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Badalona invertirà 2 milions d’euros
en reurbanitzar el barri de Sistrells
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“Albiol dice que el movimiento vecinal es
de izquierdas, no es creíble y no sirve”
Parlem amb el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, Manolo López
“Ninguna AVV
ha recibido aún
la subvención del
año 2012”

A día de hoy: ¿Cuál es la situación del
movimiento vecinal?
Catastrófica. Evidentemente nosotros tendremos parte de culpa, pero el gobierno
nos ahoga económicamente, nos desprecia y habla mal de nosotros a los vecinos.
La consigna del Ayuntamiento y de Albiol
es que el movimiento vecinal no sirve, que
no somos creíbles, porque somos de izquierdas, que pasa de nosotros y que con
él lo tenemos mal. En los dos años que va
a hacer de mandato no se ha reunido con
nosotros.
La razón primera es que las arcas municipales pasan por serias dificultades.
Nosotros sabemos que no hay dinero y
hay prioridades, problemas sociales muy
grabes. Reclamamos nuestras subvenciones, pero antes de llegar hasta este punto
hemos aceptado la rebaja de nuestro presupuesto durante cuatro años seguidos,
cerca de un 50%, hemos aceptado ser
trasladados al local actual, mucho peor y
más pequeño que el anterior, y además es
compartido. Ya no aguantamos más porque llevamos todo el 2012 sin ver un duro.
Incluso, hay asociaciones que han terminado de recibir la subvención de 2011 este
mismo enero.
Y con los tiempos que corren, ¿estos
recortes y atrasos no son relativamente comunes?
Esto no ha pasado en ningún municipio
de Cataluña, ni en otros que gobierne el
PP. Todas las asociaciones vecinales han
cobrado gran parte o la totalidad de la
subvención de 2012. Es que, sino, no se
puede trabajar. Por eso el sábado pasado
la confederación de todas las entidades
vecinales de Cataluña (CONFAVC) decidió
llevar a cabo en Badalona el consejo confederal, para darnos su apoyo.
¿Qué opinan el resto de asociaciones y federaciones de lo que sucede
aquí?
La confederación no se creía nuestra situación, que nos traten como un cero a
la izquierda; consideran que Badalona no
pueden tener un gobierno como éste, que

“En casi dos
años de mandato,
el alcalde no se
ha reunido con
nosotros”
“Nuestra
situación no se
da en ningún otro
municipio, ni en
otros del PP”
no es democrático, que si hay que echarlo,
hay que echarlo, y la oposición tendría que
ponerse en marcha. No puede ir el alcalde
a los bares a explicar las cosas que hace en
el barrio, poniendo a parir a las asociaciones y sin informarnos de nada.

Muy probablemente sea así. Nosotros tampoco somos capaces de tirar para adelante.
Nos cuesta tirar de la gente. Hace muchos
años que el movimiento vecinal existe, y
quizá sea uno de sus momentos más bajos.

¿Cuál es la sensación a pie de calle
de la situación actual, del gobierno
local?
Que tenemos un gobierno que va a lo suyo:
“quito las becas comedor y pongo una escalera eléctrica en Santo Cristo”. Muchas
personas son conscientes de que es algo
necesario, pero que hay cosas mucho más
necesarias en estos tiempos. Actualmente
gobierno y ciudadanos tendríamos que ir
y luchar juntos contra todos los problemas
que se nos presentan: paro, pobreza, crisis, desahucios...

Pero a pesar de ello, mucha gente busca hoy el apoyo de las AVV. A partir de
la FAV, por ejemplo, surge la PAH, hace
unos dos años.
Para echar un cable sí estamos desbordados. Tenemos con nosotros la plataforma
de las hipotecas, la de las preferentes, la
de los parados; Damos acogida a todo el
que lo pide y ya no cabemos aquí. Hay asociaciones, incluso, que han dado o están
dando cobijo a alguna familia que se ha
quedado sin techo bajo el que dormir. En
esos casos, los vecinos se vuelcan, llevan
comida. En este sentido la cooperación sí
es máxima. Hemos organizado conciertos
benéficos para recoger juguetes, dinero,

¿Es el peor momento del movimiento
vecinal?

alimentos, junto con Voluntaris Badalona.
Para eso estamos, al fin y al cabo.
Ellos dicen que ustedes dedican su
presupuesto a las fiestas de barrio.
Esto es muy fácil. Yo entrego el libro de
cuentas de la asociación y ahí viene todo.
Claro que hacemos fiestas, pero mucho
menores que años atrás y con dinero que
recaudamos entre los comerciantes del
barrio. El dinero público está justificado
muy claramente: clases de informática,
clases de catalán, cursos, mantenimiento
del local, pago de una pista para que los
chavales del barrio hagan deporte. Además, ¿qué se piensan? Nos dan 4.000
euros al año; pagando luz, agua y mantenimiento de locales esa cantidad vuela.
Hablan de un 40% de recorte en el presupuesto de las asociaciones, este 2013.
Será una locura. Está claro que tenemos
que buscarnos las castañas, subsistir, re-

novarnos, y hablar con el Ayuntamiento de
que estamos de acuerdo en rebajar nuestro
presupuesto, pero haciendo una reformulación del tejido de asociaciones.
¿Reformulación del modelo de asociaciones de vecinos? ¿Esa es la fórmula para subsistir?
Estamos dispuestos a reducir las 45-50
asociaciones que existen. Desde hace
años venimos diciendo que podemos
adaptarnos a una por barrio. Está hablado: se trata de unificar asociaciones y así
racionalizar gasto. Pero hay que sentarse
con el gobierno local y tratarlo. Sabemos
que la salida es unificarnos, con este gobierno o con cualquiera.
Pongámonos en los peor: las asociaciones de vecinos empiezan a desaparecer. ¿Qué pierde el ciudadano?
Se perdería mucho. Nosotros hemos reivindicado muchas cosas de nuestras calles, aparcamientos, reformas necesarias.
En el día a día, tú estás acostumbrado a
ver ahí en tu calle la asociación y piensas
que no hace nada; parece que no, pero se
notaría muchísimo. Cuando un vecino tiene un problema, casi siempre se dirige a
la asociación, y a partir de ahí nosotros le
recomendamos, los desviamos, lo guiamos.
¿Qué cree que hay que hacer para
evitar llegar hasta ese punto?
Ponernos de acuerdo y pincharle en el
culo a la oposición. Nos gobiernan mal,
pero la oposición también tiene delito. ¿Dónde están? Los ciudadanos nos
quemamos. Me defrauda que no estén
haciendo nada los partidos que son de
la calle como nosotros. Ya mismo retomaremos una comisión ciudadana, con
los sindicatos, los partidos de la oposición, AMPAs, nosotros... Hay que unificar
frentes, porque si vamos por separado no
conseguiremos nada. No se puede pensar
en una ciudad sin movimiento vecinal.
Llegeix l’entrevista completa amb el president de la FAVB, Manolo López, a la nostra
pàgina web: www.diaridebadalona.com.
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El Consistori obre la primera
El Ple insta a Albiol a
porta al Mercadona de Can Ribó plegar mentre duri el
Aprovada provisionalment la modificació d’ús dels terrenys
seu litigi per racisme

