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L’oposició ensenya les cartes
PSC, CiU i ICV-EUiA expliquen els trets generals sobre els que volen que s’elabori un programa 
alternatiu d’ajudes als llibres de text: continuïtat en l’actual model de socialització amb més diners
Dimarts passat els grups de l’oposició  van 
presentar els pilars centrals sobre els quals 
volen que s’elabori una proposta d’ajudes 
pels llibres de text alternativa a la del Partit 
Popular. Durant el Ple van aprovar una mo-
ció, en la que el PP es va abstenir, que recull 
la base dels acords presos per PSC, CiU i 
ICV-EUiA en aquesta matèria. La pretensió 
de l’oposició es donar continuïtat al model 
de socialització de llibres i materials que, 
des de fa 10 anys, s’ha anat implementant 
a 30 centres de tota la ciutat amb eficients 
resultats. La forma de fer arribar les ajudes, 
doncs, seria a través de les pròpies esco-
les, tant públiques com concertades, que 
podrien escollir el nivell de reutilització al 
que volen arribar. Socialistes, convergents 
i ecosocialistes creuen que s’ha d’analitzar 
cada cas, donat que les realitats són ben 
diferents a cada escola. El fet de donar con-
tinuïtat a un model ja existent, asseguren 
els grups de l’oposició, facilitarà els trà-
mits administratius i una distribució de les 
aportacions més equitativa que la idea del 
govern d’Albiol, basada en ingresar 23.000 
ajudes de forma directa a les famílies sense 
cap filtre de rendes salarials.  Les quantitats 
també difereixen de la proposta ‘popular’. 
El programa del PP planteja repartir en un 
sol curs 1,8 milions d’euros, provinents 
de la Diputació de Barcelona. L’oposició, 
en canvi, vol destinar a les ajudes pels lli-
bres de text 450.000 euros, de cara al curs 

vinent, i altres 450.000 pel 2014-2015; els 
900.000 euros restants, diuen, s’invertirien 
en les beques menjador que Albiol ha re-
tallat, en els casals d’estiu i de joves que 
ha tancat i en més plans d’ocupació per la 
ciutat. Amb aquestes línies principals, PSC, 
CiU i ICV-EUiA consideren que es pot ela-
borar una proposta gens “populista”, “més 
equitativa, modesta i pragmàtica” i que sor-
tirà, “com a mínim, igual de bé” que la idea 

del Partit Popular, però amb menys diners 
i més continuïtat. Els tres grups van instar 
ahir a la regidoria d’Educació a començar a 
treballar sobre aquest ‘esborrany’ i, en base 
a tota la informació recopilada els darrers 
mesos, cuinar una nova proposta que esti-
gui enllestida en unes dues setmanes per, a 
partir de llavors, acabar de pulir diferències 
i consensuar, tant amb el govern local com 
amb tota la comunitat educativa de la ciutat. 

  Volen destinar 
900.000 euros als 
llibres i 900.000 a 
polítiques socials 
retallades pel PP

  Demanen al 
govern refer el pla 
en 15 dies, temps 
que el regidor 
d’Educació veu 
insuficient

Els líders dels tres partits de l’oposició van 
explicar que incloure la proposta alternativa 
per les ajudes als llibres serà una condició 
imprescindible per aprovar el pressupost 
de 2013. El regidor d’Educació, Juan Fer-
nández, ja va avisar que “a través d’una 
moció no es pot decidir ni actuar com un 
executiu local o un alcalde”. L’edil va res-
pondre que el govern tindrà els precs de la 
resta de grups en consideració, però va as-

A més de presentar les línies generals 
d’una proposta alternativa per donar 
ajudes als llibres de text, l’oposició ha 
decidit fer front al PP allà on va guanyar 
el darrer puls electoral: al carrer. Des de 
la setmana passada, l’equip d’Albiol ha 
estat repartint a les portes de les escoles 
unes fulles en les que diu que no podrà 
donar la subvenció dels llibres per culpa 
de PSC i ICV-EUiA. Socialistes i eco-
socialistes, juntament amb CiU, s’han 
unit, de forma inèdita, per elaborar uns 
25.000 fulletons que estan distribuint 

PSC, CiU i ICV-EUiA elaboren 
fullets sobre la seva idea  

per tota la ciutat, no només a les escoles, 
amb l’objectiu de contrarestar la campanya 
‘popular’. En el document propagandístic es 
pot llegir, d’una banda, “Van mentir el 2011. 
Menteixen ara”, en referència a la promesa 
del PP dels llibres gratuïts; de l’altra, un 
gran “Sí a socialitzar els llibres, a més be-
ques menjador, a més plans d’ocupació i als 
casals de joves”. Els tres grups afirmen en 
un breu text que aprovaran “un pressupost 
que permetrà, a més de reduir el cost dels 
llibres de text, recuperar altres polítiques 
socials que el Pp ha eliminat”.

segurar que no és possible projectar un nou 
programa en tan sols 15 dies. D’altra banda, 
el principal retret del PP és que l’oposició 
vol tirar enrere unes ajudes que mai governs 
anteriors havien plantejat. L’alcalde Garcia 
Albiol admet que no ha pogut costejar la gra-
tuïtat dels llibres, però afirma que la seva in-
tenció és ajudar econòmicament les famílies 
i que està buscant una forma legal de fer-ho 
sense passar pel filtre del Ple municipal.
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El gimnàs Aqua del 
Centre executa un ERO i 
tanca les seves portes

“És una carpeta que porta 18 anys oberta i en-
cara no hem aconseguit tancar”, deien dimarts 
alguns regidors durant el Ple municipal. Es 
tornava a debatre, un cop més, quina pot ser 
la sortida viable per a construir el nou estadi 
municipal del C.F. Badalona; una obra que fa 
uns anys molts ciutadans donaven per segu-
ra en veure, al solar de Montigalà on estava 
planificat el seu alçament, un gran cartell que 
mostrava l’aspecte i el disseny del futur equi-
pament que, a dia d’avui, no és res més que 
matolls. El maig del passat 2011 l’Ajuntament 
de Badalona convenia amb l’Institut Metropo-
lità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial 

L’Ajuntament i el CF Badalona 
buscaran una alternativa per fer 
realitat el nou estadi municipal

(IMPSOL) la cessió de dues parcel·les mu-
nicipals, ubicades a l’actual estadi badaloní 
de l’avinguda de Navarra, amb l’objectiu de 
construir i comercialitzar 150 habitatges amb 
protecció oficial. Amb el benefici resultant, 
l’objectiu del Consistori era finançar la cons-
trucció del nou estadi al barri de Montigalà. 
La crisi econòmica ha posat moltes traves i 
ha frenat constantment el projecte. La delica-
da conjuntura i la baixada generalitzada dels 
preus de venda de pisos i locals ha provo-
cat que l’operació urbanística signada amb 
IMPSOL no garantitzi la viabilitat econòmica 
de la construcció de l’estadi. Per aquest mo-

tiu, el Ple municipal ha decidit trencar el con-
veni i recalcular la situació per trobar un nou 
camí. El president del CF Badalona, Miguel 
Ángel Sánchez, va intervenir dimarts durant la 
sessió ordinària del plenari per demanar que 
es deixin de banda les diferències polítiques 
per encarar un projecte que pertany a la ciutat. 
Els diferents grups municipals es van mostrar 
d’acord i predisposats a cercar una alternativa 
per fer del nou estadi una realitat. Una de les 
alternatives seria oferir al mercat immobilia-
ri les parcel·les de terreny de l’avinguda de 
Navarra i aconseguir el finançament de mans 
privades.

