
Núm. 384

Exemplar gratuït

Del 08/03 al 14/03 de 2013  
 

Segueix-nos al twitter @diaridebadalona

 REPORTATGE              P. 3

 CULTURA                    P. 14

El DJ Juan 
Magan 
omple el 
Màgic en la 
presentació 
del seu disc

Una cadena 
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El líder de CiU obre diàleg 
amb PSC i ICV-EUiA per 
donar un canvi al govern 
de Badalona
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Units en defensa dels drets socials
La iniciativa ‘3 del 3 pels nos3 drets’, promoguda per Badalona es Mou i secundada per més d’un 
centenar d’entitats, va lligar la ciutat d’una punta a l’altra amb una gran cadena humana
Milers de persones es van donar la mà ahir 
al matí a Badalona per protestar contra la 
retallada de drets socials i democràtics. 
Impulsades pel col·lectiu Badalona es 
Mou, unes 7.000 persones (segons or-
ganitzadors) van formar part de la cadena 
humana que va unir la ciutat des del riu 
Besòs fins la riera de Canyadó.
Al llarg de les diverses assemblees i re-
unions que la plataforma ha estat realitzant 
durant setmanes, s’ha treballat en base a 
una idea clara: fer un front comú i lluitar 
pels drets humans i democràtics. Per això 
i per demostrar que la ciutat està unida, 
diumenge es van congregar agrupacions i 
associacions de tots els àmbits, que s’han 
anat sumant dia rere dia fins superar el 
centenar: educatius, polítics, sindicals, 
culturals, veïnals, esportius, sanitaris...
La iniciativa ‘3 del 3 pels nos3 drets’, el 
nom de la qual es deu a la data en la què 
s’ha emmarcat l’actuació, va començar 
amb l’ambición objectiu de lligar Bada-
lona al llarg de la Carretera Nacional 2. 
Per tal de no relliscar degut a la falta de 
coordinació, la plataforma es va dividir en 
sis comissions territorials que controla-
ven els diferents trams: el d’Artigues, el 
de La Salut i el Congrés, el del Pavelló 
Olímpic/Màgic, el de la plaça Pep Ven-
tura, el del Centre/plaça de la Vila i el de 
Canyadó/Manresà. Encara que la xifra 

necessària per assolir la fita de lligar una 
cadena d’uns 5 quilòmetres era de 5.000 
assistents, les previsions es van sobre-
passar gràcies al treball de difusió i cri-
da de les més de 100 entitats que hi van 
participar. Els responsables destaquen la 
bona organització i gran implicació de 
tot el teixit associatiu que s’ha bolcat, i 
que ha permés dur a terme la mobilitza-

ció més gran que ha vist mai la ciutat, 
segons diuen.
Després de la cadena, molta gent va des-
filar, en forma de manifestació, cap a la 
plaça dels Països Catalans, on va finalit-
zar el matí reivindicatiu. Allà, l’actor ba-
daloní Lluís Marco llegí un manifest en 
defensa dels serveis públics de qualitat, 
dels drets democràtics de la ciutadania, 

  Unes 7.000 
persones es van 
donar les mans 
des del Besòs fins 
la riera de Canyadó

  El matí de 
reivindicació va 
concloure a la 
plaça dels Països 
Catalans amb un 
manifest

del dret a un habitatge i a una vida dig-
nes i en contra de la corrupció.
Una de les portaveus del moviment ex-
plica que, diumenge, tothom va poder 
“compartir la necessitat d’expressar el 
rebuig” a les retallades i a l’atac contra 
els drets socials, i es va poder “sentir 
l’esperança de que la ciutadania unida” 
pot aconseguir allò que es proposi.

Foto: Martín Gallego

EL CAMÍ NO S’ACABA AMB LA CADENA
La xarxa de comunicació i els ponts de 
diàlegs creats per aquest projecte restaran 
oberts d’ara en endavant amb l’objectiu de 
continuar fent assemblees i organitzar noves 
iniciatives. La propera trobada serà el 18 de 
març, quan aquesta gran plataforma, que es-
pera rebre la adhesió de més entitats i perso-
nes, es plantejarà noves metes de futur.

· Un total de 7.000 persones 
· 5 km de longitud
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Treballadors de Can Ruti volen la 
dimissió de la direcció del centre
La situació està cada cop més crispada en-
tre els treballadors de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol. Després de moltes retallades 
i protestes en el món de la sanitat durant els 
darrers dos anys, la tensió ha tornar a aug-
mentar ara. La Generalitat vol suprimir una 
paga més del salari dels treballadors i aug-
mentar la jornada laboral, i des del comitè 
d’empresa de Can Ruti s’ha dit ‘prou’. Cada 

PSC i ICV-EUiA celebren la decisió 
convergent, però no parlen d’alcaldies
Tan socialistes com ecosocialistes cele-
bren que CiU hagi fet un pas endavant i 
hagi decidit asseure’s a negociar les bases 
per construir una alternativa al govern del 
Partit Popular. Des del PSC local s’ha rebut 
molt positivament la notícia i creuen que 
s’ha d’iniciar quan abans millor les con-
verses per treure Badalona de la “ingover-
nabilitat”. Els socialistes, però, creuen que 

encara no toca parlar de qui serà l’alcalde; 
el què sí diuen, no obstant, és que això 
s’hauria de portar amb una mica de discre-
ció, sense espectacles, i recorden que ells 
tenen 9 regidors, CiU, 4, i ICV-EUiA, 3. El 
president d’ICV-EUiA, Carles Sagués, per 
la seva part, també celebra que CiU pren-
gui el camí d’aquesta negociació i veu amb 
il·lusió i optimisme el possible resultat que 

dimarts i divendres, la junta de personal es 
concentra al hall del centre i protesta davant 
la Direcció per posar de manifest que ja no 
poden més. A més, el col·lectiu ha engegat 
una recollida de firmes entre tota la plantilla 
per demanar la dimissió dels actuals res-
ponsables de l’hospital. Fonts del comité 
d’empresa expliquen que no hi ha diàleg 
ni acords sobre la mesa de negociació 

sectorial i que això pot acabar malament. 
La direcció de l’hospital explica que no 
influir en les ordres que arriben des de la 
Generalitat i que encara estan a l’espera de 
rebre el pressupost d’enguany. No obstant, 
indiquen que tenen intenció de consensuar 
amb el professionals i treballadors de Can 
Ruti les gestions d’aquest 2013, com s’ha 
fet en anys anteriors.