PP i CiU creuen
que és una bona
inversió i crearà
llocs de treball

La majoria del Ple va donar el vistiplau a
una moció presentada per ICV-EUiA que
demana el cessament de l’alcalde Xavier
Garcia Albiol mentre duri el seu procés judicial per racisme. Els ecosocialistes consideren que, “per defensar la bona imatge”
de la ciutat, el cap badaloní del PP hauria
d’apartar-se de les seves funcions. La resposta del govern municipal va ser recordar
que van esdevenir la força més votada a
les eleccions del 2011 i Albiol va remarcar
que el procés judicial ja estava obert quan
els ciutadans van anar a les urnes. El PSC,
tot i que va recolzar la proposta, creu que
Albiol ha donat altres motius per plegar i
que, al cap i a la fi, la moció aprovada ahir

El petit comerç i
els mercats ja han
mostrat la seva
disconformitat
Dimarts es van donar les primeres passes
de cara a l’arribada d’un nou Mercadona a la
ciutat. El Ple municipal ha aprovat provisionalment la modificació d’ús de les naus del
carrer Jaume Ribó, al polígon de Can Ribó,
que permetrà que aquest espai pugui acollir
activitat comercial. Allà, en l’illa delimitada
pels carrers de Jaume Ribó, d’Occitània, de
Pompeu Fabra i d’Eduard Marquina, la marca
valenciana vol instal·lar una nova superfície.
El dictamen es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del PP, CiU
i del regidor no adscrit. Tant ‘populars’ com

convergents creuren que es tracta d’una bona
inversió i esperen que es pugui arribar a un
acord amb Mercadona per tal que tots els
treballadors contractats siguin badalonins. El
PSC – es va abstenir- i ICV-EUiA -va votar
en contra- afirmen que no se’ls ha informat
debidament de les intencions i projectes de
Mercadona a la ciutat i que, en conseqüència,
no poden recolzar el pla. Les reaccions més
contrariades han arribat des del sector del
petit comerç local i dels mercats municipals.
Tant la Unió de Comerciants com la Federació
de Mercats denuncien que ningú els ha in-

no servirà per res. En aquest sentit, el president socialista, Jordi Serra, afirmà que el
debat ha d’anar encaminat a altres mocions
que sí tinguin efectes. CiU es va abstenir
perquè no creuen que el motiu de la moció
d’ICV-EUiA sigui l’adient per “desgastar”
el govern. El cap nacionalista, Ferran Falcó, etzibà que el PP està governant perquè
va utilitzar una sèrie de mitjanç, però que
“el fi mai justifica els mitjans”, que ara el
PP es troba en minoria i que la qüestió és
si poden continuar a l’alcaldia amb “certes
formes de fer política”. El regidor no adscrit, David Gómez, va recolzar la moció i va
destacar que “la ciutat no mereix un alcalde que no assumeix errors”.

format ni ha consensuat amb ells encara quin
és el pla de l’empresa de supermercats. Els
comerciants asseguren que la creació de llocs
de treball és un raonament dèbil per dona’lshi llum verda, ja que l’arribada d’aquestes
superfícies també destrueix teixit comercial de
proximitat i deixa a molta gent al carrer. Els
mercats, per la seva part, consideren que es
donen moltes facilitats a les grans marques,
mentre que els mercats municipals necessiten anys de reivindicacions per ser reformats
i acondicionats; en aquestes condicions,
diuen, la competència és desigual i deslleial.

Una dona de 75 anys es El govern local renuncia a un
desfà d’un lladre que
programa d’ocupació de 900.000€
havia entrat a casa seva
Els Mossos d’Esquadra han detingut un
home de 67 anys, veí de Cunit, com a
presumpte autor d’un robatori amb violència a una veïna de Badalona, de 75
anys.
Els fets es van produir el migdia del 18
de gener. La víctima es trobava sola dins
el seu domicili quan l’home, al qual coneixia des de feia anys, va picar. Segons
va manifestar la víctima, que no sospitava res en el moment d’obrir la porta,
l’home va accedir al domicili, i després
d’una petita conversa va agredir la víctima amb una defensa elèctrica amb la
qual va donar-li dues descàrregues. Ella
va sortir a la terrassa per demanar auxili,

mentre l’home li va prendre la bossa de
mà.
Finalment, la víctima es va enfrontar
amb l’home, va recuperar la seva bossa
de mà i va aconseguir que l’home marxés sense sostreure res.
Els mossos van dur a terme les gestions
necessàries per tal de trobar i detenir el
presumpte autor dels fets. La matinada
del dia 19 de gener, la policia catalana
detenia al presumpte agresor en el seu
domicili.
El detingut, sense antecedents policials,
va passar a disposició judicial davant
del Jutjat d’Instrucció núm.5 de Badalona, que en va decretar l’ingrés a presó.

