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Des que van començar a plantejar-se una moció de censura, PSC, CiU i ICV-EUiA han esgrimit i exposat múltiples raons per les quals creuen que cal efectuar un canvi de govern

Els 10 pecats capitals d’Albiol al Consistori
La possibilitat d’una moció de censura per 
destronar l’actual alcalde de Badalona, Xa-
vier Garcia Albiol, va arribar al Ple fa mesos 
en boca del líder de CiU, Ferran Falcó. La 
idea va sorprendre, però semblava que es 
tractava d’un distanciament polític dels na-
cionalistes respecte del PP, més que no pas 
una aposta seriosa. Van passar els mesos i, 
del no res, el govern local es va anar cobrint 
de problemes: casos d’irregularitats políti-
ques, càrrecs que actuaven, presumptament, 
fora de la legalitat, transfuguisme d’un regi-
dor, enfrontaments amb sectors de la ciutat... 
La crispació i la imatge negativa de Badalo-
na es va anar conventint, poc a poc, en una 

Pes judicial sobre l’equip de govern
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Arran del repartiment dels pamflets 
que vinculaven immigració i delin-
qüència, Garcia Albiol va rebre diver-
ses denúncies per incitació a l’odi i 
al racisme. La causa va ser arxivada, 
però l’Audiència de Barcelona la va 
reobrir fa uns mesos i l’alcalde del 
PP s’haurà d’asseure a la banqueta 
dels acusats. La Fiscalia de Barcelo-
na i SOS Racisme demanen una pena 
d’un any de presó, una multa de 8.100 
euros i la seva inhabilitació especial. 
El procés judicial li ha valgut a Albiol 
una moció aprovada al Ple municipal 
que demana la seva dimissió fins que 
la Justícia dicti sentència.
El cap de l’executiu, però, no és l’únic 

El principal cavall de batalla del Par-
tit Popular el 2011, i probablement 
l’argument que més vots va aconseguir 
desbloquejar, va ser la creuada contra 
la inseguretat i l’incivisme, professada 
molt intensament a les zones de Llefià, 
La Salut i Sant Roc, sobretot. Aquest 
punt del programa ‘popular’ va assolir 
el seu grau de màxima expressió en 
els fullets que l’actual batlle badaloní 
va repartir amb la líder regional Alicia 
Sánchez Camacho. La campanya a peu 
de carrer vinculava conceptes com “in-
seguretat”, “incivisme” i “delinqüència” 
a la immigració i, més concretament, al 
col·lectiu de gitanos romanesos de la 
ciutat. La cantinela de “Fuera rumanos”, 

D’uns mesos ençà, l’Ajuntament s’ha vist es-
quitxat per diversos casos plens d’irregularitats 
i presumptes il·legalitats que s’han d’acabar 
d’esclarir en els jutjats. El primer va esclatar a 
l’octubre. Un comerciant del barri de Sant Roc 
denunciava el regidor i el coordinador del barri, 
David Gómez i Antonio Cortés, per presumpta 
extorsió. El botiguer explicava que li havien de-
manat diners a canvi de no tancar un dels seus 
establiments al carrer Xile. L’edil Gómez, apar-
tat de les seves competències, va abandonar el 
grup municipal del PP i actualment és regidor 
sense adscripció. A partir d’aquí, es va obrir 
la capsa dels trons i es van desencadenar les 
acusacions creuades entre l’ex ‘popular’ i el que 
va ser el seu govern. Llavors van aparèixer dues 
empreses que exigeixen a l’Ajuntament el paga-
ment d’una vintena d’obres irregulars arreu de la 
ciutat per valor de quasi 800.000 euros de les 

Els diferents casos d’irregularitats i presumptes 
il·legalitats, el ‘cas Gómez, el ‘cas Julia’, han 
deixat aquests últims mesos un degoteig de 
càrrecs que han perdut el seu seient al govern 
del PP i que han minvat les forces de l’equip 
d’Albiol, cada cop més minso i minoritari. El 
coordinador del barri de Sant Roc, Antonio Cor-
tés, aposta personal d’Albiol i principal implicat 
en l’extorsió al comerciant del carrer Xile, va ser 
cessat de forma immediata. La coordinadora de 
La Salut, Julia Sánchez, després del segon cas 
d’obres irregulars i de la presumpta reforma del 
seu habitatge, va ser cessada, tot i assegurar que 
ella mai s’ha aprofitat personalment de diners 
públics. A aquests dos càrrecs s’ha de sumar la 
destitució del coordinador de Participació Ciu-
tadana, Juan Ruiz, a finals de 2011, després de 
tenir un accident mentre conduïa embriac i de 
donar positiu en el control d’alcoholèmia. 
L’intent de destitució més sonat, però, va ser 
el del regidor David Gómez després de la pre-
sumpta extorsió al comerciant de Sant Roc. Al-
biol el va voler apartar de les seves funcions i 
ell, en comptes de dimitir, va abandonar el Partit 
Popular per passar a ser edil sense adscripció 

La gratuitat dels llibres 
de text

ombra massa gran i difícil de controlar per a 
Albiol. A principis d’any, la possibilitat d’un 
canvi de govern va tornar a saltar al terreny 
de joc polític i, des de llavors, els tres grups 
de l’oposició no s’han cansat de repetir les 
causes que han provocat una conjuntura 
social “d’emergència” i  “ingovernabilitat” al 
municipi, de la mà del Partit Popular. Hem 
intentat fer un recull de les principals per 
apropar-les al carrer.de l’oposició no s’han 
cansat de repetir les causes que han provo-
cat una conjuntura social “d’emergència” i  
“ingovernabilitat” al municipi, de la mà del 
Partit Popular. Hem intentat fer un recull de 
les principals per apropar-les al carrer.

La gratuïtat dels llibres de text1

La polèmica més recent i una de les que 
més s’ha parlat, per afectar una important 
quantitat de ciutadans, és la de les ajudes 
als llibres de text. La gratuïtat dels qua-
derns escolars es va convertir en una de 
les promeses bandera durant la campanya 
electoral de 2011. Llavors, la resta de par-
tits ja subratllaven que es tractava d’una 
mesura populista i molt difícil de complir, 
degut sobretot a la ingent partida pres-
supostària que s’hagués necessitat (s’ha 
arribat a parlar de 7-8 milions d’euros). El 
compromís es va anar diluint quant el PP 
va aconseguir l’Alcaldia. Un curs més tard 
del que estava previst, Garcia Albiol anun-
ciava que no hi hauria gratuïtat, sinó aju-
des que oscil·laven entre els 40 i els 105 
euros. La proposta, però, no ha convençut 
ni a grups de l’oposició, ni a centres esco-
lars ni a AMPAs. En conjunt, les crítiques 
ataquen a la desigualtat que implica el 
sistema plantejat pel PP, en el sentit que 

pretenia donar els diners a totes les fa-
mílies amb nens escolaritzats, sense tenir 
en compte el seu nivell econòmic; posen 
de manifest que el pla arriba tard, a mei-
tat de curs, fet que podia complicar molt 
el procés; i qüestionen les formes, degut 
a que els diners anirien a parar directament 
a les famílies, implicant un complex pro-
cediment administratiu. El Ple va rebutjar 
el programa ‘popular’ i proposa fer un nou 
sistema d’ajudes més senzill i pràgmatic, 
seguint l’actual model de socialització de 
llibres que ja es du a terme en algunes 
escoles. La comunitat educativa prefereix 
aquest mètode, que pot arribar a cobrir les 
mateixes quotes d’efectivitat amb menys 
diners (400.000 euros anuals), i assegurar 
així una continuïtat en els anys. El progra-
ma del PP, contràriament, volia repartir de 
cop 1,8 milions d’euros, una partida que 
la Diputació dóna a l’Ajuntament per tot el 
mandat (fins 2015).