CiU dóna un pas endavant i determina 
obrir converses per derrocar Albiol
PSC, CiU i ICV-EUiA començaran dilluns a 
buscar el riu que desemboqui en una moció 
de censura a l’actual alcalde del PP, Xavier 
Garcia Albiol. Ja fa unes setmanes que so-
cialistes i ecosocialistes es van posicionar 
a favor d’asseure’s a negociar la viabilitat 
d’una alternativa de govern, però faltava 
el pas definitiu dels convergents, que ahir 
van encendre la llum verda que deixa pas 
al procés de diàleg. Després de madurar i 
sospesar molt la conjuntura política, i fins i 
tot realitzar una enquesta entre ciutadans de 
Badalona, la federació nacionalista consi-
dera que el bloqueig de l’executiu local, que 
ni tan sols podrà aprovar els pressupostos 
de 2013, i la ingovernabilitat a la qual està 
sotmesa la ciutat insten a endegar la nego-
ciació amb la resta de grups de l’oposició 
per cercar un govern “de transició” que 
hauria de fer un canvi de rumb radical res-
pecte de la gestió del PP. La primera pro-
posta sobre la qual volen començar a cons-
truir un futur acord amb PSC i ICV-EUiA és 

que el possible nou alcalde/essa no sigui el 
cap de llista de cap de les tres formacions, 
sinó una persona “de perfil de gestió tècni-
ca i d’alcaldia de transició en un moment 
excepcional”. Encara que no han volgut do-

nar noms, un dels que ahir es filtrava era el 
de Mercè Rius. La regidora apareixia en un 
text del blog de Ferran Falcó que després 
fou esborrat. Pronòstics apart, el líder local 
de CiU, Ferran Falcó, creu que l’única for-

ma de derrotar el fort “populisme” d’Albiol 
és creant un projecte que il·lusioni la ciutat, 
amb cares noves i una forma de fer total-
ment diferent al que s’ha vist fins ara; fugir 
de la divisió i que, a les eleccions de 2015, 
la gent no voti en contra de res, sinó a favor 
d’una idea consolidada. Falcó va propasar 
ahir deixar de banda les crispacions i di-
ferències partidistes per tornar a treballar 
colze a colze, com en els primers ajunta-
ments democràtics; impulsar idees potents 
que arribin a la gent, tenir la política de ca-
rrer i proximitat com a bandera i vertebrar 
una gerència de la Corporació Municipal 
amb menys càrrecs a dedicació exclusiva i 
direcció per tal d’alleugerir l’organigrama i 
les arques locals. El president nacionalista 
local va esclarir, però, que aquest pas no 
porta automàticament a un canvi del go-
vern; Falcó assegura que “això ha de sortir 
molt bé” perquè tiri endavant. En cas que 
així sigui, CiU creu que la moció de censura 
hauria d’arribar abans del mes de maig.

Falcó proposa que el nou alcalde/essa no sigui el cap de llista de cap dels tres partits 

ALBIOL: “ENS VEUREM A LES URNES”
L’actual alcalde, el ‘popular’ Garcia Al-
biol, va exclamar, pocs minuts després de 
l’anunci de Ferran Falcó, que el seu equip 
governarà fins el darrer dia, ja sigui fins la 
moció o fins 2015, de la mateixa forma que 
fins ara. Albiol considera que la ciutat “fu-
ciona raonablement bé” i ha comparat un 
possible govern a tres bandes a Badalona 
amb el Tripartit de Catalunya. També ha 
demanat a CiU que posi seny i responsa-
bilitat. “Si els perdedors es posen d’acord 
i tiren endavant la moció, ens veurem a les 
urnes el 2015”, va sentenciar.

· Proposen una persona de  
 perfil “tècnic” com a   
 alcalde de “transició” 
· Encara que no volen dir  
 noms, tot apunta a que  
 l’aposta de CiU serà la   
 regidora Mercè Rius

LA IDEA DE CIU

se’n pot donar. Respecte la proposta d’una 
alcaldia tècnica i de transició, Sagués ma-
nifesta que el més important és definir les 
polítiques i prioritats que s’han d’impulsar 
i com s’han d’impulsar, i després decidir 
qui ha d’encapçalar el projecte. El líder lo-
cal de la coalició creu que s’ha d’apostar 
per polítiques trencadores a nivells que no 
s’hagin donat els darrers anys.
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Continua la mala ratxa en les llistes 
d’ocupació badalonines un cop co-
mençat el mes de març. Febrer ha deixat 
a 69 persones més sense feina a Bada-
lona i la xifra total ja arriba a les 23.834. 
L’augment d’aquest segon mes de l’any, 
això sí, ha estat molt inferior a la cres-
cuda del gener, que, molt afectada pel 
final de la campanya nadalenca, va fer 
perdre el seu lloc de treball a quasi 500 
persones. El febrer de 2012, el nombre 
d’aturats va créixer en 375 persones, 
ritme molt superior al d’enguany. Sí que 
hi ha hagut una escletxa de llum a la 

L’atur arriba a les 23.834 
persones després de 
sumar 69 més el febrer

Fa uns dies, la Justícia admetia a tràmit una 
nova querella que esquitxa l’Ajuntament de 
Badalona. Els dos comerciants de Sant Roc 
que van denunciar el regidor tránsfuga Da-
vid Gómez i l’excoordinador Antonio Cortés 
per presumpta extorsió han tornat a interpo-
sar una demanda, aquest cop per prevarica-
ció, contra el propi Gómez, un agent de la 
Guàrdia Urbana i un tècnic municipal. Els 
dos botiguers els acusen d’haver tancat els 
seus comerços, el gener de 2012, sense cap 
motiu. La història es remunta a una batu-
da policial que va tenir lloc al carrer Xile, a 
Sant Roc i Sant Adrià, a principis de 2012, 
en la qual es van precintar diferents locals i 

L’Ajuntament, esquitxat per una 
nova querella de comerciants

  Asseguren 
que se’ls hi va 
tancar els seus 
locals de forma 
premeditada

  Acusen l’edil 
trànsfuga, un 
policia i un tècnic 
municipal

es van obrir actes i denúncies administrati-
ves. L’advocat dels dos denunciants, Rafael 
Mendoza, considera que els tancaments 
“estaven previstos” i que a la batuda es va 
buscar qualsevol motiu per poder dur-los 
a terme. La prova d’això, diu, és que, dies 
després, els tècnics de Disciplina Urbanísti-
ca no van corroborar ni signar els informes 
i els establiments van poder tornar a obrir. 
Des del govern municipal de Badalona in-
diquen que aquella operació es va engegar 
a requeriment dels Mossos d’Esquadra i de 
forma conjunta també amb el Cos Nacional 
de Policia i la Policial Local de Sant Adrià, 
arran de les nombroses queixes veïnals i 

la quantitat d’infraccions que acumulava la 
zona. Fonts oficials asseguren que alguns 
dels locals, entre ells els dos dels comer-
ciants denunciants, van haver de ser precin-
tats cautelarment per faltes administratives. 
L’exregidor del PP David Gómez, per la seva 
part, creu que aquesta querella és un intent 
d’aprofitar “el corrent per guanyar immunitat 
al carrer Xile” i que no és lògic que arribi 
més d’un any després. Gómez explica que 
l’operació es va consensuar i organitzar en-
tre els dos ajuntaments i diferents cossos 
policials i que, en qualsevol cas, ell estava 
present coma regidor de districte, però no 
tenia cap poder de decisió.

població veïna de Santa Coloma. Com 
si d’un peix que neda contra corrent es 
tractés, l’atur colomenc ha baixat en 161 
persones, amb la qual cosa hi ha un 
total de 13.732 persones sense feina. 
El nombre de ciutadans que han trobat 
treball és pràcticament el mateix que al 
desembre, quan la desocupació va dis-
minuir en 181 persones. Sant Adrià, en 
canvi, no s’ha vist tant ben tractada pel 
mes de febrer, que ha deixat al seu pas 
un creixement de l’atur de 69 persones. 
Ja són 3.963 els adrianencs i adrianen-
ques sense feina.
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Entitats culturals reivindiquen 
les cases de pescadors 