Anualment la Generalitat, a través del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
posa en marxa un programa de foment
laboral anomenat ‘Treball als barris’,
comprès dins la Llei de Barris, que subvenciona als municipis que el sol·liciten
amb recursos per formar, assessorar i
donar treball a un número determinat de
ciutadans. Dilluns, ICV-EUiA, juntament
amb la plataforma Sant Roc Som Badalona, alertava que el govern havia renunciat al pla de formació i impuls laboral i
que “la mala gestió del PP ha fet perdre
500 llocs de treball” a la ciutat.
El regidor d’Hisenda, Ramon Riera, esclaria que la quantitat de contractes laborals no eren 500, sinó 20, encara que
sí haurien rebut orientació professional

mig miler de persones. Fonts municipals
argumenten que no assumir la càrrega
d’haver de pagar properes edicions de
projectes d’altres administracions perquè la Generalitat encara deu a Badalona, a través del SOC, 1,7 milions d’euros
corresponents al ‘Treball als barris’ de
2011. El tinent d’alcalde explicava que
l’Ajuntament ha decidit prioritzar el pagament de les nòmines dels treballadors
municipals.
Contràriament, però, el PSC assegura
que haver renunciat al projecte ‘Treball
als barris’ suposa haver deixat passar
de llarg una aportació de 903.000 euros
que hagués servit per crear 65 llocs de
treball, a més d’orientació i inserció laboral a altres 420 persones. Segons els

socialistes, el conveni, concedit a Badalona el passat 12 de desembre, constaba
de plans d’ocupació, de l’obertura de cases d’ofici, d’un dispositiu d’inserció sociolaboral i d’un agent d’ocupació i desenvolupament local. L’únic que s’havia
de fer, diuen, era posar en marxa, mínimament, alguna de les iniciatives abans
del 31 de desembre per beneficiar-se del
programa, i que les despeses amb les
quals havia de córrer l’Ajuntament eren
mínimes, lluny dels 900.000 euros que
explicava el regidor Ramon Riera dilluns.
En aquest sentit, el grup municipal socialista vol que es convoqui un consell
d’administració que esclareixi els fets,
causats per un govern “ineficient i paralitzat”.
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La manifestació contra l’atur El Museu del Còmic
tirar endavant a
finalitza dins l’ajuntament podria
través d’una fundació
L’atur va ser ahir un dels nuclis de debat al
centre de Badalona. No només pel què es
debatia al Ple municipal, sinó també per la
manifestació convocada per l’Assemblea
d’Aturats de Badalona que va finalitzar a la
plaça de la Vila. Prop de 200 persones de
diferents moviments socials, recolzades per
sindicats i algunes forces polítiques, van marxar des de la plaça Pep Ventura fins les portes
de l’ajuntament. Clamaven per millores reals
en les mesures i polítiques d’ocupació públiques i una major transparencia. Justament
quan la protesta arribava al centre de la ciutat,
els grups debatien una moció, presentada per

200 persones
van marxar des de
Pep Ventura fins la
pl. de la Vila
La protesta
culminà amb
una moció
sobre polítiques
ocupacionals

ICV-EUiA, que culminava l’acció de protesta
de les persones que es trobaven fora amb
pancartas. El Ple va aprovar per unanimitat un
acord per ampliar la transparencia de l’IMPO;
modificar els criteris necessaris perquè les
contractacions dels plans públics estipulin
jornades de 4 hores, i repartir així els treballs
en major mesura; recolzar l’establiment d’una
Renda Garantida Ciutadana de 664€; destinar
part del pressupost a finançar un projecte
propi de polítiques d’ocupació, prioritzant els
sectors més perjudicats per la crisi; destinar
dos polígons industrials de Bonavista, propietat d’Engestur, a espai viver d’empreses i

emprenedors que manquen de lloc on dur a
terme els seus projectes; subvencionar l’IBI
a les persones aturades; assegurar que cap
ciutadà es pugui quedar mai sense servei
d’aigua, gas i llum; i, per últim, posar en marxa el Consell Econòmic i Social de Badalona,
amb la participación de tots els agents implicats, per concertar i desplegar polítiques de
foment de l’economia i l’ocupació locals.
Tots els grups municipals van coincidir en
què cal afrontar la desocupació des d’un front
comú, deixant de costat els interessos i les desavinences partidistes, i tractant-la com el major
problema que té a dia d’avui la ciutadania.

Sembla que el fins ara abandonat projecte
del Museu del Còmic podrà tirar endavant
gràcies a un pla que té com a eix central la
creació d’una fundació. La idea és que els
agents públics, Ajuntament i Generalitat, i
els agents privats interessats constitueixin
una entitat jurídica, a través de la qual es
puguin començar a fer tràmtis, es trobi el
finançament necessari per desbloquejar
la situació, finalitzar l’equipament i administrar-lo. Així es va acordar en la reunió
que dimecres van mantenir l’alcalde de
Badalona, Xavier Garcia Albiol, el director
del Saló del Còmic, Carles Santamaria, i
el president de l’Associació Professional

d’Il·lustradors de Catalunya (APIC), Miguel Gallardo. Totes les parts van coincidir en que la crisi no pot deixar estancat
aquest projecte, que té l’objectiu de convertir-se en un referent a nivell nacional i
internacional, amb una previsió de entre
200.000 i 250.000 visitants anuals. Badalona impulsarà aquesta iniciativa després
de dos anys en que el projecte del Museu
del Còmic, gestat durant l’anterior mandat socioconvergent, no ha experimentat
cap avenç. Fins ara s’ha invertit més de
tres milions d’euros en la rehabilitació de
l’antic edifici de la CACI, futura seu del
Museu del Còmic.
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Badalona destinarà més de
Treballadors de BSA
2M d’€ a reurbanitzar Sistrells es tanquen contra

l’ampliació d’horaris

Pere Martell,
Antono Gaudí, Juli
González i Manuel
de Falla seran
reformades
Les obres
s’iniciaran aquesta
tardor i duraran
més d’un any
Diversos carrers del barri de Sistrells canviaran el seu aspecte gràcies a unes obres
de reurbanització que es faran en dos fases
que es desenvoluparan entre aquest any i
l’any vinent.
La primera d’elles es centrarà en els carrers d’Antoni Gaudí, de Juli González i de
Manuel de Falla, en els quals es preveu
deixar el carrer a un sol nivell, ampliar
les voreres per facilitar la mobilitat del
vianants, la instal·lació de nous fanals i
l’eliminació de les façanes dels actuals elements d’enllumenat. A més, els serveis aeris d’instal·lacions elèctriques i de telefonia

es soterraran a tots els encreuaments de
carrers. El projecte inclou també la substitució del clavegueram i l’asfaltatge dels
tres vials. Les obres començaran aquesta
propera tardor i tindran una durada de 4
mesos.
La segona fase contempla la remodelació
del carrer de Pere Martell, prevista pel
2014. Els treballs preveuen ampliar la vorera nord, que passarà d’1,35 metres a una
amplada total de 3 metres, deixant espai
per plantar-hi nou arbrat. Es renovarà el
clavegueram i s’asfaltarà de nou la calçada, s’instal·laran nous fanals i mobiliari

