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El primer mes de l’any deixa
500 aturats més a Badalona
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Sílvia Soler guanya
el Ramon Llull 2013
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Badalona es posa la màscara
La ciutat tornarà a viure aquest cap de setmana la festivitat de Carnestoltes, que farà bullir els
diferents barris i districtes amb concursos, rues i d’altres activitats plenes de veïns i veïnes
Tot i que l’Ajuntament, des de l’any passat,
El passeig de
va decidir suspendre els actes municipals
de Carnaval, la ciutat no es queda pas
La Salut premia
orfe de diversió i esdeveniments festius
que animin als badalonins i badalonines
les millors
a sortir al carrer engalanats amb disfresdisfresses en el
ses d’allò més originals. És impossible
ressenyar totes i cadascuna de les festes
seu 17è concurs
de tot el municipi, però hi ha algunes
que destaquen per la quantitat de gent
que mouen. Un dels indrets on tothom
se les enginya per ser el centre d’atenció
és el passeig de La Salut. L’associació de
comerciants celebra enguany el XVII concurs de Carnaval, en el qual grans i petits,
tant de forma individual, en parelles o
en grups, competiran per ser els reis de
la jornada i emportar-se premis de fins
a 150€ en vals de compra i entrades de
cine, entre d’altres; tot plegat, el dissabte
a partir de les 18h i animat amb música
i disco-show. Molt a prop tindrà lloc un
dels actes de Carnestoltes més concorreguts de tota la localitat. Parlem de la Rua
de Badalona al barri Llefìà, la festa degana
per excel·lència que aquest any arriba a la
seva 31ª edició. Les comparses sortiran
des del carrer Pérez Galdós, a las cinc
de la tarda, i recorrecan la ronda de Sant
Antoni fins l’avinguda Doctor Bassols, per
on baixaran fins Marquès de Sant Mori;
serà aquesta via la que portarà la rua fins

Foto: Comerciant de la Salut

la plaça de Trafalgar, punt final. Hi haurà
fins a nou premis, segons l’originalitat,
l’elaboració i la gràcia de les disfresses,
dividits en tres categories: comparses
d’adults, infantils i individuals i parelles.
Badacentre, juntament amb la Farándula
de Badalona, per la seva part, organitzarà
la rua de carnestoltes del centre de la ciutat, que sortirà a les 18h de la plaça de la

El Salvem Sant Pep torna a
la càrrega per Casnestoltes
La comissió Salvem Sant Pep no podia desaprofitar una data tan assenyalada com la de Carnestoltes, plena d’alegria i il·lusió, per continuar
treballant en vistes a la continuïtat
del centre parroquial. Aquesta mateixa tarda, a partir de les 17 hores,
la pista de patinatge del Sant Josep
obrirà les seves portes a tothom,
nens i grans, per celebrar la Festa
de Carnaval 2013. L’espai serà dividit en dos meitats: una amb música i
disbauxa per ballar, i l’altra plena de

jocs i activitats pels assistents. La tarda
estarà amenitzada amb berenar de tot tipus, chocolatada i barra de bar. A més,
ningú s’anirà amb les mans buides. Qui
més, qui menys, s’emportarà a casa un
bon somriure i, qui tingui sort, pot ser
alguna cosa més. I és que s’organitzarà
el concurs de disfresses i altres concursos de caire més esportiu, com ara de
llançaments de básquet impossibles, a
més de sortejos, on els guanyadors podran endur-se pilotes de la Lliga ACB,
entre d’altres coses.

Plana, es dirigirà cap al carrer del Mar,
passarà per Canongee Baranera, tot reclamant dolços als diferents establiments del
barri, i finalitzarà amb un ball i una xocolatada a la plaça de la Vila. Comptarà
amb la participació dels Bufons del Toc,
gegants i capgrossos i la quitxalla de les
escoles Jungfrau, Badalona-Port, VentósMir, Progrés i Lola Anglada.També des

dels mercats municipals, per exemple,
es dóna un aire especial i de festivitat als
dies que precedeixen la Quaresma. Des
d’ahir mateix, i fins dissabte, les diferents
instal·lacions, como ara el Mercat Torner,
el Maignon o el de Llefià, engalanen parades i els comerciants es disfressen per
trencar la monotonia i treure un somriure
al client.

La Rua de
Llefià recorrerà
el barri en la 31a
edició de la festa
degana de la
ciutat
Al Centre,
la Faràndula
animarà petits i
grans a ballar fins
la plaça de la Vila
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Un pas entre el port i el Gorg
podria ser aviat una realitat
Adif ha de donar l’OK, ja que s’haurien d’aixecar les vies del tren

Podria estar
avalat en uns
mesos i costaria
uns 10 milions d’€
Seria el primer
pas per reprendre
la construcció del
canal del port
La construcció d’un pas subterrani per
a vehicles i persones entre el carrer de
Ponent i el canal del Port de Badalona
podria començar a gestar-se en els propers mesos. Així ho creu el govern municipal, que aquesta setmana s’ha reunit
amb responsables de l’Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) per
parlar del projecte, pel qual seria imprescindible traslladar i aixecar les vies del

tren en aquest tram en concret. El pas
sentit muntanya-mar serviria per millorar
la connexió del barri del Gorg i de tota la
ciutat amb el port i esdevè un element molt
important en futurs projectes comercials o
d’oci que s’engeguin en el port, així com en
la construcció del canal d’aigua. Les obres
de construcció del pas anirien a càrrec de
Marina de Badalona i el seu cost rondaria
els 10 milions d’euros. A la reunió amb

El mes de gener dispara
la xifra d’aturats fins les
23.765 persones
Novament, el mes de gener porta males
notícies a l’economia local. Després de la
campanya nadalenca, les xifres d’ocupació
toquen de nou amb els peus a terra: el primer mes de 2013 ha deixat 499 aturats més
a Badalona. El número total de parats havia frenat el seu creixement en els darrers
tres mesos, però ha tornat a experimentar
un fort augment i arriba a les 23.765 persones, nova marca màxima municipal. En
comparació amb el gener de 2012, són 902
les persones que han perdut els seus llocs

de treball.
Igual de cru ha estat el gener a les ciutats
veïnes del Barcelonès Nord. Santa Coloma
de Gramenet ha vist com 237 persones se
sumaven a les seves llistes d’atur, on ja hi
ha un total de 13.893 aturats; l’augment
d’aquest gener, però, ha estat lleugerament
inferior al del mateix mes de l’any passat,
que va veure com 250 colomencs perdien
el seu treball. A Sant Adrià el nombre
d’aturats és de 3.922 després de créixer en
131 persones aquest darrer mes.

els representants d’Adif també s’ha tractat
l’edificabilitat de les parcel·les que aquest
ens públic té a l’entorn del port, amb les
conseqüents obligacions d’urbanització
dels solars. La previsió és que l’empresa
pugui posar els terrenys de la seva propietat a subhasta “en un termini raonable
de temps”, segons fonts municipals. Adif
té drets d’edificabilitat sobre 300 pisos, 40
dels quals serien de protecció oficial.

