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Fre als terrenys del Mas Ram
La Generalitat atura l’operació urbanística entre Joventut i Ajuntament al barri del Mas Ram, amb 
la que el club vol vendre uns terrenys a Mercadona, per errors tècnics i mancances documentals
Fa uns mesos, Ajuntament i Joventut de 
Badalona van engegar un entramat urba-
nístic, basada en una permuta de terrenys, 
al barri del Mas Ram amb l’objectiu de 
vendre uns terrenys del club a la cadena 
Mercadona, interessada en instal·lar-hi 
un establiment. Tot i la manifesta oposi-
ció veïnal, només restava el vistiplau de 
la Generalitat per completar l’operació. El 
Departament de Territori i Sostenibilitat, 
però, ha tirat enrere el projecte; el Joven-
tut i l’Ajuntament hauran de tornar a la 
casella de sortida. Segons es va anunciar 
durant la Comissió Informativa d’Àmbit 
de Territori de la passada setmana, el 
Joventut, a través de l’empresa Grogasa 
22, SL, i Ajuntament han decidit resoldre 
“per mutu acord” i “deixar sense efecte 
el conveni” que regulava la permuta de 
terrenys del barri del Mas Ram. El motiu? 
Diversos errors tècnics i mancances do-
cumentals en la tramitació de l’operació 
urbanística que la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 
Barcelona no ha deixat passar. La princi-
pal “premisa errònia” del procés és con-
siderar el terreny on aniria el Mercadona 
“com a urbà”, quan el planejament vigent 
diu que es tracta “d’espai lliure que no 
forma part de sòl urbanitzable progra-
mat”. A partir d’aquí, se’n deriven altres 
errates; una d’elles, que el conveni pre-

veu la cessió del 10% dels terrenys per 
a espai públic només sobre l’increment 
resultant de la permuta, i no sobre el total 
de l’actuació, com exigeix la normativa. El 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
també demana que es justifiqui “adequa-
dament l’interés públic” de la proposta, 
donat que els veïns es mostren contraris, 
al igual que una indemnització, suposa-

dament d’1,5M d’euros, que l’Ajuntament 
ha d’ingressar al Joventut “per alteració 
de l’ordenació urbanística”. Tot plegat ha 
portat les dues institucions a tancar el 
conveni i, en tot cas, reiniciar l’operació 
corregint els errors. Tot i que el govern 
local no ha volgut pronunciar-se al res-
pecte, la Penya es mostra decidida a 
continuar endavant. El club considera 

  La principal 
falta es focalitza 
en considerar 
urbans uns sòls 
qualificats com a 
“espais lliures”

  S’haurà de 
corregir els errors 
i reelaborar el 
conveni i el procés 
urbanístic 

aquesta interrupció tan sols com una 
pausa al procés que hauria d’acabar amb 
la venta dels seus terrenys de Mas Ram, 
i no contempla que res es pugui torçar. 
Mercadona continua a l’expectativa. No 
s’ha d’oblidar que els veïns del barri, 
contraris a l’arribada de la superfície 
comercial, han arribat a prendre mesu-
res judicials. Davant l’intricada situació, 

Una operació cabdal pels 
interessos del Joventut

una de les preguntes sense resposta és 
fins a quin punt interessen els terrenys 
del Mas Ram a Mercadona quan té gran 
part de l’opinió en contra. Ara serà el Ple 
municipal qui decideixi aprovar o rebutjar 
el trencament de l’acord entre Consistori i 
Joventut, encara que, a priori, l’oposició 
no posaria traves degut a les irregularitats 
del conveni.

La permuta dels terrenys del Mas Ram 
i la posterior venta a Mercadona és un 
moviment molt important per la Penya. 
És tracta d’una operació que serveix 
com aval de liquidació davant dels 
creditors i que el club ha de resoldre 
de forma imminent per cumplir amb 
l’agenda d’accions establertes per ga-
rantir la viabilitat de l’entitat. El Joventut 
no ha volgut fer pública la xifra exacta 
que ingressaria amb tota l’operació, 
encara que s’havia arribat a parlar de 
quatre milions d’euros. Admeten que 

hi ha contracte amb vigor amb Mercadona, 
però neguen que la marca comercial hagi 
avançat cap quantitat econòmica. El vice-
president, Josep Puig, explica que l’únic 
que hi ha és una “garantia”, uns diners que 
no es poden tocar. Encara que el Joventut 
no contempla el fracàs en aquest escena-
ri, si la venta dels terrenys del Mas Ram 
s’arribés a truncar, el club hauria d’encertar 
plenament amb la resta d’opcions que té, 
com ara el terrenys de Canyet o la possible 
ampliació del Màgic, tot i que aquests úl-
tims no es troben dins el concurs. Imatge de Google Earth

Terreny de 
Grogasa 22 SL 
zona comercial

Terreny 
municipal 
zona verda

B-20
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El SFP denuncia seguiments a 
agents de la G.U. fora del treball
Aquesta setmana el Sindicat de Funciona-
ris de Policia (SFP) de la Guàrdia Urbana 
ha denunciat l’existència d’un informe de 
seguiment de les activitats i la vida priva-
da d’alguns dels agents del cos. Segons 
l’organització sindical, el sargent respon-
sable del RRHH hauria encarregat obrir 
l’expedient arran d’una fotografia penjada 
a la xarxa social Facebook d’un sopar d’oci 
on apareixien diferents membres de la po-
licia. El motiu, diu el SFP, seria conèixer 
qui compartia taula amb l’antic super-
intendent, ara a la Comissió de Serveis; 
en aquest sentit, el sindicat reprova que 
s’informi de les activitats dels membres 
del cos fora de l’horari laboral i demana la 
dimissió del responsable de RRHH. ICV-
EUiA, atenent-se al comunicat del SFP, va 
condemnar “el cas d’espionatge intern” i 
considera que és “molt perillós”. Els eco-
socialistes subratllen que “són freqüents 
les informacions que afecten de manera 
negativa al cos” i que “mostren que no 
hi ha una direcció política eficaç i trans-

El fiscal demana un any de presó 
per a Albiol pel cas dels fullets

El fiscal de delictes d’odi i discrimina-
ció de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, 
va presentar el passat cap de setmana 
als jutjats de Badalona l’acusació contra 
l’alcalde Xavier Garcia Albiol pel cas dels 
fullets sobre els gitanos romanesos. En 
l’escrit, el fiscal sol·licita un any de presó 
i una multa de 8.100 euros pel batlle del 
Partit Popular, així com la seva inhabilita-
ció especial pel dret de sufragi passiu, és 
a dir, no poder ser escollit com a càrrec 
públic, durant el temps de condemna; tot 
plegat per provocar, presumptament, a 
l’odi o a la violència. 
Es tracta del pas previ al processament 
del polític ‘popular’. SOS Racisme i la 
Federació d’Associacions Gitanes de Ca-
talunya van presentar denúncies després 
que, el 2010, l’actual alcalde Badalona 
repartís a diversos barris de la ciutat mi-
lers de fullets en els quals vinculava la 
inseguretat amb els gitanso romanesos. 
Tot i que el jutjat va arxivar la causa en 

dues ocasions, l’Audiència de Barcelona 
la va reobrir fa uns meses en considerar 
que els fullets en qüestió poden ser “un 
atac a la dignitat i l’honor” de la comunitat 
afectada.

El delicte que presumptament hauria 
comès Albiol es reflecteix a l’article 510 
del Codi Penal i suposa penes de entre 
un i tres anys de presó; un, en aquest cas, 
segons la consideració de la Fiscalia.