urbà i s’eliminaran de les façanes els actuals elements d’enllumenat que es substituiran amb una nova instal·lació. També
se soterraran a tots els encreuaments de
carrers els serveis aeris d’instal·lacions
elèctriques i de telefonia. Així mateix, es
crearà una zona d’aparcament de 57 places a la part baixa de Pere Martell, just a
la confluència amb l’avinguda de Salvador
Espriu. Les obres d’aquesta segona fase
tindran una durada de 10 mesos i mig.
La inversió total prevista sobrepassa els 2
milions d’euros, finançats directament per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Part dels treballadors de Badalona Serveis Assistencials (BSA) van manifestar-se
ahir tancant-se a les oficines de gerència
de l’empresa i ocupant la sala d’entrada de
l’Hospital Municipal. Convocada pel Comitè
d’Empresa d’Atenció Primària, la protesta es
va allargar de 8 del matí a 5 de la tarda i va
estar recolzada pels comitès d’empresa del
sociosanitari El Carme i el d’atenció especialitzada del propi hospital. Segons explicaven
ahir els organitzadors, el seguiment va anar
variant, però parlaven d’unes 50 persones en
diversos moments de la jornada. El comitè
d’empresa convocant explica que l’aplicació
del nou decret llei que obliga a l’ampliació de
la jornada laboral dels treballadors municipals
ha estat el factor determinant a l’hora de passar
a la protesta activa. Segons diuen, porten dies
esperant que empresa i Ajuntament els infor-

min sobre una paga extra que han de rebre, el
contracte de gestió, i ahir era el dia límit. D’altra
banda, a més, expliquen que el govern local
no els hi vol abonar els diners corresponents
al 5% del sou retingut des del 2010, a falta
d’una sentència definitiva del Tribunal Suprem,
tot i que la Justícia ja els ha donat la raó. La
direcció de l’empresa subratlla que l’ampliació
de jornada ve dictada per la llei, i que, a més,
BSA ha decidit implementar uns horaris lleugerament més reduïts del que recomanaven les
tres patronals sanitàries. Quant a la liquidació
dels contractes de gestió, l’ens municipal assegura que ja ha traslladat la proposta al Consell
d’Administració, que és qui ara ha d’aprovar
una modificació del pressupost d’1,9 milions
d’euros per fer front als pagaments. Respecte
del tercer cas, s’explica que no es pot actuar
abans que el Suprem dicti sentència.

Un cotxe s’estavella contra un restaurant

Tusgsal rep
el distintiu de
qualitat europeu Els fets van ocórrer diumenge al migdia a un establiment del barri de Montigalà
Ahir dijous, la Societat Anònima Laboral
badalonina, Tusgsal, va rebre el màxim distintiu de qualitat europeu per part d’AENOR,
concretament el UNE-13186, en el sector de
transport públic. Aquest reconeixement és la
suma de diferents aspectes com la qualitat de
servei, l’eficiència ambiental, la responsabilitat
social, la seguretat, riscos laborals, la innovació… La responsable d’AENOR a Catalunya
,Eva Subirà, va donar molt de valor a aquest
reconeixement perquè hi ha en total 400 certificats a tot l’estat i perquè no només venia
d’estadístiques, de resultats, d’opinions de
passatgers, sinó d’auditors secrets que proven
el servei de totes les empreses. Subirà va fer
entrega del certificat al president del consell
d’administració de Tusgsal, Justo Alarcón, i al
cap de Serveis Generals, José Mª Parra.

El vehicle va
quedar encastat
dins la façana del
local després de
l’accident
No es van
produir ferits ni
danys estructurals
a l’edifici

Un cotxe es va estavellar ahir al migdia contra un restaurant al barri de Montigalà. El
vehicle va quedar encastat contra la façana
de l’establiment, situat a la Travessera de
Montigalà, i quatre dotacions de bombers
es van apropar al lloc dels fets per retirar-lo.
Dues persones van ser ateses ‘in situ’, però
van resultar il·leses i no va haver-hi cap ferit.
Tanmateix, els propis bombers confirmen
que el local no va patir afectacions estructurals, tot i que va patir aparatosos danys
al mobiliari del costat del local afectat. La
policia va efectuar el control d’alcoholèmia
al conductor, que havia obtingut la llicència
uns mesos enrere, i va donar negatiu. Tot
apunta, i alguns testimonis així ho explicaven, que el cotxe va prendre malament la
curva degut a l’excés de velocitat.
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LA PRÈVIA

BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID - FIATC MUTUA JOVENTUT
20a Jornada Acb. Blancos de Rueda Valladolid - Fiatc Joventut. Dissabte a les 19h per RàdioB (94.4)

La Penya vol referendar sensacions
VALLADOLID

FIATC JOVENTUT

Entrenador Roberto González

COREY FISHER

ALEX RENFROE

ROMAN MONTAÑEZ

NACHO MARTIN

Entrenador Salva Maldonado

ALHAJI MOHAMMED

NEDZAD SINANOVIC

Com va passar fa dues setmanes quan
la Penya va jugar al camp del Lagun Aro
GBC, el Valladolid d’avui dia és un equip
molt diferent al de la primera volta. Tripkovic, el botxí d’aquell partit de l’anada,
ja no hi és, i jugadors importants com
O’Leary, Navarro i Cizauskas, que va fer
un bon partit a Badalona, estan lesionats. Al seu lloc han arribat Montañez,
Pat Ewing Jr (fill del jugador del Dream
Team) i Edgar Sosa, que encara està lesionat i no va jugar l’última jornada. Un
bon nombre de canvis que no ha afectat
a la competitivitat de l’equip castellà, que
ha posat contra les cordes al Barça i el

ALBERT VENTURA

TONY GAFFNEY

MOSES EHAMBE

OGNJEN KUZMIC

tenir més cura de la pilota”. Una declaració que evidencia que l’equip intenta ser
més seriós a la pista per evitar parcials
desastrosos. Maldonado i Ventura han
coincidit en dir que caldrà estar al nivell
del dia del Lagun Aro GBC. Aquella jornada els verd-i-negres es van aferrar al
partit per arribar a un final amb opcions.
Aquest és el plantejament d’aquest partit i
de gairebé tots els que queden a domicili
fins acabar la lliga, que seran contra rivals
de la zona baixa.