Fa cosa d’un mes, el Ple municipal decidia 
treure les cases de pescadors dels carrers 
Sant Llorenç i Santa Anna del catàleg de 
béns culturals d’interès local, per causa de 
ruïna, i enderrocar-las. La notícia es va re-
bre amb indignació a alguns sectors de la 
ciutadania; ara, alguns d’ells, volen posar 
de manifest el seu desacord. Òmnium Cul-

tural, La Sargantana i l’Associació de Veïns 
del Centre han organitzat per a aquest dis-
sabte, 9 de març, un acte per reivindicar 
els béns cultural de la ciutat. Proposen a 
tothom que vulgui passar per les cases de 
pescadors, des de les 11 fins les 13.30h, 
per fer-se una foto amb aquest patrimoni 
que aviat no hi serà. També realitzaran una 

recollida de firmes per altres béns culturals 
de la ciutat. Amb aquest esdeveniment, les 
tres entitats volen qüestionar l’eficàcia del 
catàleg de béns i treure a debat si caldria 
revisar-lo, actualitzar-lo i modificar-lo per-
què no es torni a donar la situació de les 
cases de pescadors, abandonades cons-
cientment pel seu propietari. 

Organitzen una sessió de fotos per recordar el vell patrimoni
Els emprenedors i treballadors autònoms 
de Badalona podran acollir-se a partir d’ara 
a un descompte del 57 per cent respecte 
al preu actual de l’aparcament en parkings 
municipals. D’aquesta manera, el preu 
reduït serà de 0,99 euros quan la tarifa 
actual és de 2,30 euros. Aquesta mesura 
s’aplicarà als aparcaments municipals 
de Pompeu Fabra, El Viver, Manuel Valls 
i Quevedo. Per poder accedir-hi, els em-
prenedors i treballadors autònoms han 

Autònoms i emprenedors 
pagaran un 57% menys 
als ‘parkings’ municipals

d’omplir una sol·licitud i presentar una 
fotocòpia del NIF de l’empresa i docu-
ments acreditatius d’estar al corrent de 
pagaments. La prestació del servei es farà 
a través de la lectura digital de la matrícula 
del vehicle del beneficiari, que servirà per 
aplicar automàticament el preu amb des-
compte i amb el pagament domiciliat en 
un compte bancari. Cada client rebrà una 
factura mensual amb l’import acumulat on 
s’especificaran els aparcaments efectuats. 

Cau una xarxa il·legal 
que piratejava televisió 
de pagament a Badalona
La Policia Nacional ha desarticular una 
xarxa que piratejava canals de televisió de 
pagament a Badalona. Durant l’operació 
han estat arrestades vuit persones com 
a presumptes responsables de distribuir 
il·lícitament el senyal a 1.600 usuaris 
potencials, entre domicilis i establiments 
públics. Els detinguts havien instal·lat 
centenars de quilòmetres de cable sense 
llicència municipal i sense complir les 
condiciones mínimes de seguretat. Es 
calcula que podrian haver obtingut uns 
beneficis d’uns sis milions d’euros durant 
els darrers deu anys. La instal·lació del 
cablejat s’estenia per la pràctica totalitat 
de la zona de La Salut i Llefià a través 
de centenars de quilòmetres de cable, 
el manteniment del qual el realitzava un 
grup de personas que també cobrava per 
prestar aquest servei. Entre els clients 
hi havia 10 bars de la població. Quan la 

Una persona resulta greument 
ferida en un incendi a La Salut

Els incendis han tornat a ser notícia aquesta 
setmana a Badalona. Un habitatge del barri 
de La Salut va ser afectat dimarts per un in-
cident que va deixar un ferit greu. Els Bom-

bers de la Generalitat, amb sis dotacions, 
van haver d’actuar al primer pis del número 
29 del carrer Nàpols, després de rebre un 
avís d’incendi a les 9.18 hores. Una estufa 

elèctrica de la vivenda es va cremar i les 
flames es van propagar cap a una manta 
i un cobrellit d’una de les habitacions de 
l’immoble; el fum es va escampar per tot 
el pis. La ràpida actuació dels cossos de 
seguretat, no obstant, va propiciar que la 
situació estigués controlada en poc més 
d’un quart d’hora. A causa de l’incendi, 
però, dues persones van resultar ferides. 
Una d’elles, un home d’edat avançada, va 
quedar en estat crític, amb cremades a qua-
si la meitat del seu cos, i va ser traslladat a 
l’Hospital de la Vall d’Hebrón de Barcelona. 
L’altra va resultar ferida lleu per inhalació 
de fum i va ser evacuada a l’Hospital de 
Can Ruti. Al dia següent, dimecres, era un 
pis molt proper, al carrer Juan Valera, on 
es tornava a donar un ensurt. Un endoll 
de la vivenda es va cremar i va afectar una 
finestra situada molt a prop. Els bombers 
s’hi van desplaçar ràpidament, encara que 
tot va quedar en un petit accident domèstic 
sense ferits ni gaires danys materials.

  Dissabte al 
matí, tothom s’hi 
podrà fotografiar

  Òmnium, La 
Sargantana i l’AVV 
Centre qüestionen 
el catàleg de béns

policia va ser informada d’aquesta xarxa 
de distribució de televisió de pagament 
va contactar amb els titulars dels canals 
pertinents, que van confirmar que no 
existia cap xarxa d’aquestes dimensions 
a Badalona. Tampoc els bars implicats 
disposaven dels contractes legals amb 
els esmentats distribuidors. Després 
d’indagar per la zona, els investigadors 
van identificar i localitzar el màxim res-
ponsable de la xarxa. Després, amb motiu 
del partit d’anada de la semifinal de la 
Copa del Rei, entre Madrid i Barcelona, 
el cos de policia va engegar un operatiu 
per comprovar quins establiments eme-
tien els continguts sense autorització. A 
través d’aquest procés es va trobar també 
els dos domicilis on hi havia les capçale-
res tècnicques, els amplificadors i modu-
ladors de senyal, maquinària base de la 
distribució a gran escala.
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Torna la fira del consum sostenible i 
ecològic: Badaterra, el 15, 16 i 17 de març

  Els pescadors 
locals oferiran 
un dinar mariner 
amb productes 
autòctons: pop 
amb patates

  15 restaurants 
badalonins units 
sota el nom 
de ‘Forquilla 
Badaterra’ porten 
un vermut artesà

Badaterra, la fira del consum respon-
sable, sostenible i ecològic torna els 
propers 15, 16 i 17 de març al centre 
de Badalona amb una extensa repre-
sentació d’expositors especialitzats i un 
nodrit programa d’activitats per a tota 
la família. Durant tres dies, amb accés 
lliure per tots els assistents, la plaça de 
Pompeu Fabra es convertirà en un espai 
de referència per conèixer de primera mà 
botigues i empreses especialitzades en 
alimentació ecològica i teràpies alterna-
tives, tant locals com d’altres parts del 
territori. Hi participaran, entre d’altres, 
representants dels col·lectius Som Ener-
gia, el Projecte Ovella Xisqueta, Som lo 
que sembrem, la revista digital Ets el que 
menges i el col·lectiu de reciclat artístic 
Drap Art, que comptarà amb una repre-
sentació d’artistes europeus.
Badaterra 2013, organitzada per 
l’empresa badalonina EvidentEvents, 
posa una atenció especial en la gastro-
nomia local. Per això, hi haurà lloc per 
a la Confraria de pescadors de Badalo-
na, que el dissabte 16 oferirà un ‘Dinar 
mariner’ amb productes i recepta local: 
pop amb patates a la badalonina. A més, 

aquest any una quinzena de restaurants 
badalonins se sumen a la fira, aplegats 
sota el nom de ‘Forquilla Badaterra’, amb 
una proposta especial per als assistents 

de la fira: un ‘vermutet’ artesà i un aperi-
tiu de la terra. El programa també propo-
sa activitats infantils i familiars, com ara 
els tallers per fer nius d’oreneta i sor-

tides amb el Quetx ciutat de Badalona, 
un històric veler recuperat al 2011, per 
a l’albirament i el reconeixement d’aus 
marines del litoral.