L’escrit d’acusació també demana la seva inhabilitació especial

El govern municipal del Partit Popular 
ha demanat explicacions al PSC sobre 
la contractació, el 2005, de l’empresa 
d’una dirigent socialista per a la defensa 
jurídica de l’Ajuntament. Segons afirma 
l’executiu encapçalat per Garcia Albiol, 
al grup d’advocats d’Anna Villena, repre-
sentant del PSC davant la Junta Electoral 
Provincial a les Eleccions al Parlament 
de Catalunya del 2012, li va ser adjudi-
cat el concurs, per un valor de 600.000, 
“tot i no ser l’oferta més econòmica”. Les 
altres dues empreses jurídiques que es 
van presentar van interposar un recurs 
contenciós administratiu “en considerar 
que s’havien produït irregularitats en el 
procés”. El passat abril, el Tribunal Su-
prem anul·lava la contractació del 2005, 
encara que l’empresa d’Anna Villena va 
tornar a guanyar el concurs d’adjudicació 
el 2009. Des del PSC badaloní assegu-
ren que no hi va haver cap irregularitat i 

El PP acusa els socialistes 
d’haver contractat 
l’empresa d’una persona 
del PSC l’any 2005

que l’oferta, al concurs del 2005, va ser 
degudament analitzada i escollida per 
tècnics municipals d’àmbit jurídic. Ma-
nifesten, a més, que el grup d’advocats 
en qüestió està format per tres socis, i 
que només una d’ells, Anna Villena, té 
vinculació amb el PSC. Els socialistes 
locals veuen en la denúncia pública del 
PP un intent de treure draps bruts que 
no existeixen perquè, diuen, l’empresa 
d’Anna Villena va tornar a ser escollida 
de forma transparent el 2009 i ha estat 
assessorant jurídicament la corporació 
municipal els darrers anys. Encara que el 
govern local afirma que el contracte “ja no 
és en vigent”, el PSC recorda que fa unes 
setmanes, una advocada del propi bufet 
acompanyava el regidor Miguel Jurado en 
la seva declaració als jutjats badalonins 
pel cas de la hermandad rociera La Espe-
ranza. “Estan començant a fer d’oposició 
de l’oposició”, consideren els socialistes.

parent”. Fonts municipals han esclarit 
que l’expedient de seguiment es va obrir 
després de detectar-se “comportaments 
atípics i participació en actes festius de 

treballadors municipals durant períodes de 
baixa per malaltia”. Així mateix, lamenten 
que ICV-EuiA faci “ús polític” d’un tema de 
gestió de recursos humans.

El fenòmen ‘Informer’, 
mirat amb lupa per la 
policia i administració 
Farà prop d’un mes del seu naixement i ja 
s’han estés com un virus. Es tracta dels 
Informers, uns comptes de Facebook 
on es poden publicar ‘cotilleos’ i enviar 
missatges de forma anònima. La idea va 
començar a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la pàgina de la qual ja té qua-
si 13.000 seguidors, i de seguida van 
anar sorgint a la resta d’universitats, a 
pobles, barris i moltes altres comunitats.
A Badalona són molts els barris, com 
ara Llefià i La Salut, o les escoles que 
en tenen; i no són poques les polèmi-
ques que aixequen, ja que es tracta d’una 
eina a través de la qual parlar salvan-te 
les espatlles, i això és niu d’insults 
i comentaris ofensius. Alguna de les 
pàgines, de fet, ha estat tancada fa no 
massa, després de sumar milers i mi-
lers de seguidors, i van tornant a obrir. 
Diverses escoles en van ordenar el seu 
tancament immediat. Fa unes setmanes, 

els Mossos d’Esquadra ja avisaven que 
havien començat a rebre denúncies per 
injúries, sobretot a menors, però avisen 
que, en molts casos, els comentaris no 
són constitutius de delicte. Per això 
apel·len “a la responsabilitat social de 
tots els usuaris per tal que es faci un 
bon ús d’aquests serveis”, i insten a 
pares, mares i tutors a ser conscients 
dels actes dels fills en la xarxa. També 
el Departament de Consum Municipal, 
que ha rebut demandes sobre com pro-
cedir en cas de ser ofés per missatges en 
aquest tipus d’espais, ha traslladat reco-
manacions. Des de l’administració local 
s’aconsella denunciar-ho directament a 
la xarxa social per instar al tancament 
de la pàgina, o presentar una denúncia 
a l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades o a la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, a més de l’opció de la 
pròpia policia.
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Una empresa badalonina 
crea una aplicació mòbil 
per a policies locals
Una empresa badalonina va idear fa tres 
anys un sistema informàtic pensat per fa-
cilitar tasques als cossos de policia local i 
vigilants. Es tracta del DRAGCLIC, Dispo-
sitiu de Recursos per Agents, que agilitza i 
facilita la recollida d’informació, i es divi-
deix en diferents mòduls: personal, control 
de presència, quadrant, atestats, serveis... 
Els responsables de la companyia pen-
saven treballar dins l’àmbit català, però 
el programa va resultar tan exitós que van 
haver de traduir-ho al castellà i al gallec. 
Actualment, un total de 30 cossos policials 
de Catalunya i de tot l’estat l’utilitzen, entre 
ells la Guàrdia Urbana de Badalona.
Aquest mes de febrer han anat més enllà 
i s’ha començat a distribuir la nova apli-
cació DRAGDroid per a telèfons mòbils i 
tablets per a policies locals usuàries del 
programari de gestió policial DRAG. Mi-

El PSC denuncia l’estat d’abandó 
d’un solar en construcció al Gorg
El PSC badaloní ha denunciat l’estat 
“d’abandó i perillositat” del solar de 
l’empresa Level, que a l’abril va repren-
dre unes obres de promoció privada 
d’habitatges, finançades per Bankia. 
Mesos després, diu el grup municipal, 
s’ha pogut constatar que “la paralització 
de les obres” és “total” a l’entorn del Port. 
En conseqüència, les lones gegants de 
publicitat s’han desenganxat, “amb el pe-
rill que suposa per als vianants”, diu el 
PSC, que vincula la situació a la inacció 
del govern municipal a tota la ciutat de 
Badalona.
Des de l’executiu del PP, però, s’ha re-
cordat que aquesta parcel·la és de pro-
pietat privada i que l’únic que pot fer 
l’Ajuntament, igual que fa, diu, amb la 
resta de solars privats de la ciutat, és de-
manar als propietaris que en tinguin cura 
i posin remei als problemes que puguin 
causar de cara a la via pública.

tjançant la nova APP, els agents podran 
connectar amb la base de dades instal·lada 
a prefectura i consultar les novetats diàries 
en temps real, dates i llocs de successos, 
notícies i cronologies. L’empresa, a més, 
està treballant per donar als membres de 
les policies la possibilitat d’accedir també, 
a través del móvil, al seu quadrant d’hores. 
L’aplicació ja està disponible a la Play Sto-
re pel preu d’1€.

