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Algú haurà de pagar les obres
La reparació de les humitats en el pis de l’excoordinadora del PP, Julia Sánchez, i altres 36 treballs
més, per valor de 213.000 euros, hauran de recaure sobre l’Ajuntament, David Gómez o Sánchez
Després que dues empreses de reformes
i construccions reclamessin fa unes setmanes la liquidació de factures d’obres
realitzades a la ciutat per valor de quasi
800.000 euros, de les quals l’Ajuntament
assegurava no saber-ne res, ha aparegut
una tercera constructora en escena. Es
tracta de Demon Engineering, que a finals
de desembre va remetre al consistori un
informe en el que detalla un conjunt de
37 treballs realitzats a diferents dependències, per valor de 213.000 euros, dels
quals exigeix el pagament. El període
de contractació dels treballs comença el
novembre de 2011 i arriba fins el passat
2012 i els encàrrecs estan duts a terme
a 10 espais diferents, responsabilitat
de diferents membres de l’equip de govern d’Albiol. Per sobre de tot, però, el
que més crida l’atenció és una una obra
realitzada al carrer Pablo Iglesias de
La Salut, d’uns 13.000 euros de cost,
en una direcció que coincideix amb el
domicili particular de la ja excoordinadora del barri, Júlia Sánchez, càrrec de
cofiança de designació política per part
de Garcia Albiol, cessada el divendres
passat. Demon Engineering va reparar
unes humitats a casa seva, segons la
versió de l’Ajuntament, per recomanació
de David Gómez, i l’empresa va falsificar
la factura, remesa tant a l’assegurança de
l’excoordinadora com al consistori. El re-

Tot indica que
la responsabilitat i
culpabilitat del cas
s’haurà de dirimir
als jutjats
Sumades les
factures que
tres empreses
reclamen al
Consistori, la xifra
arriba al milió d’€
gidor tránsfuga nega que Demon hagi duplicat mai la factura i afirma que tot plegat
és un muntatge del govern per espolsar-se
les culpes. Gómez admet haver encarregat
les obres, però insisteix en què sempre
per ordre d’altres membres de l’executiu
i que l’alcalde n’estava al corrent. La
constructora, per la seva part, manté que
tot s’ha fet legalment i està estudiant la
possibilitat de prendre mesures legals

per defendre’s. L’Ajuntament ja ha iniciat
una auditoria de tots els treballs realitzats
per comprovar si el seu valor de facturació és real. Albiol, a més, confirma que
el govern municipal no descarta prendre
mesures legals més enllà de l’Oficina
Antifrau. Tot plegat resulta un foc creuat
que té, de fons, una qüestió molt clara:
existiexen unes obres realitzades que
s’han de pagar. La situació sembla indicar

L’oposició no creu la versió d’Albiol i
guanya força l’hipotètic canvi de govern
En conjunt, l’oposició mostra la seva
incredulitat davant les explicacions i
afirma que Badalona haurà d’acabar
pagant “bona part d’això”. El president
d’ICV-EUiA, Carles Sagués, no creu
possible que ningú sapigués res de
tots els treballs i que hagin tardat un
any en adonar-se’n. “Com es pot fer
tant malament?!”, exclamava indignat
durant el ple extraordinari de dimarts
l’ecosocialista, que demanà la dimissió de Garcia Albiol.
El líder de CiU, Ferran Falcó, considera

que els estan “enredant” i que “només es
busquen responsabilitats quan les coses
surten a la premsa”. El convergent creu
que el cas “s’haurà de dirimir als jutjats”,
perquè, després de les acusacions, diu,
“Demon es defensarà” i el govern haurà
d’assumir-ho. “Que tinguin sort”, conclogué Falcó la seva intervenció de dimarts.
El president del PSC, Jordi Serra, va subratllar que l’executiu local no va dir “la
veritat” en el primer cas d’obres irregulars i això afegeix “encara més dubtes”.
Segons el socialista, “si les obres s’han

fet, s’hauran d’acabar pagant”. Serra va
qualificar de “desgavell” el govern del PP
i reafirmà la necessitat de plantejar una
“alternativa” que es faci amb l’alcaldia.
I és que sembla que la situació empenyi
cada cop amb més força als tres grups a
arribar a un acord per consumar la moció
de censura.
Una altra de les exigències exposades
durant el ple extraordinari per l’oposició
fou la dimissió del regidor de La Salut,
Salvador Lerma, responsable directe de la
coordinadora cessada, Julia Sánchez.

que serà un jutge el que dicti sobre qui
ha de recaure la responsabilitat i qui ha
d’assumir els costos: l’Ajuntament, és a
dir, els ciutadans de Badalona, el regidor
tránsfuga David Gómez, si es demostra
que realment ell és l’únic culpable, o, en
el cas del pis de l’excoordinadora, la pròpia Julia Sánchez –de la seva butxaca, a
través de l’asseguradora o el propietari
del pis veí que li va causar les goteres-.

Albiol carrega
tota la culpa a
l’ex del PP, David
Gómez; ell acusa
més regidors
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El Carrefour badaloní
L’oposició obrirà converses
per derrocar el govern d’Albiol ven productes que són a
punt de caducar al 50%

Els tres grups
negociaran un
acord de govern;
no hi ha dates
fixades encara

L’hipermercat Carrefour situat al Centre
Comercial Montigalà de Badalona ha encetat una iniciativa que consisteix en vendre
amb un 50% de descompte aquells productes que es troben a pocs dies d’assolir
la seva data de caducitat. A diferents emplaçaments de les instal·lacions, com ara
a la secció de carns o la de peixos, hi ha
un petit espai on es poden trobar aquests
aliments, marcats amb un distintiu del
50% de descompte: “Producte fresc per
consumir avui”. La idea està plantejada
amb l’objectiu de minimitzar al màxim la
quantitat de menjar que els establiments
comercials llencen. Segons les estimacions de l’hipermercat badaloní, pràctica-

CiU no es vol
precipitar i avisa
del perill de fer
d’Albiol “un màrtir”
PSC, CiU i ICV-EUiA obriran una negociació per parlar d’una possible alternativa
de govern. Aquesta és la conclusió extreta
després que la passada setmana la moció
de censura tornés a convertir-se en un tema
candent d’actualitat. Només resta conèixer
el calendari, que es definirà quan cada força
resolgui els seus respectius debats interns.
CiU no vol precipitar les coses. El líder
nacionalista a Badalona, Ferran Falcó, insisteix en què s’han de sospesar molt els
arguments; admet que el PP està en una
“situació molt complicada per acabar mandat”, però subratlla que s’ha de presentar