La plaça Pompeu Fabra acollirà infinitat d’expositors d’alimentació ecològica 
Un dels establiments del Centre Co-
mercial Màgic Badalona va patir la nit 
de divendres a dissabte un petit incendi 
després que es cremés una de les seves 
resistències. El foc, produït poc abans de 
la 1 de la matinada a una perfumeria dels 
grans magatzems, va destruir l’aparell de 
la calefacció del local. El sistema contra 
incendis va saltar ràpidament i va apagar 
el foc, però també va inundar el local i la 
seva més inmediata rodalia. En arribar 
les set dotacions de bombers, l’incendi 
s’havia extingit, però van haver d’ajudar a 
treure l’aigua de l’establiment. Els desper-
fectos causats, tot i ser minsos, van ser 
produïts més per l’aigua i la humitat que 
no pas pel foc.

Un local del 
Màgic, afectat 
per un petit 
incendi
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        LA PRÈVIAUCAM MURCIA - FIATC MUTUA JOVENTUT

24a Jornada Acb. Palacio Municipal de los Deportes (7.300 espectadors).  Diumenge 12:00 per Orange Arena, Popular Murcia TV i Ràdio B (94,4)

Nou tren cap al Play Off

El Fiatc Joventut té diumenge (12h), a 11 
jornades per acaba la lliga, un nou tren per 
ser als Play Off. No serà l’últim, però si un 
dels menys complicats d’agafar. Després 
de visitar el Múrcia, només jugarà contra 
3 equips que ara mateix no són entre els 8 
primers. En busca d’un triomf vital per se-
guir pensant en els objectius que reclama-
va Maldonado fa unes setmanes, la Penya 
no s’ha centrat tant en el seu rival, sinó en 
corregir els errors de les últimes dues jor-
nades. Els verd-i-negres han encaixat 88 
i 92 punts contra el Manresa i el Fuenla-
brada, equips de la seva lliga. A més, en 

MATT GATENS

JOE RAGLAND

ANDRÉS MISO

jOSE ANGEL ANTELO MARCUS LEWIS

UCAM MURCIA
Entrenador Oscar Quintana

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

MOSES EHAMBE

COREY FISHER

ÀLEX BARRERA

TONY GAFFNEY TAPH SAVANE

ambdós partits ha començat a competir 
massa tard. Aquest ha estat l’argument 
més repetit en l’exercici d’autocrítica que 
ha fet el vestidor, que ha passat per davant 
de les declaracions pel nefast arbitratge. 
Varis jugadors coincidien en dir que no 
hi ha excuses i que si l’equip pot jugar al 
nivell de l’últim quart, ho ha de fer abans 
i s’estalviarà errors arbitrals d’última hora. 
Del problema defensiu n’han parlat Ventura 
i Maldonado, coincidint que si el partit va a 
90 punts, la Penya tindrà menys possibii-
tats de guanyar. “Anar a un partit a molts 
punts ens obliga a estar molt encertats, i 

nosaltres anem molt a ratxes”, ha explicat 
senzillament Maldonado. El Múrcia, com 
el Valladolid i el Manresa quan van jugar 
contra la Penya, ve de perdre contra el Ba-
rça i el Madrid. “Tindran la sensació de que 
arriba un equip de la nostra lliga”, diu Mal-
donado que creu que “han trobat l’equilibri 
i una bona situació. “Estan millor qua quan 
van venir a la primera volta”, ha sentenciat.

Dels 11 equips 
contra els que ha 
de jugar la Penya, 
només 3 van per 
darrere a la lliga

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

Jornada actual

Classificació

  Equip  G P

 1 Real Madrid 22 1
 2  Baskonia 19 4
 3 Bilbao 14 9 
 4  Barça 14 9
 5  Gran Canària 14 9
 6  València 13 10
 7  Cai 13 10
 8  Estudiantes 12 11
 9  Fiatc Joventut 11 12
 10  Obradoiro 11 12
 11  Unicaja 11 12
 12  Múrcia 10 13
 13  Canàries 9 14
 14  Valladolid 9 14
 15 Cajasol 9 14
16  Fuenlabrada 7 16
 17  GBC 5 18
 18    Manresa 4 18

Resultats darrera jornada

València- Cajasol                   66-72
GBC- Manresa                    94-90
Fiatc Joventut - Fuenlabrada                  86-92
Barça- Baskonia 67-69
Obradoiro - Cai 72-64
Unicaja - Bilbao                   63-59
Madrid - Múrcia                   86-69
Gran Canària - Canàries 78-70
Estudiantes - Valladolid 77-80

Foto: Charly Mula - EFEDOS
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Guillem Vives va 
guiar l’equip en 
atac i en defensa 
i va acabar amb 
27 punts, 34 de 
valoració i anotant 
cistelles claus

El Prat guanya i depèn 
d’ell mateix per tenir el 
factor camp al Play Off

El Prat, novament sense Barrera, es va des-
fer de l’Aurteneche de Vitòria i depèn d’ell 
mateix per tenir el factor camp a favor en 
totes les eliminatòries del Play Off. Guillem 
Vives va ser l’heroï del partit anotant 27 
punts per 34 de valoració. 11 punts seus al 
primer quart i 6 al segon, van permetre que 
el Prat marxés amb avantatge al marcador 
(41 a 32). Un nou triple a la represa po-
sava la màxima (48 a 35) i quan més ajus-
taven l’electrònic els bascos (52 a 51) en 
va clavar un altre que seguit d’un d’Homs 
van acabar decidint el partit. Els potablava 
jugaran dissabte (19h) a la pista de l’Àvila.

Valters (13), Cortaberria (12), Feldeine 
(29), Mainoldi (4), Kurz (18) -cinc inicial- 
Sené (3), Vega (8), Colom (4), Laso (-), 
Sànchez (1), Muñoz (-).

86
Fisher (25), Barrera (6), Ehambe (-), Gaff-
ney (24), Savané (13) -cinc inicial- Trias 
(6), Llovet (2), Quezada (-), Oliver (8), Ven-
tura (-), Tomàs (2).

