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Un mes de febrer ple de màgia
Els trucs de sempre i els espectacles més innovadors omplen la ciutat amb la tornada del Festival 
Internaciona de Màgia-XIII Memorial Li-Chang, amb alguns dels mags més premiats del moment
S’ha convertit en una tradició. Cada any 
per aquestes dates, les il·lusions òpti-
ques, els espectacles més innovadors i 
els truc de màgia de tota la vida inunden 
cada racó de la ciutat. Diversos escenaris 
de Badalona, en especial el Teatre Zorri-
lla, acullen durant aquest mes de febrer 
el Festival Internacional de Màgia-XIII 
Memorial Li-Chang, un dels més conso-
lidats de l’estat en el seu àmbit i una de 
les cites destacades en l’agenda interna-
cional de la màgia, amb la participació 
d’alguns dels mags més premiats del 
moment.
Com és habitual, el plat fort de la cita serà 
la Gala Internacional de Màgia que se ce-
lebrarà al Zorrilla els dies 22, 23 i 24 de 
febrer. El MagoMigue, bicampió mundial 
de màgia i director del festival de màgia 
de Granada, presentarà a figures com 
el català Màgic Sergio, guanyador del 
premi Valongo 2012 i especialista en 
màgia amb coloms i aus exòtiques; els 
francesos Dressing Flash, que es carac-
teritzen pels seus sorprenents canvis de 
vestuari; els també francesos Cubic Act, 
premi d’or al Festival internacional de 
Shanghai 2011; l’aragonès Mago Félix, 
reconegut com un dels millors especia-
listes en manipulació, i el valencià Jam-
mes Garibo, amb un espectacular núme-
ro basat en aparicions i desaparicions. El 

públic assistent a les gales de divendres, 
dissabte i diumenge al matí tindrà a les 
seves mans la possibilitat d’escollir al 
guanyador del Premi Li-Chang, condeco-
ració al millor artista del cap de setmana. 
A més de la gala principal, hi ha altres 
esdeveniments destacats dins el festival, 
com ara l’espectacle Moments Màgics, 
aquest diumenge al Teatre Zorrilla, pro-

tagonitzat per Charlie Mag, mestre de la 
intriga i el misteri. El certament també 
té la seva cara solidària, reflectida en la 
Gala Solidària de Màgia Jove, que tin-
drà lloc al Teatre Blas Infante el dia 2 de 
març amb la intenció de recaptar fons per 
al projecte Àfrica Màgica, un programa 
que trasllada a nens refugiats els espec-
tacles dels que aquí podem gaudir. A 

  El Teatre 
Zorrilla acollirà 
la gala principal 
el 22, 23 i 24 de 
febrer

  El 2 de març 
tindrà lloc la Gala 
Solidària de Màgia 
Jove al Blas 
Infante

  Durant tres 
setmanes, 
centres culturals 
i biblioteques 
oferiran tallers i 
xerrades de màgia

banda dels escenaris, la màgia arribarà 
a diferents tallers, espectacles i xerrades 
que se celebraran a les biblioteques i 
centres culturals de la ciutat, així com a 
l’hospital de Can Ruti, on el mag Adan 
Xou ha visitat els malalts aquesta ma-
teixa setmana. Entra al nostre web, www.
diaridebadalona.com, i descarrega’t 
l’agenda al complet.

Cada any, l’organització del festival 
lliura una menció honorífica en re-
coneixement a la trajectòria d’una 
persona, entitat o col·lectiu del món 
de la màgia. En aquesta ocasió, el 
guardó s’ha atorgat a ‘Magia Borrás’, 
l’empresa que des de fa uns 80 anys 
porta la màgia a milers de llars amb 
la venda de les seves famoses caixes. 
L’alcalde Garcia Albiol va entregar la 
passada setmana el premi al direc-
tor general d’Educa Borrás, Florenci 
Verbon. Va ser l’any 1933 quan es va 

‘Magia Borrás’, 80 anys de 
trucs, varetes i il·lusions

fabricar i es va vendre la primera capsa 
de la famosa marca. Des d’aleshores, al 
menys tres generacions han jugat amb 
les més de quatre milions d’unitats ve-
nudes des de la seva creació. Es calcula 
que els trucs ensenyats als més petits 
superen els 1.200. Durant aquest temps, 
‘Magia Borrás’ ha anat renovant-se, 
creant i actualitzant els seus trucs i les 
presentacions de les seves caixes, fins 
arribar a l’actualitat en que nous trucs i 
complets DVDs faciliten als futurs mags 
el seu aprenentatge.
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Des del primer moment Convergencia i 
Unió va avisar que reflexionaria molt i molt 
profundament l’opció d’un canvi de govern 
a l’Ajuntament de Badalona. Amb PSC i 
ICV-EUiA disposats a derrocar l’executiu 
del PP i Garcia Albiol, l’única peça que 
resta és la del grup que lidera Ferran Falcó.
Falcó explica des de fa setmanes que la 
moció de censura i una alternativa de go-
vern han de comptar amb el recolzament 
de la ciutadania per no donar arguments 
victimistes a Albiol de cara a les properes 
eleccions. Elevant al màxim aquesta pre-

CiU pregunta a 800 
badalonins si volen 
un canvi de govern
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missa, la federació nacionalista ha engegat 
una enquesta entre un total de 800 perso-
nes de la ciutat per mesurar l’opinió del 
carrer.
Finançada des de la direcció nacional del 
partit, l’enquesta donarà a CiU una guia en 
la futura presa de decisions. La finalització 
de la mateixa no determinarà pas l’inici de 
converses a tres bandes amb PSC i ICV-
EUiA, que si bé continuen proliferant de 
manera informal, no han entrat encara en 
el terreny més protocolari i estrictament 
seriós i definitiu.