Badalona tindrà una nau on empreses 
de nova creació podran enlairar-se

  Hi cabran unes 
vuit empreses, 
que pagaran 100 
euros de quota 
mensual

  La Fundació 
Roca i Pi i Gremi 
d’Instal·ladors hi 
col·laboraran

Badalona tindrà properament una nau in-
dustrial que servirà de viver per a empre-
nedors i emprenedores de la ciutat. Es 
tracta d’una reivindicació que es venia 
demanant des de feia mesos i que es va 
acordar a una moció aprovada unànime-
ment durant el Ple de gener.
L’empresa municipal Ens de Gestió Ur-
banística, SA (ENGESTUR), el Gremi 
d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i 
Baix Maresme i la Fundació Privada Lle-
gat Roca i Pi han signat un conveni de 
col·laboració per tal de realitzar les obres 
d’adequació, reforma i millora d’una 
instal·lació municipal situada al polígon 
de Les Guixeres per tal d’acollir nous 
empresaris de Badalona que puguin ini-
ciar allà la seva activitat professional. 
L’espai, propietat de l’empresa muni-
cipal Engestur, està ubicat al carrer de 
l’Energia, número 16, i la seva dimensió 
és d’uns 300 metres quadrats. La nau 
podrà donar cabuda, sempre de forma 
temporal, a un total de vuit empreses que 
s’estiguin iniciant i que hauran de pagar 
uns 100 euros mensuals per utilitzat els 

equipaments.
Les obres d’adequació i reforma estarien 
enllestides en les properes setmanes 
i comptaran amb la col·laboració dels 
dos socis d’aquest conveni. D’una ban-
da, la Fundació Roca i Pi facilitarà un 
professional qualificat, que coordinarà i 
dirigirà els treballs a les instal·lacions, i 

els especialistes que s’encarregaran de 
dur-les a terme. El Gremi d’Instal·ladors 
del Barcelonès Nord i Baix Maresme, per 
la seva part, assumirà l’assessorament 
tècnic en referència a les tasques a rea-
litzar en la reforma i facilitarà contactes 
amb els fabricants per obtenir materials 
d’instal·lació necessaris per al desenvo-

lupament de l’actuació.
L’únic aspecte que queda per concretar, i 
que s’ha d’acordar amb la Federació Em-
presarial de Badalona, explicava dimarts 
l’alcalde Xavier Garcia Albiol, són els 
criteris que se seguiran per escollir els 
primers projectes d’emprenedoria que 
s’ubicaran a la nau.

Un espai al polígon Les Guixeres servirà de viver per a nous emprenedors de la ciutat

L’empresa municipal Ens de Gestió Urbanísti-
ca, SA (ENGESTUR), encarregada de gestionar 
els aparcaments públics de Badalona, ven vals 
de descompte d’aparcament als locals adherits 
al Gremi d’Hosteleria i Turisme del Barcelonès 
Nord i el Maresme Sud. Els vals tindran un va-
lor de 0,50 cèntims i permetran aparcar durant 
una hora, quan el preu actual de l’aparcament 
en aquestes zones és de 2,30 euros l’hora. Els 
parkings on es poden fer servir aquests vals de 
descompte són els de la plaça de Pompeu Fabra, 
l’edifici municipal El Viver i la plaça de Manuel 
Valls. Els vals seran operatius en els horaris ha-
bituals d’obertura dels restaurants, entre les 14 i 
les 17 hores, i les 20 i les 02 hores. L’empresa 
ENGESTUR i el Gremi d’Hosteleria i Turisme del 
Barcelonès Nord i el Maresme Sud han arribat a 
aquest acord per facilitar la mobilitat dels clients.

Els restaurants 
del centre 
venen vals pels 
aparcaments 
municipals
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La nova Citan, premiada 
com a millor vehicle 
industrial lleuger de 2013

Diversos càrrecs de confiança i una regido-
ra del Partit Popular van iniciar dimarts a la 
tarda una campanya de repartició de fullets 
a les portes d’algunes escoles de Badalona 
explicant que finalment no s’ingresaran les 
ajudes pels llibres de text dels nens i ne-
nes. Ahir va continuar la iniciativa davant 
d’altres centres. Tot i participar membres 
de l’equip de govern, fonts municipals ja 
han esclarit que es tracta d’una acció ex-
clusivament del PP. Als pamflets distribuïts 
es pot veure, d’una banda, una fotogra-
fia de Xavier Garcia Albiol sobre el lema 
“Continuo luchando por ayudas a las fa-
milias de Badalona”; al revers, apareix una 
suma entre els logos de PSC i ICV-EUiA, 
que dóna com a resultat la frase “NO para 
las ayudas a los libros de texto”. Un petit 
text explica que tots dos partits van votar 
en contra de les ajudes, que CiU es va abs-
tenir, i que això va impedir tirar endavant 
el pla perquè “Garcia Albiol gobierna en 
minoría”. Fa referència al resultat del pas-
sat ple extraordinari en què l’oposició va 
tombar la proposta municipal per falta de 
consens i per la quantitat de dubtes, diuen, 
que genera entre la comunitat educativa. 
PSC i ICV-EUiA mantenen que des del 
primer moment Albiol “ha mentit” amb el 

El PP reparteix fullets acusant 
PSC i ICV-EUiA de no permetre 
les ajudes als llibres de text

tema dels llibres de text i que això és un 
nou intent d’amar “el seu fracàs”. El presi-
dent socialista, Jordi Serra, assegura que 
el PSC no diu que no als llibres, diu que 
no “a la mentida d’Albiol”. El líder ecoso-
cialista, Carles Sagués, per la seva part, ha 
denunciat que personal de l’Ajuntament 
hagi estat repartint aquests fullets en ho-
rari laborable, en referència a la distribució 
realitzada per diferents càrrecs durant el 
migdia d’ahir a diferents escoles. Els dos 

grups municipals ja han avançat que pre-
sentaran i aprovaran –amb CiU- una moció 
sobre la proposta d’ajudes que volen co-
mençar a elaborar perquè estigui enllestida 
i a punt per implement el curs vinent i que 
es basaria en la continuïtat del model ac-
tual de socialització, que abraçaria centre 
públics i concertats i que estaria dotada 
d’entorn als 400.000 euros. La idea dels 
llibres, a més, estaria acompanyada d’un 
nou pla de beques menjador.

Tot just un parell de mesos després de 
sortir al carrer, la nova CITAN, la furgo-
neta més petita de la gamma de vehicles 
industrials de Mercedes-Benz, ha rebut el 
guardó de ‘Vehicle industrial lleuger de 
l’any 2013’, atorgat per empresaris del 
tranport de mercaderies, premsa i espe-
cialistes tècnis del sector. 
Aquest premi es concedeix des de fa més 
de 20 anys al vehicle que, a criteri dels 
professionals del tranport, reuneix les mi-

llors condicions tècniques, econòmiques, 
funcionals i de respecte mediambiental.
Aixó és possible gràcies a l’àmplia va-
rietat de models, furgó, combi i mixte, 
motoritzacions i carroceries, un disseny 
modern i robust, ampli espai de càrrega 
i uns acabats precisos i confortables. 
Qualitats que, juntament amb un reduït 
consum i baixes emissions, diferencien 
a la Mercedes-Benz CITAN de la resta de 
competidors.
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Sant Roc i Can Cabanyes tenen 
dues noves aules d’informàtica

L’Ajuntament de Badalona ha posat en marxa dues 
aules informàtiques al Centre Cívic Can Caban-
yes i al Centre Cívic Sant Roc per fomentar l’ús de 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) entre la ciutadania. Els veïns podran fer ser-
vir aquestes aules, conegudes també com a Tele-
centre, per cercar feina per internet, seguir cursos 
de formació en xarxes socials, realitzar tràmits 
electrònics, o crear documents mitjançant eines 
d’ofimàtica. Amb l’objectiu d’apropar les noves 
tecnologies als ciutadans que habitualment no hi 
tenen accés, tothom podrà utilitzar els ordinadors 
durant un horari que establirà cada centre cívic. A 
més de l’ús lliure dels terminals, també es preveu 
que es realitzin cursos de formació en matèria de 
xarxes socials, ofimàtica o realització de tràmits 
electrònics, entre altres. Les aules disposen de 
terminals lleugers d’última generació amb carac-
terístiques com un baix consum elèctric i pocs 
requeriments de manteniment. A més, permeten 
a l’usuari la possibilitat d’identificar-se amb DNI 
electrònic. D’altra banda, el sistema impulsa 
l’ús d’eines de software lliure com ara el paquet 
d’ofimàtica Open Office.