afectat per querelles. Altres membres 
del seu equip, els regidors Miguel Ju-
rado, Salvador Lerma i Ramon Riera, 
estan cridats als jutjats per violació de 
domicili, suborn i tràfic d’influències, 
en una disputa que la Hermandad 
Rociera La Esperanza va iniciar fa uns 
mesos. L’entitat acusa l’Ajuntament 
d’haver irromput i haver regirat el seu 
local sense cap autorització ni ordre 
oficial, entre d’altres qüestions. 
La presència de diversos membres de 
l’executiu municipal als jutjats i els ca-
sos d’irregularitats polítiques han anat 
minvant i degradant poc a poc, segons 
l’oposició, la imatge de l’equip d’Albiol 
i de Badalona.

com l’han batejat alguns membres de 
l’oposició, va despertar dures crítiques 
de molts sectors de la societat política i 
civil de la ciutat, que alertaven de la cris-
pació als carrers i del trencament de la 
cohesió veïnal que aquesta ‘guerra’ po-
dia produir. La fòrmula d’Albiol va treure 
un gran rèdit electoral, però també li ha 
causat l’obertura de causes judicials que 
encara es dirimeixen i que demanen la 
seva inhabilitació i pena de presó per 
racisme. Una dada curiosa, més que no 
pas concloent, és que la població de per-
sones d’origen romanès el 2010, segons 
l’IDESCAT, era de 1.018 persones, men-
tre que el 2012 va tancar amb un total de 
1.508, prop d’un 50% més.

Foto: Europapress



Javier Torres - redaccio@diaridebadalona.com

3ReportatgeNúm. 385
Del 15/03 al 21/03/2013

Des que van començar a plantejar-se una moció de censura, PSC, CiU i ICV-EUiA han esgrimit i exposat múltiples raons per les quals creuen que cal efectuar un canvi de govern

Els 10 pecats capitals d’Albiol al Consistori

Retallades molt acusades

Falta de diàleg i acords

Casos d’irregularitats polítiques

Crisis internes en l’executiu ‘popular’

Tensions dins la Guàrdia Urbana

8

10

9

7

6

Des que és al govern, l’equip del Partit 
Popular ha pres diverses mesures de re-
ducció de despeses que han regirat molts 
sectors de la ciutat. La més criticada ha 
estat la reducció de les subvencions per a 
les beques menjador. El número de nens 
i nenes amb aquesta ajuda s’ha reduït a la 
meitat enguany. La comunitat educativa ja 
va avisar al setembre que això provocaria 
un ascens de l’absentisme escolar, que 
s’ha anat materialitzant els darrers mesos 

Una de les crítiques que el president 
de CiU, Ferran Falcó, expressava 
la passada setmana, durant la roda 
de premsa en la qual informà que 
s’encetarien les negociacions per 
a la moció de censura, va ser que 
Albiol ha anunciat als quatre vents 
grans mesures o obres que més 
tard han quedat reduïdes a la míni-
ma expressió i inversions. El fiasco 
més pronuntiat, si més no d’aquest 
darrer any, ha estat el dels pisos de 
lloguer social. A principis de 2012, 
l’Alcalde arribava a un acord amb Ca-
talunyaCaixa per poder gestionar uns 
35 habitatges que l’entitat bancària 
no aconseguia vendre. L’objectiu era 
llogar-los a les famílies més necessi-
tades per uns 200 euros. En molt poc 
temps, es van acumular més de 1.000 

Tant PSC com ICV-EUiA coincideixen en 
assenyalar que una altre de les errades 
d’aquest govern ha estat “menysprear 
la Badalona organitzada”, “trencar amb 
el teixit associatiu i combatre’l”, amb la 
conseqüent fractura que això provoca. El 
cert és que part del moviment associatiu 
s’ha mostrat contrari a les polítiques del 
PP. L’agost passat va tenir lloc un dels 
exemples més il·lustratius d’aquesta 
situació. Des de l’Ajuntament es va 
anunciar que les festes d’estiu locals es 
limitarien a un castell de focs artificials. 
Moltes entitats culturals i de tradició 
catalana es van endur les mans al cap i 
van acabar organitzant, sense ajuda ins-
titucional, dos dies de festa major que 
va demostrar la voluntat i capacitat de la 
societat civil.
El trencament més emfatitzat, però, és 

L’argument que més esgrima l’oposició 
a l’hora de defensar la moció de censura 
és “l’estat d’ingovernabilitat” en el qual 
es troba immersa Badalona. PSC, CiU 
i ICV-EUiA reproven la falta de diàleg i 
de capacitat de consensuar i comunicar 
les decisions importants que mostra el 
Partit Popular, tot i governar en clara mi-
noria. L’any passat, Ferran Falcó (CiU) va 
donar suport als pressupostos ‘populars’ 
després d’acordar una sèrie de mesures 
d’obligatori compliment. Segons el 

Sens dubte, un dels elements més qüestio-
nats durant aquests quasi dos anys de man-
dat. L’aposta de Garcia Albiol per la seguretat 
ha convertit la Guàrdia Urbana en un dels 
pilars del govern, però també en un mal de 
cap en certes ocasions. La més destacada va 
sorgir a principis del passat estiu, quan veia 
la llum una suposada col·lecta il·legal que 
algun agent havia dut a terme entre empresa-
ris de la ciutat. Ràpidament es va assenyalar 
el regidor de Seguretat, Miguel Jurado, tot 
i que ell va assegurar que es tractava d’una 
pràctica habitual d’una associació del cos 
policial per recaptar fons per la festa de la 
Guàrdia Urbana. La pròpia associació ho 
va desmentir i l’oposició va exigir l’obertura 
d’una comissió d’investigació. El PP va de-

a les zones més pobres de la ciutat, degut a 
que l’àpat escolar és (o era) per a molts in-
fants l’únic menjar complet del dia. També 
s’han produït retallades en la teleassistèn-
cia, que va començar a ser de pagament el 
setembre, el tancament del Casal de pares 
i mares, i la supressió en les subvencions 
a casals de joves, degut a que l’Ajuntament 
vol externalitzar el servei. El moviment ju-
venil, però, assegura que l’única intenció 
és atacar el teixit associatiu.