La crisis incideix en tots els sectors del consum 
i el de l’automobilisme s’ha vist afectat també 
aquest 2012. A l’àrea de Badalona i Maresme, 
el descens de ventes ha estat de quasi un 15% 
(14,91%) respecte de 2011. És SEAT qui ha li-
derat el mercat en aquesta zona d’influència, 
amb un total de 562 matriculacions, seguida per 
Volkswagen i Toyota, segons Ideauto. Enguany, 
amb el Plan PIVE 2 en marxa, SEAT vol aprofi-
tar per consolidar-se com a número ‘1’ en ventes 
i ha renovat la seva gamma de models amb el 
llançament del nou León, que acompanyarà el 
nou Toledo i MII 5 portes, tots ells dins de les 
condicions i requisits que el plan PIVE exigeix.

SEAT, líder de vendes 
a Badalona i Maresme 
aquest 2012

L’oposició obre un nou capítol de críti-
ca contra la gestió de Televisió de Ba-
dalona. PSC i CiU carreguen contra la 
“manipulació de la programació” de la 
cadena pública local perquè la gerència 
va eliminar de la programació del cap 
de setmana les habituals reposicions de 
l’espai Contra les cordes, on dimecres 
passat es va produir un debat entre la re-
gidora de Govern, Maritxu Hervás, i els 
líders de la resta de grups polítics.
Els socialistes ho veuen com un intent 
del conseller delegat, Fernández Saltive-

PSC i CiU acusen de manipulació 
la gerència de TV de Badalona

ri, “d’amagar” informació als ciutadans 
i com “una censura pròpia dels vells 
temps”. En conseqüència, el PSC dema-
na el cessament de Saltiveri.
Convergencia i Unió, per la seva part, 
considera que el moviment “respon úni-
cament a la voluntat del govern de Xavier 
García Albiol de silenciar la veu de les 
forces polítiques representades al con-
sistori”, ja que al debat es parlava, entre 
d’altres coses, de “la tensa situació polí-
tica” de la ciutat. Els convergents ja han 
anunciat que enviaran el cas al Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya, per tal de 
determinar si hi ha hagut “vulneració de 
la pluralitat informativa”. Alhora, insten 
al PP a prendre “les mesures polítiques 
oportunes”.
En resposta, la gerència de Televisió de 
Badalona assegura que l’eliminació de 
les reposicions del Contra les cordes 
ha estat motivada per l’entrada de dos 
programes a la graella, Petites aventures 
i En joc, i perquè cinc repeticions d’un 
mateix espai en una setmana era quel-
com “excessiu”.

  La cadena va 
suspendre les 
reposicions de 
l’espai de debat 
‘Contra les cordes’

  PSC i CiU 
demanen 
responsabilitats 
polítiques al PP
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Albiol veu frustrada la seva promesa dels llibres de 
text i l’oposició comença a elaborar una alternativa

  L’abstenció 
de CiU deixa sol 
al PP contra una 
oposició que es 
planta en bloc

  PSC, CiU i ICV-
EUiA obren diàleg 
amb FAMPAs i 
centres per cuinar 
una alternativa

Sembla que finalment no hi haurà aju-
des pels llibres de text dels nens i ne-
nes de Badalona. Almenys aquest curs. 
Dimarts, en el ple extraordinari convocat 
pel govern municipal amb objectiu de 
parlar del seu programa de subvencions, 
l’oposició va tombar la proposta del PP. 
Els vots contraris de PSC i ICV-EUiA i 
l’abstenció de CiU van deixar sense força 
un projecte que no ha pogut, no ha sabut 
o no ha volgut trobar les complicitats su-
ficients per tirar endavant.
La falta de col·laboració amb la comu-
nitat educativa ha estat una de les man-
cances que més ha acusat el programa 
‘popular’. Si bé és cert que el pla final sí 
incorpora algunes peticions de centres, 
pares i mares, tal i com explicava ahir 
el regidor d’Educació, Juan Fernández, i 
confirmava FAMPAs, no recull la reivin-
dicació més important del sector: que els 
receptors de la subvenció siguin els cen-
tres, i no directament els pares, per tal 
de donar continuïtat al 100% a un model 
de socialització de llibres que porta anys 
desenvolupant-se en moltes escoles i 
que asseguraria un procés menys cos-
tós i menys confús. És aquest un dels 
punts més criticats per PSC, ICV-EUiA 

i CiU, que veuen en les intencions del 
PP un acte “electoralista i de propagan-
da”. Subratllen que ja existeix un model 
de reutilització de llibres que funciona i 
pel qual s’ha d’apostar, i que la proposta 
que el PP posa sobre la taula portaria a 
un caos administratiu a l’hora de rebre 
i tramitar totes les sol·licituds, més de 
20.000, a més de les despeses en gestió 

que suposaria. Tanmateix, els grups mu-
nicipals a l’oposició manifesten que, a 
aquestes alçades de curs, molts alumnes 
ja no es veuran en condicions d’acollir-
se a la subvenció per falta d’alguns dels 
documents exigits o simplement per ha-
ver començat a escriure als llibres que 
posteriorment haurien de retornar. PSC i 
ICV-EUiA, per la seva part, insisteixen en 

què es tracta d’una mesura “injusta”, per-
què fa arribar els diners tant a una familia 
a l’atur, com a una altra que no té cap 
problema econòmic. “Vostés creuen que 
els meus fills, o els del senyor Albiol, o 
els de Ferran Falcó o Carles Sagués ne-
cessiten subvencions per comprar llibres 
escolars? Jo crec que no, pero el progra-
ma del PP sí pretén fer-ho”, exclamava el 

