 
En aquestes tres jornades s’ha evidenciat 
que la plantilla del Badalona, per molt 
compensada i competitiva que pugui arri-
bar a ser, no té la brillantor de què sí po-
den presumir els millors de la categoria. 
Així doncs, aquesta sèrie d’enfrontaments 
han estancat al Badalona per col·locar-lo, 
i deixar-li clar, quina ha de ser la seva 
lluita. L’equip està a dotze punts del quart 
i només té cinc per sota al dissetè. Contra 
el València B comença la lliga del Bada-
lona, doncs. 

Sant Gabriel Femení

I ara, a resistir tot el que 
es pugui a la zona Copa
El Sant Gabriel va començar el 2013 amb bon peu, 
amb una victòria que sempre va bé a la mentalitat 
de l’equip a l’hora de començar un any. El triomf 
de diumenge passat contra el València (1-0), en 
què les de Taka van saber ser efectives i aguantar 
l’empenta d’un combatiu equip valencianista -que 
va jugar una estona amb superioritat numèrica- va 
valdre tres punts d’or que han permès que, ara, 
l’equip estigui a un sospir dels vuit primers clas-
sificats, la zona que dona accés a jugar la Copa de 
la Reina en acabar la lliga. De fet, les de Sant Adrià 

tenen els mateixos punts que Huelva o Levante Las 
Planas, però pitjor diferència de gols. Així, mar-
car, guanyar i esperar les ensopegades d’aquests 
equips són els objectius de les adrianenques, que 
aquest cap de setmana tenen un desplaçament sem-
pre complicat, tot i que la Real Sociedad d’enguany 
no sigui tant potent com la d’altres temporades. De 
fet, les donostiarres han estat capaces d’empatar 
recentment a casa contra Rayo o Espanyol, però 
també de perdre fins a quatre partits a la seva ciutat 
esportiva de Zubieta. 

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 44 56 12
 2.  Atlético Madrid 41 42 9
 3.  Barça 37 46 10
 4.  Llevant 35 29 14
 5.  Rayo Vallecano 31 44 23
 6.  Espanyol 27 23 15
 7.  P. Saragossa 26 35 46
 8.  Huelva 22 26 26
 9. Levante L.P. 22 25 28
 10. Sant Gabriel 22 22 29
 11. Sevilla 19 20 26
 12. Valencia 18 18 28
 13. Real Sociedad 16 23 26
 14. Collerense 15 24 43
 15. Llanos Olivenza 7 15 42
 16. Lagunak 0 1 72

Classificació 1ª Divisió

Tres dels actuals 
ocupants de la 
promoció han 
provocat que el 
Badalona només 
sumi un punt 
sobre els últims 
nou possibles
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Poliesportiu

Tres ors, una plata i un bronze per 
les promeses del CTT Badalona

Els Dracs i l’Argonautes 
prometen espectacle en 
l’obertura del curs

Dissabte (15 h.) es disputa al Camp Municipal 
de Montigalà els actes que tancaran la cele-
bració del 25è aniversari dels GAP Badalona 
Dracs amb la disputa del XVII Trofeu Ciutat de 

Badalona-X Memorial EstebanPérez. El partit 
escollit podria ser ben bé un matx de l’ Euro-
bowl perquè s’ha triat un rival europeo, l’equip 
francès dels Argonautes Aix en Provence, que 

compta a les seves files amb jugadors inter-
nacionalsdel país gal com Fabien Ducousso, 
Bounouar Mellak, Cedric Cotar i Samuel Ra-
ffaillac o la recent incorporació de Tony Smith, 
que el curs passat va  als Osos Rivas de Ma-
drid. Serà el primer partit que disputaran els 
Gap Badalona Dracs a casa d’aquesta tempo-
rada després de jugar-se les dues Copes fora i 
el públic podrà tornara veure els seus jugadors 
i també les noves incorporacions. Els Dracs i 
els Argonautes ja es van enfrontar el 1999, en 
el primer any dels badaonins en la seva aven-
tura per l’Eurobowl amb qui van perdre a Aix 
en Provence (30-13) Pels dos equips el partit 
servirà com a prova final abans de que comen-
cin les seves respectives lligues domèstiques. 
Els GAP Badalona Dracs és desplaçaran en la 
primera jornada, el dia 26 de gener, al camp 
dels actuals subcampions de LNFA Élite, els 
Osos Rivas que el curs passat va deixar fora 
de les semifinals per un punt als badalonins. 
Després del partit els júniors dels Dracs dis-
putaran la tercera jornada de la LCFA JR contra 
l’Argentona Bocs a les sis de la tarda.