EUiA s’uneix a ICV en el Polèmica per l’ús de vehicles
camí cap a una possible policials per part del govern local
moció de censura
Esquerra Unida i Alternativa secundarà el
seu comany de coalició, Iniciativa, en el
camí que podria portar cap a una moció
de censura contra l’alcalde Xavier Garcia Albiol. Així ho va decidir l’assemblea
local celebrada aquesta mateixa semana,
que va centrar bona part del debat en la
situació política de Badalona.
EUiA considera que la seva disposició
a fer fora el PP del govern badaloní ve
impulsada per raons “estrictament ètiques i de qualitat democràtica” i per
la conjuntura “d’emergència social i
humanitària” que viu la ciutat. La formació d’esquerres subratlla que la seva
presència “en el cartipàs i/o en la gestió
d’un hipotètic futur govern” no serà un
“criteri imprescindible ni necessari” a

l’hora de negociar un pacte amb la resta
de forces de la ciutat. Sí que ho seran,
no obstant, una sèrie de condicions,
encara en fase de debat, “que suposin
garanties de canvi de govern” i la consecució d’uns objectius que hauran de
ser “clars i transparents, de compromís
social i solidari i d’estricte compliment
per totes les parts”. El coordinador local
d’EUiA, Toni Barbarà, explica que ara els
càlculs electorals i els càrrecs d’un hipotètic nou govern, inclòs l’Alcalde, són
l’element menys important, però que si,
un cop entrats a negociar, se’ls hi demana formar part de l’executiu, s’acceptarà
per “responsabilitat”, sempre que es
respectin les condicions acordades per
l’assemblea del partit.

El Sindicat de Funcionaris de Policia
(SFP) a la Guàrdia Urbana de Badalona va
denunciar fa uns dies que més del 60%
dels vehicles del cos està fora de servei,
perquè no s’haurien renovat dos contractes d’arrendament de vehicles, i que
s’estaria funcionant amb el 40% de la flota
habitual. Segons l’esmentat sindicat, la
majoria dels vehicles que sí estan operatius es troben destinats a unitats específiques, mentre que els serveis territorials,
és a dir, les patrulles que es desplacen per
atendre emergències, només tindrien en
aquest 3 vehicles disponibles. CiU, que
s’ha sumat a la denúncie emesa pel sindicat, també destaca que Garcia Albiol ha
assignat un Peugeot 308 per al seu servei
i un model 406 de la mateixa marca per al
servei de Protocol, tot i disposar d’un Audi
A6 com a cotxe oficial. A aquests dos vehi-

cles de la Guàrdia Urbana, diuen els convergents, cal afegir el Seat Leon amb què
circula, conduït per un xòfer, el regidor de
Seguretat Ciutadana, Miguel Jurado, i un
Seat Córdoba, que des del maig de 2012
consta a la DGT com a adjudicat a serveis
i control de trànsit, utilitzar pel regidor
de La Salut, Salvador Lerma; el PSC, a
més, assegura que Lerma disposa de tres
places d’aparcament al parking del carrer
de Quevedo, al costat del Centre Cívic de
La Salut. El regidor de Seguretat, Miguel
Jurado, nega que hi hagi “un 60% dels
vehicles fora de servei” i assegura “que
els vehicles de renting disponibles són els
mateixos que hi havia a l’anterior mandat”:
“un paquet que està amb el contracte en
vigor i un segon, en període de pròrroga fins que en les properes setmanes es
prescindeixi d’ells per la incorporació de

noves unitats conforme a un nou contracte
de renting”. Segons el regidor, la Guàrdia
urbana de Badalona té un total de 42 cotxes, set d’ells avariats, cinc furgonetes,
vuit motocicletes de patrulla, vuit scooters i vuit bicicletes de la unitat ciclista.
D’altra banda, el govern local afirma que
Garcia Albiol sempre ha optat per utilitzar
un Peugeot 308, adscrit a Guàrdia Urbana i més modest, en comptes de l’Audi
A-6, està adscrit al servei de Protocol de
l’Ajuntament i que s’utilitza únicament
en comptades ocasions per a actes protocolaris. Quant al cotxe utilizat per l’edil
Lerma, Miguel Jurado explica que ha estat
recuperat del dipòsit municipal i que es fa
servir com a vehicle auxiliar, està adscrit
a la Guàrdia Urbana. Es tracta, diu, d’un
vehicle que no està logotipat ni tampoc es
troba equipat policialment.
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Badalona respon a la crida del La pressió veïnal evita
Sant Pep per salvar el centre un desnonament i una
subhasta en tres dies

La comissió
va recaptar
dissabte un total
de 7.400 euros

El centre
organitzarà més
esdeveniments
per arribar als
25.000 necessaris
La comissió Salvem Sant Pep va culminar dissabte la seva primera mobilització amb tot un èxit d’afluència. La diada
destinada a recaptar fons per poder iniciar les reformes del centre parroquial i
evitar el seu tancament va assolir un alt
grau de participació de la societat civil
badalonina. Segons els organitzadors,
la recaptació ha sumat uns 7.400 euros.
Tot i que l’objectiu final d’aquest moviment és aconseguir 25.000 euros, des
de Salvem Sant Pep asseguren que tenen “molts arguments i força” per tirar
endavant. Han assolit una tercera part

Foto: TeleB

del pressupost que persegueixen i la comissió està convençuda de que arribarà
fins al final. Saben del cert que tenen el
recolzament d’entitats, comerços, Ajuntament i forces polítiques, figures de
l’esport, com ara Mireia Belmonte, i de
la ciutat i això els porta, afirmen, a seguir treballant. Si per alguna cosa destaca el centre és per la seva secció de
básquet, d’on han sortit grans jugadors i
entrenadors que ara donen un cop de mà
per mantenir oberta la casa que els va
veure crèixer. Alguns dels objectes més
preuats que l’organització va subastar

dissabte van ser materials i roba esportiva que alguns clubs, com la Penya, el
Barça i d’altres d’arreu d’Espanya, van
enviar amb les signatures de jugadors.
Per sobre de tot, però, va cridar l’atenció
un parell d’enormes vambes de básquet
signades per Pau Gasol. D’ara en endavant, Salvem Sant Pep continuarà organitzant activitats per augmentar els fons
i poder iniciar les reformes el més ràpidament posible. Pots seguir l’agenda de
la comissió i veure el número de compte
pels donatius a http://salvemsantpep.
blogspot.com.es.