PSC, CiU i ICV-EUiA tomben una proposta que no compta amb la confiança i beneplàcit dels centres escolars
president socialista, Jordi Serra.
La totalitat de la partida que hauria de 
destinar-se a les aportacions econò-
miques puja fins 1,8 milions d’euros, 
quantitat que la comunitat educativa 
veu sobredimensionada. Alguns dels 
representants de la Junta de Directors, 
així com ICV-EUiA, asseguren que seria 
suficient una inversió de 450.000 euros 
per assolir el nivell màxim anual de so-
cialització dels materials didàctics a tota 
la ciutat i donar-li continuïtat, cosa que, 
en el cas del pla del PP es posa en dubte. 
El govern municipal es va mostrar in-
dignat, sobretot amb CiU, pilar que 
sustentava algunes de les iniciatives del 
PP fins fa unes setmanes, per no poder 
aprovar un dels plans més mediàtics i 
polèmics de la seva campanya electoral; 
va etzibar a l’oposició que ara els tocarà 
explicar perquè no han aprovat les aju-
des. Els grups municipals, no obstant, 
van anunciar ja han començat a dialogar 
amb centres públics, concertats, pares i 
mares, i que “aviat” presentaran una pro-
posta “potent”, més barata, més àmplia 
i 100% consensuada amb tot el sector 
educatiu, “autèntics coneixedors del te-
rreny”. 
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Els Iaioflautes de 
Badalona protesten 
contra la retallada 
de les pensions

A partir del dilluns 25 de febrer es po-
saran en marxa  diverses modificacions 
en la xarxa d’autobusos de Badalona, 
aprovades pel Consell Metropolità de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Entre els canvis, destaca la implan-
tació d’un nou vehicle a la línia B7, 
amb la qual cosa l’interval de pas en 
hores puntes serà de 20 minuts en 
comptes de 35. També cal esmentar 
l’ampliació de recorregut de la B1, per 
donar cobertura a molts dels escolars 
del voltant de la plaça de Pep Ventura. 

L’AMB aprova diversos canvis a 
la xarxa de busos de Badalona

La B1 deixarà de passar per l’avinguda 
de Sant Ignasi de Loiola i es perllonga 
per Progrés, Roger de Flor i Francesc 
Macià.
Altres canvis inclouen la implantació 
d’una nova parada a la línia B2, molt 
a prop del Centre Socio-Sanitari El 
Carme; el canvi de recorregut de la 
línia B3, que ara passarà pels carrers 
Pirineus, Joan d’Àustria i avinguda 
President Companys; una nova parada 
en la línia B4, a l’entrada del barri del 
Mas Ram; un canvi en el recorregut de 

la línia B8 que deixa l’avinguda de Prat 
de la Riba, per passar per l’avinguda de 
Bac de Roda, la plaça de Bac de Roda, 
el carrer Pirineus, i l’avinguda Presi-
dent companys; la implantació d’una 
nova parada a la B23, davant del CAP 
d’Apenins-Montigalà; i el manteniment 
de l’interval de pas de 15 minuts de la 
B29, amb la incorporació d’un vehicle 
més.
Deixarà de prestar servei la línia B33, ja 
que no ha assolit el nivell de passatgers 
que s’esperava. 

Una trentena de persones es van donar 
cita ahir al matí a la Tesoreria General de 
la Seguretat Social, al barri de Casage-
mes. Jubilats i jubilades convocats pel 
moviment Iaioflautes de Badalona van 
protestar en contra de les polítiques de 
pensions del govern central. A finals del 
passat decembre, el Partit Popular, que 
va prometre durant la campanya electo-
ral que no baixaria sota cap concepte les 
pensions, va anunciar una actualització 
de les mateixes en un 1%. Segons la 

  S’augmentarà 
la freqüència de 
pas de la B7 i 
s’afegiran parades 
a les línies B2 i B23

  Es modifiquen 
els recorreguts de 
la B1, B3 i B8 i se 
suprimeix la B33

normativa vigent de la Seguretat Social, 
les pensions de jubilats s’han d’adaptar 
anualment a l’increment de l’IPC, in-
dicador de la variació dels preus, que 
enguany ha estat del 2,9%. El que ahir 
reclamaven els Iaioflautes, i així ho van 
sol·licitar formalment per escrit cadascun 
dels presents, és la diferència de l’1,9% 
que les seves pensions han deixat de pu-
jar, fet que deriva, diuen, en una reducció 
“de la capacitat adquisitiva” i un “efecte 
inconstitucional” sobre la norma actual.
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        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT - UXUE BILBAO BASKET

21a Jornada Acb. Fiatc Joventut - Uxue Bilbao Basket. Diumenge 12h per Esport3, ETB1, TVG2, Orange Arena i Ràdio B (94,4)