Els Mossos d’Esquadra han detingut 
aquesta setmana a dues persones per la 
mort d’un home al barri de Sistrells. La 
policia catalana va rebre un avís la nit 
de diumenge que alertava d’un home fe-
rit degut a una agressió d’arma blanca. 
Quan els agents es van desplaçar per 
atendre l’incident, la persones ja havia 
mort.
Al pis on es van produir els incidents 
i on es va trobar el cadàver de l’home 
apunyalat, també hi eren un home i una 
dona, de 25 i 39 anys; ella, segons sem-
bla, seria l’exparella de la víctima. Els 
Mossos d’Esquadra els van detenir a 
tots dos com a presumptes autors dels 
fets i investiguen les circumstàncies de 
l’assassinat.

Dos detinguts 
per la mort 
d’un home  
apunyalat 
al barri de 
Sistrells

El proper dilluns s’inicien 
els diferents canvis a les 
línies de bus de la ciutat
El 25 de febrer s’introdueixen modificacions 
en algunes línies d’autobús de la xarxa 
diurna de Badalona. La línia B1 prolonga 
el recorregut: deixa de passar per Sant Ig-
nasi de Loiola i ho fa per Progrés, Roger 
de Flor i Francesc Macià, de manera que 
arriba fins a la Pl. Pep Ventura. S’afegeixen 
quatre parades noves. La línia B2 modifica 
el recorregut a Montigalà per acostar-se al 
Consorci Sanitari del Carme i es creen dues 
parades noves, una al carrer Anna Tugas, al 
costat del centre sociosanitari, i una altra 
a la Travessera de Montigalà. La línia B3 
modifica un tram del recorregut: en el sentit 
centre ciutat deixa de passar per l’Av. Prat de 
la Riba i ho fa per Pirineus, Joan d’Àustria 
i Av. President Companys, i després conti-
nua per l’itinerari habitual. També s’instal·la 
una parada nova al carrer Pirineus i dues 
parades més, una a l’Av. Joan d’Àustria i 
l’altra a l’Av. President Companys; la parada 
de Prat de la Riba es trasllada a President 
Companys. S’avança l’horari de la B4 els 

dies festius, així que començarà el servei a 
les 8h. S’afegeix una parada nova a l’Av. Pau 
Claris en el sentit Montigalà. La B7 tindrà 
un nou interval de pas, més reduït, de 20 
minuts, i no 35. La B8 modifica un tram de 
l’itinerari: en el sentit centre ciutat deixa de 
passar per Av. Prat de la Riba i continua per 
Av. Bac de Roda, Pl. Bac de Roda, Pirineus 
i President Companys i aleshores segueix 
pel recorregut habitual. S’instal·la una para-
da nova al carrer Pirineus i fa dues parades 
més, una a l’Av. Joan d’Àustria i l’altra a l’Av. 
President Companys; la parada de Prat de 
la Riba es trasllada a President Companys. 
La línia B23 tindrà una nova parada al carrer 
Rossini, davant del Poliesportiu de Monti-
galà i el CAP d’Apenins. La B29 incorpora 
un vehicle més a la línia en dia feiner per ga-
rantir el compliment dels horaris de pas. Es 
crea una parada nova a l’Av. Pau Claris en el 
sentit Montigalà. La B33 deixa de donar ser-
vei perquè aquest itinerari queda molt ben 
cobert per la línia B3, diu TUSGSAL.

La Comissió de Cultura de Llefià reclama 
més equipaments públics per entitats
Des de la seva renovació, bona part del Cen-
tre Cívic de Torre Mena, al barri de Llefià, 
ha estat orfe d’ús. Diverses entitats del barri 
esperaven tenir a la seva disposició un nou i 
ampli equipament, però, contràriament, s’en 
van veure privats. Des de llavors han estat 
reclamant la recuperació d’aquest tradicional 
i reformat espai. Amb el trasllat de l’Escola 
d’Adults Gran Sol de Llefià a la Torre Mena, 
el foc de la reivindicació ha tornat a avivar-
se. La Comissió de Cultura de Llefià s’ha 
mostrat indignada amb la notícia i nova ubi-
cació de l’escola. Sobretot tenen clar que el 
centre educatiu, que portava anys lluitant per 
instal·lar-se en un edifici adequat, té tot el 
dret d’utilitzar el centre cívic i ja es mereixia 
una mudança favorable. El que les entitats no 
entenen, però, és que, fins ara, l’Ajuntament 
hagi argumentat, diuen, que Torre Mena no 
es podia obrir en la seva totalitat per qües-
tions econòmiques de manteniment, i ara de 
cop i volta es produeixi aquest canvi. Con-
sideren que la postura municipal en aquest 

assumpte en concret és de caire polític i que 
el govern ha aprofitat la situació de l’escola 
d’adults per poder tancar una decisió polè-
mica i treure’s de sobre les associacions. La 
comissió manté que l’actual distribució, amb 
el Casal d’Avis a part de la primera planta i 
l’escola d’adults a la resta de l’equipament, 

hauria de ser provisional. Creuen que la To-
rre Mena hauria de ser un viver d’entitats i, 
per això, proposen la construcció d’un edifi-
ci annex on podria reubicar-se, per exemple, 
el casal de gent gran, que actualment manca 
d’amplitud, asseguren. La falta d’espais mu-
nicipals és una reivindicació que ve de lluny 

a Llefià, però que ha augmentat darrerama-
nent, des que el govern va iniciar una cam-
panya de reestructuració del teixit associatiu 
per deixar de pagar lloguer de locals per tota 
la ciutat. Un dels casos és el Cercle Artístic, 
que va haver de deixar la seva seu habitual 
per traslladar-se a un espai més petit que ara 
tenen al centre cívic. Des de l’executiu bada-
loní subratllen que han volgut donar prioritat 
a la delicada situació de l’Escola d’Adults 
Gran Sol de Llefià, que per fi romandrà en 
unes instal·lacions ben acondicionades. El 
regidor d’Educació, Juan Fernández, escla-
reix que la nova ubicació del centre és defi-
nitiva, i lamenta que l’Ajuntament no disposi 
de més recursos per atendre les peticions 
d’un edifici annex a la Torre Mena, obra que 
a la qual no es tanca la porta en un futur amb 
millors condicions econòmiques. Tot i així, 
Juan Fernández, recorda que al centre cívic 
també hi ha el Casal d’Avis, el Cercle Artís-
tic i una sala polivalent disponible per a les 
entitats.

Diferents entitats del barri reivindiquen la Torre Mena com un espai associatiu
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        LA PRÈVIABÀSQUET MANRESA - FIATC MUTUA JOVENTUT

22a Jornada Acb. Bàsquet Manresa - Fiatc Joventut. Diumenge a les 18:45 per Esport3, Orange Arena i Ràdio B (94.4)

Aquest Manresa té trampa

Fent un ràpid cop d’ull a la classificació, 
seria fàcil pensar que la visita a la pista 
del Manresa, cuer amb només 4 victòries 
en 22 partits, serà un tràmit per la Penya. 
Lluny d’aquesta realitat, a la sempre difi-
cultat de jugar al Congost, i encara més 
quan la visiten els verd-i-negres, s’hi suma 
la situació dels manresans en els últims 
partits. Si bé és cert que el Manresa va re-
bre una bona tova en l’últim partit al camp 
del Madrid (104 a 70), els de Ponsarnau 
venien de competir contra el Barça fins 
l’últim quart i de vèncer al Gran Canària 
a domicili i a l’Obradoiro. La situació no 

ADAM HANGA

JAVI RODRIGUEZ

TROY DEVRIES

CHARLES RAMSDELL JOSH ASSELIN

MANRESA
Entrenador Jaume Ponsarnau

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

MOSES EHAMBE

COREY FISHER

ALBERT VENTURA

TONY GAFFNEY TAPH SAVANE

és fàcil al club del Bages, que veuen que 
tot i la seva reacció, els seus rivals per la 
salvació -GBC i Fuenlabrada- també estant 
sent competitius. Tot i això, a diferència de 
la resta de clubs que han tingut problemes, 
no han canviat l’entrenador ni han arribat 
jugadors de renom. La confiança en Pon-
sarnau és cega i la consciència del què 
hi ha a la caixa és absoluta. De fet, l’únic 
reforç que van poder fer, va ser Ferran La-
viña, que portava mesos aturat, i al que no 
li han pogut renovar el contracte tot i que 
haguessin volgut. De totes maneres, tant si 
el Manresa fa les coses millor o pitjor, la 

Penya haurà de millorar un aspecte del joc 
per competir: l’encert. Els de Salva Maldo-
nado s’han quedat en un 17% d’encert en 
triples en els dos últims partits i en un 20 
fa 3 setmanes contra el GBC. “Estem fent 
força carrega de tir”, explica Ventura “però 
no fem res diferent a quan les ficavem”. 
Precisament el Manresa és el rival con-
tra el que la Penya ha anotat més triples 
aquesta temporada (15) i el segon amb mi-
llor percentatge (56%). Aquell dia Ehambe 
en va fer 7 de 10 intents.