Nova setmana de moviment per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Aquest
mateix dimecres va ser posposat el desnonament d’una familia al barri de la Morera,
al carrer Galícia. Les condiciones eren diferents, no obstant, a les que s’acostumen
a donar. L’entitat convocant va ser 500x20,
una associació de Nou Barris que lluita pel
lloguer social i públic; i és que el desnonament requeia sobre un matrimoni que
ha deixat de pagar el seu lloguer, de 650
euros, per falta de recursos. Tot i que la
PAH se centra en execucions hipotecàries,
va recolzar la protesta i més d’una cinquantena de veïns es van donar cita a les
portes de l’habitatge. La vivenda en qüestió
pertanyia a una immbiliària quan la Sònia i
el Jose van entrar-hi a viure amb els seus

dos fills; l’empresa, però, va quebrar i ara el
pis està en procés de ser adquirit per una
entitat bancària. Els dos membres de matrimoni es troben a l’atur, sense cobrar cap
retribució, i tant la PAH com 500x20 han
exigit al govern local una solució. Segons
la plataforma, l’Ajuntament es tornarà a
reunir amb ells la propera setmana amb la
idea de trobar un lloguer social per la familia. Dilluns, la PAH també va exercir pressió
per aconseguir la suspensió temporal d’una
subhasta immobiliària que deixava sense
sostre l’Esperanza. Des de la plataforma
expliquen que el responsable de Banc Sabadell amb qui van tractar es va mostrar receptiu i, gràcies a aquesta moratòria de 60
dies, es podrà començar a negociar la dació
en pagament del pis de l’afectada.
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El Fòrum Turisme de
Badalona mira al 2013
ple de nous projectes
El Fòrum de Turisme de Badalona va celebrar
el passat dilluns una taula rodona i una assemblea en la qual van valorar positivament
les seves actuacions del 2012. Malgrat la
falta d’experiència, els promotors consideren
que la ciutat ha acceptat molt bé alguns dels
projectes duts a terme des del naixement de la
iniciativa. Per aquest 2013, l’entitat repetirà els
esdeveniments que més èxits han obtingut,
com ara la nit de tapas a la platja, i n’engegarà
de nous. El primer tindrà lloc aquest mateix
cap de setmana. Coincidint amb la Cursa BDN
Running, el Fòrum de Turisme ha treballat perquè restauradors de la ciutat ofereixin menús a
un preu generalitzat de 10€ de cara a la gent

El Centre es quedarà
sense cases de pescadors
L’Ajuntament
es veu obligat a
enderrocar-les pel
seu estat de ruïna
irrecuperable

que vingui a participar de l’acte esportiu. Per
als propers mesos, a més, s’estan preparant
una caminada per commemorar el centenari
de la Creu de Montigalà, i d’altres iniciatives
que s’han d’acabar de concretar. Més enllà
dels esdeveniments, la presidenta del Fòrum,
Meritxell Casellas, apunta dos importants objectius a assolir: d’una banda, consolidar la relació amb l’administració pública; d’altra, augmentar la massa social d’aquest grup d’agents
privats que volen projectar Badalona fora de
les seves fronteres. “Turisme és més que anar
d’hotel i platja; turisme és comerç, restauració
i moltes altres coses, i això és el que volem
donar a conèixer”.

El propietari
serà sancionat
per haver-les
abandonat
Són d’aquells elements urbans que portes veient tota la vida sense reparar-hi
en excés fins que te n’adones que el pas
dels anys els ha fet desaparèixer. És el
cas de les cases de pescadors dels carrers de Santa Anna i Sant Llorenç, a
tocar del carrer del Mar i de l’estació de
tren, quatre edificacions que guarden el
record de la Badalona més tradicional
i mediterrània, de mariners, però que
aviat deixaran de formar part del barri
del Centre.
La setmana passada, el Ple municipal va

aprovar per unanimitat la descatalogació
de les cases de pescadors que queden,
per causa de ruïna, i la seva eliminació
del registre de béns culturals d’interès
local, paraigües que les protegia fins ara
de qualsevol moviment immobiliari.
L’assumpte porta cua, i és que alguns
regidors manifestaven la setmana passada que el propietari, des de fa anys, ha
volgut enderrocar-les per edificar cases
noves i treure’n benefici. Amb aquest objectiu, afirmen, ha abandonat els immobles a la seva sort, obligant al Consistori

a descatalogar-los degut al seu deteriorament i a ordenar el seu enderroc, que
correrà a càrrec de la propietat i culminarà d’aquí uns mesos. En aquest sentit,
no obstant, fonts municipals expliquen
que també s’obre un procés sancionador
de falta molt greu, que pot comportar
una multa de entre 30.000 euros i 1,5
milions, segons l’enriquiment que el
propietari n’extregui dels terrenys. Tot
i així, avancen des de l’Ajuntament, és
més que probable que finalment sigui la
Justícia qui dicti la sanció als tribunals.
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Desarticulada una banda que Renfe reformarà
l’estació de Badalona
venia tabac de contraban
La mercaderia s’emmagatzemava a un traster de Badalona

El tabac es
portava des
d’Andorra i era
venut a Barcelona
Hi ha 12.000
euros i 3.000
cartrons requisats
i 9 detinguts
Els Mossos d’Esquadra han desmantellat
un grup criminal dedicat a la venda i distribució il·legal de tabac de contraban a
tot Catalunya. Un dels punts principals
de la investigació es va localitzar a Badalona, a un traster on s’emmagatzemava
la mercaderia i des d’on es distribuïa a
diversos indrets de Barcelona. El dispo-

sitiu policial, que es va desenvolupar al
llarg del 25 i 26 de gener, va acabar amb
un balanç de nou persones detingudes,
una més que es troba en crida i cerca,
vuit entrades i escorcolls, un d’ells al
magatzem badaloní, 12 vehicles intervinguts per un valor de 350.000 euros,
més de 3.000 cartrons de tabac confis-