sol·licituds i l’Ajuntament va haver de 
tancar l’aixeta. Mesos més tard, però, 
es va conèixer que bona part de les 
vivendes adjudicades estaven ocupa-
des il·legalment i que, per tant, les 
famílies encara no havien pogut en-
trar a viure, tot i pagar la fiança amb 
antel·lació. Encara avui hi ha pisos 
ocupats. Un acord semblant es va pre-
lligar amb Unnim; es van produir les 
preadjudicacions però, després que 
BBVA absorbís Unnim, la situació va 
quedar enlaire i unes quantes famílies 
més es van quedar penjades. Aquests 
darrers dies, l’alcalde Garcia Albiol 
ha anunciat un nou acord amb Cata-
lunyaCaixa per rebre més vivendes 
buïdes i llogar-les a gent necessitada. 
Els pisos només es donaran, diu, si la 
moció de censura no prospera.

amb el moviment veïnal. Des de la Fede-
ració de Veïns de Badalona les protestes 
no cessen des de fa ja alguns mesos. 
Acusen el govern d’ignorar les associa-
cions de veïns i de no comptar amb elles 
en la consecució de acordar millores 
pels barris. El president de la FAV, Ma-
nolo López, explicava fa unes setmanes, 
en una entrevista a aquest diari, que cap 
entitat veïnal ha rebut les subvencions 
corresponents a 2012, i l’ofec econòmic 
al que estan sotmeses és molt greu. 
López explica que, des que va entrar al 
govern local, Albiol no s’ha reunit mai 
amb representants de la federació d’AVV. 
A principis de febrer, la confederació que 
aglutina totes les associacions veïnals de 
Catalunya va celebrar a Badalona el seu 
consell general, com a mostra de suport 
a la federació badalonina.

convergent, Albiol ha trencat bona part 
d’aquests pactes i, en conseqüència, la 
federació nacionalista va retirar el seu 
recolzament fa ja setmanes. A meitat de 
març, els comptes d’enguany encara no 
s’han cristalitzat i tot apunta a que no po-
dran tirar endavant, fet que suposaria un 
important estat de bloqueig. CiU, a més, 
explica que l’exercici de 2012 ha finalitzat 
amb un dèficit de 12 milions d’euros per a 
les arques municipals, cosa que demos-
tra, diuen, una mala gestió.

que el consistori no tenia coneixement. Albiol va 
fer recaure tota la culpa sobre el regidor trànsfuga 
i va portar el cas a l’Oficina Antifrau; Gómez, per 
la seva banda, assegurava que altres membres 
del govern ho sabien. El passat gener, però, una 
tercera empresa apareixia en escena per dema-
nar el cobrament de 37 obres més, per valor de 
213.000 euros. El més destacat aquest cop, però, 
és que una de les factures corresponien a una 
reforma del pis particular de la coordinadora del 
PP del barri de La Salut, Julia Sánchez. El govern 
local es torna a desmarcar i culpa a David Gómez; 
l’exregidor ‘popular’ assenyalava altres membres 
de l’executiu i assegurava que les obres a casa 
de la coordinadora les havien demanat altres dos 
regidors. En resum, factures en el calaix de la 
Corporació Municipal per valor d’1 milió d’euros, 
a les quals només la Justícia podrà donar verici-
tat o anular.

i deixar el seu expartit amb un seient menys 
al Ple. Des de llavors, en diverses ocasions, 
com per exemple en una entrevista concedida a 
aquest mateix diari, Gómez ha criticat la gestió 
d’un executiu que ell va viure des de dins, ha 
tret draps bruts i ha fet declaracions lapidàries. 
En una d’aquestes afirmacions, va assegurar 
que el regidor Miguel Jurado fou l’encarregat 
d’impulsar la presumpta col·lecta de diners de 
la Guàrdia Urbana i de crear una plataforma de 
recolzament a l’alcalde Albiol.

terminar enviar el cas a l’Oficina Antifrau, que 
actualment analitza la situació. No obstant,  
PSC, CiU i ICV-EUiA van reprovar aquesta 
decisió perquè asseguraven que mancava 
informació. Més enllà de l’assumpte de les 
col·lectes, també anomenat ‘cas Jurado’, tant 
els grups de l’oposició com el Sindicat de 
Funcionaris de Policia (SFP), majoritari dins 
el cos, han denunciat en diverses ocasions 
una gestió “partidista, autoritària i paternalis-
ta” de la Guàrdia Urbana per part de l’executiu 
del PP, amb preses de decisions amb “criteri 
no professional” que han provocat un “tren-
cament intern”. De fet, el propi SFP va pre-
sentar a l’octubre denúncies contra el govern 
municipal per vulneració de drets laborals i 
sindicals 
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ERC, CUP i el moviment 
veïnal recolzen la moció 
de censura a Albiol

PSC, CiU i ICV-EUiA han endegat aquesta se-
tmana les negociacions formals per tirar enda-
vant una moció de censura que aparti a Garcia 
Albiol i al PP del govern de la ciutat. Durant 
més d’una hora, els presidents dels tres grups 
municipals i les seves comitives es van asseure 
per establir el primer contacte, que, en general, 
van valorar “molt positivament”. Les qüestions 
més difícils de tractar i consensuar, però, no 
van sortir a la palestra. La primera trobada va 
servir per posar en comú el diagnòstic que 
l’oposició fa de l’actual situació “d’emergència” 
política i social de Badalona i del canvi que 
s’ha de produir, elements que “uneixen” als 

L’oposició endega les reunions 
per acordar un canvi de govern

tres grups. Les converses no van entrar en el 
terreny de l’Alcaldia. Tant PSC com ICV-EUiA 
insistien en què encara no és moment de parlar 
de càrrecs i que, primer, en properes reunions, 
s’ha de tractar en profunditat el programa d’un 
govern alternatiu. CiU, per la seva banda, ex-
plicava que manté la seva postura de nombrar 
alcalde a algun regidor que no sigui cap de 
llista, però que no es va parlar ni d’aquesta ni 
de cap altre proposta socialista o ecosocialista. 
El líder nacionalista, Ferran Falcó, va admetre 
que la configuració del nou govern i el seu cap 
visible podrien ser el principal escull a superar 
en aquestes negociacions. La federació nacio-

nalista prefereix una estructura de govern “no 
clàssica”, amb un alcalde “de transició” i poc 
presidencialista que delegui responsabilitats 
en altres membres de l’executiu. Com ja dèiem 
la passada setmana, tot apunta a que l’aposta 
convergent serà Mercè Rius, que, com a dada 
anecdòtica, ahir ocupava la cadira de la cap de 
taula durant la primera negociació. Aquesta 
mateixa setmana hi havia programada una se-
gona trobada, encara que, d’ara en endavant, 
es portaran amb discreció fins que el vaixell no 
arribi a port. No es posen data límit, però ad-
meten que en cas que es materialitzés l’acord, 
hauria de ser abans del maig.