El Manresa és 
cuer amb només 
4 victòries perquè 
se li han escapat 
partits a casa en 
els últims minuts

Foto: Charly Mula - EFEDOS

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

Propera Jornada

Classificació

  Equip  G P

 1 Real Madrid 20 1
 2  Baskonia 17 4
 3 Gran Canària 13 8 
 4  València 13 8
 5  Bilbao 13 8
 6  Barça 13 8
 7  Cai 12 9
 8  Estudiantes 12 9
 9  Fiatc Joventut 10 11
 10  Obradoiro 10 11
 11  Múrcia 10 11
 12  Unicaja 9 12
 13  Valladolid 8 13
 14  Canaries 8 13
 15 Cajasol 7 14
16  Fuenlabrada 6 15
 17  Manresa 4 17
 18    GBC 4 17

Resultats darrera jornada

València- Canàries                   105-85
GBC- Valladolid                    94-78
Fiatc Joventut - Bilbao                  70-81
Cajasol- Cai 67-75
Estudiantes - Unicaja 82-68
Gran Canaria - Múrcia                   68-78
Madrid - Manresa                   104-70
Barça - Fuenlabrada 72-70
Obradoiro - Baskonia 84-70
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Marko Todorovic és, per mi, un jugador 
amb molta qualitat i que serà un pivot 
de referència en el futur més immediat 
de l’ACB. Però està clar que està per-
dent un any. Hi ha moltes lectures a fer 
però al final la conclusió és que s’està 
quedant un any en blanc i per un jove 
de 20 anys això és un atemptat. Sé que 
és molt difícil dir que no a una oferta del 
Barça o d’un equip similar de l’Eurolliga 
però a vegades penso que cal tocar de 
peus a terra. Hi ha molta gent que pot 
pensar que entrenar amb els jugadors 
del Barça ja serveix per aprendre i créixer 
com a pivot però la meva opinió és força 
diferent. Per mi és millor que Todorovic 
hagués estat a qualsevol equip de mitja 
taula avall i pogués jugar 30 minuts a 
l’ACB en competició oficial. Així sí que es 
millora. Hi ha una frase que sempre m’ha 
agradat repetir: una cosa és estar a l’NBA 
i un altra cosa és jugar a l’NBA. A la lliga 
nord-americana hi ha molts jugadors que 
estan a la banqueta i són capaços d’estar-
hi molts anys. Però de jugar jugar no ho 
fan. Al Barça també passa el mateix. No 
només amb Todorovic. També li passa a 
Abrines o també li ha passat a Rabaseda 

Todorovic; blaugrana sí  
però en blanc 

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

en un any en blanc tot i que últimament 
està jugant una mica, ara que els resultats 
acompanyen. Fins ara la lògica pressió 
del Barça per guanyar ha fet que Xavi 
Pascual apostés pels jugadors que han de 
fer enlairar títols, no apostes de futur. Les 
apostes de futur a Can Barça són com-
plicades. I tot i el canvi de xip que hi ha 
hagut al club blaugrana amb molts joves 
com Abrines, Todorovic... Hezonja, Erick-
son, Paulí, Marc García... el què caldrà 
veure és quants d’aquests al final arriben. 
Todorovic ho farà segur però el què ha de 
fer és deixar d’estar al Barça perquè fa fal-
ta omplir cupos de jugadors de formació 
i ser-hi per jugar. Si no és així, que vagi 
a jugar a qualsevol altre club ja que està 
perdent el temps.
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A falta de 4 
jornades, el filial 
de la Penya és a 
2 partits del líder 
i lluita per tenir el 
camp a favor al 
Play Off

El Prat guanya i encara 
el final de temporada 
amb bones sensacions

El Prat va guanyar a casa al Cafés Aitona 
per 74 a 67 i segueix segon afrontant el 
tram final amb bones sensacions i acos-
tant-se la possibilitat de tenir el camp a 
favor al Play Off. Dissabte van dominar 
el partit amb claredat tot i l’última em-
penta dels de Sant Sebastià per reduir el 
marcador. Ferran Bassas, que està en un 
extraordinari moment de forma, va tornar 
a ser el millor amb 18 punts i 23 de valo-
ració seguit de Guillem Vives (15). Aquest 
dissabte (19:30) el filial verd-i-negre visita 
la pista del filial del Gran Canària, cuer de 
la lliga amb només 4 victòries.

Zizis (14), Vassileiadis (9), Mumbrú (15), 
Moerman (14), Rakovic (4) -cinc inicial- 
Pilepic (5), Hamilton (7), Raül (5), Samb 
(2), Grimau (6).

70
Fisher (14), Ventura (1), Ehambe (6), Ga-
ffney (7), Savané (7) -cinc inicial- Trias 
(10), Llovet (6), Quezada (2), Oliver (17), 
Tomàs (-).

FIATC JOVENTUT 
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BILBAO BASKET

La Penya competeix però 
l’encert arriba massa tard

La Penya va caure contra el Bilbao Basket 
en un partit condicionat per un aspecte del 
joc: el desencert. Els verd-i-negres no van 
trobar fortuna des del 6,75, van anotar el 

Ognjen Kuzmic 
es lesiona el 
peu i estarà 3 
setmanes KO
Ognjen Kuzmic es va lesionar en els últims 
entrenaments de la setmana passada i va 
ser baixa pel partit contra el Bilbao. El pivot 
bosnià pateix una fractura al peu dret amb 
un edema ossi. Aquesta lesió consisteix en 
una inflamació de l’os que repetidament ha 
fet un moviment que no hauria d’haver fet. És 
el que es denomina estrès de l’os. L’interior 
verd-i-negre haurà d’estar 3 setmanes de 
baixa tot i que segueix fent treball de tronc 
superior i de tir. La lesió arriba quan Kuzmic 
estava promitjant 12,5 punts i 9 rebots per 
18,2 de valoració en els últims 4 partits.

Foto: ACBPhoto

primer triple en el 18é intent i van arribar 
a dur un 2 de 25. Amb aquest panorama 
els de Maldonado ho van tenir molt difícil 
però mai van llençar la tovallola. A base de 
tirs lliures i forçant accions per anotar, la 
Penya no es va desenganxar del Bilbao a 
la primera part. A la tornada dels vestidors 
però, els bascos van encadenar 4 triples i 
van aconseguir un coixí que Zizis -abans 
de ser un bon base és grec- va saber con-
temporitzar. Quan tot semblava perdut i la 
Penya anava camí de morir per inanició, 
va arribar la guspira que sempre ho encén 
tot. La va provocar Ehambe amb un primer 
triple a 3:45 (60 a 70) i la van resguardar 
Oliver i Fisher (68 a 73). Després d’un nou 
rebot ofensiu -la Penya en va capturar 17- 
Ehambe i Oliver van tenir dos nous llança-
ments per estrènyer més el marcador, però 
la cistella novament els va escupir. En la 

Jugadors RECOMANABLES
1.- Fisher. La meva aposta les 3 properes jornades.
2.- Mumbrú. Jugant també minuts de 4, a casa i 
contra el GBC.   
3.- Nacho Martin. Sorpresa. Regular (20, 27 i 18) en 
els últims partits.