FIATC JOVENTUT 

92

FUENLABRADA

Els àrbitres rematen els 
errors anteriors de la Penya 

La Penya va perdre contra el Fuenlabrada 
pels errors que va cometre del minut 1 al 
30. Després, com va passar a Manresa, va 
treballar per agafar la remota opció d’entrar 

Els representants 
de la Penya 
brillen al Jordan 
Brand Classic 
De divendres a Diumenge es va celebrar a 
les instal·lacions del Barça el Jordan Brand 
Classic, un event que reuneix els millors 
cadets d’europa i els millors entrenadors 
de formació. La Penya va estar representa-
da per Álvaro Reyes a la pista (també va ser 
convocat Xabi López però va ser baixa per 
lesió) i el tàndem del júnior, Paco Redondo 
i Dani Miret, a les banquetes. Els tècnics 
verd-i-negres van guanyar la competició 
de 5 contra 5 i van poder dirigir un dels 
equips de l’All Star. Reyes va ser escollit 
entre els 20 per disputar el partit de les es-
trelles en el que va fer 6 punts.

Foto: ACBtv

en el partit, i quan tenia la feina gairebé feta, 
els àrbitres van cometre un error més gran 
del que es pensaven en un primer moment. 
A 55 segons pel final, i amb el 84 a 86 en 
el marcador, els col·legiats van xiular una 
falta molt rigorosa de Fisher sobre Valters 
quan la pilota estava aturada. De fet, si 
s’havia de senyalitzar alguna situació era el 
bloc de Kurz, que va ser totalment il·legal. 
Quan l’àrbitre es disposava a donar dos tirs 
lliures perquè la Penya estava en bonus, 
els seus companys van haver de recordar-
li que si la pilota no està en moviment, 
s’enten que no hi ha intencionalitat, que era 
antiesportiva i que s’havia carregat el partit. 
Maldonado va muntar en còlera i va rebre 
una primera falta tècnica seguida d’una 
segona i l’expulsió quan havia demanat el 
temps mort. Un cop finalitzat el partit, el 
tècnic verd-i-negre va dir estar penedit de 

Jugadors RECOMANABLES
1.- Van Rossom. Segueixo confiant en els bases del Cai.
2.- Vassileiadis. Torna a estar fort. Feldeine també és bona opció.  
3.- Kurz. 20,18 i 24 amb un preu temptador.

Jugadors a EVITAR
1.- Sergio Rodriguez. Jugapocs minuts per tindre’l
2.- Kirksay. Valorant per sota el seu preu. Navarro, massa risc.
3.- Mensah-Bonsu. Molta qualitat i expectatives, 
però esperaria.

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

la situació però no del que havia dit. Abans 
la Penya, un equip que pretén defensar la 
línia de 3, havia rebut 11 triples.

Queden només 11 jornades per acabar 
la lliga ACB i ja es comença a parlar de 
descensos i d’ascensos. Si en el capítol 
de quins equips es classifiquen per Euro-
lliga i quins per Eurocopa ja és complicat, 
en el tema de descensos és denunciable. 
D’aquí a sis jornades ja coneixerem un 
dels equips que pujarà de la LEB Or. O 
quin club esportivament haurà aconse-
guit el repte de l’ascens. Tot apunta a què 
serà el River Andorra de Joan Peñarroya 
i de l’exPenya Dimitry Flis i el badaloní 
Marc Blanch. Però pujarà? El director ge-
neral de l’ACB Beto Agustí diu que ja han 
parlat i sembla que hi ha predisposició. 
Sembla que també també en té el Burgos, 
el segon classificat però veig improbable 
que un club on les oficines de l’entitat hi 
treballen dues persones tinguin els sis 
milions d’euros (cànon més pressupost) 
per pujar. M’agradaria molt pel tècnic 
Andreu Casadevall. Però a banda dels 
ascensos, vull denunciar el cas del Va-
lladolid. Tal i com va i gràcies a Nacho 
Martín i els catalans Román Montañez, 
Jordi Grimau o David Navarro l’equip ja 
ha sumat vuit victòries i en té quatre més 
que el Manresa. Però aquesta setmana 
els manresans tenien fitxat al base argentí 
Antonio Porta. Però es va fer enrere per-
què va rebre una oferta del Valladolid que 
li pagaven el doble!!! I ha fitxat per l’equip 

L’Andorra, a un pas de l’ascens i el 
Valladolid, a un pas de quedar-s’hi  

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

castellà. Com pot ser? Si resulta que el 
Valladolid no paga als seus jugadors! 
Tal és així que Uros Tripkovic va marxar 
al Fenerbache, Edgar Sosa i Mohammed 
van marxar cansats de no cobrar la nòmi-
na, Othello Huner (la referència de l’equip) 
és als Estats Units després d’esgotar-se-li 
la paciència i Alex Renfroe -a la foto- va 
ser traspassat al Brose Baskets alemany 
perquè, a sobre, si no pagava no podia 
marxar de Valladolid tot i que no cobra-
va al dia. D’altres jugadors com Grimau 
cobren del Múrcia, que el té cedit. I Mon-
tañez, Navarro, O’Leary, Ewing... aguanten 
per fer-se un lloc a l’ACB. El Valladolid, 
recordem, fa un any no va jugar l’inici de 
lliga perquè la FIBA no li donava el trànfer 
de jugadors per una denúncia per impa-
gament de Barnes. Fins quan durarà això? 
No es pot permetre.

Foto: C.B Prat



C.F. Badalona
Crístofer Fernàndez - redaccio@diaridebadalona.com 

11Núm. 384
Del 08/03 al 14/03/2013

Classificació 2a B GRUP 3

 MALLORCA B - CF BADALONA LA PRÈVIA

31ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - 10/Març/2013 a les 12.00 - Son Bibiloni - Àrbitre: Domínguez Cervantes (col·legi andalús)

L’assignatura pendent de tornar a vèn-
cer al Camp del Centenari el Badalo-
na ja la té doblement aprovada. Ara, 
l’objectiu és el d’aconseguir també 
guanyar a domicili per complementar 
els bons resultats com a local.  Aquest 
diumenge és una ocasió perfecta per a 
fer-ho. L’equip visita a un Mallorca B 
en hores baixes, al qual deixaria en una 
situació d’extrema alarma si el superés. 
Els tres punts valdrien doble en aques-
ta jornada: el  Badalona s’allunyaria 

va no va acomplexar-se contra un 
dels millors del grup. Aquesta ha de 
ser l’actitud a mantenir per superar 
diumenge a un Mallorca B moix, que 
va veure com diumenge trencava una 
bona ratxa de dos triomfs consecutius 
caient de manera contundent contra el 
Nàstic.

de manera pràcticament definitiva de la 
zona de descens directe i a més inhabi-
litaria que el filial mallorquinista tingués 
opcions de retallar els actuals vuit punts 
que els separen de l’equip d’Albert Càma-
ra. És a dir, a més de sumar, el Badalona 
aconseguiria fer restar a un dels inquilins 
de la cua. 
Fa tres mesos de la darrera victòria ba-
dalonina a domicili. Va ser al camp del 
Llagostera, per 0-2. Des de llavors, els 
problemes generals de l’equip s’han 

agreujat a domicili. Sobre quinze punts, 
el Badalona només n’ha sumat un. Els 
últims quatre partits com a visitant han 
acabat en derrota. L’equip és massa ten-
dre en les seves sortides. Però el darrer 
partit contra L’Hospitalet va fer albirar un 
possible canvi de tendència. El Badalona 
va fer un partit més que correcte, en què 