El gimnàs Aqua del Centre de Badalona, 
ubicat al carrer Francesc Layret, molt a 
prop de la plaça de la Vila, va tancar ahir les 
seves portes de manera definitiva. Segons 
sembla, el propietari hauria argumentat pèr-
dues econòmiques importants per presentar 
un Expedient de Regulació d’Ocupació i 
tancar l’empresa. La situació és complexa, 
no obstant, degut a que els treballadors 
diuen  no saber amb exactitud qui és (o era) 
el propietari. De fet, preguntats per aquest 
diari, alguns d’ells han respost que “no 
hi ha propietari”, o que “se n’ha anat”. La 

  La crisi ha 
posat traves a un 
projecte viu des de 
fa 18 anys

  La solució 
podria estar en el 
finançament d’un 
agent privat

decisió de tancar la va comunicar l’advocat 
de l’empresa als treballadors fa un parell de 
setmanes sense previ avís. Tot i així, i sense 
cobrar, la majoria ha decidit continuar fins 
a finals de mes per informar del tancament 
del centre esportiu a tots els clients i donar 
les poques explicacions que poden, tenint 
en compte la situació d’incertesa. La plan-
tilla, dins la qual hi ha professionals que 
portaven treballant quasi 20 anys al gim-
nàs, prefereix no fer declaracions ni escla-
rir si denunciaran la forma de procedir de 
l’empresa.
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Els Mossos d’Esquadra 
detenen una vident 
badalonina per estafar i 
robar joies a les clientes
Els Mossos d’Esquadra van detenir, el 
passat 17 de febrer, una dona de 46 anys, 
veïna de Badalona, com a presumpta 
autora de tres delictes d’apropiació in-
deguda. 
La investigació es va engegar arran de 
la denúncia de tres persones que havien 
estat víctimes de l’estafa i de l’engany 
per part d’una suposada vident bada-
lonina. Les víctimes, en la seva majoria 
dones d’edat avançada, eren captades 
a través de la falsa vident, astròloga i 
maga. 
El modus operandi d’aquesta dona 
sempre era el mateix: es val del seu 
“renom” en aquest àmbit així com 
d’haver treballat en un gabinet conegut 
d’especialistes en el ‘tarot’ via telefòni-
ca per guanyar-se la confiança de les 

El camp de La Salut-Pere Gol 
passarà a ser de gespa artificial 
Fa anys que la gran majoria de camps de 
futbol de la ciutat van començar a moder-
nitzar-se, però aquest procés havia deixat 
fora, fins ara, el del Pere Gol. Després de 
molt de temps de reivindicacions, el te-
rreny del club, situat a l’avinguda Salvador 
Espriu 6A, tindrà aquest any gespa artifi-
cial. Així ho ha anunciat l’alcalde Xavier 
Garcia Albiol, després de reunir-se a finals 

futures víctimes. Es desplaçava als do-
micilis de les clientes per llegir-los la 
bonaventura de la mà, llençar les cartes 
del tarot i fer suposats exorcismes i, en 
ocasions, regirava calaixos de les habi-
tacions i furtava d’amagat les joies que 
trobava. Altres cops feia creure a les víc-
times que si li lliuraven les seves joies 
ella els hi treuria la mala sort o mals es-
perits; se les emportava a casa seva per 
fer el pertinent ‘conjur’ i mai les tornava. 
La ‘vident’ acumula fins a deu deten-
cions per fets similars, tractant-se de 
delictes d’estafes, apropiacions indegu-
des i/o furts de joies. 
La detinguda va passar a disposició 
judicial davant del Jutjat d’ Instrucció 
núm. 4 de Badalona, que en va decretar 
llibertat amb càrrecs. 

El moviment d’esquerres 
Avancem! arriba a Badalona
Ahir dijous es va presentar a Badalona el 
moviment Avancem!, col·lectiu provinent, 
en la seva gran majoria, del PSC i que va 
néixer el passat estiu al municipi de Sant 
Feliu de Codines. Es tracta d’una plata-
forma que pretén impulsar una Aliança 
Catalana de Progrés que aglutini una 
majoria política de partits progressistes, 
organitzacions, entitats i persones de di-
vers índole. Avancem! no arriba a Bada-
lona per casualitat, sinó amb la idea de 
tornar a fer de la ciutat, diuen, “un referent 
progressista, acollidor i cohesionador”. 
Els responsables del col·lectiu afirmen 
que Badalona s’ha convertit en el “banc 
de proves de les idees del PP” i que, en 
conseqüència, i sota un govern ‘popular’, 
es troba a dia d’avui “paralitzada, crispada 
i dividida” per un executiu local sobre el 
qual “plana l’ombra de la corrupció i la 
manda d’honestedat”. Una de les cares 
conegudes que es va poder veure dins la 
nova comitiva local del moviment és la 

del regidor socialista Josep Duran, a més 
d’altres membres del PSC i gent indepen-
dent. També van destacar l’assistència i 
intervencions dels líders d’esquerres de 
la ciutat: Aïda Llauradó (ICV), Toni Bar-
barà (EUiA), Miquel Estruch (ERC) i Lluís 
Garcia (NECat). No van faltar membres del 
moviment educatiu badaloní, del front sin-

dical i del veïnal. 
El toc artístic i reflexiu el va posar l’escultor 
Josep Maria Camí, que va mostrar una de 
les seves darreres obres: un gong que no 
sona, en referència al silenciament de les 
veus femenines i, més concretament, en 
homenatge a la militant política birmana i 
Premi Novel de la Pau Aung San Suu Kyi.

La presentació omple El Círcol de figures de la societat política
El bar del Club de Petanca Bonavista es va 
veure afectat greument per un incendi la 
matinada del passat dia 26. Les flames van 
calcinar per complet l’equipament, ubicat 
en un mòdul d’uns 70 metres quadrats al 
carrer Pintor Mir. El foc es va iniciar poc 

Un incendi calcina el bar 
del club de petanca del 
barri de Bonavista
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de la setmana passada amb el president de 
l’Associació Esportiva La Salut-Pere Gol, 
Manuel Bolaño, a qui va presentar el pro-
jecte de remodelació. La nova instal·lació 
de gespa artíficial disposarà d’un doble 
marcatge pensat per a la pràctica de Futbol 
11 i Futbol 7. També hi haurà pavimenta-
ció als espais del fons de les porteries i 
disposarà d’un nou sistema de reg amb 6 

canons, un nou quadre elèctric general i 
nou equipament esportiu, com porteries o 
banderetes. El pressupost total de l’obra és 
de 380.901,30 euros, IVA inclòs, que anirà 
a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona. Es preveu que les obres es licitin el 
proper mes de març i comencin a fer-se a 
mitjans de juny, amb un període previst de 
durada de 3 mesos.