La consultoria badalonina
Lladó Grup s’alia amb el
despaxt Bufete Guerrero
El despatx d’advocats Bufete Guerrero,
fundador del grup jurídic Círculo Legal,
ha firmat una aliança estratègica amb la
consultoria legal i tributària Lladó Grup
Consultor, fundada al 1955 i amb seu a
Badalona, amb l’objectiu de satisfer les
necessitats dels seus clients, les dues
corporacions han segellat la seva vinculació mitjançant una fórmula perfecta
d’associació.
El president de la consultoria badalonina, Joan Lladó, explica que “amb aquesta
associació busca tenir a un despatx de
referència nacional en dret processal,
mercantil, penal i de família que es complementi perfectament” amb els seus valors. “La nostra filosofia es veu reflectida
amb un servei d’alta qualitat i molt propera al client, i Bufete Guerrero - Círculo Legal compleix amb aquests requeriments.
A més, ajuda molt el fet que doni cober-

tura a Madrid, Palma, Lisboa i Milà. Els
clients s’estan interessant, cada cop més
per actuar a l’estranger.”
Lladó Grup Consultor té actualment una
plantilla amb 50 professionals i és un
despatx que compta ja amb 3 generacions. Les seves àrees d’ especialitat són
dret laboral, fiscal, mercantil/concursal i
noves tecnologies.
Per la seva banda, Bufete Guerrero és una
firma reconeguda a Legal 500 en dispute resolution i compta amb més de 40
professionals repartits entre les diferents
seus. El soci de Bufete Guerrero-Círculo
Legal Adalberto Guerrero, assegura que
“l’aliança estratègica amb Lladó Grup
Consultor pretén trobar a aquell aliat
altament especialitzat en dret laboral i
fiscal que satisfaci les necessitats sorgides” dels seus clients oferint un servei de
màxima qualitat”.

Renfe destinarà enguany un total de 2
milions d’euros a les millores i reformes
de 37 estacions de rodalia, entre elles la
de Badalona. En línies generals, els objectius de les obres seran acabar de tancar el perímetre de les instal·lacions, per
fer així més complicat viatjar sense bitllet, millorar l’edifici de viatgers, renovar
senyalització i il·luminació i rehabilitar
marquesinas. D’altra banda, l’empresa
ferroviària ha engegat un nou model de
gestió de les estacions del Server de Rodalies de Barcelona. Renfe ha invertit 7

milions d’euros en la compra i renovació
de les màquines autovenda, que perpetran adquirir, a més de bitllets de rodalia,
títols regionals i títols integrats. Renfe és
el gestor de 106 de les 122 estacions de
Rodalies. L’explotació d’aquestes estacions es desenvolupa principalment
a través de dos sistemes: personal de
venda (66) i explotació integral (40);
aquesta darrera combina el servei de
venda de bitllets i atenció al client amb
les tasques de restauració de la cafeteria
de l’estació.

cats i 12.000 euros en efectiu. La mercaderia de contraban es passava amagada
per la frontera des d’Andorra fins la Seu
d’Urgell; la segona parada era Rubí, i
d’allà era traslladava fins a Badalona,
des d’on es portava a un bar del barri de
Sant Martí. Allà es distribuïa entre particulars i altres establiments.

El Ple aprova l’enderrocament
de dues finques ocupades
La setmana passada es va aprovar
l’enderroc de les edificacions situades
al carrer de la Creu, 63, i carrer Dos de
Maig, 54, al barri del Centre, que es troben ocupades i han despertat darrerament
algunes queixes dels veïns de la zona.
Es tracta de dos propietats de les que
l’Ajuntament se’n va fer càrrec i que van
ser ocupades. Després de fer fora als ocupants il·legals, les dues finques van ser
tapiades, però això no va impedir que fossin ocupades de nou. Davant la situació,
que ja es troba als jutjats locals perquè es
torni a dictar una ordre de desallotjament,
el Consistori ha decidit enderrocar els
edificis. De pas, es preveu reurbanitzar el
carrer Dos de Maig entre els carrers de
la Creu i Sant Ignasi Iglesias. El projecte
contempla un sanejament de les voreres i
reubicació del cablejat elèctric. Tot plegat
comportarà una inversió de entre 60.000
i 70.000 euros.
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Maldonado: “Si els alers milloren,
podrem fer passes endavant”
Arriba la Copa del Rei amb gairebé
dues terceres parts de la temporada esgotades. L’entrenador del
Fiatc Joventut, Salva Maldonado,
fa balanç al Diari de Badalona de la
situació de l’equip i dels 14 partits
que queden.
A la jornada 20 porteu un balanç 1010 amb un dels pressupostos més
baixos. S’ho esperava a l’agost?
Amb un equip de pressupost baix de vegades és difícil encertar amb els objectius.
El més ràpid és dir la salvació, però en un
club com el nostre va contra la nostra filosofia. Hem fet coses bones i en d’altres
encara no hem tingut el nivell adequat. És
moment de reflexionar i veure cap a on
volem anar. Si som capaços d’evolucionar,
sobretot en la posició dels alers, podrem
fer passes endavant. Si seguim irregulars,
i amb poca efectivitat en el tir exterior, patirem.
En què l’ha sorprès l’equip positivament? i en què ho ha fet negativament?
Tenim un equip amb gent molt professional però molt inexpert. Tot i no ser joves,
alguns jugadors no havien estat a l’ACB.
La part positiva es que hem tingut coratge
i hi hem posat esforç. La part negativa és
que no hem aconseguit que aquest tipus de
jugador irregular agafi una mica de regularitat i avanci més ràpid del que jo esperava
per ser més eficaç.
En les 17 primeres jornades, l’equip
feia 77 punts per partit i en rebia 81.
En les 3 últimes en promitja 73 i en
rep 69. Està canviant alguna cosa?
Els equips sempre aspiren a intentar defensar millor. Vam arribar a ser la segona
pitjor defensa, i amb lo irregulars que som

ofensivament, hem de vigilar-la. En els últims partit contra els equips de la nostra
lliga estem defensant bé, però estem tenint
problemes en atac. Hem d’intentar trobar
l’equilibri. Canviar la nostra filosofia no
tindria sentit. Nosaltres hem de seguir corrent, tirant de 3 punts i defensant.
Més d’un cop ha parlat de la importància de l’encert exterior en el joc,
de fet sou el segon equip que més
en tira, però el segon pitjor en encert. Per què passa això?, i per què
hi ha tanta diferència entre els percentatges a casa i a domicili?