MALLORCA B
Entrenador Miquel Soler

Campins

Páez

Abdon

Javi

Nico Capó

Mateo
Pablo Víctor

Yeray

Marc

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Yagüe

Cortés Bueno Abraham

Xavi M. Javi Moreno

Sobregrau Pelegrí Jerson Bermudo

Marcos

Una victòria per deixar enfonsat 
a un rival directe per la salvació

Un solitari gol 
d’Abraham serveix 
per superar al cuer 

El cos tècnic 
torna a apostar 
per l’esquema 
amb dos puntes

Camp del Centenari
 Marcos Fons

Sobregrau  Calonge
Pelegrí Caio
Pablo Gallardo  Óscar

 Bermudo Salas (Ángel 86’)
 Borja (J. Moreno 79’) Contreras (Moya 68’)

Xavi Muñoz  Tomás
Abraham López
Cortés (Gabri 55’) Forteza

 Bueno (Quintillà 62’)  Tito (Noceras 46’)
Yagüe   Paco Plata

Albert Càmara Tomeu Pons
Àrbitre:Ortiz Arias
GOLS: 1-0, Abraham (minut 11)
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BADALONA                    BINISSALEM

El Badalona va voler abatre al cuer des 
del principi, va intentar noquejar-lo 
ràpidament per no donar-li marge per 
aixecar-se. L’estratègia semblava estar 
sortint de manera mil·limètrica. Els de 
Càmara, molt endollats, totalment en-
tregats a la voluntat de decidir el duel 
el més ràpid possible, van trobar en 
el gol d’Abraham la culminació a la 
seva fulgurant sortida. Però un gol era 

insuficient. Amb tan reduït marge no 
era possible deixar d’intranquil·litzar-
se pel que restava de matx. Pelegrí va 
tenir en els seus peus l’ocasió perfecta 
per fer el 2-0, en un penal que el cen-
tral va fallar. La incapacitat badalonina 
per tancar el partit en la primera part 
va donar esperances al Binissalem en 
la segona. Els balears van millorar les 
seves prestacions i van ser més domi-
nadors, aconseguint arribar amb perill 
constant a l’àrea escapulada. Però el 
perill va ser imprecís i l’empat no va 
arribar.

Amb els nous reforços, sembla que el 4-3-
3 que durant la primera part de la tempo-
rada va ser la tàctica dominant en el Bada-
lona ha passat definitivament a la història. 
Ara, l’equip ha trobat el seu millor joc i re-
sultats favorables jugant amb dos jugadors 
avançats. Aquest esquema ja l’havia provat 
el cos tècnic amb Gabri i Bueno junts, però 
no va acabar de sortir. Amb Yagüe com a 
company ofensiu de Bueno, l’equip genera 
més perill ofensiu, combina amb celeritat i 
alhora no pateix massa en defensa. 

Resultats 30a Jornada

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

  Equip  PTS GF GC

 1. Huracán 56 37 18
 2. Olímpiec 56 30 17 
 3. Llevant B 55 45 30
 4. L’Hospitalet 53 47 21
 5. Alcoià 52 40 25 
 6. Sant Andreu 46 27 23
 7. Reus 41 35 35
 8. Vila-Real B 37 39 37
 9. AE Prat 37 26 26
 10. València B 37 35 38
 11. Ontinyent 37 26 32
 12. Nàstic 36 35 24
 13. Atlètic Balears 36 27 28
 14. Llagostera 35 36 35
 15. Espanyol B 34 30 33
 16. Badalona 34 25 26
 17. Oriola 28 22 30
 18. Constància 26 20 34
 19. Mallorca B 26 21 40
 20. Yeclano 21 22 46
21. Binissalem 20 15 42

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

Propera Jornada

Sant Gabriel Femení

Una altra jornada 
propícia per sumar
Quatre partits seguits sense perdre, tres 
d’ells acabats en triomf -com diumenge 
passat contra el Sevilla (3-1)-, han fet que 
el Sant Gabriel Femení estigui protagonit-
zant la millor ratxa de la temporada. Cert és 
que aquesta bona línia està coincidint amb 
un calendari ‘assequible’ donada la qualitat 
d’alguns rivals, però això no amaga que el 
Sangra estigui sent eficaç i competitiu en 
tots ells. Així, i amb aquesta ratxa, l’equip 
està aconseguint consolidar les seves op-
cions de jugar la Copa de la Reina a final 
de curs, doncs ja té 5 punts d’avantatge 
respecte el novè classificat i ja ha enxam-
pat al setè. Amb tot, les adrianenques no 
es poden pas relaxar, doncs d’aquí a quinze 
dies començaran a jugar contra els rivals 
més durs. Abans, aquest cap de setmana 
i si la vaga de Iberia ho permet, encara hi 
haurà un matx en què el Sangra sortirà 
com a ‘favorit’. Serà al camp del Collerense 
balear, que no va jugar el passat cap de se-
tmana i que no té cap urgència classifica-
tòria. Amb tot, està en ratxa, doncs ha estat 
capaç de véncer el Rayo i d’empatar contra 
Athletic i Espanyol. 

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 58 69 18
 2.  Atlético Madrid 56 55 12
 3.  Barça 55 66 10
 4.  Llevant 47 38 19
 5.  Rayo Vallecano 41 65 36
 6.  Espanyol 38 30 21
 7.  P. Saragossa 33 48 62
 8.  Sant Gabriel 33 31 36
 9. Huelva 28 32 38
 10. Real Sociedad 26 31 33
 11. Valencia 24 27 39
 12. Levante Las Planas 23 28 39
 13. Collerense 20 33 55
 14. Sevilla 20 25 41
 15. Olivenza 12 21 52
 16. Lagunak 1 7 95

Classificació 1ª Divisió

Jose Carrera
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  Equip  G P

 1 Quart 17 4
 2  Santa Coloma 15 6
 3 Montgat 15 6 
 4  Salt 14 7
 5  Sant Cugat 13 8
 6  Arenys 12 9
 7  Prat B 11 9
 8  El Masnou 10 11
 9  UBSA  10 11
 10  Mollet B 10 11
 11  Barberà 10 11
 12  Mataró 8 12
 13  Natzaret 8 13
 14  Sant Josep 7 14
 15 Figueres 4 17
16  Blanes 3 18

Classificació

UBSA - Prat B                   72-81

Figueres - Natzaret                     81-86

Sant Cugat - Sant Josep                  109-99

Montgat - Salt 87-79

Santa Coloma - Mataró 90-62

El Masnou - Quart                    71-83

Blanes - Mollet B                   65-69

Barberà - Arenys 67-63

Resultats 21a Jornada

 *10/03 -17:30 Natzaret  - El Masnou

  Salt  -  Sant Josep

 Prat B  -  Blanes

 Mataró  -  UBSA

 Arenys -  Santa Coloma

 Mollet B -  Montgat

                                    Figueres -  Sant Cugat

 Quart -  Barberà

Propera Jornada (22)
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Poliesportiu

Els Badalona 
Dracs 
apallissen 
els València 
Giants

Sílvia Cortés (UGE), nova campiona 
d’Espanya i nou rècord estatal

L’atlestime badaloní continua 
d’enhorabona després del nou èxit de 
l’atleta Sívlia Cortés, de la Unió Gim-
nàstica i Esportiva de Badalona. La 
badalonina es va proclamar campiona 
d’Espanya de 200 metres en pista cober-
ta el cap de setmana a Saragossa i con-
tinua fent gran la seva llegenda. Cortés, 
que fa pocs anys que fa aquest esport i 
que va començar perquè la seva filla ho 
feia, no només guanya títols com ha fet 
en els últims anys sinó que cada any su-
pera les seves pròpies marques. L’Unió 
Gimnàstica i Esportiva també va tenir la 
representant Inès Bermejo en el campio-
nat d’Espanya Junvenil en 200 metres 
però no va poder passar de la primera 
eliminatòria.