Jugadors a EVITAR
1.- Ragland. Brillant però irregular i tenen FCB i MA-
drid seguits.
2.- Finley. Puja broker però son pocs diners. A Bil-
bao és massa risc.
3.- Norel. Hi ha millors opcions davant un València 
intimidador.

Enhorabona a l’Elisaa, guanya-
dora del sorteig mensual

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

següent jugada, Vassileiadis va força una 
antiesportiva i va sentenciar el partit. El Jo-
ventut es va quedar amb un 17% en triples.

Foto: C.B Prat

Foto: ACBPhoto
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  Equip  PTS GF GC

 1. Olímpic 52 28 15
 2. Huracán 51 33 16 
 3. Llevant B 51 41 25
 4. Alcoià 48 38 23
 5. L’Hospitalet 44 41 18 
 6. Sant Andreu 42 25 20
 7. Reus 39 32 31
 8. Atlètic Balears 35 26 25
 9. Vila-Real B 34 34 32
 10. Nàstic 33 30 21
 11. AE Prat 33 23 21
 12. Ontinyent 33 23 28
 13. València B 32 28 34
 14. Llagostera 31 32 32
 15. Espanyol B 28 24 31
 16. Badalona 28 21 24
 17. Oriola 24 19 27
 18. Constància 23 17 28
 19. Mallorca B 23 18 35
 20. Yeclano 20 21 42
21. Binissalem 20 15 41

Classificació 2a B GRUP 3

 Badalona   - Vila-Real B 
 Constància  -  Llagostera
 Ontinyent  -  Sant Andreu
 Olímpic -  Reus
 Huracán  -  Prat
 Alcoià  - Yeclano
 Oriola  -  Atlètic Balears
 Espanyol B  -  Mallorca B
 València B -  Llevant B

Propera Jornada

Resultats 27a Jornada

 Badalona 2 - Nàstic 2
 Llevant B 3 - Alcoià 2
 Mallorca B 1 - Oriola 0
  Vila-Real B 4 - Llagostera 0
 Sant Andreu 2 - Constància 0
 Reus 3 -  Ontinyent 2
 AE Prat 0 - Olímpic 0
 Atlètic Balears 1 - València B 1
                         Binissalem  1  -   Espanyol B 4
                       Yeclano 1  - Huracán 2

 CF BADALONA - VILLARREAL B LA PRÈVIA

28ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Camp del Centenari - 24/02/2013 a les 12.00 - Àrbitre: Suberbiola Zúñiga (col·legi basc)

Era la darrera setmana del mes de 
novembre del 2012. El Sant Andreu 
visitava el Centenari. Va ser un partit 
notable del Badalona. Més pràctic que 
espectacular, però a la postra fantàsti-
cament efectiu. Res feia preveure que 
aquell Badalona sensat i exacte, que 
volia no desenganxar-se de la opció de 
lluitar per la zona alta del grup, arri-
baria a finals del mes de febrer sense 
haver tornat a guanyar un partit com a 
local. És més, aquella va ser la penúl-

tat contra un rival no menys difícil. 
El Vila-Real B és un conjunt incert, 
inexpert i per això encara més difícil 
de veure venir. Fa dues setmanes van 
rebre un 5-1 del Nàstic. Però van ser 
capaços de recuperar-se per, en la 
darrera jornada, vèncer al Llagostera 
per 4-0.

tima victòria escapulada. Només una se-
tmana més tard els de Càmara superaven 
a domicili al Llagostera i encadenaven 
el seu tercer triomf seguit, validant les 
il·lusions dels més optimistes i refredant 
els negatius auguris dels derrotistes. 
Tres mesos després el que llavors era 
esperança i ànim ha mutat en vacil·lació 
i desesperació.
En els cinc partits que el Badalona ha 
disputat com a local des de llavors, qua-
tre han acabat en empat i un en derrota. 

Quatre sobre quinze punts jugant a casa 
és un bagatge ínfim per qualsevol equip, 
sinònim segur de patiment i complicació 
classificatòria. L’antídot només és un: la 
victòria. L’equip va bordejar-la diumenge 
passat, contra un Nàstic poderós al qual 
el conjunt badaloní va plantar cara amb 
encert. Ara arriba una segona oportuni-

VILLARREAL B
Entrenador Lluís Planagumà

Savall

Iriome

Juanto

Nahuel

Palau Ramos

Zamora
Bonaque Diego

Palatsí

Pablo

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Gabri

Robert Bueno Abraham

Javi M. Javi Moreno

Ferrón Pelegrí Jerson Bermudo

Marcos

El Badalona busca guanyar al 
Centenari tres mesos després

Penals, expulsions, emoció 
i un punt insuficient

Camp del Centenari
Marcos Rubén
Sobregrau  Vélez (Benito 56’)

 Pelegrí Arnau
 Jerson (  Ferrón 30’)  Xisco

Bermudo  Viale
 Borja Abenia  Bezares

 Xavi Muñoz  Marc Martínez
Abraham Bueno

 Robert (Cortés 60’)  Javi
Manolo Bueno  Marcos (Mairata 75’)
Gabri (Javi Moreno 83’)  Perera

Albert Càmara Javi Salamero
Àrbitre:Rives Leal (col·legi valencià)
GOLS: 0-1, Marcos -penal- (14’); 1-1, Pelegrí -penal- 
(28’); 1-2, Marcos (32’); 2-2, Pelegrí -penal- (72’)

22

BADALONA                         GIMNÀSTIC

Amb la càrrega de la necessitat, el Badalona va 
ser incapaç de sortir diumenge a jugar a futbol. 
Van ser uns primers minuts de gran joc del Nàs-
tic i d’excés d’imperícia badalonina. La tendència 
dominadora visitant va quedar coronada amb el 
gol de penal de Marcos. La diana va refermar les 
posicions d’uns i altres. Però enmig del desert, 
més a prop del precipici que mai, Abraham en una 
jugada aïllada va treure un penal pels de Càmara 
que Pelegrí no va fallar. Però l’alegria va ser efíme-
ra, tant que no va semblar que hagués existit real-

ment. Perquè quatre minuts més tard, novament 
Marcos marcava pel Nàstic. Abans del descans, 
l’àrbitre va continuar erigint-se en protagonista 
anul·lant un gol de Borja Abenia. Ja en la segona 
meitat, el Badalona va espavilar-se, acuitat per la 
necessitat que abans havia estat un llast. Pelegrí, 
novament de penal, va empatar. En els minuts fi-
nals ambdós van quedar-se amb deu. El Badalona 
semblava que aspirava a més, però l’expulsió de 
Xavi Muñoz va refredar-lo.
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La mala ratxa 
actual situa 
als de Càmara 
a només cinc 
punts de la zona 
de descens 
directe

Nou partits sense victòria col·loquen 
l’equip a una plaça de l’abisme

La recaptació 
del partit, destinada 
a l’Aida Huertas

Passen les setmanes i els adjectius per 
definir la situació del Badalona comen-
cen a aguditzar-se en gravetat. L’equip 
segueix sense guanyar. Ja són nou els 
partits consecutius en què l’equip no-
més empata o perd. Cinc punts sobre 
vint-i-set possibles han situat l’equip 
més a prop de la zona de descens que 
mai. Ara mateix, seria el primer equip del 
grup que se salvaria. Però si mira cap 
enrere, apareix ja la dissetena posició 
de l’Oriola, la que ofereix al seu ocupant 
una darrera oportunitat de salvació en 

L’Aida Huertas és una noia que pateix 
paràlisi cerebral. Per tal de millorar la 
seva vida diària, els seus pares porten ja 
un temps intentant recaptar el màxim de 
diners possibles per poder-li costejar un 
tractament que seria molt positiu per la 
seva recuperació. Conscients d’aquesta 
circumstància, la directiva no va dubtar en 
oferir a la família de l’Aida la seva absoluta 

forma de promoció per no caure a Terce-
ra Divisió. La victòria contundent aques-
ta jornada passada de l’Espanyol B ha 
causat aquest nou retrocés classificatori. 
Sembla mentida que el filial espanyolista 
i el conjunt escapulat se situïn ara en la 
cua del grup, quan van encetar la lliga 
sent els més inspirats. 