Descansats contra capficats

Fiatc Joventut i Uxue Bilbao bàsquet arri-
ben a la cita d’aquest diumenge (nou horari 
a les 12h) de maneres molt diferents. Men-
tre que els verd-i-negres han tingut temps 
per assentar conceptes i relaxar-se abans 
del tram final de lliga, els homes de negre 
han viscut un viatge de Dragon Khan de 3 
setmanes. 2 derrotes a la lliga contra Barça 
i Madrid -la primera competint i la segona 
sent escombrats-, i 1 triomf a l’Eurocup 
contra el València amb un triple de Vassi-
leiadis a l’últim segon. Després va venir la 
Copa, en la que un altre cop van oferir la pi-
tjor cara i no van donar sensació de poder 

ALEX MUMBRÚ

RAÜL LÓPEZ

KOSTAS VASILEIADIS

AXEK HERVELLE LAMONT HAMILTON

BILBAO BASKET
Entrenador Fotis Katsikaris

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

PERE TOMÀS

COREY FISHER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY OGNJEN KUZMIC

competir en cap moment, i aquest dimarts 
s’han refet a l’Eurocup contra el Nymburk, 
tot i que encara s’han de jugar la classifi-
cació contra el Riga, 48 hores després del 
partit de Badalona. Una amanida de partits, 
competicions, rivals i sensacions diferents 
que contrasta amb la tranquil·litat que s’ha 
viscut a l’Olímpic. La setmana passada la 
Penya va entrenar 3 dies i en va tenir 4 de 
festa. Alguns van marxar a la Copa, d’altres 
a la muntanya i algun dels estrangers va 
aprofitar per veure la família. Dilluns, amb 
les piles carregades, l’equip va tornar a la 
feina per mirar d’esgarrapar un nou triomf 

a l’Olímpic. “És moment de marcar objec-
tius que ens donin implus com vam fer la 
temporada passada”, explicava Maldonado 
aquesta setmana. A la jornada 20 de l’any 
passat, la Penya era 14a a 3 partits pel Play 
Off i es va quedar a un sol triomf. Del partit 
de diumenge, el tècnic adrianenc ha volgut 
destacar que el Bilbao Basket “és una gran 
plantilla amb molta experiència” i que “a la 
seva pista ens van guanyar bé, pe`ro no-
saltres els esperem amb l’ànim de competir 
tot el partit”.

El Bilbao arriba a 
Badalona sense 
competir a la 
Copa i se la juga 
a l’Eurocup 48 
hores després

Foto: ACBPhoto /

El Prat Joventut es carrega el 
líder i campió de copa a domicili
El Prat Joventut va aprofitar l’aturada de la 
Copa Adecco plata per seguir treballant i va 
vèncer al Guadalajara, líder i vigent campió 
de la Copa, a la seva pista per 69 a 75. El fi-
lial verd-i-negre va esgarrapar una victòria 
clau per afiançar-se a la part alta de la lliga 
i va derrotar un rival directe, tot i que es 

van quedar a un punt d’empatar el bàsquet 
average. Els homes de Carles Duran van 
dur la iniciativa en tot moment i des del 0 
a 11 inicial sempre van manar en el mar-
cador. El Guadalajara va igualar el partit en 
dues ocasions. Primer al segon quart, en 
el que va poder travar el joc i va marxar 

al descans amb una diferència recuperable 
(33 a 36). Bassas va dirigir el nou parcial 
dels potablava (45 a 54), però Llorente va 
tornar a estrènyer el marcador (69 a 71). 
En el serial final de tirs lliures, l’encert de 
Piru i la feina de Martí atrapant un rebot, 
van ser decisius. 

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

Propera Jornada

Classificació

  Equip  G P

 1 Real Madrid 19 1
 2  Baskonia 17 3
 3 Gran Canària 13 7 
 4  València 12 8
 5  Bilbao 12 8
 6  Barça 12 8
 7  Cai 11 9
 8  Estudiantes 11 9
 9  Fiatc Joventut 10 10
 10  Obradoiro 9 11
 11  Unicaja 9 11
 12  Múrcia 9 11
 13  Valladolid 8 12
 14  Canaries 8 12
 15 Cajasol 7 13
16  Fuenlabrada 6 14
 17  Manresa 4 16
 18    GBC 3 17

Resultats darrera Jornada

Valladolid- FIATC Joventut                   69-67
Fuenlabrada- Gran Canària                    66-99
Baskonia - València                  79-75
Múrcia- Obradoiro 83-77
Cai - Estudiantes 77-82
Manresa - Barça                   76-88
Unicaja - GBC                   74-70
Canaries - Cajasol 77-68
Bilbao - Madrid 77-94
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Raül López i Molist (Vic 15/4/1980) ha estat 
per mi l’autèntic pioner català de l’NBA. El 
seu talent era únic. Pau Gasol eren úniques 
les seves possibilitats. El base va arribar en 
edat cadet a la Penya, feia els viatges des 
de Vic a Badalona per anar a entrenar amb 
els seus pares que compaginaven el bar 
La Tortuga de la població d’Osona. Es va 
formar, entrenar i créixer al Joventut. No he 
vist, encara ara, cap jugador amb el talent 
individual i sobretot amb la fantasia que ha 
tingut Raül en el seu cap. És únic. És el què 
ara se’n diu un jugón. Va ser Alfred Julbe i la 
directiva de llavors qui va apostar per fer-li 
un lloc al primer equip i es va fer fora el fins 
llavors referent en la posició de base a la 
Penya: Andre Turner. Una cosa que s’hauria 

Raül López, el millor base 
que he vist mai; un NBA 

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUETVillacampa denuncia interessos 
polítics per no ampliar el Màgic