després de la 1 de la matinada i es va 
considerar extingit pels Bombers de la 
Generalitat una hora més tard. La causa 
i origen de l’incendi encara s’investiguen. 
Ahir continuaven els treballs de neteja de 
tot el mobiliari cremat.
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Un conductor del Trambesòs 
és agredit per un passatger
El vespre del passat dijous un conduc-
tor del Trambesòs va ser agredit per un 
viatger. En arribar a la terminal, situada al 
costat de l’estació de tren de Sant Adrià, 
i fer el canvi de cabina, el treballador va 
veure un passatger amb un gos gran i 
sense morrió i va donar l’avís per mega-
fonia informant de la prohibició de pujar 
animals al transport públic. L’individu va 
baixar del vagó i va començar a atacar 
verbalment el conductor, que finalment va 
optar per sortir de la cabina per dialogar i 
esclarir la situació amb el passatger. Lla-
vors, el treballador del Tram va rebre un 
cop de puny de l’usuari, que va fugir de 
la parada.
No és el primer cop que succeeix un in-
cident d’aquest tipus i els treballadors 
continuen posant de manifest el risc que 
corren en segons quines zones i situa-
cions. L’empresa té desplegat un potent 
dispositiu de vigilants, però el comitè 
d’empresa afirma que tot i així, és molt 
difícil evitar tots els incidents. Per això re-
clamen, més enllà de la seguretat privada 
del transport, una major coordinació amb 
els consistoris de Sant Adrià i Badalona i 
les forces policials de les ciutats, en vis-
tes a augmentar la presència dels cossos 
de seguretat a determinades hores i punts 

concrets de les línies.
La Guàrdia Urbana de Badalona, per la 
seva part, afirma no tenir constància 
d’incidents destacables al tram badaloní, 
probablement degut al seu curt recorregut 
dins el terme municipal i la poca quantitat 
d’usuaris que hi transiten. No obstant, des 
de l’Ajuntament expliquen que la guàrdia 

de barri patrulla per la zona i fins i tot puja 
al tram i dialoga amb els treballadors. 
Encara que l’empresa de transports no 
ha demanat formalment obrir converses, 
el consistori esclareix que no hi hauria 
problema en asseure’s per parlar d’una 
coordinació més estreta en matèria de 
seguretat.

No és el primer cop i el comitè d’empresa demana més protecció
El moviment Badalona es Mou va llançar fa 
setmanes la idea d’organitzar una cadena 
humana de punta a punta de la ciutat com 
a forma de protesta, per clamar contra les 
retallades i demostrar que la ciutat està 
unida en la lluita pels seus drets. Un cente-
nar d’entitats de tots els àmbits han acudit 
a la crida i aquest diumenge culminarà tot 
el treball, reunions i assembleas realitza-
des fins ara. La iniciativa ‘3 del 3 pels nos3 
drets’, el nom de la qual es deu a la data 
en la que es vol emmarcar l’actuació, vol 
construir una cadena humana que recorri 
tota la ciutat, des del riu Besòs fins la riera 
de Canyadó a través de la Carretera Nacio-

Badalona organitza una 
cadena humana contra 
la retallada de drets

nal 2 (Alfons XIII, Francesc Macià, Fran-
cesc Layret, Sant Bru...). Per tal de coordi-
nar una acció tant complexa, el moviment 
s’ha dividit en sis comissions territorials 
que controlaran els diferents trams. Se-
gons els càlculs de l’organització, caldran 
unes 5.000 persones per a aconseguir una 
fita difícil, però que veuen “assolible”. Serà 
a partir de les 11.30 del diumenge, en un 
matí de manifestació que conclourà amb la 
lectura d’un manifest a la plaça dels Països 
Catalans. Pots trobar més informació al 
nostre web (www.diaridebadalona.com) i 
a la pàgina http://pelsnos3drets.blogspot.
com.es/. 
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La nevada del cap de 
setmana pinta de blanc 
la Serralada de Marina

La platja del Coco de Badalona es va 
veure afectada el passat dijous dia 21 a la 
tarda i per un vessament d’hidrocarburs 
que va deixar una taca d’uns 30 per 
50 metres molt propera als espigons 
i l’arena. Els fets van tenir lloc mentre 
s’estaven executant les obres de cons-
trucció d’un grup d’habitatges al carrer 
Eduard Maristany. 
A les 16 hores es va activar el Pla CA-
MCAT que la Generalitat aplica quan es 
produeixen contaminacions marines 
accidentals. Els tècnics de l’Agència 

La platja del Coco, afectada per 
un vessament d’hidrocarburs

Catalana de l’Aigua, acompanyats per 
membres dels cossos de seguretat i 
responsables municipals, van inspec-
cionar la zona i van recollir mostres. 
El procés de neteja es va posar en 
marxa i l’episodi es va considerar fina-
litzat oficialment a les 11.15 hores de 
divendres dia 22 amb la desactivació 
del pla. 
L’Agència Catalana de l’Aigua, institució 
competent en abocaments a mar, havia 
atorgat un permís perquè l’empresa 
constructora pogués extreure l’aigua 

procedent del subsòl durant les obres 
i abocar-la al mar. Ara l’Ajuntament de 
Badalona està pendent d’un informe del 
propi organisme sobre l’incident al tram 
de costa situat entre l’edifici de la CACI 
i el Port.
Preguntat pel PSC, el govern local ha 
assegurat que ja s’han demanat explica-
cions i mesures preventives per tal que 
no es torni a donar una situació sem-
blant, i que “s’ha posat tots els mitjans 
per minimitzar l’impacte del vessament 
sobre la platja”.

El passat cap de setmana la ciutat va tor-
nar a ser testimoni d’unes condiciones 
meteorològiques que van pintar de blanc 
la Serralada de Marina i part dels barris 
més alts. La nevada, que va començar la 
matinada de divendres a dissabte i va fi-
nalitzar el matí del mateix dissabte, no va 
tenir continuïtat durant la resta del cap de 
setmana, tot i les baixes temperatures. 
L’única incidència destacable va ser un pe-
tit accident de trànsit a la Vallensana, que 
va mantenir la carretera tallada durant unes 
hores.
Divendres de bon matí es van activar les 
alarmes dels serveis d’emergències per 
risc de temperaturas baixes i possibles 
nevades. Badalona posava en marxa la 
‘Operació fred’ per donar recer a persones 