“una proposta ferma de ciutat que la població comparteixi”. La clau de la qüestió, diu,
és no convertir l’actual batlle en un màrtir i
donar-li força de cara a les properes eleccions. “Volem arribar a un acord amb la
resta de forces, però això no garanteix que
ho aconseguim”.
El PSC, per la seva part, ho té clar: “Si estem d’acord en el diagnòstic, no pot ser tant
difícil trobar una solució”. El president local,
Jordi Serra, considera que no han de “tenir
por d’una persona incapaç de governar la
ciutat”, i deixa de costat els comptes electorals perquè, diu, qui és crema “és Badalo-

ment la meitat d’aquests productes acaben
tenint sortida. Un dels exemples més clars,
diuen, és que la nevera de les carns al 50%
de descompte queda buida en poques hores. Aquesta iniciativa s’adhereix a la campanya municipal A Badalona no es llença
el menjar, originada arran d’una moció
aprovada per unanimitat pel Ple del passat
octubre on, entre altres coses, es demanava que l’Ajuntament establís convenis de
col·laboració amb botigues d’alimentació
de la ciutat. La iniciativa també es tradueix
en què els productes que no es vendran,
perquè per exemple tenen la capsa trencada, però estan en bon estat, es destinen al
Banc dels Aliments.

na”. Serra ha afegit que al PP se li ha acabat
“el joc brut del ‘fora romanesos’ perquè no
tenen credibilitat” i que “en un any i mig de
govern han batut rècord de desastres”.
Iniciativa encara ha de consensuar amb
EUiA la possibilitat del canvi. El president
del grup municipal, Carles Sagués, afirma
que el PP està cada cop més “deteriorat” i
que cal negociar una alternativa de govern.
En referència a les declaracions de la presidenta badalonina d’Iniciativa, Aïda Llauradó,
que va manifestar que no vol a Falcó com alcalde, Sagués va respondre divendres passat que no han “parlat d’alcaldes encara”.

Les ajudes pels llibres
segueixen sense arribar
Fonts municipals expliquen que els diners han d’arribar
properament, però que no hi ha una data fixada
Els diners que el govern municipal té previst destinar
a donar ajudes per costejar una part dels llibres de text
dels nens de la ciutat sembla no arribar. Al setembre,
l’Ajuntament va explicar que els recursos no eren suficients per finançar la gratuïtat dels materials escolars, tal
i com havia promès el PP durant la campanya electoral,
i que només podria pagar una part dels mateixos. Les
ajudes econòmiques havien d’arribar a finals del primer
trimestre de curs, segons assegurava al setembre el regidor d’Educació, Juan Fernández. Amb el segon trimestre
iniciat, molts pares i mares es pregunten si, finalment,
rebran l’aportació monetària o no. Fonts municipals expliquen que encara no hi ha hagut novetats i que esperen

rebre els diners properament, tot i que no hi ha una data
fixada. En uns dies, expliquen, s’informarà les famílies
del procediment a seguir per cobrar les ajudes. Tal i com
el Consistori va informar, les aportacions oscil·laran entre
els 40 i 105 euros, i en seran beneficiaris els escolars
de primària, secundària obligatòria i educació especial
dels centres públics i concertats de Badalona. Les quantitats dels ajuts per cada alumne seran de 40 euros per
als estudiants d’educació especial, 60 per als d’educació
primària i 105 per als d’educació secundària. Els pares,
mares o tutors hauran de signar un compromís de retorn
dels llibres a final de curs per tal que aquests puguin ser
reutilitzats els cursos següents.
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El Sant Josep recapta diners El PSC carrega contra
per evitar el seu tancament la “manipulació” dels
El centre celebrarà una gran diada el proper dia 2 de febrer
Fa uns mesos, el Centre Parroquial Sant
Josep va ser avisat de que les seves
instal·lacions es trobaven en una situació delicada i hauria de tancar i reformar
l’edifici per no posar en perill l’integritat
de les persones que hi desenvolupen
diferents activitats. El cost de les obres
pertinents i més immediates, després
de fer diverses revisions, apuja fins els
25.000 euros, aproximadament, una
quantitat que no es pot desembutxacar de
la nit al dia.
Arran de la notícia i de l’absència dels
recursos suficients, les seccions de bàsquet, patinatge i escacs, juntament amb
l’Aspirantat de Sant Josep i el bar del
centre, han conjugat forces i han creat la
Comissió Salvem Sant Pep, en vistes a
preparar i organitzar tot tipus d’iniciatives
per recaptar fons i poder iniciar les obres
abans del març, data límit.
La més important se celebrarà el proper
2 de febrer: una diada, des de les 4 de
la tarda fins les 12 de la nit, que omplirà
la plaça de La Plana, el pavelló de bàsquet del Sant Josep i la pista de patinatge d’activitats en les que el centre fa una
“petició de col·laboració econòmica a la
ciutadania i el món de l’esport”.

mitjans públics locals
Sembla que la paciència del PSC badaloní
s’ha acabat aquesta setmana. Dimecres, el
grup municipal, amb Jordi Serra al capdavant, emetia un comunicat manifestant que
“els mitjans públics de Badalona s’estan
convertint en un instrument al servei del PP
de Badalona, destacant per la falta de pluralisme i la manipulació de la informació”.
Segons es desprén de la nota de premsa,
el partit ha decidit pronunciar-se després
del tractament que Televisió de Badalona va aplicar dimecres a la notícia sobre
el ple extraordinari de les darreres obres
irregulars, que qualifiquen com “l’enèsim
episodi de manipulació informativa”. Els
socialistes consideren que “el tall de veu
de Garcia Albiol que TVBadalona destaca

La jornada oferirà les actuacions de Mundaka, Batoka’m i JamPep Band, activitats
infantils i esportives, com ara un torneig
de bàsquet de 3x3 obert a tothom, i un
sopar. Al llarg de la tarda i el vespre, a
més, hi haurà disponible un servei de
bar, una tómbola i es durà a terme una
subhasta amb diferents productes.
Des de l’organització afirmen que hi ha
molta col·laboració i preveuen una bona
participació; no obstant, expliquen, en-

cara s’ha de veure si la gent respondrà
econòmicament, necessitat desgraciadament més imperiosa. Un dels responsables de la comissió, Ricard Rodón, explica que el compte bancari per fer donatius
ja està obert. Les expectativas són molt
clares: “Ens hem de sortir. El centre no
pot tancar”.
Per fer un cop de mà i/o informar-te, accedeix al web de la comissió: salvemsantpep.blogspot.com.es.

La rambla de Sant Joan es
tallarà parcialment al trànsit
aquest cap de setmana
La rambla de Sant Joan es tallarà al trànsit parcialment
aquest cap de setmana, dissabte 26 i diumenge 27 de
gener, a partir de l’alçada del carrer de Font i Escolà.
El tall permetrà realitzar les obres de col·locació de la
comporta del col·lector que ha de servir per desviar
les aigües de pluja cap al dipòsit regulador d’aigües
pluvials de l’Estrella, actualment en construcció.
Durant la realització de les obres, es mantindrà obert
un carril de circulació. Per aquest motiu s’anul·larà
l’aparcament i la zona de càrrega i descàrrega en el

tram de la rambla de Sant Joan situat a partir del
carrer de Font i Escolà. Durant la nit de dissabte a
diumenge es podrà circular amb normalitat per la
rambla de Sant Joan. Diumenge al matí es tornarà a
tallar parcialment el carrer. En cas de pluja els treballs s’ajornaran fins al proper cap de setmana.
Les línies de transport públic B27 i N9 mantindran
el seu recorregut habitual, tot i que poden veure’s
afectades per les possibles retencions provocades
per l’estretament del carrer.