“Hem de trobar
l’equilibri amb
el nostre joc.
Canviar la
filosofia no
tindria sentit”
Foto: Charly Mula - EFEDOS
Això va amb l’experiència. A casa ens sentim més recolzats. Els jugadors dels que
parlem, és el primer cop que trepitgen moltes d’aquestes pistes. Són capaços d’anotar
de 3 però no ho estan aconseguint. No hi
ha una píndola màgica. Treballant confio
que fora ja arribarà el dia que ficarem.
Creus que algun jugador mereixia
haver jugat mes minuts?
Si els hi preguntes a ells tots et diran que
sí. Els que juguen menys, probablement

mereixien més. En la posició de pivot sempre hi ha debat. Intento fer jugar els 4 que
estan millor. A posteriori penses en que
un podria haver jugat més o menys però
això sempre passa. També passa que de
vegades el jugador està treballant bé però
té 4 jugadors davant seu i no vol dir que
no mereixi jugar més. De totes maneres
l’equip està per davant de tot i no crec
que hi hagi jugadors que quan s’acabi la

temporada puguin dir que no han tingut
oportunitats.
En acabar la temporada passada,
vas dir que si pogués ser, seguiries
amb tots els jugadors. Diries el mateix d’aquesta plantilla?
Aquell equip em va donar molt bones
sensacions al final. Lo ideal era haver-nos
quedat amb una base d’uns 6 jugadors.
Ara mateix no puc pensar en més enllà

del més de juny. Ni les voluntats ni la
realitat faran que el que jo vulgui ara sigui
després. No hem d’anar sobre la marxa
però si hem d’estar més pendents del que
passarà la propera setmana.
Com afecta a la plantilla que el president digui a mitja temporada que
marxarà irrevocablement en un mes
i que l’alcalde digui que la Penya
està en greu perill de desaparèixer?
A les plantilles els preocupa més el dia
a dia. Com va l’equip i si s’està al dia
de pagaments. Això afecta més que les
declaracions.Pel benefici del club, hem
de centrar-nos en la feina i tenir el millor
rendiment possible.
Tu que has estat a Fuenlabrada,
com veus la mesura que ha pres el
club de sancionar els jugadors si no
hi ha un canvi d’actitud?
Cadascú fa efectiu el mètode que cregui
convenient. A nivell personal no m’agrada
si no és una cosa molt pensada i meditada també amb l’entrenador i per casos
extrems.
L’altre dia et vam veure a la Plana
veient jugar la teva filla. Després
de tants anys fora, com et sents
tornant a treballar a prop de la
família?
Poder fer vida familiar, anar a dinar a
casa després dels partits, o anar de visita
al CAP, s’agraeix molt per mi i pels que
m’envolten
Com a seleccionador català, somies
amb que Catalunya jugui una competició oficial?
Em conformaria en no se jo el seleccionador i que pogués competir oficialment.
Si fossin les dues coses estaria encantadíssim
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Montàñez treu cara i
a la Penya li surt creu
VALLADOLID

69
Renfroe (3), Grimau (2), Mohammed (7),
Martín (22), Hunter (18) -cinc inicialEwing (4). Montañez (13), Izquierdo (-)
Sinanovic (-).

partits amb l’Andorra de la Leb Or i ara li
ha arribat la opció de Valladolid. A l’equip
castellà, hi ha molts jugadors que gairebé
no coneixen la lliga i Montañez hi ha trobat
el lloc adequat per desenvolupar el seu rol.
Amb plena confiança va aprofitar-se d’un
bloqueig i no s’ho va pensar per clavar el
triple de la victòria. Abans, la Penya havia

FIATC JOVENTUT

La Penya va tenir
tres triples al tram
final per guanyar
el partit però li
va faltar l’encert
d’altres dies

67
Fisher (9), Ventura (-), Ehambe (5), Gaffney (4), Kuzmic (18) -cinc inicial- Trias
(4), Llovet (2), Quezada (11), Oliver (10),
Tomàs (4).

En els dos últims partits del Fiatc Joventut, la moneda havia sortit cara. Els triples
d’Oliver al tram final van donar el triomf
contra el Lagun Aro GBC i l’Unicaja. Contra el Valladolid va sortir creu per més que
la Penya ho va intentar. Els verd-i-negres
van tenir 3 triples a l’últim minut per guanyat el partit, però la pilota no va entrar. A
l’altre banda, en canvi, Montañez va tenir
l’oportunitat i no va perdonar. L’aler català
aquest estiu no va renovar amb el Manresa,
va passar-se uns mesos entrenant amb el
Sant Nicolau de la lliga EBA, va jugar uns

sabut aprofitar els seus moments alts i
contendre els baixos per aferrar-se al partit
com va fer a Donosti i tenir sempre opcions
de victòria. Kuzmic va assumir la responsabilitat dels primers minuts en els que
Nacho Martin va donar el primer avantatge
als seus. Oliver va arreglar el desgavell a
final del primer quart, i la Penya va arribar

Foto: ACBPhoto - Minguela

a una màxima de 10 punts a meitat del segon, que es van quedar en 3 a la mitja part.
A la represa va arribar el millor moment
del Valladolid i la pressió va créixer amb
l’ajuda del públic. Els castellans van arribar
a posar-se 10 amunt, però la Penya es va
refer i va arribar a capgirar el marcador. En
el tram final però, va faltar encert.

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

69-67
66-99
79-75
83-77
77-82
76-88
74-70
77-68
77-94

Propera Jornada
València GBC Cajasol Estudiantes Madrid Fiatc Joventut Barça Obradoiro Gran Canària -

Canaries
Valladolid
Cai
Unicaja
Manresa
Bilbao
Fuenlabrada
Baskonia
Múrcia

Classificació
		 Equip

G

P

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

19
17
13
12
12
12
11
11
10
9
9
9
8
8
7
6
4
3

1
3
7
8
8
8
9
9
10
11
11
11
12
12
13
14
16
17

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

Moren Rosàs i Cairo,
expresidents de la Penya
La setmana passada va morir l’expresident
de la Penya Joan Rosàs a l’edat de 89 anys.
Rosàs va dirigir el club al final de la dècada
dels anys 70 fent tàndem amb Josep Lleal.
Aquesta setmana un altre expresident de
la Penya ha deixat la família verd-i-negre.
Ha estat Francesc Cairó, que ha traspassat