  Unes obres 
van provocar la 
contaminació i es 
va activar l’alerta  
marina

  L’Agència de 
l’Aigua va netejar 
la costa en menys 
de 24 hores

sense sostre. El local habilitat, ubicat al 
carrer d’Arnús, ha acollit aquests dies unes 
12 persones, que disposaven de llit per 
pernoctar, espais de dutxa i cura i higiene 
personal, el sopar i l’esmorzar. Via Públi-
ca i la Guàrdia Urbana també preparaven 
el dispositiu de mitjans tècnics i humans: 
dos vehicles amb dispensador de sal i pala 
llevaneu, tres escombradores amb pala 
llevaneus, tres vehicles amb caixa oberta 
i dispensador de sal i un tractor de 120cv 
4x4, a més de sis tones de sal que es van 
repartir per les vies afectades, amb especial 
atenció per l’Hospital Germans Trias i Pujol 
i les carreteres de la Conreria (B-500) i de 
la Vallensana (BV-5011). La Guàrdia Urba-
na va tenir nou vehicles policials de servei 
durant el matí de dissabte.
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El Prat també guanya 
sense Barrera i Suàrez i 
es consolida com a segon
El Prat va viatjar a la pista del filial del Gran 
Canària sense Barrera i Suàrez, que tot i 
que entrenen més amb la Penya que amb 
el Prat, són peces claus dels potablava. Tot 
i aquest inconvenient, els de Carles Duran 
no van tenir problemes per desfer-se del 
cuer de la competició per 56 a 68. Amb una 
defensa sòlida i les responsabilitats e atac 
compartides, el Prat va anar sumant mica a 
mica, sense perdre cap quart i gestionant 
amb comoditat l’avantatge a la segona part. 
Bassas (13), Gerbert Martí (11) i els vin-
culats Vives (12) i Caven (10) van ser els 
millors del partit. Queden 3 partits i el Prat 
és 2n. Si queda primer pujaria directe. Si 
queda 2n tindrà el camp a favor en totes 
les eliminatòries de Play Off. Dissabte re-
brà l’Aurteneche a les 18:15.

Fisher (5), Barrera (7), Ehambe (-), Gaff-
ney (23), Savané (19) -cinc inicial- Trias 
(2), Quezada (5), Oliver (15), Ventura (2), 
Tomàs (11), Suàrez (3).

88
Hernandez (6), Devries (34), Hanga (15), 
Yanev (11), Asselin (6) -cinc inicial- Ar-
teaga (2), Palsson (7), Arco (5), Laviña (2)

FIATC JOVENTUT 

92

MANRESA

La Penya aprofita els nervis 
del Manresa per guanyar

El Fiatc Joventut va saber refer-se a temps 
per aconseguir una victòria agònica a la 

pista del Manresa. Els de Salva Maldonado 
van anar gairebé sempre per darrere en el 
marcador amb un joc inconsistent incapaç 
de trenar 3 accions bones consecutives. 
Amb aquest guió, el Manresa va arribar a 
estar 13 punts amunt al segon quart i al 
principi de l’ultim. La primera remuntada 
va ser amb Oliver a pista, que dóna un 
sentit col·lectiu al joc. Després d’igualar el 
partit a la mitja part (51 a 48), Devries -va 
acabar amb 34 punts- va tornar a estirar la 
goma a favor del Manresa. En els últims 
minuts però, els verd-i-negres es van apli-
car en defensa i fent la tàctica del conill es 
van cruspir un Manresa desmoralitzat. els 
del Bages van perdre a Javi Rodriguez i 
Ramsdell pel que queda de temporada en 
l’entrenament de divendres i a Àlex Her-

nandez durant el partit. Gaffney -va fer 10 
dels 12 últims punts de l’equip- va culmi-
nar la remuntada i va certificar el triomf.

        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT  -  MAD-CROC FUENLABRADA

23a Jornada Acb. Fiatc Joventut - Mad Croc Fuenlabrada. Diumenge 12:30 per Ràdio B (94,4)

En busca de la continuïtat

La Penya arriba a la jornada 22 amb un 
balanç d’11 victòries i 11 derrotes però 
desprenent la sensació que no ha deixat de 
fer-ne una de freda i una de calenta. En la 
primera part de la temporada, els dos pols 
eren tant grans, que en un mateix partit es 
podia veure el millor i el pitjor de la Pen-
ya. En els últims partits l’equip ha guanyat 
consistència i s’aferra a tots els partits, però 
no ha pogut referendar sensacions amb una 
sèrie llarga de victòries. La més exitosa ha 
estat de 3, en vèncer consecutivament a 
l’Obradoiro, el GBC i l’Unicaja, però després 

JAVI VEGA

KRISTAPS VALTERS

JAMES FELDEINE

ROB KURZ LEO MAINOLDI

FUENLABRADA
Entrenador Trifon Poch

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

MOSES EHAMBE

COREY FISHER

ALBERT VENTURA

TONY GAFFNEY TAPH SAVANE

ha caigut contra el Valladolid i el Bilbao. 
Ara el calendari li permet competir contra el 
Fuenlabrada i el Múrcia i intentar pressionar 
l’Estudiantes, l’últim equip en zona de Play 
Off. En l’aturada per la Copa del Rei, Salva 
Maldonado va explicar que ara era el mo-
ment de marcar-se objectius per tenir forces 
en aquest tram final. A falta de 12 partits, 
9ens, a una victòria del Play Off, i 7 derrotes 
i l’average dels cuers, l’objectiu no és cap 
altre que millorar per ser entre els 8 primers, 
i la continuïtat ha de ser el camí. Després 
d’aquestes dos partits, els verd-i-negres 

rebran al Baskonia a casa, un compromís 
que s’encara millor amb la confiança de les 
victòries. El rival de diumenge també busca 
continuïtat en una temporada de sobresalts. 
Flirtejant amb el descens -són a 2 partits 
dels cuers- el Fuenlabrada va amenaçar 
amb sancionar els seus jugadors per baix 
rendiment després de perdre contra el Gran 
Canària per 66 a 99. Des de llavors, derrota 
a l’últim segon contra el Barça i contundent 
contra el Madrid. Quin Fuenlabrada vindrà?

Els verd-i-negres 
volen encadenar 
una sèrie de 
victòries per 
seguir creient en 
el Play Off

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

Propera Jornada

Classificació

  Equip  G P

 1 Real Madrid 21 1
 2  Baskonia 18 4
 3 Bilbao 14 8 
 4  Barça 14 8
 5  València 13 9
 6  Gran Canària 13 9
 7  Cai 13 9
 8  Estudiantes 12 10
 9  Fiatc Joventut 11 11
 10  Obradoiro 10 12
 11  Múrcia 10 12
 12  Unicaja 10 12
 13  Canàries 9 13
 14  Valladolid 8 14
 15 Cajasol 8 14
16  Fuenlabrada 6 16
 17  Manresa 4 18
 18    GBC 4 18

Resultats darrera jornada

Valladolid- Unicaja                   84-89
Bilbao- GBC                    91-72
Manresa - Fiatc Joventut                  88-92
Cajasol- Estu 86-78
Baskonia - Gran Canària 85-74
Múrcia - Barça                   62-79
Canàries - Obradoiro                   84-77
Fuenlabrada - Madrid 65-88
Cai - València 76-62

Foto: ACBPhoto/J.Alberch

Foto: ACBPhoto - F.Martínez

Foto: C.B Prat
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S’ha parlat moltes vegades que Badalona és una 
fàbrica de fer jugadors. No hi ha cap club ACB 
que no tingui o hagi tingut un jugador sorgit de 
la Penya. I no cal que parlem d’entrenador que 
han crescut al Sant Josep, al Joventut, l’Ademar, 
el Círcol Catòlic.... El què no havíem viscut fins 
ara es que també sorgissin directors esportius. 