El president del Joventut, Jordi Villacam-
pa, va passar aquesta setmana pels mi-
cròfons de RàdioB per denunciar els su-
posats interessos polítics que impedeixen 
l’ampliació del Màgic Badalona. Segons 
el dirigent, “si abans hi havia uns acords 
i ara perquè s’està a l’oposició en són uns 
altres, són temes polítics en els que no 
hi entro”. Villacampa es va encarregar 
de recordar que es va crear la Fundació 
Capital Europea del Bàsquet amb 4 ob-
jectius fundacionals plasmats als estatus: 
mantenir el pavelló Olímpic, finançar el 

Badalona Bàsquet Base, potenciar el cen-
tre comercial Màgic Badalona i garantir el 
bàsquet a l’elit, i que els dos últims no 
s’estan complint. Aquestes paraules van 
en la línia de les que va fer l’alcalde Gar-
cia Albiol quan afirmava que “la Penya es 
troba en uns moments molt delicats i si 
no ens hi posem tots, té un risc molt alt 
de desaparèixer”. L’acord, tot i l’informe 
desfavorable del secretari municipal, im-
plicaria la cessió d’uns terrenys públics 
de 10.000 metres quadrats que farien in-
gressar a la Penya 1,2 milions.

Jugadors RECOMANABLES
1.- Huertas. Un dels MVP’s de la copa. Llull. Un fixe.
2.- Ribas. ON FIRE! English i Nocioni molt fins.
3.- Germán. Contra Unicaja és un partit especial. Mirotic també és bona opcio.

Jugadors a EVITAR
1.- Uriz. a València punxarà. Finley, la següent juga contra el Bilbao.
2.- San emeterio. No està al 100%. Compte amb Rudy i Navarro.
3.- Nelson. Amb Rey i Bàez està sumant menys. Kendall no.

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

de fer més sovint, deixar pas als joves que 
puguin arribar a fer el mateix. Actualment hi 
ha alguna situació semblant en la posició 
d’aler a la Penya i encara no s’ha fet això. 
Raül López va aprendre de Turner i va com-
partir posició amb Iván Corrales, un altre 
expert. Evidentment la suma entre el què 
va aprendre dels seus mestres, el què li van 
ensenyar els tècnics que va tenir, totes les 
possibilitats que li va donar estar en un club 
com el Joventut i, indubtablement, les se-
ves qualitats el van convertir en un jugador 
NBA. Tenia una talent innat però que ningú 
s’enganyi. Va treballar moltíssim. Moltes 
hores repetint i repetint exercicis per la seva 
millora. Va marxar a l’NBA als Utah Jazz 
amb pas previ pel Madrid. Però la mala sort 
li va frenar el què podria haver estat un dels 
millors bases de la lliga nord-americana. 
Trencament dels lligaments creuats. Dues 
vegades. Tot i això que el podia haver enfon-
sat i deixar-lo sense carrera, Raül López va 
continuar treballant i a hores d’ara, als seus 
32 anys, és encara un dels millors bases de 
l’ACB. Un luxe. Dels que val la pena pagar 
una entrada per veure´l. Un base en extinció, 
malauradament. Un NBA amb majúscules.
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En el calendari ha trobat el Badalona el 
seu pitjor aliat. A més de donar-li fases 
de la competició de baralla contínua con-
tra els millors del grup, les dues últimes 
jornades naturals han acabat d’enfonsar 
a l’equip en la zona complicada. Després 
d’acumular quatre doloroses derrotes, 
precedides de tres empats, l’equip va 
veure com per obligació del calendari ha-
via d’estar-se dos caps de setmana sense 
jugar. A més de refredar les cames i la 
tensió competitiva, això pot haver passat 
factura anímica. 
És cert que els de Càmara van jugar di-
mecres passat un partit que tenien pen-

Sant Gabriel Femení

  Equip  PTS GF GC

 1. Olímpic 51 28 15
 2. Alcoià 48 36 20 
 3. Huracán 48 31 15
 4. Llevant B 48 38 23
 5. L’Hospitalet 44 41 18 
 6. Sant Andreu 39 23 20
 7. Reus 36 29 29
 8. Atlètic Balears 34 25 24
 9. Ontinyent 33 21 25
 10. Nàstic 32 28 19
 11. AE Prat 32 23 21
 12. Llagostera 31 32 28
 13. Vila-Real B 31 30 32
 14. València B 31 27 33
 15. Badalona 27 19 22
 16. Espanyol B 25 20 30
 17. Oriola 24 19 26
 18. Constància 23 17 26
 19. Mallorca B 20 17 35
 20. Yeclano 20 20 40
21. Binissalem 20 14 37

Classificació 2a B GRUP 3

 Badalona   - Nàstic 
 Llevant B  -  Alcoià
 Mallorca B  -  Oriola
 Vila-Real B  -  Llagostera
 Sant Andreu  -  Constància
 Reus  - Ontinyent
 AE Prat  -  Olímpic
 Binissalem  -  Espanyol B
 Yeclano -  Huracán

Propera Jornada

Resultats 26a Jornada

 Llagostera 2 - Sant Andreu 0 
 Huracán 1 - Llevant B 0
 Constància  1 - Reus 1
  Alcoià 1 - Atlètic Balears 0
 València B 4 - Mallorca B 0
 Nàstc 5 -  Vila-Real B 1
 Espanyol B 1 - L’Hospitalet 1
 Oriola 2 - Binissalem 0
                                  Olímpic  0  -   Oriola 1
                       Ontinyent 3  - Prat 0