en la notícia, no mereix cap referència en
cap altre mitjà”, a excepció de El Periódico,
que li dedica dues línies i, diuen, titllant-lo
“com a última bala d’un alcalde grogui”. Es
tracta de la gravació d’una part del ple en la
que l’alcalde ‘popular’ va reprotxar al PSC
una sèrie de factures d’obres sense pagar
i pressupostar relatives a l’anterior govern;
un “desesperat ‘y tú más’”, diuen els socialistes, “per intentar amagar les insuficients,
inconnexes i erràtiques explicacions del govern”. El grup municipal apunta com a principal responsable al conseller delegat de
Badalona Comunicació, Albert Fernández
Saltiveri, vocal de l’Institut Catalunya Futur
(FAES), fundació lligada al PP que treballa
amb ideari i propostes polítiques.
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Destapat un frau de 64M d’€
de diverses empreses locals
Hisenda ha
detingut 23
majoristes, alguns
situats al polígon
de Badalona Sud

L’Ajuntament de Badalona ha acordat amb
la Generalitat de Catalunya el trasllat de
l’Escola d’adults Gran Sol a l’emblemàtic
edifici de la Torre Mena situat a la plaça Trafalgar, al barri de Llefià. Està previst que les
classes comencin el proper mes de febrer
en aquest remodelat equipament municipal.
El trasllat d’aquesta escola que actualment
es troba situada al carrer Berlín, també a
Llefià, dóna resposta a les demandes dels
responsables, treballadors i alumnes del
centre que repetidament havien reclamat
l’acondicionament de l’espai on prop de
600 alumnes reben formació. Fa 16 anys
que l’escola funciona en dos mòduls pro-

Importaven
productes sense
declarar tot el seu
valor i quantitat
Badalona es va veure ahir esquitxada per
una macrooperació contra un grup de 23
majoristes acusats de defraudar 64 milions
d’euros en impost de societats i IVA entre el
2007 i el 2011. Unes 43 persones, la majoria ciutadans xinesos, han estat implicades, segons l’Agènci Tributària a Catalunya, encarregada de l’operatiu realitzat des
d’octubre de 2011. També s’ha detectat la
implicació d’un assessor privat de duanes.
Hisenda ha embargat preventivament 84
immobles i 240 comptes bancaris de forma
cautelar, d’assegurar que es recuperarà una
part d’allò defraudat --24 milions en impost

L’escola d’adults Gran
Sol de Llefià es trasllada
a la Torre Mena

de societats i 40 en IVA--. Es van registrar
fins a 20 naus i locals ubicats a Barcelona i
el polígon de Sant Adrià del Besòs i Badalona Sud, en què van confiscar documentació abundant i suports informàtics.
L’Agència Tributària ha presentat 18 denúncies davant la Fiscalia Especial de Delictes
Econòmics per 133 delictes contra la Hisenda Pública a través de 23 empreses,
que compartien funcionament però no
formaven un entramat, dedicades al comerç a l’engròs d’articles que s’introduïen
a Espanya majoritàriament fora del circuit
oficial. Els majorites “van crear un sistema

visionals, ubicats al costat de l’escola Baldiri Reixac i de l’escola bressol Nero Nas,
la construcció de la qual, iniciada fa unes
setmanes, comporta cert grau d’incomoditat
al centre, segons explica la direcció. La responsable de l’escola d’adults, Àngels Zurita, manifesta que la notícia s’ha rebut molt
positivament i que la Torre Mena compleix
tots els requisits necessaris per desenvolupar comfortablement l’activitat educativa.
L’adequació de les instal·lacions no ha suposat més de 3.000 euros, ja que l’edifici va
ser rehabilitat el 2011; la Generalitat, a més,
n’ha costejat la part corresponent al cablejat
elèctric i de recursos informàtics.

minuciós” que permetia declarar la mercaderia per menys valor i per menys quantitat, i va generar un total de 240 milions
en vendes no declarades. Segons Hisenda,
es tracta de l’operació més important feta a
Catalunya contra empreses que defrauden
l’Estat.
El modus operandi d’aquestes empreses
començava amb la importació de productes d’origen asiàtic, sobretot roba i regals,
que després es venien en les botigues ‘Tot a
100’, declarats per un volum i preu inferiors
a la duana gràcies a factures falses emeses
per una societat xinesa interposada.

Can Ruti investigarà tractaments amb aire pur
Els investigadors del Germans Trias treballaran amb un sistema que garanteix un 99,9% de puresa en l’aire
L’Institut Germans Trias ha signat aquesta
setmana un conveni de col·laboració amb
l’empresa catalana Zonair3d, amb seu a la
Universitat Politècnica de Catalunya, que
es dedica a la investigació i desenvolupament científic d’aplicacions tecnològiques
a partir de l’aire i dels seus components en
col·laboració amb el Laboratori del Centre
de Medi Ambient de la UPC. El lligam es
produeix en vistes a la investigació sobre
els beneficis potencials dels ambients d’aire
purificat com a part del tractament de malalties respiratòries, cardiovasculars, infeccioses, dermatològiques i digestives, i sobre la
possibilitat d’obrir noves línies de recerca,
qüestions que debatran, també avui, professionals i investigadors de Can Ruti.
L’empresa amb la qual s’establiran

col·laboracions, Zonair3d, ha desenvolupat
dues tecnologies que garanteixen un 99,9%
d’aire pur: una d’elles és un sistema de purificació de l’aire per espais i edificis, i l’altra
és un dispositiu mòbil en forma de bombolla. Mitjançant totes dues tecnologies, l’aire
és en un 99,9% lliure de partícules contaminants, bacteris i al·lèrgens i redueix a nivells
de confort la concentració de contaminants
gasosos. Així, se’n garanteix la composició
òptima: 21% d’oxigen, 78% de nitrogen i
1% d’altres substàncies. Estudis preliminars amb aquests innovadors sistemes, pels
quals han apostat alguns esportistes d’elit,
han mostrat millores de l’estat de salut de
pacients amb asma i s’ha constatat que és
beneficiós per a dur a terme exercici, ja que
millora la via aeròbica.

Serà gràcies
al conveni
amb Zonair3d,
l’empresa
creadora
Esportistes
d’elit ja han
provat l’innovador
sistema purificador
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El nou Badiu Jove estarà llest La plaça de la Vila de
clama per la
aquesta mateixa primavera Badalona
independència catalana
Aquest mes de gener han començat les
obres de reforma del local que acollirà a
partir de la propera primavera el nou Badiu
Jove. Aquest equipament juvenil s’ubicarà
en unes dependències situades a la planta
baixa i al primer pis del Pavelló dels Països Catalans, al carrer d’Ausiàs March.
Mentre no s’acabin aquestes obres de
rehabilitació del nou espai, el Badiu Jove
continua oferint els seus serveis a la seva
seu actual, al carrer de Francesc Layret, 65.