Ferry López, el badaloní que dissenya 
el Fuenlabrada

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Un d’ells és Ferran López, en Ferry. El què va ser 
base de la Penya, del manresa, del TAU i de molts 
equips més és el director esportiu del Fuenlabra-
da. Vull trencar una llança per la filosofia del club 
madrileny. És dels pocs, però no dir cap més, que 
realment fa apostes.  Javi Vega juga 18 minuts de 
mitjana, Jon Cortaberría 17, Colom 17, Álvaro 
Muñoz 10 o Adrián Laso 8. A quin club jugarien 
tant?. Sense anomenar jugadors que eren a la LEB 
el curs passat com Feldeine que està jugant 32 
minuts o Saer Sené que tot i perdre’s tot el curs 
per una lesió greu en juga 19. Però aquesta és 
la realitat d’aquest any. Però les apostes que ha 
fet el Fuenlabrada els últims anys són sorprenents 
perquè hi ha passat jugadors com Gustavo Ayón, 
Bismack Biyombo, Esteban Batista, Brado Oleson 
o les millors versions de Xavi Rabaseda, d’Andrés 
Miso o Saül Blanco. Abans havien passat juga-
dors com Velimir Perasovic, José Manuel Calde-
rón, Pablo Prigioni, Oriol Junyent, Javi Rodríguez, 
Watler Hermann, Francesc Solana... Quants clubs 
ACB ha fet apostes o ha tingut cessions amb 
l’encert que ha tingut el Fuenlabrada? Cap. Per 
tan, felicito al club madrileny i el seu director es-
portiu, el badaloní Ferry López

El Jordan Brand Classic 
tindrà verd-i-negres

El Jordan Brand Classic és un event que 
organitza la marca esportiva de Michael 
Jordan i que reuneix els millors jugadors 
cadets del món per fer clínics, entrena-
ments i partits. Enguany es celebra a les 
instal·lacions del Barça a Sant Just i al 
Blaugrana, i com en altres edicions tindrà 
representació verd-i-negre. Els jugadors 
del cadet Àlvaro Reyes i Xabi López han 
estat convocats tot i que López no hi podrà 
anar perquè està de baixa. Els entrenadors 
del júnior, Redondo i Miret, també hi seran.

Jugadors RECOMANABLES

1.- Llompart. Suma de totes les maneres. Està brutal.
2.- Hanga. Serà molt important. està valorant regular (20,15 i 15)  
3.- David Doblas. En forma, li toca un 30. Mirotic fixe.

Jugadors a EVITAR

1.- Satoranski. Aquesta jornada té un partit dur
2.- Oleson. Molt bon jugadors, no tant pel Supermanager
3.- German Gabriel. Aposto en contra d’un valor segur.

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

El Cadet s’endú el Genovès 
i el Júnior guanya al Barça
Aquesta ha estat una setmana molt intensa 
pels equips del bàsquet base verd-i-negre. 
El cadet es va proclamar campió del tor-
neig internacional del Genovès (València) 
en vèncer a la final al Sabonis B.C lituà. 
Els d’Àlex Garcia van guanyar tots els par-
tits i Samu Rodriguez va ser designat MVP 
de la competició. En la primera jornada, la 
Penya va guanyar al València per 55 a 66. 
En la segona van patir per desfer-se del Sa-
bonis B.C (68 a 72) i en la tercera no van 
tenir compassió del Genovès, l’rganitzador, 
al qui van guanyar per (32 a 117). En la 

Samu Rodriguez 
va ser l’MVP del 
torneig cadet, i 
Alberto Abalde va 
fer 25 punts per 
guiar el júnior en 
la victòria en lliga 
contra el Barça

final, els verd-i-negres no es van confiar i 
també van etzibar una tova al Sabonis B.C 
(104 a 62). Per disputar aquest torneig, el 
cadet va haver d’ajornar el derbi contra el 
Barça, que es disputarà el proper 7 de març 
a les 19:45 al camp dels blaugranes, a la 
ciutat esportiva Joan Gamper. Els júniors 
sí que els van disputar amb victòria final 
pels verd-i-negres. Amb aquest triomf els 
de Paco Redondo acaben la primera volta 
invictes i amb 2 triomfs de diferència sobre 
el Barça. Després d’una mala primera part 
(25 a 15 al min 10 i 35 a 27 a la mitja part) 

en que la Penya va tenir molts problemes 
per defensar el bloc directe, el partit va 
canviar. A la represa la Penya va aplicar 
la seva habitual defensa d’anticipacions 
i va anul·lar al Barça. La decisió en els 
moments finals d’Assalit i Gomila, i els 
25 punts d’Abalde, van decidir el derbi. El 
júnior s’ha desplaçat a Linares per jugar 
el torneig d’aquesta ciutat celebrant el dia 
d’Andalusia. En les semifinals de dimecres 
van vèncer l’Estudiantes per 81 a 64, però 
en la final d’ahir dijous van caure contra 
l’Unicaja per un ajustat 73 a 69.

Foto: C.B Genovés

Foto: E.R
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 CF BADALONA - CD BINISSALEM LA PRÈVIA

30ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Camp del Centenari - 03/Març/2013 a les 12.00 - Àrbitre: Ortiz Arias (col·legi madrileny)

La millora en el joc i el recent retro-
bament amb la victòria han tornat a 
situar al Badalona en un estat de sere-
nor anímica. Però L’Hospitalet dime-
cres va encarregar-se de recordar que 
encara queda molt camí per recórrer 
per espantar els encara presents fan-
tasmes de la zona de descens a Ter-
cera. Els de Càmara compten amb un 
marge de cinc confortables punts so-
bre la promoció de descens i el des-

dalona és la seva darrera ocasió per 
reenganxar-se a la continuïtat a Se-
gona B. L’únic precedent en compe-
tició oficial entre tots dos és el partit 
que van jugar en la primera volta. 
Llavors, el Badalona no va tenir gaire 
problemes per vèncer al Binissalem a 
domicili per 0-2.

cens directe. Una renda que tot i exigua, 
permet al Badalona no haver de viure en 
un constant règim d’alteració. 
Però així com els badalonins han co-
mençat ara a millorar, els perseguidors 
fa ja algunes jornades que cremen totes 
les bales que els queden per escometre 
la salvació. Un dels perseguidors es-
capulats serà el rival de diumenge. El 
Binissalem que visita el Centenari és el 
conjunt amb més números per baixar. 

L’equip balear és cuer i dels onze últims 
partits només n’ha vençut un. Amb vint 
punts acumulats a aquestes alçades, no-
més un miracle en forma de ratxa brillant 
fins a final de campanya els podria do-
nar alguna oportunitat de permanència. 
El Binissalem procura no rendir-se i és 
conscient que segurament la visita al Ba-

CD BINISSALEM
Entrenador Tomeu Pons

Salas

Chus

Tito

Ángel

Bisquera Bernat

Forteza
Camacho Rubio

Ricardo

Plata

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Gabri

Robert Yagüe Abraham

Xavi M. Javi Moreno

Ferrón Pelegrí Jerson Bermudo

Marcos

L’equip vol seguir fent-se fort 
com a local contra el cuer

La millor versió de l’equip 
per tornar a vèncer

La bona actuació escapulada 
acaba sense premi a Hospitalet

Camp del Centenari
Marcos Palatsi
Ferrón Diego
Pelegrí (Gallardo 68’)  Bonaque 
Sobregray  Savall
Bermudo  Galas 