 CF BADALONA - CLUB GIMNÀSTIC LA PRÈVIA

27ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Camp del Centenari - 17/02/2013 a les 12.00 hores - Àrbitre: Rives Leal (col·legi valencià)

Construir l’edifici sobre una base 
inestable seria en termes arquitec-
tònics impossible. Però en el futbol, 

Quelcom que semblava rutinari, de fàcil 
assoliment, s’ha convertit en una finalitat 

la inestabilitat de base no ha de ser ne-
cessàriament un impediment per l’èxit. 
O per evitar el fracàs, com és el cas. El 

Badalona està obligat a construir des 
d’ara mateix el camí cap a la salvació. 

cada vegada més apressant. La cua 
del grup s’estreny. Tots els equips 
immersos en la lluita per no baixar 
comencen ara a donar el millor de si 
mateixos. La majoria s’estan creixent 
davant l’adversitat i aprofiten els en-
frontaments contra rivals de la zona 
tèbia que ni aspiren a la part alta ni 
tampoc s’han de preocupar per la 
zona calenta. En aquesta jornada al 
Badalona se li presenten ambdues 
premisses: necessitat imperiosa de 
puntuar i un partit contra un rival del 
centre de la classificació, un Nàstic 
amb una notable plantilla destinat a 
no poder lluitar per l’esperat ascens.

GIMNÀSTIC
Entrenador Javi Salamero

Xisco

Virgili

Perera

Bueno

Bezares Lerma

Vélez
Ñoño Arnau

Rubén

Jiménez

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Gabri

Robert Joaquin Abraham

Xavi M. Javi Moreno

Ferrón Pelegrí Jerson Bermudo

Marcos

Havent de fer de la necessitat el fonament

Normalització del calendari 
pel que resta de temporada

dent contra l’Oriola. Duel que va servir 
per clausurar la ratxa de desfetes. Però el 
matx va ser insuficient. El conjunt esca-
pulat necessitava després del punt un nou 
partit per continuar escalant. Però aquesta 
continuació va tenir l’aturada del cap de 
setmana. En qualsevol cas, la notícia po-
sitiva i amb la qual s’ha de quedar el Ba-
dalona és que el calendari deixarà de fer 
la guitza per fi. A partir d’ara, el conjunt 
betulià jugarà setze partits consecutius, 
sense descans, de manera ininterrompu-
da. Arriba el moment de donar la passa 
endavant i no parar-se fins a assolir la 
salvació.

Dur compromís contra un 
rival incòmode a Sant Adrià
Després de l’aturada de la competició del 
passat cap de setmana pels compromis-
sos de la sel·lecció espanyola, la  pilota 
torna a rodar a Primera Divisió de futbol 
femení. I pel Sant Gabriel ho fa sense 
moure’s de casa seva, doncs serà al Ruiz 

Casado de Sant Adrià on les de Taka 
rebran aquest diumenge un d’aquells 
rivals durs i complicats, que se senten 
còmodes jugant a domicili i que ja saben 
què és guanyar -i fins i tot de golejada- a 
la ciutat adrianenca. Parlem del Praínsa 

Saragossa, que enguany torna a tenir un 
equip competitiu tot i les seves baixes 
i que torna a estar classificat una mica 
per sobre de les adrianenques. Concre-
tament, traient-li un dels llocs d’accés a 
jugar la Copa de la Reina que tant desit-
gen ocupar les adrianenques. Aquestes, 
que vénen de guanyar per la mínima al 
Lagunak fa quinze dies, se les veuran 
contra un Saragossa imbatut des de fa 
tres jornades. 



13Publicitat
 Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

Núm. 381
Del 15/02 al 21/02/2013



Bàsquet comarcal
Enric Ribó - redaccio@diaridebadalona.com

14

Poliesportiu

Els Dracs es juguen 
el liderat al camp dels 
Pioners de l’Hospitalet

Roca triomfa en la BDNRunning; diumenge 
la Marxa i la setmana vinent la Maratest

Roger Roca va ser el campió de la segona 
edició de la Badalona Running-Memorial 
Luis Condon que es va celebrar diumenge 
mentre els millors badalonins van ser Jordi 
García i Maria Bartolí. L’èxit va tornar a ser 
absolut amb més de dos mil participants i 
des de fa dies amb les inscripcions tanca-
des per la molta afluència d’ateltes arribats 
de tot arreulEl recorregut pels carrers de la 
ciutat fan la prova també força atractiva i 
és per això que ningú falla a la cita. També 
va tenir premi l’Institut la Llauna. Des de la 
organització la satisfacció era màxima per 
una prova que ja forma part del calendari 
dels ateltes.  D’altra banda, aquest diumen-
ge hi haurà una nova prova amb la disputa 
la 22ena edició de la Marxa Ciutat de Ba-
dalona, una prova puntuable pel campionat 
estatal.