La reforma de
l’espai suposa
una inversió de
280.000 euros
Se situarà
al Pavelló dels
Països Catalans i
rellevarà l’actual
seu, ubicada a
Francesc Layret

La reforma del nou Badiu Jove pretén dotar
a la ciutat d’un equipament de referència
adient on concentrar i desenvolupar els
diferents serveis i programes juvenils promoguts per l’Ajuntament de Badalona. A
més, el nou local té com a objectiu posar
a disposició dels diferents col·lectius juvenils del municipi un espai obert de trobada
i d’activitats on apropar als joves tota la
informació, les oportunitats i els recursos
necessaris que els hi facilitin la seva plena

autonomia.
La reforma del futur espai suposa una inversió de 200.000 euros en obres i 80.000
en mobiliari i material i ha estat finançada
íntegrament amb recursos supramunicipals provinents del Consell Comarcal del
Barcelonès i de la Diputació de Barcelona. La finalització de les obres a les noves dependències del Pavelló dels Països
Catalans està prevista per a l’inici de la
primavera.

Prop de 150 persones es van donar cita dimecres a la plaça de la Vila per mostrar el
seu suport a la independència de Catalunya. Des de les set de la tarda, una gegant
bandera estelada es va plantar davant de
la Casa Consistorial, en un acte convocat
per l’assemblea de Badalona per la Independència, integrada en l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que va congregar
els ciutadans de molts nuclis d’arreu de
Catalunya a les seves respectives places
neuràlgiques.
Badalona per la Independència volia que
la manifestació fos una demostració de la

“indispensable” necessitat d’agrupar majories democràticament per “exercir el dret
d’autodeterminació”. Els organitzadors van
llegir un manifest en el que es demana al
Parlament de Catalunya “que convoqui,
tan aviat com ho consideri convenient i no
més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir
el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és
la seva voluntat majoritària, que Catalunya
esdevingui un nou estat independent”.
A la concentració es van poder veure
membres i regidors de diferents forces polítiques, com ara CiU, ERC i la CUP.

FIATC Joventut

8

Núm. 378
Del 25/01 al 31/01/2013

Enric Ribó - redaccio@diaridebadalona.com

LA PRÈVIA

FIATC MUTUA JOVENTUT - UNICAJA

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

19a Jornada Acb. FIATC JOVENTUT - UNICAJA MÀLAGA Diumenge a les 19h per Tve, Orange Arena i Ràdio b (94.4)

L’Unicaja arriba en plena crisi
UNICAJA

FIATC JOVENTUT

Entrenador Jasmin Repesa

Entrenador Salva Maldonado

COREY FISHER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY

MARCUS WILLIAMS

PERE TOMÀS

OGNJEN KUZMIC

La Penya té una oportunitat d’or per vèncer
l’Unicaja de Màlaga, un equip històric que
està en plena crisi després de perdre 7 partits seguits i quedar-se fora de la Copa del
rei. Fa dos mesos, i amb només dos mesos
de competició, la directiva malaguenya es
plantejava renovar Jasmin Repesa. Després de l’última derrota a l’ACB contra el
Madrid, en que l’Unicaja va perdre per 24
punts a casa, directiva i entrenador es van
reunir per decidir el futur del tècnic, que de
moment va quedar ratificat perquè no consideren que un canvi pugui anar millor. El
president de l’entitat, Eduardo Garcia ho va

ZORAN DRAGIC

FRAN VAZQUEZ

KRUNOSLAV SIMON

LUKA ZORIC

que tot i no estar encertats en atac, l’equip
va estar molt seriós i es va aferrar al partit en molt moment. “Hem de partir de la
defensa com l’altre dia”, explica Llovet,
perquè “així tenim més opcions de fer el
nostre joc de contraatac”. Tot i la situació
dels malaguenys, de portes en fora sempre
s’ha recordat el perill d’aquest equip. “té un
gran equip, amb bons jugadors en totes
les posicions”, diu Oliver. “Si juguen al seu
nivell ho tindrem difícil”, ha aclarit Salva
Maldonado.

Directiva i
entrenador es van
reunir després de
l’últim partit per
decidir el futur del
tècnic

deixar ben clar: “si el problema és Repesa,
el problema dura 5 minuts”. L’entrenador
croat tampoc es dóna per vençut i es creu
capacitat per superar aquesta situació. El
calendari però, no li posa fàcil i el conjunt
malagueny que jugarà avui (17h) a Moscou, a 48 hores i 3.600 quilòmetres del
vital partit de Badalona. A més ho farà sense els interiors Perovic i Panko, que s’han
quedat a Màlaga per intentar recuperar-se
de cara al diumenge. Al club verd-i-negre
es respira un ambient molt diferent. La
plantilla agafa com a referència el partit
del passat divendres contra el GBC en el

Foto: ACBPhoto

tadístiques, va tornar a donar la victòria a
la Penya. Com ja va passar a Fuenlabrada,
on la Penya havia aconseguit fins ara l’únic
triomf a domicili, Oliver va donar una lliçó
de com jugar un últim quart. Quan Woods
estava assumint tota la responsabilitat del
GBC, Oliver va refredar el pavelló Illumbe

67
Neto (14), Papamakarios (8), Díez (6), Woods (13), Doblas (5) -cinc inicial- Rubio
(-), Finley (2), Salgado (11), Ibekwe (1),
Paunic (7).

FIATC JOVENTUT

73
Fisher (5), Ventura (-), Ehambe (6), Gaffney (8), Kuzmic (12) -cinc inicial- Trias
(-), Llovet (4), Quezada (11), Oliver (9),
Savane (12), Tomàs (6).

Albert Oliver, aquest jugador que va renovar a la baixa, que any rere any comparteix
posició amb un base nord-americà teòricament titular i que no destaca per les es-

Foto: ACBPhoto - L.Garcia

67-73
72-69
82-88
81-70
67-91
73-81
74-73
83-69
94-79

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 Canària
Bilbao
Cai
Barça
Estudiantes
Obradoiro
Fiatc Joventut
Unicaja
Valladolid
Múrcia
Cajasol
Canàries
Fuenlabrada
GBC
Manresa

G

P

17
15
12
12
12
10
10
9
9
9
8
7
7
7
7
5
3
3

1
3
5
5
5
8
8
9
9
9
10
11
11
11
11
13
15
15

Propera Jornada

Oliver guia la Penya a domicili
LAGUN ARO

Resultats darrera Jornada

El base de
Terrassa va
assumir la
responsabilitat a
l’últim quart per
tancar el partit

capitanejant un parcial 0 a 5 al principi de
l’últim quart (58 a 63), va clavar un triple
quan el GBC es podia tornar a posar a 1
(60 a 66) i va mantenir la sang freda en
el serial de tirs lliures. La victòria té un
mèrit triple perquè els verd-i-negres van
aconseguir el segon triomf a domicili, es
mantenen en la lluita per entrar al Play Off
i demostren que es treballa en bona línia. I
és que la Penya, que va pecar a la primera
volta de deixar-se anar en parcials curts, va
fer un dels partits més seriosos de la temporada. Només un 0 a 9 al tercer quart va
eixugar l’avantatge inicial de la Penya (25
a 26). No obstant, els de Salva Maldonado
van seguit treballant, fent el seu partit tot i
els problemes d’encert exterior (4 de 20 en
triples), En un inevitable final igualat Oliver
es va carregar l’equip a l’esquena i va fer bo
el treball de tot l’equip.