 Javi Moreno Palau
 Borja Abenia Càmara (Zamora 62’)

Abraham Ramos
Sergio Cortés  Jurado (González 45’)
Yagüe (Robert 78’)  Ortuño
Bueno (Quintillà 64’)  Gerard (Marcos 82’)

Municipal de la Feixa Llarga
 Craviooto Marcos

Julio Rico Ferrón
Valentín Sobregrau
Viale  Pelegrí
Moyano  Bermudo
Barranco (  Manel 19’)  Borja Abenia
Pedraza Xavi Muñoz
Aday (Sánchez 73¡) Sergio (Gabri 66’)
Coro (Osado 67’)   Abraham
Cirio  Yagüe (Robert 66’)

 Bacari  Bueno (Quintillà 78’)
Albert Càmara Albert Càmara
Àrbitre:Suberbiola Zúñiga (col·legi basc)
GOLS: 1-0, Abraham (minut 20); 2-0, Quintillà 
(minut 76)

Miguel Álvarez Albert Càmara
Àrbitre: Salazar López de la Oliva (col·legi valencià)
GOLS: 1-0, Cirio (minut 3); 1-1, Pelegrí -penal- 
(minut 43); 2-1, Aday (minut 66)

0 12 2

BADALONA            VILLARREAL B L’HOSPITALET               BADALONA
Abans de témer la imprevisibilitat del 
rival que tenia davant, el Badalona va 
decidir diumenge passat no especular 
i fer seu un partit que va servir per 
trencar la pitjor sequera de victòries 
de la temporada. Nou partits després, 
els de Càmara van reprendre la sen-
da victoriosa gràcies a una actuació 
rodona. Des de l’inici el Badalona va 
evidenciar que tenia el dia de cara i el 
volia aprofitar. Abraham va fer l’1-0 a 
la primera part. Els primers instants de 
la segona van simplificar la dificultat 
de la travessia. El Vila-Real B va que-
dar-se amb nou i Quintillà, qui havia 
entrar per Bueno, va ser l’encarregat 
de fer la puntilla a falta d’un quart 
d’hora pel final. 

El que diumenge havia estat una molt 
bona actuació coronada amb victòria, 
dimecres va quedar en més que correcte 
parti exempt de cap mena de premi. 
Motivat pel triomf contra el Vila-Real, 
el Badalona aspirava en la seva visi-
ta a la Feixa Llarga a sorprendre a un 
L’Hospitalet que no podia permetre’s 
deixar de guanyar. Els riberencs van 
avançar-se al marcador molt d’hora, 
mitjançant una diana de Cirio. El gol 
va donar ales a un Hospi que va manar 
sense sentenciar i va permetre que el 
Badalona es refès fins al punt d’empatar 
al 43’, quan Pelegrí va transformar un 
penal provocat per Sobregrau. En una 
segona part de domini difús, Aday va fer 
el segon pels locals. Els de Càmara van 

  Equip  PTS GF GC

 1. Olímpic 55 30 17
 2. Llevant B 55 45 27 
 3. Huracán 53 35 18
 4. Alcoià 51 39 24
 5. L’Hospitalet 50 45 20 
 6. Sant Andreu 46 27 21
 7. Reus 40 34 34
 8. Vila-Real B 37 38 35
 9. AE Prat 37 25 22
 10. Atlètic Balears 36 27 28
 11. Llagostera 34 36 35
 12. València B 34 31 37
 13. Ontinyent 34 25 32
 14. Nàstic 33 31 23
 15. Espanyol B 31 27 33
 16. Badalona 31 24 26
 17. Constància 26 20 33
 18. Mallorca B 26 20 36
 19. Oriola 25 20 30
 20. Yeclano 21 22 44
21. Binissalem 20 15 41

Classificació 2a B GRUP 3

 Badalona   - Binissalem 
 Ontinyent  -  Constància
 Huracán  -  Sant Andreu
 Alcoià -  Reus
 València B  -  Prat
 Espanyol B  - Llevant B
 Nàstic  -  Mallorca B
 L’Hospitalet  -  Vila-Real B
 Olímpic -  Llagostera

Propera Jornada

Resultats 29a Jornada

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

refer-se del cop i van lluitar per igua-
lar. Borja la va tenir al final del partit, 
però no va aconseguir-se l’empat.
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A tenor del 
rendiment dels 
fitxatges, sembla 
que la secretaria 
tècnica va 
encertar amb la 
mini revolució 

Els nous reforços comencen a ser decisius

En la majoria d’ocasions els fitxatges 
d’hivern serveixen per revestir -o maqui-
llar- una mala planificació prèvia. Són re-

talls, pedaços que miren de tapar les ver-
gonyes. Però finalment, aquestes noves 
adquisicions acaben sent en la majoria 

d’ocasions la continuació d’una política 
errònia i la constatació del desencert en 
la confecció de la plantilla. 

La secretaria tècnica badalonina va 
adonar-se que amb la plantilla amb què 
es comptava, les possibilitats de perdre 
la categoria eren tirant a considerables. 
L’equip coixejava en massa coses i en 
moltes posicions. Lluny de confiar en la 
millora d’un conjunt que ja no tenia marge 
per créixer, el club va dur a terme durant 
el mercat d’hivern una lleugera revolució 
què tenia com a objectiu fer canviar la 
trista tendència perdedora del Badalona. 
I les sensacions, i sembla que ara tam-
bé els resultats, comencen a donar la 
raó als responsables tècnics de l’entitat. 
El conjunt que entrena Albert Càmara ha 
aconseguit assolir més solidesa defensi-
va amb l’arribada d’un Jerson Bosch que 
s’ha convertit en el complement perfecte 
de Pelegrí en el centre de la defensa. Al 

centre del camp, l’arribada del jove Jor-
di Quintillà ha aportat qualitat, capacitat 
associativa i fins i tot gol. L’ex barcelo-
nista ha aconseguit ja estrenar-se com a 
golejador i malgrat no ser titular, sí que 
acostuma a ser un dels primers canvis de 
Càmara. 
En la zona ofensiva és on més s’estan 
notant els canvis. Yagüe ha aportat una 
tercera via en la davantera. És un futbo-
lista a mig camí entre Gabri i Bueno, que 
pot complementar-se amb qualsevol dels 
dos i també pot actuar com a únic punta. 
És un golejador i encara no s’ha estrenat, 
però la seva mobilitat genera inquietud 
constant. I finalment Abraham, des de 
l’extrem, s’ha convertit en un mes en un 
dels referents ofensius escapulats. Des-
carat i vertical, és un allau de perill.

Sant Gabriel Femení

El ‘Sangra’ a un pas 
de la millor ratxa
En cas de guanyar el seu partit d’aquest 
proper diumenge, el Sant Gabriel Femení 
haurà assolit la millor ratxa de resultats 
en el que portem de curs: una imbatibilitat 
de 4 partits, amb tres victòries i un empat. 
Aquest va arribar el passat cap de setmana 
al derbi català al camp del Levante Las Pla-
nas, on les de Taka van poder puntuar (0-0) 
i consolidar-se a la vuitena posició, amb 
dos punts de diferència sobre el Huelva, 

el que li dona opcions de poder jugar la 
Copa de la Reina. La victòria en el partit de 
diumenge sembla, a priori, fàcil per a les 
adrianenques, doncs se les veuran contra 
un rival, el Sevilla, que espera no punxar 
més i mantenir la categoria. El difícil com-
promís de les de Huelva contra el Barça, 
unit a l’assequible matx del Sangra contra 
les sevillanes, podria reforçar el conjunt 
adrianenc en aquesta vuitena posició. 