La Penya viatja a
Valladolid en busca
de la 4a victòria
consecutiva i
d’allargar les bones
sensacions de joc

Madrid en les dues últimes jornades. Tot i
el temps que ha passat i el canvi de cares,
la Penya no oblida el partit de l’anada, que
va truncar la bona dinàmica dels verd-inegres fins el moment. De portes cap a
fora, no ho fa amb un ànim de venjança,
perquè com tècnic i jugadors van dir després d’aquell partit, i han repetit aquesta
setmana, “va ser un accident”. El record
més aviat ha servit per prevenir-se contra
un equip que lluita i fa el seu joc fins el
minut 40. De fet la Penya centra més els
seus esforços en ella mateixa i en intentar
allargar les bones sensacions. Com deia
Savané aquesta setmana, “hem aprés a

Foto: ACBPhoto

del tir lliure a un preu l’hora immillorable. I
si té el dia, hi afegeix al pack un sisè sentit
per anar a buscar rebots ofensius, i l’olfacte
per fer cistelles a l’últim segon. En un partit travat, la Penya hi va posar l’espectacle
amb els seus “miniparcials” marca de la
casa aquesta temporada. Un d’aquests va

79
Fisher (8), Ventura (2), Ehambe (6), Gaffney (14), Kuzmic (10) -cinc inicial- Trias
(-). Llovet (-), Quezada (10) Oliver (10),
Savané (6), Tomàs (13).

UNICAJA

71
Williams (11), Calloway (5), Vidal (5),
Lima (-), Zoric (9) -cinc inicial- Simon (6),
Panko (11), Urtasun (2), Perovic (-), Vàzquez (16), Dragic (4).

La Penya té la sort de comptar amb Fiatc
per patrocinar l’equip, i amb Albert Oliver per assegurar-lo a la pista. Oliver ven
tranquil·litat, gestió de rendes i encert des

Foto: Penya.com

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

79-71
82-86
73-79
87-85
81-67
87-75
65-75
79-77
94-96

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
Fiatc Joventut
Obradoiro
Unicaja
Múrcia
Valladolid
Cajasol
Canàries
Fuenlabrada
Manresa
GBC

G

P

18
16
12
12
12
11
11
10
10
9
8
8
7
7
7
6
4
3

1
3
7
7
7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
12
13
15
16

Propera Jornada

Oliver torna a ensenyar el camí
FIATC JOVENTUT

Resultats darrera Jornada

El base va tornar a
donar una lliçó de
com administrar
un avantatge i va
estar encertat en
els tirs més difícils

trencar el partit abans de la mitja part (42
a 31). A la tornada dels vestidors, l’Unicaja
va tornar a ser el que més es beneficiava
d’un ritme lent i amb poc encert fins que
la Penya va tornar a soprendre amb un altre parcial (54 a 45). Llavors Oliver, com
va passar contra el Lagun Argo GBC, va
entrar per Fisher, que havia fet una bona
primera part, i va administrar la renda a la
perfecció. El base va portar el partit com va
voler i va donar oxigen traient faltes i capturant rebots ofensius quan més s’acostava
l’Unicaja. 3 tirs lliures de Pere Tomàs -després d’una bona passada d’Oliver- van acabar de sentenciar el partit i van fer bona la
feina de tot l’equip. Després d’una cistella
d’Oliver a l’últim segon, el públic va tornar
a cantar “O-O-Oliver!”. En acabar el matx,
el base reconeixia que “sempre és maco
que coregin el teu nom”.

Bilbao Cai Fuenlabrada Baskonia Múrcia Valladolid Manresa Canarias Unicaja -

Madrid
Estudiantes
Gran Canària
València
Obradoiro
Fiatc Joventut
Barça
Cajasol
GBC

El Prat torna a
casa després
de l’incendi
i guanya al
Castelló
El C.B Prat va trencar una sèrie de dues
derrotes seguides vencent a casa al Castelló per 67 a 59. El vinculat verd-i-negre
va tornar a jugar al pavelló Joan Busquets,
que ja torna a estar operatiu després de
l’incendi que va patir el mes passat. Després d’una primera part igualada (31 a 33),
Ferran Bassas va revolucionar el ritme del
partit. Ràpidament s’hi van unir Vives, Barrera i Ros, per aconseguir un coixí que no
van tornar a deixar anar (49 a 38). En els
últims minuts, l’encert exterior va dinamitar el partit. El Prat no tornarà a jugar fins el
dia 9 degut a la Copa Adecco Plata.
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El Baskonia paga 100.000 Els Golden State
euros pels drets de Jelinek Warriors vénen a
veure a Kuzmic
La crisi esportiva del Barça ha beneficiat econòmicament a la Penya. La
darrera lesió de Navarro va accelerar el
procés de negociació dels blaugranes
per trobar-li un substitut. El Barça (6é
classificat) ha remenat les cireres entre
els jugadors titulars del Baskonia (2n
classificat) i el València (3r). Finalment
l’escollit ha estat Brad Oleson, que té la
qualitat de ser jugador seleccionable
però l’incovenient de no poder jugar
l’Eurolliga. El Baskonia per tant també
ha buscat un substitut i l’ha trobat en
l’exverd-i-negre David Jelinek, que ha
signat amb els vitorians pel que queda
de temporada i 3 mes. A l’estiu, Jelinek
no va renovar amb la Penya i després
de ser ofert a molts equips va marxar a
l’Olin Edirne, un equip de la zona baixa
de la lliga turca. Allà ha tingut un paper
protagonista i ha promitjat 12,6 punts
en 32 minuts de joc. Aquestes bones
xifres li han valgut un nou contracte
amb el Baskonia, que va segon, jugarà
la Copa del Rei i porta una bona trajectòria al top16 de l’Eurolliga. Perquè la
operació fos efectiva, el conjunt vitorià
va haver de negociar amb la Penya, que
és l’equip que mantenia els drets de Jelinek a l’ACB. De fet no era necessària
una negociació, però donats els últims

Representants dels Golden State Warriors
van ser diumenge a l’Olímpic en el partit
entre la Penya i l’Unicaja per veure les
evolucions d’Ognjen Kuzmic. La franquícia de San Francisco és la que manté els
drets NBA del jugador bosnià, que va ser
escollit aquest estiu en el Draft de la NBA.
Els Warriors no van enviar representants
o observadors de jugadors, sinó que van

Foto: ACBPhoto

La Penya torna
a ingressar per
un jugador de
cantera després
de desfer-se de
Norel i Todorovic

casos d’aquest estil en els que ha intervingut el Joventut, els altres clubs prefereixen negociar abans que la Penya
pugui igualar l’oferta i posar pegues al
fitxatge. D’aquesta manera, el Joventut
ingressa 100.000 per Jelinek, que es
sumen als 134.000 que va treure per
Norel i els 100.000 que va aconseguir
per Todorovic. Jelinek podria debutar
aquest cap de setmana contra el València i tornarà a l’Olímpic a la jornada 25,
el proper 17 de Març.

viatjar Travis Schlenk, el director de personal, i Kirk Lacob, fill del president i director
general de la plantilla. En unes declaracions al Diario Sur, Schlenk va assegurar
que la Penya “està fent una gran feina amb
Kuzmic” i que “la seva evolució està sent
molt gran aquest últim any”. El pivot verdi-negre promitja 7 punts i 6 rebots en 18
minuts, xifres que li auguren un bon futur.