MOTIUS PER L’ESPERANÇA 
Però sempre cal buscar maneres 
d’animar-se, lectures ni que siguin míni-
mament positives. El Badalona també en 
té, de motius per confiar en una millora 
prompta. Per exemple, si ben és cert que 
només una posició separa al Badalo-
na de les places que exposen al perill, 
la distància en punts encara permet a 
l’equip respirar. Els de Càmara treuen 
quatre punts a l’Oriola i cinc al Constàn-
cia i el Mallorca B, que descendirien de 
manera directa. A més, l’equip ha acon-
seguit deixar de perdre malgrat no tornar 
a guanyar. En els dos últims duels, el 
Badalona ha tret sengles empats. I per 
últim, cal destacar que els fitxatges estan 
responent. Especialment Jerson i Abra-
ham, que en dues setmanes ja semblen 
fixes en l’onze titular.

col·laboració. Per això, va determinar que 
la totalitat de la taquilla que es treies del 
partit entre el Nàstic i el Badalona de diu-
menge passat aniria a parar a mans de la 
família de la jove. 
Segons ha fet saber el club, la recaptació 
final total va ascendir a 2720 euros. A més, 
l’Aida Huertas va sortir al camp i durant la 
setmana va visitar a la plantilla. 

Sant Gabriel Femení

     

 Sant Gabriel 3 - Praínsa Saragossa 2

Espanyol 0 - Collerense 0

Huelva 0 - Real Sociedad 1

Llanos Olivenza 1 - Levante Las Planas 0

Valencia 0 - Barcelona 3

Rayo Vallecano 3 - Sevilla 1

Atlético Madrid 6  - Lagunak

Athletic Bilbao 1 - Llevant 0

Resultats

 Levante Las Planas - Sant Gabriel

FC Barcelona - Real Sociedad

Lagunak - Valencia

P.Saragossa - Atlético Madrid

Sevilla - Llanos Olivenza

Collerense - Rayo Vallecano

Llevant - Espanyol

Athletic Bilbao - Huelva

Propera Jornada

Tota la carn a la graella per defensar la Copa
Després d’unes jornades fora de les vuit 
primeres posicions, les que permeten 
jugar a final de curs la Copa de la Rei-
na, el Sant Gabriel va retornar a aquests 
llocs de privilegi el passat cap de set-
mana. La victòria a casa contra l’exigent 
Praínsa Saragossa (3-2), combinada 
amb l’ensopegada del Huelva a casa 
contra la Real Sociedad, ha permès les 
de Taka obtenir, per ara, un d’aquests 
vuit bitllets. Ara bé, si complicat ha estat  
arribar a ocupar aquesta vuitena posició, 
més sembla que ho serà mantenir-la, 
doncs el marge d’error és minim, d’un 
únic punt respecte el Huelva. Ara bé, 
aquest cap de setmana es presenta com 
una jornada ‘ideal’ perquè aquesta di-
ferència s’eixampli; en primer lloc, per-
què el Huelva ho té molt negre per pun-

tuar en la seva visita al líder, l’Athletic de 
Bilbao; i en segon lloc, perquè el Sangra 
té un matx més ‘assequible’ en la seva 
visita al camp del Levante Las Planas ca-
talà. Aquest derbi, però, obligarà a donar 

el millor de si mateixes a les adrianen-
ques,  doncs el Levante Las Planas, que 
acumula ja 5 derrotes seguides, neces-
sita punts per reaccionar i tornar a ser 
l’equip revelació de la primera volta. 

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 54 66 16

 2.  Atlético Madrid 50 51 12

 3.  Barça 49 57 10

 4.  Llevant 44 35 16

 5.  Rayo Vallecano 41 62 31

 6.  Espanyol 34 28 20

 7.  P. Saragossa 33 47 55

 8.  Sant Gabriel 29 28 35

 9. Huelva 28 31 31

 10. Real Sociedad 23 29 28

 11. Levante Las Planas 22 28 38

 12. Sevilla 19 22 36

 13. Valencia 18 18 38

 14. Collerense 17 31 54

 15. Olivenza 11 19 50

 16. Lagunak 1 6 88

Classificació 1ª Divisió

Jose Carrera
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Poliesportiu

Belmonte torna a 
exhibir-se en el seu 
retorn a la competició

Mireia Belmonte va tornar a competir després de 
moltes setmanes envoltada en la polèmica sobre el 
seu futur. La badalonina no havia tornat a nedar en 
competició oficial des dels històrics Jocs Olímpics 
de Londres on es va penjar dues medalles de plata. 
Belmonte va tornar a fer-ho el passat cap de setmana 
a les instal·lacions del Club Natació Sabadell, el seu 
anterior club i on s’entrena ara amb el seu entrenador 

Fred Vergnoux. La de la Salut va ser primera en els 
200 metres papallona, en 200 i 400 estils i en els 800 
metres lliures demostrant que l’aturada no li ha afectat 
tan com es pensava. Mireia Belmonte ha d’aconseguir 
la mínima per anar al Mundial de Barcelona d’aquest 
estiu, una fita que sembla que tindrà bastant fàcil 
d’assolir. La mateixa nedadora ha assegurat que la 
millor versió de Belmonte està per arribar.

  Equip  G P

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

Classificació

UBSA - Salt                   63-90

Natzaret - Quart                    63-87

Sant Cugat - Montgat                  81-94

El Masnou - Mataró 86-75

Santa Coloma - Mollet B 78-68

Blanes - Sant Josep                    77-74

Barberà - Prat B                   74-69

Figueres- Arenys 81-84

Resultats 19a Jornada

 Natzaret  - Sant Cugat

  Salt  -  Blanes

 Mataró  -  Barberà

     Prat B    -  Santa Coloma

 Arenys -  El Masnou

 Mollet B -  UBSA

                                            Quart -  Figueres

 Sant Josep -  Montgat

Propera Jornada (20)

El Santa Coloma i el Montgat miren al Play 
Off, i l’UBSA i el Natzaret cauen a casa
Santa Coloma i Montgat estan treballant 
de valent aquest Febrer per poder jugar la 
postemporada al Maig. Tots dos equips 
s’estan mostrant molt forts i estan agafant 
coixí respecte el 5é i 6é classificat (Sant 
Cugat i Arenys) que lluiten per acabar la 
lliga entre els 4 primers. Al pavelló del 
Juan del Moral, el Santa Coloma no va 
fallar contra el Mollet B. Els de Cristian 
Bañuelos van dur la iniciativa del partit 
en tot moment tot i que van haver de pa-
tir per certificar la 14a victòria. Quan els 
colomencs van córrer, van poder etzibar 
els miniparcials marca de la casa i van 
obrir forat (32 a 21), però quan el Mollet 
enquistava el joc, Albert Ferrer (30 punts) 
s’hi sentia còmode i ajustava el matx (34 
a 28). El guió de la primera part es va 
repetir a la segona. La intensitat d’Eñeso 
(29 punts en 25 minuts) aplanava el camí, 
però el Mollet s’hi va tornar a enganxar 
(69 a 65 a 2 minuts). En el tram final, els 
colomencs es van mantenir ferms en de-
fensa i les accions de Berenguer i Eñeso 
van sentenciar el partit (73 a 65) abans del 
serial de tirs lliures.
El Montgat fa un pas de gegant
El Montgat va tornar a demostrar que és 