ERC de Badalona manifesta que sempre 
ha considerat “un error” deixar governar 
el PP, però que “la realitat i l’actual situació 
d’emergència” han superat les seves expec-
tatives. El líder de la formació a nivell local, 
Miquel Estruch, assegura que l’acord al 
qual es pugui arribar per canviar de govern 
hauria de ser “un gran pacte de ciutat”, amb 
la participació de tota la societat política i 
civil compromesa, amb un tarannà diferent, 
i “no un simple canvi de cadires”. Els re-
publicans creuen que no és moment de 
parlar de futur alcalde/essa, però que el més 
“lògic” indica que hauria de ser socialista. 
La CUP Badalona, per la seva part, també 
dóna suport a la destitució de Xavier Garcia 
Albiol i recolza el caràcter “d’urgència” de 

  La primera 
trobada es valora 
molt bé, encara 
que no s’ha parlat 
d’alcaldia 

  CiU admet que 
l’organigrama de 
govern pot ser el 
principal escull

la situació actual. Consideren que cal una 
“neteja a fons” i que s’executin polítiques 
reals, transparents i que el canvi no esde-
vingui “estèril i continuista”. El portaveu 
de la CUP, Francesc Duran, manifesta que 
“qualsevol persona imputada per corrupció 
ha de quedar fora del govern”. El moviment 
veïnal, aglutinat entorn a la Confederació 
d’AVV de Catalunya i la Federació d’AVV de 
Badalona, celebra que s’estigui estudiant la 
possibilitat d’un govern alternatiu i demana 
que, en tal cas, els nous mandataris mostrin 
una altre sensibilitat. Les entitats veïnals 
subratllen el “menyspreu absolut” d’Albiol 
cap a les AVV i l’activació de polítiques cla-
rament xenòfobes contra el veïnat nouvingut 
d’altres cultures i països.
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L’entitat SOS Racisme ha demanat un any 
de presó per a l’alcalde de Badalona, Xavier 
Garcia Albiol, pel cas dels fullets sobre els 
gitanos romanesos repartits el 2010. La 
petició és la mateixa que la que el fiscal 
de Barcelona va anunciar fa un parell de 
setmanes. L’associació exigeix, a més, una 
multa de 8.100 euros, tot plegat per un de-
licte d’injúries col·lectives per raó d’ètnia o 
per provocació a la discriminació, l’odi o la 
violència per motiu d’origen. SOS Racisme, 
que es presenta com a acusació popular 
en la causa contra Albiol, i la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya van 

SOS Racisme també 
exigeix un any de presó 
per a Garcia Albiol

Els Treballadors i treballadores de 
l’Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol de Badalona han decidit aquesta se-
tmana en assemblea iniciar noves accions 
“com a mostra de rebuig a les retallades 
malmeten dia a dia la sanitat pública i de 
qualitat”.
D’aquesta manera, la plantilla de Can Ruti 
va acordar fer aturades d’una hora, de 8 a 
9 del matí, des de dimecres fins avui, i el 
proper dilluns. Coincidint amb aquestes 

Treballadors de Can Ruti fan 
aturades contra les retallades

  Han fet, des de 
dimecres, aturades 
diàries d’una hora 
i manifestacions al 
‘hall’ principal

  Avui i dilluns 
continuaran, i 
dimarts duran a 
terme una tancada 
de 24h

aturades, els treballadors i les treballado-
res s’han estat concentrant davant les por-
tes del recinte hospitalari. Dimecres, quan 
es va produir el primer capítol d’aquest nou 
cicle de manifestacions, fonts del comitè 
d’empresa van xifrar el seguiment entorn a 
les 500-600 persones.
Tanmateix, l’assemblea va aprovar una 
tancada de 24 hores el proper dimarts 19, 
a la que és possible que s’hi sumin altres 
centres hospitalaris. 

La direcció de l’Hospital Germans Trias 
manté “en tot moment una postura oberta 
a la comunicació amb els professionals 
i a la negociació, en la mesura que sigui 
possible, pel que fa a les seves reivindica-
cions”. En aquest sentit, des del centre ex-
pliquen que tant la passada setmana com 
la present han continuat les reunions amb 
les diferents juntes de treballadors per  tal 
de “minimitzar l’impacte de l’augment de la 
jornada”.

interposar denúncies després que, el 2010, 
l’actual alcalde de Badalona repartís a diver-
sos barris de la ciutat milers de fullets en 
els quals vinculava la inseguretat amb els 
gitanso romanesos. Tot i que el jutjat va ar-
xivar la causa en dues ocasions, l’Audiència 
de Barcelona la va reobrir fa uns meses en 
considerar que els fullets en qüestió poden 
ser “un atac a la dignitat i l’honor” de la 
comunitat afectada. SOS Racisme subratlla 
a la seva acusació que el polític del PP va 
utilitzar aquests “atacs” ètnics per guanyar 
vots, encara que sabia que alguna de les 
afirmacions utilitzades eren falses.
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Badalona guarda un minut de 
silenci per les víctimes del 11M

Un incendi afecta una nau 
industrial del barri de Bonavista
El barri de Bonavista va tornar a viure la nit de 
divendres un nou incendi, després que el bar del 
club de petanca es calcinés fa uns dies. Aquest cop 
va ser una nau industrial situada al carrer Fogars 
Tordera; el foc es va originar a l’altell i va cremar 
ràpidament la brossa que l’empresa hi guardava. 
Les flames es van estendre i van afectar una sèrie 

Badalona va recordar dilluns passat les víctimes de 
l’atemptat del 11 de març de fa nou anys a la xarxa 
de tren de rodalies de Madrid. Durant el migdia, la 
plaça de la Vila va acollir un acte davant una placa 
metàl·lica, situada al peu d’un xiprer, en la que es pot 
llegir: “En memòria de les víctimes del terrorisme a 

de materials i un bidó de benzina de la pròpia nau.
Uns 15 vehicles de bombers es van desplaçar al lloc 
dels fets, prop de la mitjanit, i van trigar una hora en 
extingir el foc. Cap a la 1 de la matinada, els cossos 
de seguretat havien controlat la situació i van donar 
el cas per tancat. Encara s’investiguen les causes 
de l’incendi.