Morales i Balagué brillen per seguir l’estela 
del Quart i el Natzaret no baixarà directe
Montgat i Santa Coloma són dos dels 
equips que millor juguen i defensen, però 
per ser segon i tercer de vegades cal que 
brillin les estrelles, i aquests dos equips 
en tenen. Al Pla de la Concòrdia, Rubén 
Morales va fer un triple doble (24 punts, 
10 rebots i 10 faltes rebudes) per enfilar-
se als 44 de valoració i guiar el Montgat 
a la victòria contra el Salt, un rival directe. 
A més de guanyar i aconseguir una vic-
tòria més que els gironins, els de Xavi 
Bassas van endur-se l’average i quedarien 
per sobre en un hipotètic triple empat amb 
el Santa Coloma. Així doncs jornada ro-
dona pel Montgat, que va dur la iniciativa 
gairebé tota el partit i va ser millor que el 
Salt tant quan el joc es travava com quan 
anava a molts punts. El primer i tercer 
quart van ser molt ofensius amb Morales 
i Torrent -el màxim anotador de la catego-
ria- com a protagonistes. El segon i l’últim 
van ser defensius i en els que el Montgat 
va marcar la diferència. Primer per deixar 
els visitants en només 9 punts al segon 
quart (39 a 30) i després per etzibar un 6 
a 0 a l’inici de l’últim període que va aca-
bar sent definitiu. L’exhibició de Morales 
va estar secundada per la bona feina de 

Cuesta (18 punts per 23 de valoració) i de 
Camins, que retornava i va ser efectiu amb 
13 punts.
Torna la “Balagué connection” 
Els germans Balagué van tornar a mostrar 
el seu millor nivell per marcar el camí cap 
a la victòria. Més acostumats a decidir els 
partits a la primera volta, quan l’equip no 
estava tant conjuntat, el gran joc que van 
fer -11 triples entre els dos- no va donar 
cap opció al Mataró. Els del Maresme 
només van aguantar el primer intercanvi 
de cistelles (10 a 12), però la pressió a 
tota pista dels colomencs va començar a 
donar fruit abans d’acabar el quart (23 a 
17). Amb el mateix guió, el Santa Colo-
ma va ofegar al Mataró i el va deixar amb 
només 6 punts al segon període. 46 a 23 i 
partit resol. A la tornada dels vestidors els 
mataronins van intentar reduir diferències 
però l’encert exterior dels Balagué va evitar 
qualsevol tipus de reacció i va donar pas a 
un últim quart intrascendent.
El Sant Josep cau en una batalla 
èpica
Els parroquials van disputar-se el triomf 
amb el Sant Cugat durant 50 minuts. 
Després d’una mala primera part, el Sant 

Josep va ajustar la defensa com el dia del 
Montgat i va igualar el partit. Dario po-
dia haver evitat anar a la primera pròrro-
ga però va fallar un tir lliure. Al final del 
temps extra, una penetració seva va forçar 
la segona pròrroga però el cansament va 
ser massa.
El Natzaret allunya el fantasma del 
descens directe
El Natzaret va guanyar a la pista del Figue-
res i ja és a 4 partits i l’average del descens 
directe. Els de Vidal Sabaté van trobar 
l’encert que altres dies els havia mancat 
(11 triples) i amb un 2 a 15 al principi del 
tercer quart van encarrilar la 8a victòria de 
la temporada. El Figueres ho va seguir in-
tentant fins el final però la reacció va arri-
bar massa tard. 
L’UBSA torna a fallar en el partit que 
no toca
Els adrianencs van tornar a caure a casa 
com fa 15 dies i no van poder fer bones les 
dues últimes victòries a domicili. Els de 
Xavi Castillo van haver de lluitar contra 37 
minuts de zona del Prat i quan semblava 
que ho aconseguirien (70 a 67 a 2 min) es 
van desinflar. Els del delta van estar molt 
segurs des del tir lliure per sentenciar.

Els GAP Badalona Dracs estan mostrant 
un nivell molt competitiu aquesta tem-
porada i en la darrera jornada disputada 
dissabte al camp de la Travessera de 
Montigalà els d’Òscar Calatayud van ridi-
culitzar el seu rival per 28-3. Un resultat 
sorprenent si tenim en compte que els 
València Giants arribaven al partit com 
l’equip revelació d’aquesta primera volta 
de la lliga de futbol americà. Els badalo-
nins van ser superiors desde la jugada 
inicial i hi va haver jugades de molt nivell 

pels GAP Badalona Dracs. Després de la 
victòria contra l’equip valencià s’arriba a 
l’eqüador de la competició amb els bada-
lonins en la segona posició amb quatre 
victòries i una sola derrota. L’entrebanc va 
ser al camp dels Pioners de l’Hospitalet 
en una derrota clara. Aquesta setmana no 
hi haurà lliga i els Dracs tornaran a jugar 
el pròxim dissabte 16 de març al camp 
de la Travessera de Montigalà contra els 
Ossos de Madrid. Tot fa preveure que en 
aquesta segona volta tornarà a ser una 
dura pugna entre Dracs i Pioners per la 
primera plaça.
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La Congregació dels Dolors de Badalona 
escenifica el vestiment de la Mare de Déu

La Congregació de la Mare de Déu dels 
Dolors de Badalona organitza una repre-
sentació contemporània per “vestir la Mare 
de Déu”, una solemne tradició en què es 
preparava la talla per presentar-la digna-
ment al poble de Badalona durant els actes 
de cada quaresma i treure-la a la processó 
del dijous sant. Aquest cerimonial de 400 
anys d’antiguitat, que s’havia anat degra-
dant, recuperarà la seva esplendor amb 
aquest acte que inclou teatre, dansa, mú-
sica i poesia. Tant els textos com la música 
i la coreografia han estat creats de nou, 
adaptades al segle XXI, però incorporant-
hi aquells elements antics que encara es 
mantenien. A partir del concepte barroc 
de ‘teatre sagrat’ s’ha preparat una repre-

Últims dies per 
veure l’obra 
de Raquel 
Expósito

Des del 19 de Febrer, el Centre de 
Recursos i Assessorament per a 
les Dones acull una mostra gràfica 
d’obres de Raquel Expósito. Ja de 
ben petita, l’artista badalonina va 
començar a pintar les seves pròpies 
creacions i va participar en concur-
sos de pintura i dibuix infantil. En 
els seus quadres es poden trobar 
influència de pintors catalans com 
Ramon Casas, Santiago Rusiñol i 
Salvador Dalí. La mostra consta de 
diferents sèries i projectes, tant en 
fotografia com en pintura, realitzades 
en els últims quatre anys; es pot visi-
tar fins al 14 de març, quan hi haurà 
una xerrada (10.30h) que servirà 
com a cloenda de l’exposició.