a l’edat de 91 anys. Cairó va ser un home
molt lligat al club, que va exercir de jugador, directiu i president. A més, al seva
llavor també ha fet molt pel club. El seu fill
Francesc va ser vicepresident i l’altre, en
Jordi, és el director tècnic. Plantilla i personalitats del bàsquet van assistir al funeral.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Cairó, un cognom de la història
verd-i-negra
Aquesta setmana ens vam llevar amb la mala notícia de la mort de Francesc Cairó
als 90 anys. Si alguna cosa és indiscutible és que aquest sí que vivia els colors
verd-i-negres com pocs. Exjugador, exdirectiu i expresident. Només en una setmana
hi ha hagut dos verd-i-negres que ens han deixat juntament amb Joan Rosàs. Però
avui volia parlar de cognoms. A la història de clubs, d’entitats, de partits polítics...
sempre hi ha cognoms que van lligats a ells. En el món del bàsquet i més en el
Joventut n’hi ha alguns que dir-los és sinónim de parlar del Joventut: els Margall,
els Jofresa, els Ferrer... n’hi ha hagut diferents però sens dubte n’hi ha un que és
verd-i-negre 100 per 100: els Cairó. El Francesc va transmetre els ideals, la filosofia i sobretot els valors que la Penya en la seva època sí que tenia. Alguns s’han
mantingut intactes, d’altres s’han modificat una mica però és d’aquelles persones,
tantes, que en la història del Joventut han estat decisius i es mereix el seu agraïment
per tota la feina feta de forma desinteressada. Ell va transmetre també aquests valors
als seus dos fills que han inscrit també els seus noms en el Joventut però d’una
altra manera. En Francesc va ser el vicepresident i l’alma mater de la gran Penya
històrica, de l’etapa daurada mentre el seu germà Jordi ja fa anys que n’és el director
esportiu de l’entitat. En el seu funeral hi havia la primera línia del bàsquet nacional
d’avui i d’ahir. El president de l’ACB, l’expresident, exjugadors, actuals jugadors,
directius i molta de la família del bàsquet. L’esglèsia del Sant Josep es van reunir
per rendir-li un més que merescut homenatge a una persona que va aportar el seu
granet de sorra a fer gran la Penya. En el pròxim partit que jugarà la Penya al Palau
Olímpic, d’aquí a 10 dies contra el Bilbao Basket n’estic convençut que se li farà el
merescut minut de silenci, no només pel què va suposar per l’entitat sinó sobretot
per tot el color verd-i-negre que ha anat repartint durant la vida.
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Empat sense gols que serveix de poc
badalona

0

oriola

0

Camp del Centenari
Marcos
Queco
Ferrón
Arkaiz (Garrido 74’)
Pelegrí
Ochoa
Jerson
Carrión
Bermudo
Fleki
Xavi Muñoz
Raúl
Borja Abenia
Pereira (Amado 65’)
Joaquin (Quintillà 60’)
Pelusa (Fran 80’)
Robert (Abraham 53’)
Gonzalo
Gabri
Fali
Bueno ( Yagüe 77’)
Alcolea
Albert Càmara
Nino Lema
Àrbitre: Cristian Lixandru (col·legi aragonès)

GOLS: -

El que havia de ser un partit de màxima transcendència i magnitud va
semblar, d’inici, un irrellevant amistós estiuenc. Dos equips apàtics,

frenats més per la por que per la incapacitat, van acabar ahir empatant a zero.
Ni el Badalona ni l’Oriola van aconseguir
acostumar-se al dia ni a l’hora. Se’ls notava a tots dos fora de lloc, incapaços de
creure’s la importància del compromís.
El duel era clau pel Badalona, que no
havent jugat el cap de setmana, i tenint
que descansar també aquesta jornada,
necessitava sumar punts per no veure’s
contra la paret de l’abisme sense opció de defensar-se. Però al conjunt
d’Albert Càmara li va faltar intensitat,
tensió competitiva i especialment encert.
Manca d’encert en la pràctica totalitat
de les fases del joc: en la creació, en
l’associació, en el joc per bandes, en la
profunditat i en la finalització. Part de
culpa va tenir també un Oriola extremadament defensiu, que va voler conservar

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

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

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.

51
48
45
45
43
39
35
34
32
31
30
29
28
28
27
24
22
21
20
20
17

28
38
35
30
40
23
28
25
23
29
18
23
30
23
19
19
16
17
17
14
17

12
22
20
15
17
18
28
23
18
27
25
18
28
33
22
29
25
26
31
35
40

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

el punt amb el que començava el partit.
Va ser a la segona part, amb l’entrada

dels nouvinguts Quintillà, Abraham i
Yagüe, quan el Badalona va millorar i va

cercar amb més perill la porteria visitant. Però sense cap èxit final.

En un partit
similar al
que l’Oriola
va vèncer al
Badalona fa
poc, l’equip
va trencar una
ratxa de quatre
derrotes

Quatre reforços i dues baixes
per redreçar la situació actual
Els grans problemes requereixen de profundes solucions. Això és el que ha dut
a terme el Badalona en aquest mercat
d’hivern: un simulacre de solució. De
moment queda en una maniobra d’èxit
desconegut. Però era evident que amb la
plantilla que hi havia, tot indicava que la
millora era una fita de difícil obtenció.
Per aquesta raó la secretaria tècnica s’ha
mogut com no ho havia fet en els últims
hiverns per intentar refer un equip insuficientment competitiu. Així han arribat
finalment quatre nous fitxatges i s’ha donat la baixa a dos futbolistes. Les noves

incorporacions, com va quedar demostrar
dimecres, arriben per ser protagonistes
des de ja. Jerson Bosch és un polivalent
i experimentat defensa, Quintillà un talentós i prometedor mig centre de la factoria
Barça, Abraham un extrem veloç i amb
capacitat per desequilibrar i Albert Yagüe
un davanter oportunista i amb olfacte golejador.
Però entre tanta entrada, es feia necessària alguna sortida. Méndez Canario i
Sergi Pérez van ser els escollits. Ni l’un
ni l’altre havien estat fixos per Càmara ni
havien rendit a un nivell considerable.