Madrid l’11 de març de 2004”. L’homenatge institucio-
nal, que va comptar amb la participació de regidors de 
govern i d’oposició, va consistir en una ofrena floral i 
un minut de silenci en record de les víctimes. Encara 
a dia d’avui, la masacre continua sent el segon major 
atemptat que ha viscut Europa.
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La pública de Badalona celebra 
la 3a Diada de l’Ensenyament

  Serà una 
jornada amb 
tallers, activitats 
i reivindicació de 
l’escola pública

  Les escoles 
bressol de la 
ciutat acudiran per 
primer any

L’educació pública de Badalona ultima 
aquests dies la 3ª edició de la Diada 
de l’Ensenyament, una jornada plena 
d’activitats creatives i lúdiques orga-
nitzada per AMPAs, mestres, famílies, 
alumnes i direccions. Les escoles 
de primària, algunes de secundària i 
d’educació especial i, per primer cop, les 
escoles bressol, s’uneixen per reivindi-
car la importància de l’educació pública 
el proper diumenge a la Rambla de Bada-

lona, davant de Roca i Pi. Enguany, a més 
dels tallers i activitats que presenten els 
diferents centres, hi ha diverses novetats 
preparades. Hi haurà una carpa audiovi-
sual on les escoles podran desenvolupar 
una presentació per donar a conèixer les 
seves singularitats. Els organitzadors 
posaran a l’abast del públic un llibre de 
desitjos, en el qual es podrà escriure tot 
allò que cadascú voldria per a la seva 
escola. En la part més plàstica de les 

activitats, els assistents podran gaudir 
d’una reconstrucció visual de l’escola 
pública i els efectes de les retallades. El 
punt més festiu i animat l’imprimirà una 
ball-protesta que ha preparat la comuni-
tat educativa i que vol comptar amb la 
participació de tothom. Tampoc faltaran, 
com en les edicions anteriors, els cap-
grossos, gegants i dracs de les escoles, 
així com un cercavila animat per grups 
de percussió.

Diuemenge, la Rambla s’omplirà d’alumnes, pares i professors
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Justo Molinero serà enguany el pregoner de 
les Festes de Maig de Badalona. Aquest co-
municador, nascut a Còrdova l’any 1949 i que 
resideix a Catalunya des de fa 45 anys, manté 
un estrem lligam amb Badalona, una ciutat on 
va viure durant un temps i on encara conser-
va una part important de la seva família. La 
trajectòria professional de Justo Molinero 
en el món de la comunicació va començar 
l’any 1982 quan va fundar Radio Tele-Taxi. 
En l’actualitat, Molinero presideix el Grup 
TeleTaxi, un grup de comunicació que englo-
ba freqüències de ràdio, canals de TV i una 

El comunicador Justo 
Molinero farà el pregó 
de les Festes de Maig

companyia discogràfica. Un estil molt parti-
cular de fer ràdio i la proximitat amb els oients 
són el segell que caracteritza la seva fórmula 
radiofònica. Justo Molinero presenta i dirigeix 
el programa matinal “El jaroteo”, que de di-
lluns a divendres s’emet per Radio Tele-Taxi. 
També presenta cada setmana a TeleTaxi TV el 
programa “Qui és qui”, un espai d’entrevistes 
en profunditat a personatges destacats de 
l’actualitat política i social. El Pregó de Festes 
es farà el divendres 3 de maig, a les 19 hores, 
a la plaça de la Vila, i l’acte central, la Cremada 
del Dimoni es farà el divendres dia 10.
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El Tanatori de Badalona ha engegat fa uns dies 
un petit procés d’ampliació que té per objec-
tiu millorar el servei de cara al públic i millo-
rar la mobilitat i l’accesibilitat a l’equipament. 
Pompas Fúnebres, empresa que gestiona la 
instal·lació, situada a pocs minuts de Can 
Ruti, ha iniciat ja la construcció d’un edifici 
annexe a l’actual on s’ubicaran despatxos i 
espais per donar la benvinguda als familiars. 
La gerència del tanatori explica que el lloc on 
es produeix el primer contacte, a dia d’avui, 
no concorda amb la qualitat del centre i el 
seu entorn. Aquest proper estiu podria estar 

El Tanatori de Badalona vol 
ampliar el seu aparcament

  L’empresa ha 
iniciat un procés 
per millorar 
la mobilitat i 
l’accessibilitat

  També pretén 
facilitar l’arribada 
amb la xarxa 
d’autobusos

enllestida la nova edificació. La segona me-
sura que la companyia té pensat dur a terme 
és dotar l’aparcament de 60 places més, ja 
que l’espai actual pels cotxes dels assistents 
a la instal·lació es queda petit en determina-
des ocasions. La idea és establir una nova 
zona de pàrquing al costat del berenador de 
Can Ruti, gràcies a una permuta de terrenys 
amb l’Ajuntament. Per cada metre quadrat del 
Consistori, Pompas Fúnebres cediria 2,5m2 
d’un solar adjacent a la futura Fundació Ca-
rreres. Aquest projecte, però, ha d’esperar a 
l’aprovació dels tràmits per part de la Junta 

de Govern. Tot i l’ampliació de l’aparcament, 
l’empresa vol facilitar l’arribada en transport 
públic, i per això vol obrir diàlegs perquè els 
autobusos que arriben a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol també s’apropin a la part de la 
carretera més propera al tanatori. Des d’allà, 
a més, volen construir una escala mecànica 
que salvi el desnivell i puji directament al 
centre. Tant les escales com l’aparcament 
necessiten encara una sèrie de llicències per 
poder començar les obres; tot i així, la gerèn-
cia del tanatori espera que tot el projecte esti-
gui enllestit a finals d’any.

Després que dimarts passat se suspen-
gués un desnonament programat a un 
habitatge del barri de Sant Roc, la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca vol apro-
fitar aquests propers dies per fer una mica 
de pinya i pedagogia. El proper dilluns, 
l’entitat prepara una xerrada a Can Caban-
yes, equipament municipal situat a Lloreda 
que ha esdevingut un dels ‘quartells gene-
rals’ de la plataforma. A partir de les 7 de 
la tarda, els assistents comptaran amb la 
presència de l’advocat Rafael Mendoza i el 

Després de suspendre’s 
un nou desnonament, la 
PAH continua fent pinya

magistrat Antonio Lechón, que posaran les 
bases per a un debat sobre la relació entre la 
Justícia i les hipoteques. Ja de cara a l’abril, 
la PAH de Badalona prepara una tarda ‘cine-
matogràfica’ a El Círcol amb la projecció del 
documental La plataforma, de Jon Herranz, 
que relata la breu però intensa història del 
col·lectiu que lluita contra els desnona-
ments. El president de la SICOM, associació 
audiovisual i de producció sense ànim de 
lucre, Josep Cabanyol, i la portaveu de la 
PAH, Ada Colau, participaran a l’acte.
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        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT - CAJA LABORAL

25a Jornada Acb. Palau Olímpic de Badalona. 18:45 per Esport 3, ETB1, Nou2, Organe Arena i Ràdio B (94,4)