     

 Levante Las Planas 0 - Sant Gabriel 0
FC Barcelona 4 - Real Sociedad 0

Lagunak 0 - Valencia 5
P.Saragossa 0 - Atlético Madrid 3

Sevilla 2  - Llanos Olivenza 2
Collerense 2 - Rayo Vallecano 1

Llevant 0 - Espanyol 1
Athletic Bilbao 2 - Huelva 1

Resultats

Sant Gabriel - Sevilla
Huelva - FC Barcelona

Real Sociedad - Lagunak
Valencia - P. Saragossa

Atlético Madrid - Levante Las Planas
Llanos Olivenza - Collerense

Rayo Vallecano - Llevant
Espanyol - Athletic Bilbao

Propera Jornada

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 57 68 17

 2.  Atlético Madrid 53 54 12

 3.  Barça 52 61 10

 4.  Llevant 44 35 17

 5.  Rayo Vallecano 41 63 33

 6.  Espanyol 37 29 20

 7.  P. Saragossa 33 47 58

 8.  Sant Gabriel 30 28 35

 9. Huelva 28 32 33

 10. Real Sociedad 23 29 32

 11. Levante Las Planas 23 28 38

 12. Valencia 21 23 38

 13. Collerense 20 33 55 

14. Sevilla 20 24 38

 15. Olivenza 12 21 52

 16. Lagunak 1 6 93

Classificació 1ª Divisió
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Poliesportiu

Els Dracs superen els 
Blackdemons

Poca pesca en la 1a competició 
d’Embarcació Fondejada
El passat cap de setmana, tal i com 
estava previst en el calendari, el Club 
de Pesca Esportiva Badamar va cele-
brar el 1r Concurs Social d’Embarcació 
Fondejada. Les previsions de vent, 
fred i un mar una mica alterat es van 
complir i els esportistes van tenir més 
dificultats que de costum per aconse-
guir captures. Les dues primeres ho-
res els pescadors van tenir condicions 
força dures, mentre que les dues ho-
res restants el temps va millorar molt 
i es va poder gaudir més d’una nova 
jornada de pesca. A la categoria A, 
l’embarcació “Joangi” va aconseguir la 
primera posició amb 9,770 Kg. (3,225 
Kg. - 3 pescadors), el segon lloc va ser 
per “Papillon” amb 4,910 Kg. (0,980 
Kg - 5 pescadors), mentre que el tercer 
lloc va ser per “Speed III” amb 1,890 
Kg. (0,630 Kg. - 3 pescadors). A la 
categoria B els pescadors de “Chima-
na” van ser els primers amb 4,610 Kg. 
(1,535 Kg - 3 pescadors). La propera 
cita serà el proper 10 de Maig amb el 
2n Concurs Social d’Embarcació Fon-
dejada amb lloc de fondeig lliure.

Els GAP Badalona Dracs van tornar a 
situar-se en la segona posició de la Lli-
ga Nacional de futbol americà en superar 
els Blackdemons de Las Rozas (Madrid) 
per 6-14. Els badalonins van viure un 
partit molt emocionant sobretot perquè 
l’arbitratge va tornar a perjudicar en la vi-
sita al camp madrileny i fins al final no es 
va poder certificar el triomf. Els Badalona 
Dracs ja no van comptar amb el nord-
americà Brian Gessel, que va ser aco-
miadat per la seva actitud sobretot en el 
partit contra els Pioners. El pròxim partit 

de la lliga els badalonins jugaran contra 
els València Giants amb qui compar-
teixen la segona plaça de la classificació. 
Els d’Òscar Calatayud van dominar amb 
autoritat pràcticament tot el partit situant-
se amb un 0-14 que semblava definitiu 
però al final una passada del mexicà Ju-
lio César Morelos que va contactar amb 
el debutant corrector Carter Tindell-Hall 
va fer que els madrilenys convertíssin el 
touchdown encara que era ja massa tard. 
Gran actuació de Rubén Beltrán assumint 
la direcció de l’equip badaloní.

Núm. 383
Del 01/03 al 07/03/2013

  Equip  G P

 1 Quart 16 4
 2  Santa Coloma 14 6
 3 Montgat 14 6 
 4  Salt 14 6
 5  Sant Cugat 12 8
 6  Arenys 12 8
 7  UBSA 10 10
 8  El Masnou 10 10
 9  Prat B 10 9
 10  Mollet B 9 11
 11  Barberà 9 11
 12  Mataró 8 11
 13  Sant Josep 7 13
 14  Natzaret 7 13
 15 Figueres 4 16
16  Blanes 3 17

Classificació

Salt - Blanes                   68-49

Natzaret - Sant Cugat                     67-70

Prat B - Santa Coloma                  73-71

Arenys - El Masnou 73-56

Mataró - Barberà 83-89

Quart - Figueres                    74-69

Mollet B - UBSA                   74-90

Sant Josep- Montgat 53-60

Resultats 17a Jornada

 UBSA  - Prat B

  Sant Cugat  -  Sant Josep

 Montgat  -  Salt

 Santa Coloma  -  Mataró

 Figueres -  Natzaret

 El Masnou -  Quart

                                        Blanes -  Mollet B

 Barberà -  Arenys

Propera Jornada (18)

Rubén Morales decideix un derbi defensiu i 
el Santa Coloma cau al Prat a l’últim segon
El tram final de la Copa Catalunya 
2012/2013 promet emocions fortes. El 
grup capdavanter està molt ajustat i el que 
fa unes setmanes semblava més clar ara 
ja no ho és tant. Fa 3 jornades el Santa 
Coloma liderava la categoria i havia so-
tmès al Montgat, que mermat per les 
baixes li faltava continuïtat en el joc. Ara 
tots dos equips estan empatats amb el 
Salt en la lluita pel Play Off. Els del Baix 
Maresme ha tret el caràcter competitiu 
dels seus jugadors per imposar-se als 
rivals. Els colomencs van tornar a caure 
a l’últim instant com li va passar contra el 
Sant Josep. Precisament els parroquials 
tancaven la jornada en el derbi comarcal 
contra el Montgat. En un partit gris per 
l’espectador però de molta intensitat de-
fensiva, els de Xavi Bassas van ser els 
que millor van resguardar la cistella en el 
tram final. Rubén Morales havia avançat al 
Montgat amb una exhibició al primer quart 
(9 a 16) aprofitant que Dario marxava a la 
banqueta amb 3 faltes, però la feina en 
equip del Sant Josep va mantenir el partit 
obert a la mitja part (26 a 33). A la repre-
sa els parroquials van donar un punt més 
en defensa i amb Forteza sobre Monterde, 