Sant Gabriel Femení

Mínim respir per abans d’un calendari exigent
Els compromissos de la sel·lecció
espanyola femenina absoluta, que
dimarts que ve juga un matx amistós
a Madrid davant Dinamarca, fa que
aquest proper cap de setmana no hi
hagi competició a la Primera Divisió.
Això, però, no evitarà que les noies de
l’equip entrenat per Taka es relaxin el
més mínim, doncs l’equip aprofitarà el
temps per carregar piles davant d’un
calendari força exigent. I és que les
de Sant Adrià s’estan veient obligades
a no ensopegar ni un pam si volen
seguir aspirant encara a ser un dels
vuit primers classificats de la lliga,
que jugaran a final de curs la Copa de
la Reina. Ara, l’equip té a tir aquesta
vuitena posició... però per davant tindrà rivals complicats en les properes

setmanes. L’immediat, i més exigent,
serà el Praínsa Saragossa, una de les
bèsties negres de les adrianenques.
Després, el derbi català al camp del
Levante Las Planas o la rebuda a Sant

Adrià del Sevilla suposaran reptes importants per a un equip adrianenc que
diumenge passat, al camp del cuer, el
Lagunak, va patir més del compte (1-2)
per endur-se els tres punts.

PTS

GF

GC

1. Athletic Bilbao

51

65

16

2. Atlético Madrid

47

45

11

3. Barça

46

54

10

4. Llevant

44

35

15

5. Rayo Vallecano

38

59

30

6. Espanyol

33

28

20

7. P. Saragossa

33

45

52

8. Huelva

28

31

30

9. Sant Gabriel

26

25

33

10. Levante L. P.

22

28

37

11. Real Sociedad

20

28

28

12. Sevilla

19

21

33

13. Valencia

18

18

35

Rayo Vallecano - Sevilla

14. Collerense

16

31

54

Espanyol - Collerense

15. Ll. Olivenza

8

18

50

16. Lagunak

1

5

82

Collerense 3 - Athletic Bilbao 3
Seviila 1 - Espanyol 2
Real Sociedad 4 - Valencia 0
FC Barcelona 2 - Atlético Madrid 0
P. Saragossa 3 - Llanos Olivenza 2
Llevant 1- Huelva 0
Levante L. P. 2 - Rayo Vallecano 5
Propera Jornada (17/2/2013)

Sant Gabriel - P. Saragossa
Huelva - Real Sociedad
Valencia - Barcelona
Atlético de Madrid - Lagunak
Llanos Olivenza - Levante Las Planas

Gorka Lizarraga

Classificació 1ª divisió

Resultats

Lagunak 1 - Sant Gabriel 2

Athletic Bilbao - Llevant

		 Equip
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Dario, Cuesta i Ortiz decideixen els derbis i
el Mataró castiga el Natzaret des del triple
Al febrer les forces comencen a defallir i
els equips tenen una petita davallada de
joc. Cada partit es converteix en una batalla que cal guanyar com sigui. Si a aquest
guió temporal li afegim dos derbis, el resultat és una jornada molt emocionant tot
i no ser brillant. A Santa Coloma el líder, amb molts jugadors i entrenador amb
passat pel Sant Josep, rebien el conjunt
parroquial. El partit es disputava el dissabte al pavelló Juan del Moral de Santa
Coloma, a la mateixa hora i només a uns
quilòmetres de La Plana, on es celebrava
la diada per salvar el Centre Parroquial
de Sant Josep. I a la pista del líder, en la
que només hi havia guanyat el Salt, Dario
Naharro va salvar al Sant Josep. L’escorta
badaloní va anotar un 2+1 a falta 1,7 segons que va decidir un partit vibrant fins
el minut 45. Abans, al final del temps reglamentari, tota la defensa estava pendent
d’ell quan el Sant Josep perdia per dos i
tenia una possessió. De Paula va sorprendre a tothom i la jugada va ser per Diego
Rodríguez. el llançament no va acostar-se
a la cistella però Reyes, molt atent, va atrapar el rebot i va forçar la pròrroga. En el
temps extra, tots dos equips van poder dur

la iniciativa i es van alternar al capdavant
del marcador. Merchan va fallar un tir lliure
en el darrer atac del Santa Coloma i Dario
va fer bona la feina de tot l’equip, que va
treballar molt bé en bloc per contendre el
talent del Santa Coloma
Cuesta trenca el partit i Ortiz el tanca
a Sant Adrià, el renovat UBSA va rebre
el Montgat, que tot i els problemes durant la setmana, havia de guanyar per
no despenjar-se del grup de dalt. Els de
Xavi Bassas van dur la iniciativa durant el
primer tram del partit fins que la 3a falta
de Corrales va donar entrada a Dani Valle. El jugador adrianenc, que fins ara ha
tingut pocs minuts, va aprofitar la baixa
d’Herrerias i va dinamitar el partit des
dels seus llançaments llunyans per arribar
a la mitja part 42 a 37. A la tornada dels
vestidors, el Montgat va mostrar la seva
cara més competitiva, i amb més encert
que bon joc, va tornar a enganxar-se al
matx. 11 punts seguits de Cuesta, amb 3
triples frontals, van capgirar el marcador
(50 a 56), però a l’altre bàndol Corrales es
va encarregar de tornar a posar les coses
al seu lloc (61 a 62). L’UBSA dominava

des de la seva defensa per``o no rematava
en atac. Quan pitjor ho estava passant el
Montgat, amb empat a 73 i després d’una
bona defensa, Ortiz va clavar un triple clau.
l’UBSa no va fer un bon atac i Olaguibe va
acabar de fer la ferida definitiva (73 a 78).
Els adrianencs van tenir una última opció
després d’una tècnica a Usatorre però no
van tenir el cap fred i van desaprofitar 2
dels 4 tirs lliures.
El Mataró enfonsa al Natzaret des
de 6,25
El Mataró, un equip que tot i estar en posicions de descens manté el bloc que el va
fer campió de grup l’any passat, va treure
el seu millor bàsquet contra el Natzaret.
L’encert exterior dels del Maresme va marcar el ritme del partit. A la mitja part, els
locals perdien de 14 i Pulido i Jerez tenien
4 faltes. Balcells va capitanejar la remuntada a base de jugades de caràcter (45 a 50),
però Guillem Garcia es va encarregar de
tornar a obrir forat amb tres triples. El Natzaret ho va seguir intentant i es va posar a
8 punts, però era massa tard i el Mataró
es va endur la victòria i l’average contra
un rival directe per evitar la promoció de
descens.