La Penya vol mirar a la pista

El Fiatc Joventut haurà de tornar a fer un 
esforç de concentració per evitar que els 
problemes extraesportius l’afectin. El de 
la setmana passada va ser extraordinari, 
i l’equip va saber abstraure’s del cas Ga-
ffney per jugar un dels millors partits de 
la temporada. Aquesta setmana ho haurà 
de tornar a fer perquè ha tornat a haver-
hi moviment fora la pista. El tema Gaffney, 
que finalment s’ha deslligat del club, s’ha 
allargat fins a final de setmana, i a més, 
el dimarts Fisher va tenir una reunió amb 
Villacampa per saber quan cobraria i va 

ANDRÉS NOCIONI

THOMAS HEURTEL

FABIEN CASEUR

MILKO BJELICA MACIEJ LAMPE

CAJA LABORAL
Entrenador Zan Tabak

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

PERE TOMÀS

COREY FISHER

ALEX BARRERA

JORDI TRIAS SITAPHA SAVANÉ

amenaçar en marxar. Finalment va rec-
tificar i seguirà a la Penya, de moment. 
Maldonado ho té clar: “compto amb els 
que tinc”. “Amb els jugadors que estan 
lesionats o en altres situacions, no hi puc 
fer res”, ha sentenciat. En la mateixa línia 
s’ha manifestat el capità, Pere Tomàs, que 
diu que la plantilla no sap res de Gaffney i 
“venim cada dia a treballar per millorar”. 
Precisament el mallorquí ha parlat del ren-
diment dels alers, que la setmana passada 
van estar al nivell i van fer 33 dels 80 punts 
de l’equip: “estavem jugant molt malament, 

jo el primer. Hem de fer més coses si no 
estem encertats”. Les mirades estan cen-
trades en el què passa fora la pista i en 
l’intent per ser constant. No tant en el Bas-
konia, que tothom sap que és un rival “d’un 
altre nivell”. “Mirarem de fer un bon partit 
i jugar al nostre límit perquè no hi hagi 
tanta diferència”, confessa Maldonado. Per 
Pere Tomàs, “tenen una plantilla increïble”. 
“Són molt físics i corren molt”, ha apuntat 
el capità. A l’Eurolliga jugarà dijous i no 
divendres com acostuma a fer, i a casa. 

La plantilla intenta 
abstraure’s 
dels temes 
extraesportius i 
repetir l’equilibri 
de Múrcia

Foto: ACBPhoto /Josu Izarra

El Prat guanya al 
Boulevard Àvila i té 
a mà el factor pista 
El Prat va tornar a guanyar, aquest cop a 
l’Àvila per 66 a 75 i depèn d’ell mateix per 
acabar segon i tenir el factor pista a favor 
en totes les eliminatòries del Play Off, que 
començarà el cap de setmana del 6 i 7 
d’Abril. els de Carles Duran tenen moltes 
possibilitats d’acabar segon i molt poques 
d’acabar campió o tercer. Per ser primer, 
haurien de guanyar els dos partits que els 
queden i que l’Oviedo perdi els dos. Per 
ser 3r ha de perdre els dos partits que que-
den i que el Clínicas Rincón guanyi els 2 
recuperant també l’average de 4 punts que 
tenen els potablava. En el partit de dissab-
te, Martí (23 de valoració) i Vives (22) van 
ser els millors.

Fisher (18), Barrera (7), Pere Tomàs (13), 
Trias (8), Savané (5) -cinc inicial- Ehambe 
(2), Llovet (4), Quezada (11), Oliver (10), 
Suàrez (2).

80

Ragland (13), Gatens (2), Miso (4), Barlow 
(3), Lewis (8) -cinc inicial- Antelo (10), Ti-
llie (12), Franch (5), Rodriguez (22).

FIATC JOVENTUT 

79

UCAM MURCIA

L’equip s’oblida de Gaffney 
i troba l’equilibri fent pinya

El Fiatc Joventut va saber deixar de banda 
la situació extraesportiva de Tony Gaffney 

per jugar un dels partits més seriosos de 
la temporada i vèncer a la pista de l’UCAM 
Múrcia. La plantilla va tancar files i es va 
concentrar per treure endavant un com-
promís difícil en el que tots els jugadors 
van fer un pas endavant. De fet, la Penya 
va passar els 90 de valoració (91) sense 
que cap jugador en fes més de 20, i en 
canvi 5 van passar de 10. Amb l’actitud 
de sortida que havia faltat altres dies, els 
verd-i-negres van dominar des de l’inici (0 
a 12). Totes les posicions sumaven als dos 
bàndols de la pista i tots els jugadors, tam-
bé els joves -Barrera i Suàrez-, i els més 
assenyalats -Quezada i Trias-, van aportar 
per mantenir el nivell en tot moment. Amb 
aquest guió, la Penya es va avançar 3 cops 
després d’una primera part igualada. Berni 

Rodriguez va salvar el Múrcia en les dues 
primeres remuntades, i Lewis va tenir el tir 
per guanyar, però va ser fora de temps.

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

Jornada actual

Classificació

  Equip  G P

 1 Real Madrid 23 1
 2  Baskonia 19 5
 3 Bilbao 15 9 
 4  Barça 15 9
 5  Gran Canària 14 10
 6  València 14 10
 7  Cai 14 10
 8  Estudiantes 12 12
 9  Fiatc Joventut 12 12
 10  Obradoiro 12 12
 11  Unicaja 12 12
 12  Múrcia 10 14
 13  Canàries 9 15
 14  Valladolid 9 15
 15 Cajasol 9 15
16  Fuenlabrada 7 17
 17  GBC 6 18
 18    Manresa 4 20

Resultats darrera jornada

Fuenlabrada- GBC                   72-86
València- Estudiantes                    81-71
Múrcia - Fiatc Joventut                  79-80
Bilbao- Valladolid 87-81
Baskonia - Madrid 92-100
Cajasol - Obradoiro                   63-71
Cai - Gran Canària                   69-53
Canàries - Barça 81-89
Manresa - Unicaja 63-80

Foto: ACBPhoto /J.Bernal Foto: C.B Prat
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BADALONA ÉS BÀSQUET

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:

Tothom parla fantàsticament bé de 
com juga el Barça de futbol i tothom 
destaca, sobretot, que l’èxit del què ha 
han aconseguit els blaugrana és que 
ho fan amb gent de la casa. I és cert: 
Xavi, Iniesta, Valdés, Puyol, Messi, 
Busquets... Recordo fa uns anys que 
em va impactar molt quan en una en-
trevista a Pep Guardiola el nou tècnic 
del Bayern de Munich va dir que un 
dels seus referents era Aíto García Re-
neses, en aquell moment entrenador a 
la Penya pel seu treball sobretot amb 
joves com Pau Gasol o Navarro. No 
faré ciència ficció ni intentaré compa-
rar el circ que és el futbol i l’univers 
Barça amb la Penya però sí que tinc 
clar que aquest model del què es parla 
ara tan i s’elogia de jugadors del plan-
ter al primer equip ja fa anys, bas-
tants, que a Badalona sabem de què 