El planter del Club Tennis Taula Badalona no va 
fallar aquest cap de setmana al Campionat de 
Barcelona d’Edats, que reuneix als 24 millors 
jugadors de cada categoria i va triomfar deixant 
clar que s’està fent molt bé la feina en l’entitat ba-
dalonina. Carlos Sànchez va signar un doblet en 
juvenils, al proclamar-se campió en categoria in-
dividual i també en dobles, fent parella amb Mat-
suoka de l’Igualada. Adrià Fernàndez i Pau Lloret 
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  Equip  G P

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

Classificació

Natzaret - Salt                   72-76

Arenys- Prat B                    76-78

Sant Cugat - Mataró                  98-70

Santa Coloma - UBSA 70-68

Figueres - Sant Josep 91-79

El Masnou - Montgat                    106-90

Quart - Mollet                   93-77

Barberà- Blanes 85-64

Resultats 14a Jornada

 UBSA  - Sant Cugat

  Prat  B -  Quart

 Mataró  -  Arenys

 Arenys  -  Montgat

 Mollet B -  Natzaret

 Sant Josep -  El Masnou

                                     Montgat -  Barberà

 Salt -  Figueres

Propera Jornada (15)

Els equips de la comarca pateixen en la 
jornada després de l’aturada de Nadal
27 dies més tard, la pilota de la Copa 
Catalunya ha tornat a rodar. Gairebé un 
mes d’aturada en motiu de les festes han 
fet de la tornada de Nadal, que ja és difí-
cil cada any, un autèntic drama. Tot i que 
tots els equips de la comarca han seguit 
treballant aquests dies, només Sant Josep 
i Natzaret han pogut organitzar un amis-
tós per posar-se a prova abans de tornar 
a competir, i tots dos, com 5 dels 6 equips 
del territori, han acabat perdent. Només va 
aconseguir el triomf el Santa Coloma al 
derbi contra l’UBSA, en un partit lent 
i travat, típic d’aquest tipus de jornades. 
Els colomencs van acabar enduent-se el 
partit a la pròrroga contra un rival que va 
mostrar símptomes de millora respecte 
la primera part de la lliga. L’UBSA és un 
dels únics equips que s’ha beneficiat de 
l’aturada i que ha oxigenat el cap d’alguns 
jugadors que no estaven al seu millor 
nivell. A més, el reforç de David Díaz ha 
acabat d’equilibrar l’equip, que sembla 
que recupera la millor versió de Carce-
ller. Amb aquests ingredients, els de Xavi 
Castillo van portar el ritme del partit en 
tot moment, però el Santa Coloma va ma-
nar en el marcador encadenant moments 

d’encert puntual amb una defensa sòlida. 
L’UBSA es va aferrar al partit i va forçar la 
pròrroga però els petits detalls i l’actuació 
de Marc Balagué (17 punts i 12 rebots, 7 
ofensius) van acabar decidint. 
El Natzaret no pot amb tot
El Natzaret va tornar a demostrar que al 
pavelló dels Països Catalans és un dels 
equips més competitius de la lliga. Sen-
se Balcells, Belmonte i amb la lesió de 
Montón al minut 2, va competir 45 minuts 
sense rotació exterior contra el Salt, una 
de les millors defenses de la lliga. Els ba-
dalonins van sortir com és habitual a casa, 
marcant diferències amb la pressió a tota a 
pista que ja han registrat com a pròpia (10 
a 4). Només Torrent, que va acabar amb 26 
punts, mantenia els seus anotant-ne 12 al 
primer quart (20 a 17). El relleu el va trobar 
en Carles Nadal, que amb la mà calenta, 
va capgirar el marcador a la mitja part (31 
a 38). Adrià Burguet va mantenir el nivell 
d’encert des de 6,75 (38 a 47), però el Nat-
zaret va tornar al partit amb l’actuació de 
Charles i Zudaire (46 a 49) i va noquejar el 
Salt (60 a 52) amb prou minuts per recu-
perar-se. Ho va fer de la mà de Xevi Torrent 
que va anotar els últims punts gironins 

abans d’arribar a la pròrroga. Charles va 
tenir el triomf a la seva mà amb dos tirs 
lliures, però els va errar i Torrent va forçar 
la pròrroga en la que el Salt va anotar els 
seus 13 punts des del tir lliure.
El Sant Josep cau contra un rival 
directe
El Sant Josep també es va veure afectat pel 
síndrome postnadal i va caure a la pista 
de l’Adepaf Figueres, que està en zona de 
descens directe. A més, els gironins es-
trenaven entrenador, i com l’UBSA, han 
descasat mentalment aquests dies. Amb la 
mateixa filosofia de joc ofensiu però amb 
més encert no va donar opció als parro-
quials. Juanola (26 punts) i Vallmajó (21 
de valoració) van ser els botxins.
El Masnou sorprèn al Montgat
El Montgat va caure a la pista d’El Mas-
nou en un partit d’alta anotació (106 a 90). 
Els locals van tenir la mà calenta durant 
tot el partit i a part dels 29 punts de Chus 
Corella, 5 jugadors més el van acompan-
yar amb 10 o més punts. El Montgat ho 
va intentar ajustant la defensa del tercer 
quart, però el Masnou va tornar a estar in-
tractable a l’últim quart en el que va anotar 
36 punts.