El consell del Supermanager
de Badalona, Dani Miret
Jugadors RECOMANABLES
1.- Satoransky. Amb Llull i Llompart garanteixen una regularitat
2.- English. Irregular, sí, però té topes molt alts i s’ha de tenir sempre
3.- Lewis. Canvis d’handol. Quan jugui a casa entra
Jugadors a EVITAR
1.- Granger. Després del -7, no cal dir res mes
2.- Rafa Martínez. A Vitòria no sumarà
3.- Nelson. M’encanta, però està fallant massa

Col·labora:

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Jorge Guillén, el mite que no es
pot moure de la seva Penya
El diumenge, en el partit contra l’Unicaja de Màlaga, no hi havia el metge Jorge Guillén. “Il
doctore” va decidir no anar a la Penya perquè va tenir unes diferències amb el club. En el partit
que va jugar el Joventut contra l’Obradoiro el pivot Kuzmic va rebre un cop a la barbeta. Quan va
anar cap a la banqueta Jorge Guillén li va curar el trau que tenia a la barbeta. Però al seu costat
hi havia Nacho Muro. Muro és el nou metge del club des de l’estiu quan es va arribar a un acord
amb Victor Lainez per no continuar. Muro és un metge que posa Fiatc Mutua Assegurances en
una gestió que va fer l’entitat per estalviar diners. Quedi clar que Guillén mai ha cobrat ni un
euro per ser a la Penya en els més de 40 anys que porta a l’entitat. Entre setmana però el tècnic
Salva Maldonado va parlar amb Guillén i li va recordar que a l’estiu la conversa que havien tingut
era que el metge estaria a la banqueta i als entrenaments sempre que ho vulgués però que el
metge que havia d’assumir les tasques al dia a dia era Muro. Guillén es va molestar perquè es va
sentir que sobrava. I així li va fer saber en el mateix moment en què va acabar la conversa amb
Maldonado al president Jordi Villacampa. Guillén i Villacampa tenen una llarga amistat dels 40
anys que porten junts. O sigui, que no hi ha res personal entre ells. En la conversa que van tenir
no es van posar d’acord i, fins avui, Guillén no ha tornat. El president verd-i-negre va explicar
públicament a la tertúlia de Televisió de Badalona que està convençut que tot tornarà al seu lloc:
“Evidentment el Jorge ha estat i estarà a la Penya fins que ell vulgui, es mereix un homenatge,
que li pengem la bata al costat de les samarretes perquè, i ho dic de cor, és una persona que ha
fet molt per la Penya, però ha d’entendre que hi ha un metge que fa el dia a dia i que ell està per
sobre de tot això, ha de ser conseller o el què vulgui, ara hem d’esperar que es calmi la situació
i ho solucionarem perquè el Jorge ha d’estar al Joventut”. La situació doncs és que la Penya té
el metge que paga Fiatc i que és el què s’inscriu a l’ACB (Nacho Muro) i que Jorge Guillén ha
de continuar sent el supervisor de tot plegat però des del club no es vol que sigui ell qui quan
hi ha un lesionat salti a la pista.

C.F. Badalona
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CF BADALONA - ORIOLA
3ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Dimecres 06/02/2013 a les 16.30 - Camp del Centenari

Descans i de nou contra l’Oriola
CF BADALONA

Oriola

Entrenador Albert Càmara

Entrenador Nino Lema

Marcos
Ferrón

Borja
Robert

Piña

Pelegrí

Gallardo

l’entrada en competició de l’Oriola. Precisament, serà aquest conjunt alacantí el ri-

Sergi

Carrión

Ochoa

Xavi M.
Joaquin

Fleky

García
Gabri

Coco

Bueno

Cueto

Pelusa
Raul

Alcolea

Amado

Tot i estar ja en el mes de febrer, dimecres vinent el Badalona disputa la tercera

jornada de lliga. Una paradoxa causada per
la necessitat de canviar el calendari arrel de

Massa poc per
merèixer res de positiu
ORIOLA

BADALONA

1

0

Municipal de Los Arcos
Piña
Marcos
Ochoa
Ferrón
Carrión
Pablo Gallardo
Fleky
Pelegrí
Del Cueto
Sergi Pérez (Grasa 84’)
Álex García
Xavi Muñoz
Pelusa (Fali 62’)
Borja (Yagüe 77’)
Raul
Joaquin
Coco (Pereira 81’)
Gabri (Cortés 77’)
Alcolea
Robert
Amado (Francis 71’)
Manolo Bueno
Nino Lema
Albert Càmara
Àrbitre: Lozano Reina (col·legi murcià)

diumenge a terres alacantines només
s’explica per la inacció, l’estatisme i el
mal partit d’un Badalona que sembla
abocat a la misèria moral. L’Oriola va
fer el mínim per vèncer. Va mostrarse diligent en defensa, poc erràtic en
general i resolutiu en la jugada clau
del partit. Al poc d’encetar-se la represa, el local Pelusa va marcar l’únic
gol del matx. El Badalona va intentar
reaccionar. Però els canvis van arribar
tard i només Grasa va tenir l’ocasió de
l’empat molt al final.

GOLS: 1-0, Pelusa (minut 49)

El malson continua en vigor. El dia que
semblava ideal per despertar i fer tòrcer
de manera dràstica la tendència, el Badalona va ser el mateix equip confús,
erràtic i enredat de les tres jornades anteriors. Però així com les derrotes precedents podien trobar justificació en
el notable nivell dels rivals, la soferta

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

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

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.