El GAP Badalona Dracs es juga dissabte 
al camp dels Pioners de l’Hospitalet el 
liderat de la Lliga Nacional. Els bada-
lonins han sumat dues victòries amb 
solvència fins ara contra els Ossos de 
Madrid i els Firebats de València i inten-
taran tombar el seu rival per excel·lència. 
Els d’Hospitalet també han guanyat els 
dos partits que han disputat i, per tan, 
un dels dos quedarà despenjat de la 
primera posició. El partit no es jugarà 
a l’Hospitalet sinó al camp de Serraima 
a la muntanya de Montjuïc. Els d’Òscar 
Calatayud jugarna a partir de dos quarts 
de quatre de la tarda.
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  Equip  G P

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

Classificació

Salt - Santa Coloma                   68-61

Natzaret - Arenys                     51-49

Prat - El Masnou                  65-71

El Masnou - Mollet B 72-77

Mataró - Figueres 88-68

Quart - Sant Cugat                    86-70

Mollet - Barberà                   70-78

Sant Josep- UBSA 75-77

Resultats 18a Jornada

 Natzaret  - Quart

  Salt  -  Santa Coloma

 Mataró  -  Figueres

 Prat B  -  El Masnou

 Montgat -  Blanes

 Mollet B -  Barberà

                                            Quart -  Sant Cugat

 Sant Josep -  UBSA

Propera Jornada (19)

L’UBSA s’endú el derbi, el Santa Coloma 
perd el liderat, i Natzaret i Montgat sumen
Com explicàvem la setmana passada, el 
Febrer és un dels moments crítics pels 
equips de la Copa Catalunya. Treballant 
des del Juliol, les forces comencen a 
defallir i el final de temporada encara es 
veu lluny. Per això és important treure els 
partits endavant com sigui. Encara que 
no brilli el bon joc. Així ho va fer la se-
tmana passada el Montgat, i així ho han 
repetit aquesta setmana el propi Montgat, 
el Natzaret i l’UBSA a estones. El cas dels 
adrianencs és significatiu. els de Xavi 
Castillo van fer la millor primera part de la 
temporada a la pista del Sant Josep (22 a 
44) i es van desinflar en els últims 20 mi-
nuts veient com els parroquials s’havien 
cruspit l’avantatge (67 a 67). Contundents, 
intimidadors, defensant les armes del Sant 
Josep i controlant el rebot, l’UBSA va pas-
sar per sobre en els primers 20 minuts. a 
la represa però, tot va canviar. Els d’Oscar 
de Paula van sortir amb una altre intensitat 
i a partir de la defensa pressionant van po-
der córrer i alliberar-se. Dario -30 punts i 
38 de valoració- va fer molt de mal anotant 
i generant pels altres des del bloc directe. 
Quan el Sant Josep gairebé havia fet tota 
la feina (67 a 679, va ser l’UBSa el que 

va rematar. Un triple de 2+1 de Valle i un 
triple de Corrales van obrir una última es-
cletxa que ni el desencert des del tir lliure 
dels dos equips, va tapar. 
El Natzaret s’endú el partit més tra-
vat
El Natzaret va sumar una victòria clau 
contra l’Arenys tenint en compte que els 
seus rivals directes per evitar la promoció, 
el Mataró i el Barberà, van tornar a guan-
yar. Sense Charles, Montón, Belmonte i 
Garuz, els de Vidal Sabaté van sortir amb 
l’energia habitual però ràpidament es van 
quedar sense energia. Els homes alts de 
l’Arenys, com va passar en el dia contra el 
Mollet, van començar a ser determinants i 
a allunyar el Natzaret de la zona. A la torna-
da dels vestidors, després d’haver anotat 
17 punts a la mitja part, els locals van ser 
més agressius de cara a cistella i novament 
abanderats per Balcells, van aconseguir 
una diferència curta però important en un 
partit de poca anotació. Llavors el Natzaret 
va tenir por a guanyar i l’Arenys va tornar 
a estrènyer el marcador, però dues bones 
defenses van impedir que els maresmencs 
poguessin tirar i la victòria es va quedar al 
pavelló dels països catalans

Cuesta decideix amb 5 minuts 
màgics
El Montgat va complir el tràmit contra el 
Blanes, el darrer classificat, gràcies a 5 mi-
nuts d’inspiració de Pedro Cuesta. després 
d’una primera part igualada (42 a 38), l’aler 
badaloní va anotar 20 punts consecutius 
en només 5 minuts que van trencar defi-
nitivament el partit (73 a 47). En els últims 
10 minuts, Xavi Bassas va repartir els mi-
nuts i va donar opció als joves Sorioano 
i Sardà.
El Santa Coloma perd el liderat a 
Girona
El Santa Coloma va caure a la pista del Salt 
i va perdre el liderat de la Copa Catalun-
ya que ara torna a ocupar el Quart. Els de 
Cristian Bañuelos van deixar escapar en 
el tram final un partit en el que van anar 
per davant durant molts minuts. De nou, 
l’extraordinaria actuació de Xevi Torrent 
-34 punts- va guiar els gironins, que van 
estar més encertats en l’últim quart (19 a 
9) i en especial en els últims 4 minuts. 
Els germans Balagué i Albert Berenguer 
van portar el timó ofensiu però van estar 
massa sols per rematar la feina. La derrota 
implica perdre l’average contra el Salt



Cultura 15
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

El proper dijous 14 de Febrer s’inaugura al 
Museu de Badalona l’exposició Estereoscò-
pies. Fotografies en tres dimensions. Tot i 
que el terme estereoscòpia no és d’ús habi-
tual, sí que ho és parlar d’imatges en 3D. La 
tècnica de la tridimensió, que s’aplica actual-
ment en la fotografia, el cinema, la televisió, 
els videojocs, està de plena actualitat, però es 
tracta d’un invent creat l’any 1838 per Charles 
Wheatstone, per visionar imatges amb relleu 
i amb profunditat.  El museu ens ensenya 
part del seu fons fotogràfic amb imatges 
antigues de Badalona, en tres dimensions. 
Es podran veure, amb l’ajut d’ulleres polarit-
zades i anàglifs, edificis del patrimoni local, 
com Sant Jeroni de la Murtra o l’església 