El model Barça futbol, còpia del model Penya

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

va. Si no recordo malament el Joventut va 
ser campió d’Europa amb jugadors com 
Jordi Villacampa -format a casa-, Rafa 
Jofresa -format a casa-, Tomàs Jofresa 
-format a casa-, Juanan Morales -format 
a casa-, Dani Pérez -format a casa-, Jordi 
Llorens -format a casa-, Josep Maria Iz-
quierdo -format a casa- i un llarg etcètera. 
D’això ja fa 20 anys. Però és que abans ja 
havia passat el mateix amb molts equips 
que havien guanyat lligues amb gent de 
la casa. És cert, no és futbol. És cert, no 
és el Barça. Però una cosa no ha de ta-
par l’altra. El model que ara tan s’elogia 
es va inventar fa anys i no precisament 
a la Masia. Hi ha hagut altres clubs com 
l’Igualada d’hoquei patins que també va 
fer el mateix. No vull treure mèrits a ningú 
però com diu la frase i ara s’adapta per-
fectament: “Al papa el què és del papa”. 
Perquè a la Penya no sempre ha estat una 

qüestió de necessitat el fet de tenir una 
filosofia de planter. Ha estat el modus 
vivendi però també una aposta de mo-
del guanyador.

El club no ha 
enviat cap carta 
als socis votants, 
que no cal que 
tinguin una acció, 
i tampoc ho 
explica al seu web

Gaffney deixa de ser 
jugador de la Penya

Villacampa intenta ser reelegit com 
a president del club, no de la SAD

El Fiatc Joventut i Tony Gaffney van trencar 
ahir dijous la relació que els unia fins a final 
de temporada. El nord-americà es va negar 
a participar en el darrer entrenament abans 
del partit del Múrcia i tampoc va viatjar per-
què el club li devia part de la comissió al seu 
agent (8.000 $) i s’havia retardat 3 dies en la 
nòmina de Febrer del jugador, com de tota 
la plantilla. Gaffney no ha aparegut als en-
trenaments d’aquesta setmana -dilluns, di-
marts i dijous- i tant la seva agencia com el 
club pensaven que no hi podien fer res més 
i que el primer pas per arreglar la situació 
havia de venir de l’altre. Segons el club, Ga-
ffney va dir que jugaria i després va incom-
plir la seva paraula. Villacampa va remarcar 
a RàdioB que “aquí hi ha 13 jugadors en la 
mateixa situació” i que el club no pot prio-
ritzar el pagament d’un agent al d’un altre. 
Gaffney per la seva banda estava descontent 
perquè després de reunir-se amb Villacam-
pa, li van dir que ho resoldrien immediata-
ment i el club ni va trucar a la agencia ni va 
respondre les trucades del seu representant. 

El Club Joventut de Badalona, que no és el 
mateix que la S.A.D, ha iniciat els tràmits 
electorals per escollir nova junta. És algo que 
saben pocs socis perquè no ha sortit al web 
del club ni s’ha enviat cap comunicat als socis 
compromisaris, que en ser eleccions del club 
no cal que tinguin cap acció. La llei obliga a 
“fer una tramesa directe als socis” o “publicar-
ho en un diari d’àmplia difusió en la localitat 
de domicili del club”, però no les dues coses. 
La Penya va decidir fer l’anunci al diari El Punt 
Avui el passat dimarts 5 de març, i el passat 
dijous 7 de Març es va constituir la junta elec-
toral. De moment no hi ha cap candidatura tot 

Gaffney és l’únic jugador que porta el seu 
agent, Sam Porter, a l’ACB, i fins el moment 
sempre havia cobrat a temps allà on ha ju-
gat. El jugador de Boston ha assegurat que 
“no he tingut cap oferta mentre jugava a la 
Penya”, que “sempre he volgut resoldre-ho 
però la falta professionalitat dels dirigents 
no ho ha permès” i que els companys de 
vestidor han estat “molt comprensius”.

Foto: ACBPhoto

i que n’hi haurà una encapçalada per l’actual 
president del club i de la SAD, Jordi Villacam-
pa, que necessita 400 signatures com a aval. 
Ara és moment per presentar candidatures i 
en cas que n’hi hagi més d’una, es convocaran 
eleccions en el termini màxim d’un mes. Si no 
n’hi ha cap, hi haurà una proclamació oficial 
en comptes d’una convocatòria d’eleccions. 
Per saber l’estat del procés, quin dia acaba el 
termini i què han de fer els socis per saber 
si són al cens o presentar una candidatura, el 
departament de premsa del club ens ha remès 
a la única publicació del passat dia 5 de Març 
al Punt Avui.
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  Equip  PTS GF GC

 1. Huracán 59 38 18
 2. Olímpic 57 30 17 
 3. L’Hospitalet 56 48 21
 4. Llevant B 55 45 30
 5. Alcoià 52 40 26 
 6. Sant Andreu 49 28 23
 7. Nàstic 42 39 24
 8. Reus 41 35 36
 9. València B 40 36 38
 10. Vila Real B 38 40 38
 11. Prat 38 26 26
 12. Ontinyent 38 27 33
 13. Badalona 37 26 26
 14. Atlètic Balears 36 27 29
 15. Llagostera 35 36 36
 16. Espanyol B 35 32 35
 17. Oriola 29 22 30
 18. Constància 27 20 34
 19. Mallorca B 26 21 41
 20. Yeclano 22 24 48
21. Binissalem 20 15 46

Classificació 2a B GRUP 3

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

Propera Jornada

Resultats 31a Jornada

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

 CF BADALONA - ATLÈTIC BALEARS LA PRÈVIA

32ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - 17/03/2013 a les 12.00 - Camp del Centenari - Àrbitre: Melián Socorro (Col·legi de Las Palmas)

L’actual tretzena posició que ocupa el 
Badalona és la millor situació classi-
ficatòria del conjunt que entrena Al-
bert Càmara des de fa akguns mesos. 

dos equips amb dinàmiques oposada-
ment contràries. Mentre el Badalona ha 

Contràriament, el seu rival de diumenge, 
l’Atlètic Balears, es situa precisament ara 
en una preocupant catorzena plaça que 
ve a ser la pitjor classificació de l’equip 

balear en tot el curs. És a dir, que diu-
menge al Centenari es veuran les cares 

sumat nou punts sobre els últims do-
tze possibles, l’Atlètic Balears acu-
mula ja set jornades sense conèixer 
la victòria. Ambdues ratxes han ge-
nerat que d’una banda el Badalona 
comenci a respirar, allunyant-se cada 
vegada més de la zona de descens, i 
en canvi el Balears es preocupi per 
una salvació que ja no té tan asse-
gurada com semblava. En qualsevol 
cas, l’equip mallorquí és un conjunt 
amb futbolistes experimentats i de 
qualitat, del qual no se’n pot refiar 
ningú. Els precedents al Centenari 
entre tots dos conjunts són molt fa-
vorables al Badalona: dues victòries 
locals per un únic empat.