van anul·lar al Montgat (44 a 44 al min 
30). En els darrers 10 minuts el Montgat 
va prendre la iniciativa amb cistelles de 
Morales i va protegir la diferència amb una 
extraordinària defensa.
El Santa Coloma torna a caure en un 
cara o creu
Com ja li va passar en el primer partit 
d’aquest mes de Febrer, el Santa Coloma 
va caure en un final ajustat que es va resol-
dre en l’última jugada. Haro va encistellar 
una penetració ben defensada i el tir d’Eric 
Balagué a la desesperada no va entrar. 
Abans els pratencs havien aprofitat la sor-
tida feble del Santa Coloma per augmentar 
la diferència fins els 16 punts a la mitja 
part (47 a 31). Amb més cames que encert, 
i amb la feina en la pressió d’Armand Solé 
i Joe Rodriguez, els de Cristian Bañuelos 
van reduir la diferència dues vegades. En 
la segona, ja en el tram final, els colo-
mencs van arribar a posar-se per davant 
en el marcador. 3 tirs lliures de Marc Bala-
gué van igualar el partit abans de la jugada 
desafortunada d’Haro.
L’UBSA es refà contra el Mollet
L’UBSA es va saber refer de la derrota de 
la setmana passada contra el Salt en la 

que no va competir (63 a 90) i va tornar 
a mostrar el seu millor joc a la pista del 
Mollet B. Com va passar el dia del Sant 
Josep a domicili, els adrianencs van fer 
una primera part gairebé perfecte (38 a 
53). A la represa els del Vallès van intentar 
la remuntada però els va caure una anties-
portiva seguida de faltes tècniques i es van 
descentrar. David Díaz va estar immens 
sota els taulells i Valle i Crespo van apor-
tar els punts des de la línia exterior.
El Sant Cugat tira d’exèriència con-
tra el Natzaret
El Natzaret va caure en l’últim dels 4 par-
tits seguits que va jugar en el pavelló dels 
Països Catalans. Els de Vidal Sabaté van 
acusar un mal dia en el llançament -6 de 
32 en triples- que els va condicionar per 
poder competir contra el Sant Cugat. Els 
del Vallés van avançar-se aprofitant una 
mala sortida del Natzaret, que va anar aga-
fant el to defensiu per igualar el partit (32 a 
36 al min 20). A la represa es va mantenir 
el mateix guió amb un Natzaret domina-
dor però que no va rematar la feina i ho 
va pagar. En el tram final, l’experiència de 
De Peray i Dam van conduir al Sant Cugat 
cap al triomf.
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Manuel de Pedrolo...o la paraula feta 
imatge (Recull de poesia concreta) és 
una exposició que presenta un Manuel 
de Pedrolo desconegut però altament 
suggerent i divertit. Després de les se-
ves primeres experimentacions formals 
en el món de la narrativa, l’autor va tre-
ballar en unes obres que s’emmarquen 
plenament dins del corrent anomenat 
‘poesia concreta’. Unes creacions que 
podríem definir com la fusió de la plàs-
tica i el llenguatge, amb un element 
comú: els signes. Sota aquest concep-
te general, l’exposició s’ordena a par-
tir de tres àmbits: l’eròtic, que permet 
conèixer un autor plenament alliberat 

El Betúlia descobreix 
un nou M. de Pedrolo

que omple amb el sexe un dels flancs 
buits de la poesia experimental cata-
lana; el dels jocs, que aplega poemes 
visuals que juguen amb la construcció 
i deconstrucció d’elements; i el dels so-
bres, conformat per poemes realitzats a 
partir del reaprofitament de targetes que 
es transformen per crear una nova obra. 
La mostra s’inaugura l’1 de març a les 
19 hores i inclou una visita guiada a 
càrrec de la comissària de l’exposició, 
Carme Bergés. Es podrà visitar fins al 
18 de maig de 2013. Així mateix es faran 
visites guiades, en dies a convenir, amb 
una proposta educativa per a alumnes 
de secundària. 
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El proper 5 de març, a les 19.30 h, tin-
drà lloc la presentació del llibre Espriu, 
transparent, d’Agustí Pons, a càrrec 
d’Isabel Graña a l’Espai Betúlia. Aprofi-
tant la celebració del centenari del naixe-
ment de Salvador Espriu, l’escriptor i 
periodista Agustí Pons afegeix aquest 
estudi de la vida i l’obra del poeta a la 
seva llista de biografies de personat-
ges essencials de la cultura catalana de 
postguerra. Una obra que, de ben segur, 
esdevindrà ineludible per a qualsevol in-
tent seriós d’aproximació a Salvador Es-
priu. En aquest llibre, Agustí Pons situa 
definitivament Salvador Espriu al costat 
de les més altes figures catalanes de tots 
els temps. Pons obre la clau a la com-
prensió d’una obra literària complexa i 
ambiciosa, que ha enlluernat crítics i en 
la qual trobem una poderosa presència 
cabalística, ressons de la Bíblia, dels 
clàssics grecollatins i d’alguns dels més 
importants escriptors contemporanis. 
El llibre també exemplifica el continuat 
i discret lideratge d’Espriu en la cultura 
catalana de la postguerra, des dels anys 

Agustí Pons retrata Salvador 
Espriu en el seu nou llibre

El Blas Infante acull la Gala 
Solidària de Màgia Jove
Encara que la gala central del Festival 
Internacional de Màgia de Badalona 
va tenir lloc el passat cap de setmana, El talent musical acostuma a deixar de 

tant en tant joies prematures que co-
mencen a brillar amb llum pròpia molt 
aviat. És el cas de la cantant flamenca 
Maria Carrasco, que va signar els seus 
dos primer treballs discofràfics el 2006 
i el 2007, a l’edat d’11 anys, després de 
saltar a la fama a través de la cadena 
andalusa Canal Sur.
La jove artista gaditana visita aquest 
cap de setmana Badalona per presentar 
el seu darrer disc, Pequeño deseo, el 

més madur i flamenc dels quatre que 
ja acumula als seus 17 anys. Un àlbum 
conformat per un total de 13 cançons 
que consoliden com una ferma i autèn-
tica realitat el potencial de la nena que 
fa no molt començava a enlluernar el 
món flamenc.
Serà a partir de les 21 hores de diven-
dres quan Maria Carrasco comenci a 
alliberar tots els estils flamencs que 
coneix per cridar ben alt que ha acon-
seguit complir el seu Pequeño deseo.

La jove Maria Carrasco 
presenta el seu darrer discamb un gran èxit en l’afluència de públic, 

el calendari màgic encara no ha acabat. 
Aquest dissabte, els mags mostren la 
seva cara més solidària, reflectida en la 
Gala Solidària de Màgia Jove, que tindrà 
lloc al Teatre Blas Infante amb la inten-
ció de recaptar fons per al projecte Àfri-
ca Màgica, un programa que trasllada 
a nens refugiats del continent negre els 
espectacles dels que aquí podem gaudir. 
Presentats pel Mag Nani, Màgic Arnau, 
Mag David, Mag Marcel i Mag Àlex Fe-
rrer seran els encarregats de fer al·lucinar 
el públic a partir de les 18 hores.

quaranta fins als grans canvis culturals 
dels seixanta i setanta. Finalment, Agustí 
Pons assenyala les aportacions fona-

mentals de Salvador Espriu a l’hora de 
marcar el terreny de joc de la Catalunya 
que surt del franquisme.
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