El cinema en català a preu reduït torna a Ba-
dalona, gràcies a la col·laboració del Cen-
tre de Normalització Lingüística (CNL) de 
Badalona i Sant Adrià i l’empresa que ges-
tiona el Megacine al Màgic Badalona. Les 
projeccions, que es van iniciar el passat 12 
d’octubre, emmarcat en el Cicle de Cinema 
Infantil en Català (CINC), de la Generalitat 
de Catalunya, es farà durant tres caps de 
setmana del mes d’octubre i tres del mes de 
novembre, els dissabtes a les 16.15 h i els 
diumenges a les 12.15 h. L’entrada presen-

tant la butlleta costarà 4euros si es compra 
anticipadament i 4,5 euros el mateix dia de 
la projecció. Com a les edicions anteriors, 
les butlletes es repartiran a l’alumnat de to-
tes les escoles i al Servei Local de Català 
de Badalona i Sant Adrià de Besòs, i també 
es poden descarregar des de www.cpnl.cat/ 
gfighudsf hgidsf hugidfhs ugd ghpudfo-
hs guihsuighfioshgdsp hguifsghspguifd 
hsuigsgdfbadalona i www.cpnl.cat/santa-
dria. Consulta les dates i la programació al 
nostre web.

El Teatre Zorrilla, escenari 
de ‘La casa sota terra’

sentació d’espiritualitat i estètica contem-
porànies. A l’esforç dels membres de la 
congregació s’hi ha sumat la participació 
voluntària d’un grup de professionals de 
les diverses arts escèniques. Tot plegat 
farà possible l’estrena del Retaule i misteri 
de Santa Maria vestida de dol, que girarà 
entorn a la imatge de la Mare de Déu dels 
Dolors, situada en un retaule escènic a la 
nau central de l’església. L’acte se celebrarà 
el proper divendres 8 de març, a partir de 
les 20.30h, a l’església de Santa Maria de 
Badalona. L’entrada és lliure. L’any 2006 va 
ser restaurada la talla barroca de la imatge 
de la Mare de Déu dels Dolors de Badalo-
na, que data de 1627 i havia estat malmesa 
pel pas del temps i les processons.

A un mes vista, Badalona comença a es-
calfar motors per rebre el cantant i Dj Juan 
Magan el proper maig al Pavelló Olímpic. 
Aquest dimecres, els fans de l’artista bada-
loní han pogut gaudir de la seva presèn-
cia i emportar-se un autògraf. El hall del 
Centre Comercial Màgic es va omplir de 
joves per fer-se una fotografia amb ell i 
emportar-se un exemplar signat del seu 
recopilatori Electrolatino, El origen. Juan 
Magán va estar acompanyat dels artistes 
de la productora We Love Asere que tam-
bé han  col·laborat al disc, i es va sentir 
molt recolzat per la gent de la seva ciutat. 
L’artista va admetre que es fa estrany tornar 

El Màgic, ple amb la 
visita de Juan Magan

a Badalona i viure aquest èxit, però que és 
una gran il·lusió. Aquest acte forma part de 
les activitats de promoció del concert de 
l’artista del dia 4 de maig al Palau Olímpic 
de Badalona, dins del marc de les Festes 
de Maig 2013, on presentarà la seva nova 
gira mundial El Origen, també amb els ar-
tistes de We Love Asere: Danny Romero, 
DCS, Critika&Saik, CHK, Víctor Magán, 
Surrender Dj’s, Josepo, David Campoy y 
Salgado. L’èxit més destacat de Juan Ma-
gán en l’actualitat és Te voy a esperar, la 
cançó central de la pel·lícula d’animació 
espanyola més taquillera de la història Las 
Aventuras de Tadeo Jones.
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El proper dissabte dia 9 de març el Cen-
tre Cultural l’Escorxador de Badalona, 
al barri de La Salut, serà l’escenari de 
l’espectacle Hannavas: la festa, organit-
zat per la companyia Sarruga Produc-
cions. Amb un segell particular, el grup 
teatral de carrer crea un nou concepte 
de representació, una fórmula amb un 
llenguatge innovador on la part plàstica 
és el més important, jugant amb l’efecte 
visual i el sonor. Transformen els espais 
quotidians en un món fantàstic, incenti-
vant la imaginació, estimulant els sentits 

La mona de Pasqua és una de les tradi-
cions més arrelades a Catalunya i a d’altres 
indrets. Al llarg dels anys, la mona (terme 
que prové del mot àrab munna, que sig-
nifica ‘provisió a la boca’) ha anat variant 
el seu aspecte fins a l’actualitat, en què 
es poden trobar autèntiques obres d’art 
fetes amb xocolata. Per tal d’aprendre’n 
una mica, Òmnium Cultural, dins el cicle 
d’activitats ‘Quedem’, organitza un taller 
amb Àlex Ferrer, un expert pastisser de la 
ciutat, que explicarà la seva experiència al 
seu mateix obrador, a la rambla de Sant 
Joan 59-77, dissabte a les 17 hores.

La Penya Fotogràfica de Badalona exposa 
aquests dies les seves millors instantànies 
al Centre de Cultura de Can Canyadó. 
L’entitat es troba immersa en la seva tercera 
i més important mostra, inaugurada la pas-
sada setmana: Mirades. Un recull de les 
28 millors fotografies sense temàtica fixa 
que tan sols pretén ensenyar la feina de 
l’associació. Es pot visitar a Canyadó fins 
el dia 18 de març, encara que el president 
de l’entitat, Felicià Sabater, explica que els 
hi agradaria fer-la itinerant i portar-la a al-
tres punts de la ciutat. 

La Penya Fotogràfica de Badalona posa 
les seves ‘Mirades’ al C.C. de Canyadó

L’Escorxador es transforma en la 
sabana amb l’espectacle ‘Hannavas’

Òmnium proposa aprendre 
a fer mones de xocolata

del públic i buscant la seva participació 
directa. 
Ara la companyia apropa les seves no-
ves creacions als veïns i veïnes de la 
ciutat on va néixer el 1994 per presen-
tar l’espectacle Hannavas. Després de 
treballar amb figures d’insectes, peixos 
i rèptils gegants, Sarruga s’endinsa en 
la vida dels grans mamífers africans. 
Traslladen la sabana africana al Centre 
Cultural l’Escorxador de Badalona amb 
música en directe. Twiga, la girafa mare, 
la seva filla Sambah, l’elefant Tembo i 

la seva cria, Tembito, principals figures 
d’aquest xou, ja han participat en altres 
esdeveniments com la Cavalcada de Reis 
2013 de Barcelona o la Festa de la Mer-
cè.
La nau 3 de l’Escorxador també acollirà 
l’exposició Procés de creació i pinzella-
des de construcció, a càrrec de la pròpia 
companyia, que s’allargarà fins el proper 
22 de març. Aiximateix, hi haurà una 
zona d’oci on prendre begudes i menjar 
a preus populars.
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