El Museu de Badalona 
mostra la ciutat en 3D

L’Espai Betúlia 
trasllada el seu 
art al metro de 
Barcelona
Dimecres es va presentar a l’Espai 
Mercè Sala, la sala d’exposicions al 
metro de TMB, l’exposició L’esperit 
intangible, llum aigua i aire, de 
Gerard Sala, produïda per l’Espai 
Betúlia, Centre de la Paraula i les 
Lletres, depenent de l’Àrea de Cul-
tura i Ciutadania de l’Ajuntament de 
Badalona. Aquesta mostra de pintura 
pretén ser un diàleg entre literatura 
i art, fusionant la pintura i la poesia 
de la mà del pintor, poeta i professor 
de Belles Arts de la UB Gerard Sala. 
L’artista converteix la natura en ma-
tèria bàsica per a la reflexió pictòrica 
i poètica i convida al visitant a un 
recorregut per mitjà dels elements 
bàsics. L’exposició es podrà veure a 
l’Espai Mercè Sala, situat al passadís 
de connexió entre els dos vestíbuls 
de la línia 5 de l’Estació de Diagonal.

de Santa Maria, celebracions tradicionals o 
escenes quotidianes. La mostra Esteoscò-
pies, a més, explica els principis físics que 
possibiliten aquesta visió tridimensional a 
través d’objectes singulars, com un important 
nombre d’aparells utilitzats al llarg del temps 
per fer i per veure fotografies en 3D, el primer 
joc Nintendo en 3D, i pel·lícules d’animació 
realitzades a la dècada del 1950 pel badaloní 
Joan Nieto, conegut amb el nom de Gargot. 
Aquest viatge per la història de la fotografia 
en 3D ha estat possible gràcies al suport 
d’Euroestereo Fundation, a l’assessorament 
del seu president, Carles Moner, i també a la 
contribució de les persones que han donat i 
prestat imatges i peces. 
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El Teatre Principal ofereix aquest divendres 
l’actuació de Joan Colomo, un dels can-
tautors més prolífics i inquiets de l’escena 
catalana actual. L’artista pop, que va actuar 
el passat setembre dins el cicle BAM de les 
festes de La Mercè, presenta el seu treball 
Productor interior bruto Vol. 2, que mostra 
les seves seves arrels d’essències folk i 
punk i que brinda un cançons carregades 
d’ironia, lirisme, exabruptes subtils i talent. 
Divendres, a partir de les 21 hores a la sala 
Enric Borràs, Colomo descobrirà al públic 
una mirada crítica i insòlita.

El Màgic acull un nou cicle de 
cinema en català a preus reduïts

El cantautor 
Joan Colomo 
actua avui 
al Teatre 
Principal

Novament, el CNL de Badalona i Sant Adrià i 
l’empresa que gestiona el Megacine al Màgic 
Badalona, amb la col·laboració dels ajunta-
ments de Badalona i Sant Adrià de Besòs, 
ofereixen un nou cicle de cinema infantil en 

català (CINC) a preu reduït: 4€ en compra 
anticipada, 4,5€ en compra el mateix dia. 
La proposta continua en la línia de posar a 
l’abast de la població una activitat lúdica i 
alhora cultural a preus assequibles. 

La Kulbik Dance Company va néixer el 
2010 i des de llavors ha captivat pro-
fessionals del món de la dança, jurats i 
espectadors. El 2011 es van fer amb el 
primer premi del programa televisiu de 
Telecinco Tú sí que vales! i han trepitjat 
desenes d’escenaris traslladant la seva 
aposta per la fusió del Hip Hop amb la 
música electrònica, el blues, el jazz, 
el funk i el reggae, que combinen amb 
disciplines d’street dance, la dansa con-

temporània o el mimo.  Formada per inte-
grants provinents d’Andalusia, Catalunya 
i València, la companyia ha portat el seu 
Cube a moltes ciutats. Es tracta d’un es-
pectacle que gira entorn a un cub imagi-
nari que es transforma en funció de les 
emocions i el resultat del qual no deixa 
indiferent ningú. Dissabte, a partir de les 
21h, el Teatre Blas Infante serà el següent 
espai on els Kulbik faran trontollar de nou 
la línia que separa la realitat de la il·lusió.

Els Kulbik i la màgia de la 
seva dansa, al Blas Infante

Impulsat per la Generalitat de Catalunya, 
s’inicia demà dissabte i es farà durant dos 
caps de setmana del mes de febrer i tres 
caps de setmana del mes de març (els 
dissabtes a les 16.15 h i els diumenges a 
les 12.15 h). Les pel·lícules que es podran 
veure al Megacine Badalona són: L’origen 
dels guardians (16 i 17 de febrer), Amics per 
sempre (23 i 24 de febrer), Hotel Transsilvà-
nia (2 i 3 de març), Un peix fora de l’aigua (9 
i 10 de març) i En Ralph, el destructor (16 i 
17 de març). 
Les butlletes de descompte per a aquest cicle 
es repartiran a l’alumnat de totes les escoles 
de Badalona i Sant Adrià de Besòs. També 
es poden passar a buscar pel Servei Local 
de Català de Badalona o el de Sant Adrià de 
Besòs, i descarregar-les des de www.cpnl.
cat/badalona i www.cpnl.cat/santadria.
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