Bilbao Cai Fuenlabrada Baskonia Múrcia Valladolid Manresa Canarias Unicaja -

Madrid
Estu
Gran Canària
València
Obradoiro
Fiatc Joventut
Barça
Cajasol
GBC

Joventut i
grups polítics
aplacen la
reunió sobre
la Fundació
El Joventut de Badalona i els grups municipals han aplaçat per la setmana que ve
la reunió que tenien prevista sobre el pagament de l’IBI del centre comercial Màgic
Badalona que ha de fer la Fundació Capital
Europea del Bàsquet. Des de les últimes
reunions de la setmana passada no s’han
tornat a trobar i el tema ha quedat paralitzat. Tot i això, la setmana que ve han de
reprendre els contactes abans que l’alcalde
Garcia Albiol convoqui la Fundació. Com
ja va explicar aquest diari al setmana passada, e Joventut Badalona SAD necessita
una part dels diners per al seva viabilitat.
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Ognjen Kuzmic escollit en el
millor cinc de la jornada

Foto: ACBPhoto - L.Garcia
El pivot verd-i-negre Ognjen Kuzmic va fer
contra el Lagun Aro GBC un dels millors
partits amb la Penya. El bosnià va anotar
12 punts i va capturar 10 rebots en només
14 minuts de joc. Una actuació que li ha
valgut per entrar al 5 ideal de la 18 jornada juntament amb Holland (Cajasol), Arco

(Manresa), Feldeine (Fuenlabrada) i Huertas (Barça). En acabar el partit, Maldonado
va destacar el treball “excel·lent” de Kuzmic, tot i reconèixer que no l’havia fet jugar
al tram final perquè va acabar amb “els que
creia més convenient per guanyar”. El jugador admet que “estic en un bon moment

El pivot verd-inegre va anotar
12 punts i va
capturar 10
rebots per 20
de valoració en
només 14 minuts
de forma” però creu que “encara ho puc fer
millor”. “Vaig fer moltes faltes”, concreta
Kuzmic, que afegeix que “no puc jugar minuts si tinc faltes”. El pivot tornarà a jugar
contra l’Unicaja, l’equip que l’ha cedit, i té
ben clar que “ara jugo aquí” i “farem tot el
que puguem per guanyar”.

El Prat no pot completar el
doblet de victòries a Guipúscoa
Només una hora més tard que la Penya,
el Prat Joventut disputava la 14a jornada
de la Leb Plata a la pista de l’azpeitia, a
escassos quilòmetres de Donosti. L’equip
vinculat no va poder aconseguir la victòria
i va caure per 79 a 71. Aquesta és la segona derrota consecutiva dels potablava que
venien d’encadenar una sèrie de 6 triomfs
seguits i es mantenen quarts amb un balanç de 7 victòries i 6 derrotes. El filial
verd-i-negre va competir d’inici a fi i va
arribar a posar la por al cos a l’Azpeitia a un

El vinculat verdi-negre va caure
a Azpeitia en els
últims minuts
però es manté 4rt
a la classificació
de la lliga Leb
Plata

minuta pel final (71 a 73), però els bascos
van jugar millor el tram final. El joc exterior
dels pratencs va funcionar de meravella al
primer quart, en el que van anotar 4 triples
(22 a 22). La igualtat es va mantenir fins la
mitja part tot i que el segon quart el joc es
va travar (34 a 33). A la represa, Barrera i
Suàrez van avançar el Prat (37 a 40) que va
mantenir la iniciativa (53 a 55) fins els dos
últims minuts de quart, en que els bascos
van aconseguir un petit coixí que mai van
deixar anar (60 a 55). El Prat ho va seguir

intentant i Barrera va escurçar distàncies
al tram final, però un triple de Lasa a mig
minut sentenciava el partit. Caven va fer
el seu millor de la temporada anotant 20
punts i 4 triples de 5 intents. Els altres 3
vinculats també van tenir un paper important a l’equip. Vives va anotar 9 punts
per 15 de valoració; Barrera en va fer 9 i
va atrapar 4 rebots, i Suàrez en va fer 6 en
31 minuts de joc. El vinculat verd-i-negre
tornarà a jugar a el Prat aquest dissabte a
les 18:15 contra l’Amics Castelló.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Villacampa, una figura que no es
pot deixar perdre mai
Fa un mes Jordi Villacampa va anunciar que si no hi havia un acord amb l’Ajuntament
de Badalona, ell i el seu consell d’administració del Joventut SAD plegarien. Al final no
ho van fer perquè, segons va dir, hi ha bona predisposició per totes les parts per tirar
endavant la Penya. Avui no parlaré de Villacampa gestor, dels números de Villacampa ni de les operacions que s’han intentat fer i no han sortit perquè no en tinc ni idea
d’economia. Parlaré només de bàsquet. Parlaré de Jordi Villacampa com a figura. Parlaré
des del coneixement que em dona el poder viatjar amb l’equip gràcies a Ràdio Ciutat de
Badalona. I només m’agradaria fer alguna reflexió. La primera i important és que el dia
que sigui que Villacampa deixi la presidència del club, d’alguna manera, ha de continuar
vinculat a l’entitat. I no estic dient res de que ha de seguir vinculat cobrant. No. Estic
dient que no es pot deixar escapar la seva figura. Ni la seva ni d’altres jugadors que han
fet gran aquest club com Jofresa, Margall....No hi ha cap pista on hi jugui la Penya on
no preguntin sempre, però sempre, si Villacampa ha viatjat. Fa anys ja que, per qüestions econòmiques, els directius van deixar d’anar amb l’equip. Però els aficionats rivals
continuen pendents, sobretot els de mitjana edat que són els que el van veure jugar. És
un mite. D’aquells mites que ja no hi ha o en queden pocs com Navarro. El president de
la Penya és per la Penya el què la Penya és per Badalona. Tothom sap que fora de les
fronteres de casa nostra parlar del Joventut va lligat a parlar de Badalona. En qualsevol
persona que no sigui de l’àmbit de l’esport així és. I també en qualsevol persona que no
és de l’àmbit del bàsquet tothom coneix Jordi Villacampa. El president evidentment serà
lliure per anar a la Federació Catalana de Bàsquet, a la Federació Espanyola de Bàsquet,
a l’ACB, a l’Eurolliga o a la Generalitat de Catalunya però la influència que té Villacampa
en diferents àmbits i cèrcles tan de bàsquet com no de bàsquet són influents. Recordo el
dia en què el jutge que portava el concurs de creditors de la Penya va dir públicament que
quan va veure Villacampa li van venir records imborrables. Fins i tot amb això influeix.
És del món del bàsquet (cosa que pràcticament cap directiu d’ara en sap res) i té màxima
credibilitat quan diu que igualarà una oferta, que anirà al dret de tempteig o que no deixa
marxar a un jugador. Molts el criticaran, molts no. Molts el trobaran un xulo, d’altres no.
Moltes o molts el trobaran guapo, d’altres gens. Però el què és inqüestionable és que la
figura de Jordi Villacampa té un pes important pel Joventut perquè hi ha estat tota la vida,
cosa que pots jugadors poden dir, perquè va sortir del planter i té l’ADN Penya i perquè
després de tants anys com a jugador primer i president després tot el què ha après no es
pot deixar escapar ni perdre.