un dels equips més competitius de la lliga. 
Guanyant però sense oferir un bon joc, els 
de Xavi Bassas s’havien marcat el partit del 
Sant Cugat a l’agenda i no van fallar. Amb 
aquest triomf, els montgatins ja li treuen 
2 triomfs i l’average a un rival directe per 
ser al Play Off. El Sant Cugat va ser el 
que va dominar els primers compassos 
gràcies a l’encert exterior del segon quart 
i va marxar a la mitja part 7 amunt (46 a 
39). Després d’aconseguir la màxima amb 
un triple a l’inici de quart (49 a 39) tot va 
canviar. El Montgat va ajustar la defensa i 
va començar a cruspir-se la diferència amb 
cistelles senzilles. Usatorre va confirmar la 
remuntada amb dos triples des de la can-
tonada (59 a 60) i el Sant Cugat va seguir 
sense poder aturar la sangria (59 a 70). En 
el darrer quart Morales i Olaguibe, que va 
atrapar 18 rebots, van seguir fent el que 
volien prop del cèrcol i el Montgat no va 
donar cap opció per la sorpresa.
Massa líder pel Natzaret
El Natzaret va ser una joguina del Quart. 
Els del Gironès van sentir-se còmodes 
per exhibir tot el seu talent, que és molt. 
Jordi Bataller va guiar l’equip amb 36 de 
valoració sense fallar cap tir de camp. 

Amb aquest panorama les diferències es 
van començar a fer grans (11 a 20 al min 
10), i el Quart va sentenciar amb un 0 a 12 
al segon quart (11 a 27). Balcells va tornar 
a treure el caràcter per evitar la tova a la 
mitja part (28 a 43) i l’agressivitat de cara 
a cistella de la segona meitat va arribar 
a escurçar la diferència fins els 12, però 
Bataller va tallar la reacció en sec des del 
6,75 i el partit va quedar vist per sentencia.
El Sant Josep reviu al Blanes
Tard o d’hora li havia de tocar a algú i va 
ser el Sant Josep. El Blanes portava 11 de-
rrotes seguides i no guanyava des del 28 
d’Octubre, però havia competit en molts 
partits. Tot i que els parroquials van fer-
ho molt bé a la primera part i van arribar 
a tenir 14 punts d’avantatge, van deixar viu 
al Blanes a la mitja part (33 a 41) i ho van 
acabar pagant. El desencert prop de la cis-
tella va acabar sent clau
L’UBSA es queda sense competir
L’UBSA no va poder fer res contra el Salt 
i va ser escombrat pels de Girona. Sense 
encert -22% en triples- ni rebot -10 menys 
que el rival- els adrianencs van contemplar 
l’exhibició de Torrent. L’escorta va anotar 
38 punts en només 24 minuts. 



Publicitat
 Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

14 Núm. 382
Del 22/02 al 28/02/2013



Cultura 15
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

La Nau 3 del Centre Cultural de 
l’Escorxador acull fins al proper 1 de març 
l’exposició de pintura #laquepintakisshun-
ter de l’artista badalonina Laura García 
Mateos, coneguda artistícament com ‘La 
que pinta’. 
La mostra concentra en un sol projecte ar-
tístic diferents disciplines que es recolzen 
en les noves tecnologies, concretament en 
les noves formes d’interacció 2.0. Aques-
ta crida interactiva fa que els seguidors 
de Laura García Mateos puguin proposar 
obres dintre de la temàtica triada per ella 

Atrapar i plasmar els 
petons a través de les 
tecnologies 2.0 

Can Cabanyes 
presenta ‘El 
negocio del 
hambre’
El Centre Cívic de Can Cabanyes 
acull avui (19h) la presentació del 
llibre El negocio del hambre, del 
sociòleg Felipe Aranguren. L’acte, 
organitzat per la Plataforma Bada-
lona Fem Cultura, comptarà amb 
la presència de l’autor del llibre i 
començarà amb el passi del do-
cumental El juego del hambre, 
de Félix Álvarez Torres. També es 
portarà a terme un debat entre els 
assistents sobre el negoci de les 
empreses agroalimentàries i les 
diferents alternatives que han anat 
sorgint a nivell local per pal·liar les 
seves conseqüències: cooperatives 
de consum, bancs d’aliments... 

mateixa, i que en aquesta ocasió és el petó. 
Així, a partir dels suggeriments i propostes 
que ha rebut a través de les xarxes, ‘La que 
pinta’ ha creat una sèrie de pintures inèdi-
tes que configuren la mostra #laquepinta-
kisshunter.
La formació acadèmica en el món de 
l’àudiovisual i la publicitat de Laura García 
Mateos l’acosta al terreny del tractament 
digital de les imatges. La seva feina com a 
publicista a través de les xarxes socials fa 
que l’artista incorpori el retoc i la creativitat 
digital a la seva obra.

assumible i a propostes diferents però 
equilibrades amb l’objectiu d’emocionar 
al visitant. Tècnicament es tracta d’una 
mostra de pintura que es fonamenta en 
l’articulació de capes sobre les que es fan 
uns treballs de punxó, d’estesa de cera, 
de pintura acrílica, de preparació de la 
superfície a tractar, però sense oblidar els 
processos de rebaixa amb dissolvent de 
les superfícies envellides amb quitrà, o 
amb pintures a l’oli.

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.

Canyadó obre 
portes als joves 
grups de música

El cantautor 
Joan Colomo 
actua avui 
al Teatre 
Principal

El Centre de Cultura Tradicional de Canyadó va iniciar fa un 
parell de setmanes un cicle de concerts de petit format que te-
nen lloc els divendres a la nit i que finalitzarà a meitat de març. 
L’equipament ha decidit cedir el seu espai als joves músics 
de la ciutat, que tindran així una oportunitat de desplegar el 
seu talent i dinamitzar el centre. El dia 8 van obrir la llauna els 
CyBee, grup de Pop-Rock format per quatre integrants. Aquest 
divendres, dia 22 (21h), és el torn de Guisante de Mariposa, 
banda amb cançons que recorden molt al flamenc, però fusionat 
amb sons d’altres estils. El 8 de març (21h) actuarà al centre de 
Canyadó el duet Óliver Cualquiera, integrat per una veu, una 
guitarra i una bateria que creen un peculiar pop. Seran els Zuit 
miniorquestra, banda de jazz, els encarregats de tancar aquest 
cicle, el dia 15 de març (21h). Es tracta del primer cop que 
el centre de cultura organitza aquesta iniciativa i no descarta 
donar-li continuïtat aquesta mateixa primavera. La proposta està 
oberta a qualsevol grup disposat a fer passar una bona estona 
als assistents.

La sala d’exposicions El Refugi, situat 
a la plaça de la Vila de Badalona, acull 
l’exposició d’escultures Pintura i emo-
cions d’Eduard Tortajada, antic regidor 
badaloní. Eduard Tortajada Molina, ar-
quitecte de professió, va néixer a Sant 
Adrià de Besòs l’any 1953. Va ser regidor 
a l’Ajuntament de Badalona en sis oca-
sions. Actualment és el director urbanístic 
d’una entitat de foment i desenvolupament 
econòmic. També és l’autor del llibre La 

porta de la intel·ligència.  Tortajada ve 
pintant amb certa regularitat des de fa 
uns 4 anys, encara que ja havia fet al-
guns treballs mentre cursava els estudis 
a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona de la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Segons l’autor, l’exposició 
és un exercici de llibertat creativa, que en-
cara que sembli contradictori, vol aportar 
connexions subtils aproximant al públic a 
un alter ego raonable, a la contraposició 

El Refugi acull una exposició d’Eduard 
Tortajada, antic regidor de Badalona
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