50
47
44
42
42
38
33
32
31
30
29
29
28
28
26
24
21
20
19
16
13

26
36
29
40
33
21
24
27
23
27
16
30
23
19
19
19
16
16
17
13
15

10
20
14
17
19
16
22
28
18
25
18
23
27
32
22
29
25
29
26
35
38

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

val de dimecres vinent. Tot i haver
disputat el passat cap de setmana
l’enfrontament de la segona volta,
Badalona i Oriola encara tenien
pendent jugar el compromís de la
primera part del curs. Però la carambola no acaba aquí. Aquest cap
de setmana, el Badalona descansa
perquè ja va jugar el partit de la 25ª
jornada contra l’Espanyol B. A més,
el següent cap de setmana està programat com a jornada de descans
pel Badalona. Un període doncs
complicat per millorar la malmesa
situació actual.

S.G. Femení
A terres navarreses,
un 2 gairebé segur a
la travessa
Fa de molt mal dir preveure un marcador o un resultat
abans que es jugui el partit. De fet, els entrenadors odien
que els seus o les seves futbolistes pensin en guanyar
un partit sense haver baixat de l’autocar. Però és que els
resultats del Lagunak, proper rival del Sant Gabriel aquest
cap de setmana, fan pensar que molt malament ho han de
fer les futbolistes adrianenques per no endur-se el tres
punts de terres navarreses. Les de Pamplona només han
aconseguit sumar un punt en tot el que portem de temporada. I no només no han guanyat cap partit, sinó que
són l’equip més golejat de la lliga, amb 80 gols encaixats
en gairebé 20 partits. Ara bé, el Lagunak va aconseguir
precíssament l’únic punt que té el passat cap de setmana, el que podria animar les seves jugadores a mirar de
fer quelcom més en la visita del Sangra. Un Sangra que
viatjarà amb ganes de venjar la derrota del passat cap de
setmana contra el Barça (0-2) i de no perdre més de vista
els 8 primers classificats.
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El Santa Coloma s’endú el derbi a Montgat
i el Natzaret i la UBSA guanyen a domicili
El derbi entre el Montgat i el Santa
Coloma va centrar l’atenció de la 16a
jornada de la Copa Catalunya, la primera
de la segona volta. Els colomencs tenien
la primera prova de foc com a líders en
solitari de la categoria, mentre que el
Montgat, necessitava el triomf per intentar
aconseguir la continuïtat que tant li està
faltant per culpa de les lesions. A més, els
de Xavi Bassas van perdre Marc Camins
al primer quart per un esquinç al turmell.
Tot i això, el Montgat hi va posar el joc, al
primer quart i al principi del tercer, mentre que el Santa Coloma anava a ratxes.
Així, després d’una primera part igualada
(41 a 40), el líder va encadenar una sèrie
de bons atacs mantenint el nivell en defensa. Amb una rotació més curta però
més intensa, el Santa Coloma va obrir
una escletxa de 10 punts que va acabar
sent definitiva. Morales (33 de valoració),
Cuesta i Ortiz ho van seguir intentant i van
estrènyer la diferència a només 2 punts,
però el Santa Coloma va tenir el cap fred i
no va deixar escapar el triomf.
Nil Santiago es destapa contra El
Prat
El Natzaret tenia un partit d’urgència dis-

sabte passat a la pista d’el Prat B. els de
Vidal Sabaté havien perdut els últims 4
partits i s’enfrontaven a un rival directe per
la promoció de descens. Sense Rodríguez,
Belmonte ni Monton, i amb Balcells sortint
d’una lesió, els badalonins es presentaven
amb només 3 exteriors en condicions.
Un d’ells era el jove Nil Santiago, que va
aprofitar la oportunitat i va guiar el Natzaret cap a la victòria amb 28 punts i 33 de
valoració. L’aler barceloní va encadenar 3
triples seguits a la primera part per ajudar
a aconseguir la màxima del partit (+18). A
la represa, els locals van ajustar les defenses i van escurçar la diferència, però
el Natzaret sempre va dur la iniciativa i va
aconseguir assegurar el triomf.
El nou Barberà pot amb el Sant Josep
Hi ha una sèrie d’equips que s’han vist
beneficiats per l’aturada nadalenca, i un
d’aquests és el Barberà. L’arribada de
Sotomayor ha acabat de confeccionar un
5 titular que ho juga gairebé tot. López,
Arenas, Rodríguez, Montilla i Sotomayor
-tots ells amb passat a la lliga EBA- van
anotar 76 dels 82 punts de l’equip del Vallès. Tot i competir en la batalla pel rebot,
el Sant Josep no va poder córrer i es va

estavellar contra la defensa zonal tancada
del Barberà. Gracia, Gonzalez i Tubert van
estar bé, però va faltar l’encert de les estrelles, que no van tenir el seu dia de cara
a cistella.
L’UBSA segueix creixent
L’UBSA va guanyar a la pista del Blanes i
ja suma 5 victòries en els últims 6 partits.
Els de Xavi Castillo estan en un bon moment de forma i ho van referendar a la pista del cuer, que tot i només ha guanyat 2
partits, els està lluitant tots. Després d’una
primera part molt ofensiva (43 a 48), els
adrianencs també van estar millors quan
el partit es va travar i no van acabar patint
pel triomf. Carceller va tornar a ser el més
destacat de l’UBSA, que ja és tant lluny de
la promoció de descens com a prop de la
d’ascens
Dissabte de derbis
Els equips de la comarca jugaran tots
dissabte i sense fer quilòmetres. El Natzaret obrirà foc a les 17:30 al pavelló
dels Països Catalans rebent al Mataró. A
les 17:45 al Can Ricart de Sant Adrià, el
Montgat visitarà l’UBSA, i a les 19:30 al
Juan del Moral, el Santa Coloma rebrà al
Sant Josep.