El consell del Supermanager
de Badalona, Dani Miret
Jugadors RECOMANABLES
1.- Llompart. Té dos bons partits a casa i està entonat.
2.- English i Kirksay. A casa contra el GBC la poden liar.
3.- Nelson. No està ON FIRE, però a casa s’ha de tenir.
Jugadors a EVITAR
1.- Javi Rodriguez. Té un calendari complicat.
2.- Mumbrú. També té un mal calendari: Barça i Madrid.
3.- Tomic. Passant un moment baix de forma.
Foto: Javi Zurbano

Col·labora:
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ORIHUELA CF - CF BADALONA
24a Jornada del grup tres del Campionat de Lliga de la 2a Divisió B - Diumenge 27/01/13 - Estadi de Los Arcos - Àrbitre: Lozano Reina (col·legi murcià)

Contra l’Oriola, amb el triomf com a necessitat
Orihuela CF

CF badalona

Entrenador Nino Lema

Entrenador Albert Càmara

Carlos
Benja

Marcos
Álex

Fleky

Pelusa

Gonzalo

Alcolea

Cortés

Sesma

Ferrón

Gallardo

Marcelo

J.Moreno
Pastor

Juanma

Sobregrau

Xavi M.

Joaquin

Robert

Amado

Bueno

Si el partit de diumenge passat semblava propici per tornar a fer de la victòria quelcom que deixés de ser insòlit

i desconegut, el partit d’aquesta setmana
resulta del tot idoni per, ara sí, trencar una
ratxa negativa que comença a angoixar a

Resultats darrera Jornada
Badalona 0 L’Hospitalet 3 Mallorca B 0 Llevant B 1 Vila-Real B 4 AE Prat 0 Atlètic Balears 1 Binissalem 0 Nàstic 0 Yeclano 0 -

València Mestalla 2
Alcoià 0
Olímpic 1
Constància 0
Reus 1
Sant Andreu 1
Ontinyent 0
Huracán 2
Oriola 0
Llagostera 3

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.

47
44
41
39
39
35
33
32
30
30
29
28
27
26
26
24
21
20
17
16
13

25
34
26
38
31
19
24
27
22
27
15
23
29
19
19
19
14
15
13
16
12

10
19
13
17
19
16
21
26
17
25
21
30
26
18
21
25
22
26
33
26
36

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

Propera Jornada
Oriola
Sant Andreu
Llagostera
Constància
Ontinyent
Olímpic
Huracán
Alcoià
València Mestalla

-

Badalona
Reus
AE Prat
Yeclano
Llevant B
Atlètic Balears
Mallorca B
Binissalem
L’Hospitalet

un CF Badalona insegur.
El triomf contra l’Oriola és pràcticament
una obligació, una absoluta necessitat
per no afrontar dues setmanes de calvari.
Perquè després del matx contra els alacantins, els d’Albert Càmara hauran de
descansar per imposició del calendari
durant dues jornades consecutives. Això
suposa que un mal resultat aquest cap
de setmana provocaria, amb molta seguretat, que a la tornada del forçat període
de vacances sense lliga l’equip es trobés
immers en la zona de descens a Tercera.
Per això eren tan importants els partits
contra el València i el de l’Oriola. I ara,
una vegada perdut el primer, el segon

s’albira d’absoluta transcendència.
L’Oriola, penúltim de la classificació, acu-

mula tres partits sense perdre i també
necessita seguir sumant punts.

El filial del València aguditza la preocupació
BADALONA

0

Qui actuava de visitant va semblar un local acomodat. El València Mestalla va dominar amb criteri durant la primera part,
va ser resolutiu en les accions de gol i
va saber generar més vacil·lació en un

VALÈNCIA B

2

Camp del Centenari
Marcos
Felipe
Jordi Ferrón
Dalmau
Marcelo
Leuko
Tano
Pablo Gallardo
Quintanilla
Sergi Pérez
Mario
Xavi Muñoz
Joaquin (Canario 63’)
Armiche
Portu (Lucas 87’)
Robert
Juanma (Cortés 51’)
Cortell (Choco 90’)
Gabri
Gayá
Molina (Ximo 70’)
Bueno (Grasa 78’)
Albert Càmara
Àrbitre:Jonathan Cruz

Els d’Albert
Càmara van
perdre de
manera justa
contra un
València millor

Paco López

GOLS: 0-1, Mario (minut 19); 0-2, Portu (minut 76)

Albert Yagüe, segon
reforç del mercat d’hivern
Generar competitivitat interna per traslladar-la als partits sembla una bona estratègia per desencallar l’actual punt mort del
Badalona. Això és el que poden aportar
Jordi Quintillà i Albert Yagüe, el segon
dels fitxatges que la secretaria tècnica ha
incorporat al primer equip en aquest mercat d’hivern.
Yagüe és un davanter que arriba amb la

teòrica missió de reemplaçar al lesionat
Bayón. Natural de Vilassar de Mar, va sorgir de la cantera de l’Espanyol, amb qui va
arribar a debutar a Primera Divisió. Posteriorment ha passat pel Lorca, Eibar, Melilla, Cultural Leonesa i el georgià Dinamo
Tblisi, conjunt del que procedeix. El cos
tècnic confia en què la seva experiència
pugui beneficiar a l’equip.

Badalona que ja arribava al compromís amb una motxilla massa pesada
d’inseguretats i dubtes.
Els jovenets valencians van semblar
veterans amb actitud. Fent un partit intel·ligent i cabal, van sumar-hi
a aquest comportament estones de
molt bon joc, jugades de molt de
mèrit i dos bon gols. El primer va
arribar en el minut 19, quan el visitant Mario va aprofitar una errada en
la sortida de la pilota de Marcelo per
sorprendre a un descol·locat Marcos.
Amb el Badalona intentant l’empat,
Portu al 77’ va rematar una centrada
de Gayá per sentenciar el partit de
manera definitiva.
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El Badalona encadena tres Sant Gabriel Femení
derrotes per primer cop Tot preparat a Sant
La desfeta
contra el
València
Mestalla, a més,
fa augmentar
a sis els partits
consecutius
sense vèncer

Entre els tres ‘cocos’ i l’imposat descans
de dues setmanes, el calendari oferia al
Badalona la possibilitat d’agafar aire i
aconseguir uns molt valuosos punts contra dos rivals que estaven situats per sota
en la classificació. Però els de Càmara ja
han punxat contra el València Mestalla i
només queda la bala de l’Oriola per intentar agafar una mica de distància amb

la zona baixa per tal de no passar-se les
dues setmanes sense jugar pendent de les
errades dels rivals.
Perquè si fins abans de que l’equip encadenés a Olímpic, Huracán i Alcoià
apropar-se a la zona alta era una fantasia
de no tan difícil realització, ara la realitat
és que el Badalona haurà de lluitar en el
que queda de curs per no baixar a Terce-

ra. Dit així sona rotundament greu. Però
no ho és tant. És quelcom natural, derivat
d’una planificació ajustada a una situació de complexitat extrema. Però el que
sí preocupa a l’afició, més enllà de saber
que l’equip no estava destinat a repetir
posició de play-off, són els constants
daltabaixos d’un equip massa insegur i
preocupantment inconstant.
Actualment, l’equip travessa la ratxa més
angoixant de la campanya, amb tres derrotes i sis partits sense vèncer. Una nova
desfeta complicaria el futur.