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

Resultats 17a Jornada
UBSA - Montgat
Natzaret - Mataró
Sant Cugat - Blanes
El Masnou - Mollet B
Santa Coloma - Sant Josep
Quart - Arenys
Barberà - Salt
Figueres- Prat B

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

G

P

13
13
11
11
11
10
9
9
8
8
7
7
6
6
4
2

4
4
6
6
6
7
8
7
9
9
10
9
11
11
13
15

Propera Jornada (18)
76-83
74-89
94-77
72-77
67-68
73-61
74-49
56-83

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

Poliesportiu

La Maratest arriba als dos
mil inscrits de moment

La segona edició de la Maratest, que es
disputarà a Badalona d’aquí a tres setmanes, ha arribat ja als dos mil inscrits
tornant a demostrar l’èxit que estan tenint aquestes proves atletiques a la nostra ciutat. Els organitzadors han explicat
que porten un ritme de 70 inscripcions
al dia i esperen arribar ben aviat als tres
mil inscrits. Aquesta prova consisteix
en una cursa de 15 quilòmetres o una
de 30 que serveix de preparació per
la marató de Barcelona. La Maratest té
sortida i arribada a l’Avinguda d’Alfons
XIII, tot just davant del Palau Olímpic.
Qui es volgui inscriure ho pot fer a travès de la seva pàgina web www.maratest.com/badalona.

Els Dracs van llançats i
apallissen els Firebats
Els GAP Badalona Dracs es mantenen líders
intractables de la lliga nacional després de

superar en el segon partit de la tempoarda
als València Firebats per un contundent 27
a 9. Els d’Òscar Calatayud van mostrar-se,
igual que la setmana anterior al camp dels
Ossos de Madrid, molt superiors al seu rival i ja en la segona jugada van aconseguir
el primer touch-down de César Brugnani
que va fer una carrera de 39 yardes. Rubén
Meltrán va fer els dos extra point després
de rebre una passada del quarterback Brian
Gessel. A partir de llavors la superioritat
badalonina va ser absoluta. El fort vent que
hi va haver a la Travessera de Montigalà no
va perjudicar els GAP Badalona Dracs que
tenen un millor joc terrestre. El pròxim partit
dels badalonins no serà aquest cap de setmana sinó la setmana vinent al camp dels
Pioners de l’Hospitalet.

Cultura 15

Núm. 380
Del 08/02 al 14/02/2013

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

La badalonina Sílvia
Soler guanya el premi
literari Ramon Llull
La badalonina Sílvia Soler ha estat guardonada amb el XXXVIII premi Ramon Llull
de les Lletres Catalanes gràcies a la seva
novel·la L’estiu que comença. Segons la
defineixen alguns membres del jurat, l’obra
de Soler és fresca, optimista, amb experiències compartides i plena de sentiments. La
pròpia autora la defineix com “estiuenca”.
Aquesta amalgama de trets és el que li ha
donat a l’escriptora i periodista el premi de
60.000 euros i el merescut reconeixement.
Enguany, el premi Ramon Llull ha estat
finançat exclusivament per Planeta degut

a que no s’ha renovat el conveni amb la
Fundació Ramon Llull, formada pels governs balear, català i andorrà. Això ha provocat que la quantia del premi hagi estat de
30.000 euros menys. No obstant, al novel·la
guanyadora es continuarà traduint al castellà i al francès. L’estiu que comença sortirà
a la venda el 7 de març i relata la història
d’un home i una dona que es coneixen des
de ben petits degut a la amistat de les seves mares. Cada any, les dues famílies es
reuniesen durant la verbena de San Joan per
fer un brindis per l’estiu que comença.

El Principal fa un lloc a la
màgia i al cinema

Comença a
gestar-se el
dimoni de la
Cremada 2013
Ja s’ha obert el quinzè concurs
‘Crema’l tu!’, Premi de disseny del
Dimoni de Badalona de les Festes de
Maig 2013. Un constructor donarà
forma al dibuix i la figura del Dimoni
guanyador, que tindrà entre 10 i 15
metres d’alçada i que es plantarà a
la platja uns dies abans de la Cremada, a la vista de tota la ciutadania. El
concurs està obert a qualsevol participant major de 16 anys i el disseny
ha de tenir un contingut al·legòric,
crític o irònic relacionat amb la realitat actual o històrica. El guanyador,
escollit per representants del món
de la cultura, acadèmic o de l’àmbit
del disseny, rebrà un premi de 1.000
euros. El termini de presentació finalitzarà el dia 8 de març.

AluCine és un espectacle que ret homenatge als creadors d’aquest increïble joc
de màgia anomenat cinema: als germans
Lumière i a Georges Méliès, el mag de
professió que va assistir a la primera representació cinematogràfica de la història
i que va saber associar el cine amb l’art,
la màgia i la imaginació. El cine per art de
màgia.
Premi mundial de màgia, Miguel Puga,
més conegut com el MagoMigue, rescata,

El Teatre El Círcol torna
a ‘renovar el seu teló’
Va néixer fa quatre anys amb l’objectiu
d’aconseguir uns diners per comprar
un teló nou i ja s’ha consolidat com un
dels cicles d’espectacles més esperats
de Badalona. Es tracta del ‘Renovem el
teló’, una iniciativa del Teatre El Círcol
que té l’objectiu de recaptar fons per
anar reformant les seves instal·lacions
i comprant nou material mobiliari i audiovisual.
Cada any, l’entitat ofereix unes cinc actuacions entre el gener i el juny, normalment els darrers dimarts de cada mes,
d’actors, músics i altres artistas que venen de forma altruista, sense cobrar res,
per donar un cop de mà. Es dóna la peculiaritat, a més, de que molts convidats
acostumen a realitzar coses diferents de
les que fan normalment i proven nous

números, o s’aventuren en àmbits fora
de la seva quotidianitat professional.
L’única condició és que el xou, pel que
la gent fa un donatiu de 10 euros, duri
una hora com a mínim.
La fòrmula, que va ser premiada com
a millor innovació cultural, va recaptar
quasi 5.000 euros el primer any; no
obstant, la mitjana des de llavors és
d’uns 2.000 euros. Amb els calers aconseguits s’han canviat, a més del teló, la
caixa escènica, la pintura, la taula de so
i part de l’enllumenat, per exemple. Enguany, la idea és acabar de renovar els
focus i millorar l’equip de so.
Fa uns dies, l’actor David Verdaguer estrenava el cicle 2013, que continuarà el
proper 19 de febrer amb el grup Blaumuts.

amb aquest xou d’art dramàtic, la innocent
mirada dels primers espectadors del cinema; la fascinació i la sorpresa d’uns ulls
que ‘no poden veure res més que la màgia’. Perquè la missió dels mags de totes
les èpoques és mantenir viva l’emoció que
neix del misteri.
Qui vulgui ‘alucinar’, doncs, ho té fàcil: el
proper dissabte, a partir de les 21 hores,
a l’escenari del Teatre Principal, on no hi
haurà lloc per a la lògica.
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