Classificació
		 Equip

Foto: ACBPhoto
Resultats darrera Jornada
Prat B - Natzaret
Salt- El Masnou
Mataró - Quart
Montgat - Santa Coloma
Arenys - Sant Cugat
Blanes - UBSA
Mollet B - Figueres
Sant Josep- Barberà

77-84
52-60
63-76
81-84
53-70
69-81
72-65
74-82

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

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

G

P

13
12
11
10
10
10
8
8
8
8
6
6
6
5
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Poliesportiu

El CPE Badamar
inicia la temporada
esportiva 2013 amb
el Concurs del Pagell

El passat diumenge el Club de Pesca Badamar
va encetar la temporada esportiva 2013 amb la
celebració del Concurs del Pagell amb 11 embarcacions i amb la participació de 40 esportistes, un èxit de participació en l’època de l’any
en què ens trobem amb continues dificultats
marítimes i meterològiques. Després d’aplaçarse la competició una setmana abans, la prova
es va poder desenvolupar amb certa normalitat
destacant un intens vent a les primeres hores
del matí que van dificultar una mica als pescadors la pesca. Tot i així, les captures van
ser prou bones al pesatge final. L’embarcació
“Joangi” va guanyar amb un total de 7,830Kg.
(3 pescadors - 2,610Kg.), la segona posició
va anar a càrrec de “Lucky II” amb 5,080Kg.
(3 pescadors – 1,695Kg.) i els pescadors de
“Speed III” van completar el podi amb la tercera
posició (3 pescadors – 1,290Kg.). Com que era
un concurs d’espècie única només van entrar a
pesatge el pagell, un peix molt valorat tant pel
pescador com per la gastronomia. La propera
cita serà el Concurs 1r Social d’Embarcación
Fondejada el proper 24 de Febrer.

La Carpa Titus acull
la presentació de la
Cursa BDN Running
La cursa BDN Running engega una setmana abans del tret de sortida. I és que
la Carpa de Titus acollirà aquest dissabte
a la nit la presentació de la 2ª edició del
certamen esportiu. L’acte, que comença a
partir de les 23.30h, donarà a conèixer les
novetats d’enguany i els assistents podran
participar en el sorteig de dorsals i de material esportiu. La BDN Running tindrà lloc
el diumenge 10 de febrer, en un circuit de
10 km que recorrerà la ciutat i passarà per
indrets emblemàtics locals com la plaça
Pompeu Fabra o el passeig Marítim, i ja
hi ha un total de 2.200 persones inscrites.
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El director de
l’Acadèmia de Dansa
de Mònaco realitzarà
dues ‘master class’audició al Zorrilla
El coreògraf Luca Masala, director de
l’Académie de Danse Princesse Grace de
Mònaco realitzarà una master class-Audició
al Teatre Zorrilla el dissabte 9 i el diumenge
10 de febrer. Masala dirigeix un dels centre
de preparació de dansa d’alt rendiment més
coneguts arreu del món, amb una història de
més de 40 anys de formació de primeres figures. Aquesta és la primera vegada que du a

El Màgic
ofereix una
mostra
de Harley
Davidson
El Màgic Badalona presenta una
exposició de motocicletes Harley
Davidson personalitzades i customitzades. La mostra, formada
per sis peces úniques al món,
exhibeix l’habilitat i la destresa
de l’autor d’aquestes personalitzacions, l’Alejandro Martinez, un
badaloní amb taller al barri de la
Salut.
El centre comercial aposta per
oferir als visitants del centre comercial exposicions continuades,
així com actes especials i tallers
infantils gratuits cada dissabte.
La mostra de Harley, en concret,
es podrà visitar al ‘hall’ central del
Màgic fins el 17 de febrer.

terme una master class a Espanya. La intenció
del coreògraf és descobrir nous talents, i per
aquest motiu oferirà dues beques per a l’stage
d’estiu a Mònaco, a més de dues places per
realitzar una prova d’accés a l’Acadèmia. Les
dues sessions tindran lloc a les 11 del matí i
la del diumenge serà oberta al públic. Quan
finalitzi aquesta darrera trobada, es lliuraran
diplomes a tots els participants.

Un festival solidari Can Casacuberta
de monòlegs
descobreix als
recapta 550 kg
germans Grimm
d’aliments i 2.000 €
La Biblioteca Can Casacuberta inaugura el
proper 6 de febrer una exposició dedicada a
dos mites dels contes infantils, però també a
dos germans que són considerats els fundadors de la filologia alemana. Jacob i Wilhelm
Grimm van ser els encarregats de donar forma a personatges com la Blancaneus, la bella
dorment o Hansel i Gretel, que havien viscut
a les històrides populars de fades d’Alemanya

Són esdeveniments molt freqüentats durant
el Nadal, però en realitat són necessaris tot
l’any. Amb aquesta premisa, un grup de badalonines, encapçalades per la humorista
Pepi Labrador, va organitzar, el passat divendres al Teatre Blas Infante, el festival de
monòlegs solidari ‘Lo comido por lo reído’.
Tot i sorgir del no res i ser el primer cop
que preparaven un acte així, van aconseguir
recaptar uns 2.000 euros, que aniran destinats al Banc d’Aliments de Barcelona, i prop
de 550 quilos de menjar, que es repartiran
a Badalona.

El certamen va comptar amb la col·laboració
altruista de nou monologuistes: Gabriel
Córdoba, Eva Cabezas, Albert Boira, Pepi
Labrador, Carlos del Pozo, Xavi Castells,
David Bordes, Jordi Merca, Freddy Codorniu, Elias Torres e Ito Monólogos. El preu de
l’entrada a l’espectacle era molt econòmic:
7 euros i un quilo de menjar com arròs,
pasta o llet. Més de 300 persones es van
apropar a un festival que va comptar amb la
col·laboració de l’Ajuntament, amb la cessió
gratuïta del teatre, i que molt probablement
viurà una segona edició el proper any.

Badalona obre la convocatòria
dels seus premis literaris
L’Ajuntament de Badalona, per mitjà de l’Àrea
de Cultura i Ciutadania, en col·laboració amb
la llibreria El Full, l’entitat Festa Nacional dels
Països Catalans i Amics del Teatre Zorrilla, ha
convocat els premis literaris Ciutat de Badalona: el XXVI premi Països Catalans Solstici
d’Estiu - XXII Ciutat de Badalona de Narrativa, el XIII premi literari Betúlia de Poesia

- Memorial Carme Guasch, el XV Ciutat de
Badalona de Narrativa Juvenil, i el VI premi
Teatre Breu Inicia’t. Tots ells es lliuraran en un
acte cultural al mes de juny. Les obres aspirants als premis s’han de presentar, d’acord
amb les condicions establertes en les bases,
abans del dilluns 8 d’abril de 2013. Les bases
es poden consultar a www.badalona.cat.

fins llavors. El visitant recorrerà en part les
diverses etapes vitals dels germans Grimm
i descobrirà la universalitat de la seva obra.
També s’exposen imatges on es poden admirar il·lustracions històriques sobre els contes
dels germans Grimm. Obres d’il·lustradors
llegendaris de llibres infantils corresponents
als segles XIX i XX. La mostra es podrà visitar
fins el 28 de Febrer.
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