Adrià per rebre el Barça
És d’aquells partits que agrada jugar. I
viure, tant a dins del terreny de joc com
des de fora. D’aquells en què no fa falta
motivar les jugadores ni a l’afició. Aquest
diumenge arriba al Ruiz Casado de Sant
Adrià el FC Barcelona, sempre combatiu, sempre competitiu, i encara tractant
de ser entre els dos primers classificats
després d’unes dolentes primeres jornades de lliga. Això, però, ja és passat i les
futbolistes del Sant Gabriel tindran davant
tot un senyor equip. Ara bé, les blaugra-

nes han de saber que potser no guanyaran
(i si ho fan) tan fàcilment com amb el 7-0
de la primera volta. I és que les de Taka
voldran donar la campanada i obtenir,
ara sí, els tres punts que no es van saber guanyar dissabte passat al camp de la
Real Sociedad (1-1). Les gabrielistes van
ser millors però es van conformar amb
un punt, deixant escapar dos que, ara
mateix, són els que les separa dels vuit
primers classificats, els de la zona Copa
de la Reina.
Classificació 1ª divisió
		 Equip

PTS

GF

GC

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

47
44
40
38
34
29
27
25
23
22
19
18
17
15
7
0

58
44
50
30
51
39
24
30
23
26
20
18
24
27
15
3

13
9
10
14
25
47
19
29
30
30
27
30
27
47
46
79

Athletic Bilbao
Atlético Madrid
Barça
Llevant
Rayo Vallecano
P. Saragossa
Espanyol
Huelva
Sant Gabriel
Levante L. P.
Sevilla
Valencia
Real Sociedad
Collerense
Llanos Olivenza
Lagunak
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El Santa Coloma acaba la primera volta
líder i Sant Josep, UBSA i Montgat sumen
La Copa Catalunya ha arribat a la jornada
15, la última de la primera volta. I ho ha
fet amb bones notícies pels equips de la
comarca. 4 dels 5 equips van guanyar i
el triomf del Santa Coloma el va deixar
com a líder en solitari de la primera part
de la lliga. Els de Cristian Bañuelos es
van aprofitar de la relliscada del Quart a
la pista del Prat i no van fallar en la seva
visita al camp del blanes, el cuer. Tot i la
suposada facilitat del partit, els colomencs
van desplaçar-se a Blanes amb només 7
jugadors -6 del primer equip- degut a la
sanció d’un partit que hi havia sobre Eric
Balagué i Armand Solé. Malgrat aquests
problemes, els colomencs van demostrar
la seva solidesa i van portar la iniciativa
del partit amb una defensa zonal 3-2 que
beneficiava un equip petit i agressiu com
el que presentava diumenge el líder. Les
pilotes recuperades van donar un primer
avantatge (20 a 11), que el Blanes mai
va capgirar. Els de la Selva van arribar a
posar-se a dos punts a la mitja part, però
la mobilitat de Marc Balagué jugant de 4
i l’agressivitat de Joel Rodriguez i Albert
Valle van decidir el partit. Ara el Santa Coloma enceta al segona volta amb un derbi

comarcal a la pista del Montgat
El Sant Josep es fa fort a casa tot i
l’exhibició de Marcos Morales
Els parroquials van tornar a deixar clar que
estant creixent i van ser superiors al Masnou tot i els 17 punts de Marcos Morales
a l’últim període. Els dos equips van fer un
partit amb més errors de cara a l’aro que
no pas encerts, i la defensa del Sant Josep
al tercer quart va marcar la diferència. El
lideratge de Diego Rodríguez havia donat
un lleuger avantatge a la mitja part (37 a
32). A la represa, el Sant Josep va encadenar unes quantres bones defenses i va
obrir forat amb cistelles de Vidal, Reyes i
la continua feina d’Hermoso, que cada cop
és més important en aquest Sant Josep
jugant de 4. El Masnou en canvi era intermitent i no va ser capaç de fer 3 bones
defenses seguides. Un triple de Gavaldà al
principi de l’últim quart va posar la màxima (67 a 52) abans del recital de Marcos
Morales, que es va carregar l’equip sobre la seva àmplia esquena. El gran dels
Morales va anotar 17 punts i va arribar a
acostar el seu equip a 6 punts (71 a 65),
però la falta d’encert va fer que la victòria
és quedés al Centre Parroquial.

El Natzaret desapareix en atac
El Natzaret no va poder optar a la victòria a
la pista del Mollet B, un equip massa físic
pels de Badalona. Els de Vidal Sabaté van
competir fins que van tenir encert (21 a 23
al min 10 i 40 a 34 a la mitja part). El joc
físic dels del Vallès va fer que el Natzaret
jugués lluny de l’anella i es va anar dissolent. El base Albert Ferrer (34 de valoració), va liderar el triomf del Mollet B.
L’UBSA confirma la millora
L’UBSA va deixar clar que la parada nadalenca l’ha beneficiat i amb un joc molt més
sòlid que abans es va desfer del Sant Cugat. Tot i la lesió d’Herrerias i els problemes de faltes de Carceller, els adrianencs
va portar la iniciativa en tot moment i no
van veure perillar el triomf. Espiga, que va
anotar 4 triples, va ser el millor del partit.
El Montgat segueix sumant a casa
El Montgat no va fallar a casa contra el
Barberà, que arribava amb la novetat de
Jorge Sotomayor. Els del Baix Maresme
van basar el seu triomf en els bons parcials a l’inici de partit i a la tornada dels
vestidors (56 a 35 en aquests 20 minuts).
Camins (17 punts) va ser el màxim anotador dels 5 que van passar la desena.