van arribar a la final en alevins i benjamins, res-
pectivament, però amb sort diversa. Fernàndez 
va tornar a pujar al calaix més alt en desfer-se 
de tots els seus rivals, mentre que Lloret va 
estar a punt de forçar el desempat davant d’un 
rival teòricament superior. La sorpresa la van 
donar Toni Asensio i Gabriel Ruiz a l’aconseguir 
la medalla de bronze en dobles alevins jugant a 
un gran nivell i sobreposant-se a errors arbitrals.
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Rubèn Pozo (Pereza), Sant Andreu 
Jazz Band, Sara Pi i Enma Lewis & The 
Fireballs seran els caps de cartell del 
festival solidari AupaPau, certamen 
benèfic que se celebra aquest dissabte, 

19 de gener,  al carrer Sant Anastasi, a 
la plaça de la Vila i al Teatre El Círcol 
de Badalona. També hi haurà tallers i 
inflables per a nens; a la tarda es durà a 
terme el pregó, a càrrec de Tomàs Mo-

lina, a la plaça de la Vila, i l’artista Ju-
dith Themistanjioglus pintarà un mural 
amb la pau com a motiu principal. El 
festival pretén ser una reivindicació de 
pau i justícia social i tota la gent que hi 

participa col·labora sense cap ànim de 
lucre. El tret característic de l’Aupapau 
és que per participar i/o poder assis-
tir a qualsevol acte simplement s’ha 
de fer una aportació de menjar. En les 

seves tres anteriors edicions ja s’han 
recollit més de 2.000 quilos de men-
jar; l’objectiu de dissabte és superar la 
tona, xifra que quasi es va assolir l’any 
passat. 
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El centre de 
Badalona 

acull un 
festival per 

recaptar 
aliments amb 
un cartell de 

luxe

Aquest diumenge, 20 de gener, a les 11 
hores, hi haurà una visita comentada 
a l’exposició Art i Guerra, del Museu 
de Badalona. Tot seguit, a les 12, es 
col·locarà una placa dedicada a Joaquim 
Folch i Torres al número 43 del carrer de 

Fluvià. L’escriptor, pintor i historiador 
Joaquim Folch i Torres va tenir un paper 
fonamental en la salvaguarda del patri-
moni artístic català durant la Guerra Ci-
vil. Mort a Badalona l’any 1963, va viure 
en aquest immoble del carrer de Fluvià, 

motiu pel qual l’acte d’homenatge es farà 
al pati interior de la casa. L’exposició Art 
i Guerra, destrucció, espoli i salvaguar-
da del patrimoni durant la Guerra Civil 
romandrà oberta al Museu de Badalona 
fins al proper 27 de gener.

Homenatge badaloní a Folch i Torres
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La Comissió de Festes 
comença a debatre les 
properes celebracions

Nova edició de L’Hora de 
la Poesia al Betúlia
El proper 24 de gener començarà una 
nova edició de L’Hora de la Poesia 
a l’Espai Betúlia, conformada, fins el 
6 de juny, per un total de set acti-
vitats vinculades amb aquest gènere 
literari. El programa recull les múl-
tiples formes amb què es presenta 
la poesia en l’actualitat. El cicle de 
L’Hora de la Poesia inclou actes més 
tradicionals i convencionals com la 
presentació del darrer llibre de Mi-
reia Vidal-Conte, 5 cm (la cicatriu), 
el 24 de gener, o l’últim número de 
la revista poètica Caravansari, el 
31. També té lloc per a noves for-
mes d’expressió poètica, a través 

La programació del cicle gener-juny 
als teatres municipals de Badalona 
comença aquest diumenge, dia 20, 
amb el muntatge familiar de la Xarxa 
Per un instant, que reuneix a dues 
companyies teatrals badalonines de 
llarga trajectòria. La Tresca i Xirriqui-
teula seran les encarregades d’aixecar 
el teló del Zorrilla amb un espectacle 
musical proper, ple de tendresa i sentit 
de l’humor.
En Jordi, en Toni i en Claudi mostren 

els seus records, els seus somnis, 
les seves dèries i, sobretot, les seves 
cançons. I és que La Tresca i Xirriqui-
teula Teatre, companyia que ha obtin-
gut diferents premis de teatre familiar, 
feia temps que s’anaven fent l’ullet i 
s’admiraven. Ara, amb aquest especta-
cle, s’han donat la mà i han fet un salt 
cap endavant.
El resultat és un concert familiar que 
treurà el somriure de grans i petits, 
diumenge, a partir de les 19 hores.

El cicle gener-juny 
de teatre aixeca el 
teló al Zorrilla

La Comissió de Festes de Badalona posa 
fil a l’agulla i encara aquest cap de set-
mana la segona sessió plenària des que 
va ser creada aquest estiu arran de les 
festes d’agost. Totes les entitats que en 
formen part es donaran cita a l’Aspirantat 
de Sant Josep per tal de començar a de-
batre les activitats que s’haurien de dur 

de la música o en recitals, i xerrades 
d’escriptors com Paco Fanés. 

durant les festes, on s’haurien de fer i 
quina durada haurien de tenir. A més, la 
coordinadora passarà revisió dels recur-
sos i materials que disposen entre totes 
les associacions, de les polítiques de 
comunicació i del funcionament de les 
subcomissions de Carnestoltes i de les 
festes de Maig.

Foto: festes-maig.com
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