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

Resultats 14a Jornada
UBSA - Sant Cugat
Salt- Figueres
Prat b - Quart
Mataró - Arenys
Montgat - Barberà
Mollet B - Natzaret
Blanes - Santa Coloma
Sant Josep- El Masnou

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

G

P

12
11
11
10
10
9
8
7
7
7
6
6
5
4
4
2

3
4
4
5
5
6
6
8
8
8
9
8
10
11
11
13

Propera Jornada (15)
76-64
72-68
83-73
80-73
85-73
74-57
53-64
75-68

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

Poliesportiu

Els Badalona Dracs superen
Remuntada apoteòsica del CTT
Badalona que segueix al capdavant el Argonautes francès
El Sosmatic Badalona es va presentar
a Sant Joan Despí amb un equip de circumstàncies, amb la baixa de Santiago i de
Serra i va haver de recórrer a l’aleví Fernàndez, que jugarà amb la selecció catalana el
proper cap de setmana. L’Ateneu 1882 va
començar fort, derrotant a Fernàndez (3-1)
i a Redón per la mínima. Tot seguit, Sànchez retallava distàncies, també per la mínima, en un partit molt tàctic. base local,
Barril, es desfeia ràpidament de l’aleví badaloní (3-0) i col·locava el 3 a 1 favorable
als locals. Però Sànchez, altra vegada, per
la mínima donava esperances al Badalona
i Redón enviava el partit als dobles al vèncer per 1 a 3 a Pla. Els dobles semblaven
decidir el partit a favor dels interessos ateneuencs que s’avançaven ràpidament en el
marcador (11-3 i 11-6), però Redón i Sàn-

Els Badalona Dracs van superar el Argonautes Aix en Provence francès (19-0) i es va
adjudicar el XVIIè Trofeu Ciutat de BadalonaXè Memorial Esteban Pérez. Va ser el primer
partit que van disputar els badalonins davant
la seva afició. Els dos equips van celebrar
amb aquest partit la cloenda dels actes del
25è aniversari dels Badalona Dracs en una
repetició del partit que van disputat fa 13

chez reaccionaven per salvar el tercer onze
(9-11). Quan tot semblava perdut (7-2 en
el quart), la parella badalonina va treure
l’orgull i va desplegar el seu millor joc per
empatar (9-9) i dur l’enfrontament al cinquè i definitiu set (9-11). Amb la moral alta

semblava que els blaus remataven (2-5),
però els santjoanencs aconseguien l’empat
(7-7) i, després d’un temps mort vital, els
badalonins aconseguien tornar a arrencar
per segellar la victòria (7-11) i continuar
en places de fase d’ascens.

temporades, el 1999, quan jugaven competició europea. Sota una intensa pluja els seguidors dels Badalona Dracs van poder veure
els nous fitxatges en un partit de qualitat que
va servir de prèvia de l’inici del campionat de
la lliga nacional que començarà aquest cap
de setmana. Els badalonins debuten al camp
dels Ossos de Madrid, l’equip que els va eliminar la temporada passada a la lliga.
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El DJ badaloní Juan Magán actuarà el
proper 4 de maig al Palau Municipal
d’Esports de Badalona en el marc de les
Festes de Maig. La regidora de Cultura i
Ciutadania, Montserrat Salgado, i el regidor d’Educació, Esports i Joventut, Juan
Fernández, han rebut aquesta setmana
l’artista a l’Ajuntament i han comentat alguns aspectes de la seva propera actuació
a la ciutat. El concert del 4 de maig ha estat organitzat íntegrament per promotors
privats, que han arribat a un acord amb
l’Ajuntament de Badalona perquè aquest
concert es realitzi en el marc de les Festes
de Maig i que els preus de venda de les
entrades siguin populars. L’1 de febrer es
posaran a la venda les localitats amb un
cost inicial de 20 euros a la pista i 17 euros
a la grada. Un aspecte que els organitzadors volen destacar són les garanties de
seguretat que tindrà el concert.

El DJ
badaloní
Juan Magan
actuarà
al Pavelló
Olímpic en el
marc de les
Festes
de Maig

El Casal Cívic
de Llefià
inicia cursos
i tallers
gratuïts

El programa de joves Engresca’t
és una iniciativa del Casal Cívic de
Llefià que ofereix tallers i activitats
gratuïtes per a joves de 12 a 18
anys. Les inscripcions estan obertes
i els cursos s’engeguen o s’han engegat aquesta mateixa setmana. La
programació s’estén fins el 18, 19 i
20 de març i és d’allò més variada.
L’Engresca’t d’enguany ofereix body
combat, teatre, hip-hop, i cursos
de batalles d’MC’s i de tatuatges,
així com tallers més tradicionals, de
papiroflèxia i maquillatge de caracterització. Totes les activitats es duen
a terme a les tardes, els dilluns, dimarts, dimecres i dijous a la seu del
Casal Cívic, al carrer La Pau.

L’obra ‘Dubte’ arriba al
Zorrilla en doble sessió
Rosa Maria Sardà, Ramon Madaula, Nora
Navas i Mar Ulldemolins conformen el repartiment de l’obra Dubte, de John Patrick
Shanley, que es representarà en doble
sessió, dissabte a partir de les 9 de la nit
i diumenge a les 7 de la tarda, aquest cap
de setmana en el teatre Zorrilla.
Aquest espectacle, dirigit per Sílvia Munt,
és un contundent joc dialèctic centrat en
un dubte que afecta tots els personatges;

una sèrie de temes punyents, com ara la
intolerància de l’Església o la pederastia
clerical, són els fils que van elaborant,
poc a poc, una complexa intriga sobre els
prejudicis i les contradiccions humanes.
L’obra ha triomfat en importants escenaris
de tot el món i ha rebut un gran nombre
de premis, entre els destaquen el Pulitzer
de teatre i el Tony a la millor obra dramàtica.

El Círcol amplia la seva programació
gràcies al cicle d’espectacles Espai A

El Círcol Catòlic de Badalona ha presentat aquesta setmana la seva participació
de l’Espai A, Xarxa d’Arts Escèniques
Amateurs de Catalunya, un cicle que
impulsa la Generalitat, la Federació

d’Ateneus de Catalunya i diferents entitats d’esbarts, de teatre, de corals i bandes del país que permetrà a l’escenari
badaloní ampliar la seva programació. El
teatre badaloní acollirà un total de cinc

espectacles a partir del 27 de gener i fins
el 24 de març. El cafè de la Marina, muntatge clàssic del teatre de Josep Maria de
Sagarra a càrrec de la companyia Quatre
per Quatre de Granollers, donarà el tret
de sortida aquest proper diumenge. La
segona proposta del cicle serà el concert
Gospel& Jazz del Grup Vocal Zetzània de
Cornellà de Llobregat, el 3 de febrer. La
companyia Filagarsa i el grup Emfapatir
seran els següents en desfilar pel Círcol,
amb els seus respectius muntatges Vides, el 10 de febrer, i Cluedo, el 17 de
març. La dansa serà també protagonista
amb l’espectacle Ara i Abans de l’Esbart
Ciutat Comtal, el 24 de març. La darrera
proposta de l’Espai A a Badalona serà un
concert a càrrec de la Banda Joves Músics de Mollet del Vallès.

Els polítics de la
ciutat debaten
sobre teatre a
l’Espai Betúlia
El cicle de col·loquis al voltant del món
del teatre que l’últim dilluns de cada
mes organitza els Amics del Teatre Zorrilla comença fort el 2013. L’associació
proposa, pel primer ‘assalt’ de l’any, un
debat entorn a la política i el teatre. Antoni Fernández Gámiz serà l’encarregat
de moderar un complet cartell de contertulians, el proper dilluns a partir de
les 19.30h a l’Espai Betúlia: la membre
del PP Naomi Daniel, el regidor del PSC
Josep Durán, Josep Maria Llagostera,
d’ERC, el regidor de CiU Josep Pera,
el president del grup municipal d’ICVEUiA, Carles Sagués, i el membre de la
CUP Andreu Solsona.
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