ATLÈTIC BALEARS
Entrenador Francisco Soler

Rojas

Agudo

Salva

Cristian

Molina Fragoso

Guillén
Sastre Castillo

Mackay

David S

La fortuna, el treball i 
Robert donen tres punts

Son Bibiloni
Yeray Marcos
Campins (Gili 63’) Sobregrau

 Sergio  Gallardo
 Mateo  Pelegrí
 Pablo Bermudo

Álex Xavi Muñoz
 Capó  Javi Moreno

Fer Robert
Abdón Abraham (Juanma 87’)
Nico (Manu 88’)  Yagüe (Marcelo 66’)
Marc Fernández  Bueno (Cortés 73’)

Miquel Soler Albert Càmara
Àrbitre: Domínguez Fernández (col·legi andalús)
GOLS: 0-1, Robert (minut 41)
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MALLORCA B        BADALONA

bar guanyant. Diumenge al camp del 
Mallorca B els d’Albert Càmara van tenir 
una actuació discreta, especialment en 
l’aspecte ofensiu. El Badalona va estar 
poc encertat en la circulació de pilota i 
no va crear perill excessiu. Però sí va 
saber valer-se de l’encert d’un Robert 
reanimat per vèncer. L’extrem va fer poc 
abans del descans un fantàstic gol que 
va posar per davant als escapulats. Tota 
la primera part havia estat dominada pel 
filial balear, molt inspirat en les transi-
cions però dissortat a l’hora de finalitzar 
les jugades. Els pals van aliar-se amb els 
badalonins, que a més van saber jugar 

L’equip demostra estar sòlidament 
engreixat. Ara és capaç de competir 
jugant malament per, fins i tot, aca-

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Gabri

Robert Yagüe Abraham

Xavi M. Borja Abenia

Ferrón Sobregrau Jerson Bermudo

Marcos

amb deu homes més de vint minuts, 
per l’expulsió de Gallardo.

El Badalona més compacte vol seguir sumant

Sant Gabriel Femení

     

Collerense 0 - Sant Gabriel 4

P. Saragossa 2 - Real Sociedad 0

Lagunak 0 - Barça 11

Llevant 2- Llanos Olivenza 0

Espanyol 3 - Huelva 0

Levante Las Planas 1 - Valencia 0

Sevilla 0 - Atlético Madrid 2

Athletic 3 - Rayo Vallecano 2

Resultats

 Sant Gabriel - Llevant

Huelva - Lagunak

Barça - P. Saragossa

Real Sociedad - Levante Las Planas

Valencia - Sevilla

Atlético Madrid - Collerense

Llanos Olivenza - Athletic Bilbao

Rayo Vallecano - Espanyol

Propera Jornada

Amb Rocío Serrano... i un bon coixí de punts
Pot una única jugadora destrossar l’equip 
rival en només 45 minuts? Passa amb 
Messi, però també va passar diumenge 
passat amb la davantera del Sant Gabriel 
Rocío Serrano. I és que ella, tota sola, 
aprofitant els contracops a la segona part, 
va ser l’autora dels 4 gols que van donar la 
victòria (0-4) a l’equip adrianenc en la seva 
visita al camp del Collerense balear. Les de 
Taka, com el seu rival, van fer un fluix pri-
mer temps, però van ser totalment efectives 
en els segons 45 minuts. Amb aquest nou 
triomf, el conjunt de Sant Adrià va aconse-
guir dues coses més a més dels tres punts: 
allargar la seva ratxa d’imbatibilitat per 
cinquena setmana seguida (amb 13 punts 
assolits dels 15 possibles) i donar un altre 
pas de gegant per poder jugar la Copa de 
la Reina a final de curs. En aquest sentit, ja 

avantatja en vuit punts el novè classificat. 
Amb tot, aquest coixí pot ser finalment de-
cisiu ara, quan el Sant Gabriel encararà la 
part més dura del calendari. I tot comença 

aquest cap de setmana, rebent a casa el 
Llevant. Abans de Setmana Santa encara 
s’haurà de jugar al camp del líder i després 
tocaran Espanyol y Rayo.

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 61 72 20

 2.  Atlético Madrid 59 57 12

 3.  Barça 58 77 10

 4.  Llevant 50 40 19

 5.  Rayo Vallecano 41 67 39

 6.  Espanyol 41 33 21

 7.  P. Saragossa 36 50 62

 8.  Sant Gabriel 36 35 36

 9. Huelva 28 32 41

 10. Real Sociedad 26 31 35

 11. Levante L. P. 26 29 39

 12. Valencia 24 27 40

 13. Collerense 20 33 59

 14. Sevilla 20 25 43

 15. Olivenza 12 21 54

 16. Lagunak 1 7 106

Classificació 1ª Divisió

Jose Carrera
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Poliesportiu

Una nova edició de l’Anella 
de Catalunya 2013 al 
Tennis Badalona
El Club Tennis Badalona està vivint aquesta setmana 
un dels tornetjos més prestigiosos del calendari català 
amb la celebració de la 26a Anella de Catalunya, que a 
la vegada és un concurs internacional. El cap de setmana 
passat a les instal·lacions badalonines es va celebrar la 
fase prèvia i durant aquesta setmana s’està disputant ja la 
competició de ple. En aquesta cita hi ha les ITF Futures 
i aplega gran quantitat de tennistes de primer ordre. La 
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pluja del dimecres va alterar una mica el calendari i això 
va obligar que en la jornada del dia següent s’hagués 
de disputar dues jornades en un dia. La final de dobles 
serà avui divendres a la tarda mentre que en individuals, 
el dissabte es faran les semifinals i diumenge a partir 
de dos quarts de dotze -entrada gratuïta- es disputarà la 
gran final d’un torneig que ja és un clàssic del calendari 
català al Club Tennis Badalona, una entitat històrica.

  Equip  G P

 1 Quart 18 4
 2  Santa Coloma 16 6
 3 Montgat 16 6 
 4  Salt 15 7
 5  Sant Cugat 13 9
 6  Arenys 12 10
 7  Prat B 12 9
 8  Mollet B 10 12
 9  UBSA 10 12 
 10  El Masnou 10 12
 11  Barberà 10 12
 12  Natzaret 9 13
 13  Mataró 9 12
 14  Sant Josep 7 15
 15 Blanes 5 17
16  Figueres 3 19

Classificació

Natzaret - El Masnou                   70-65

Salt- Sant Josep                    70-43

Prat B - Blanes                  76-75

Mataró - UBSA 78-75

Arenys - Santa Coloma 72-75

Mollet B - Montgat                    78-86

Figueres - Sant Cugat                   92-87

Quart- Barberà 80-75

Resultats 22a Jornada

 UBSA  - Arenys

  Sant Cugat  -  Salt

 Montgat  -  Prat B

 Santa Coloma  -  Quart

 El Masnou -  Figueres

 Blanes -  Mataró

                                     Barberà -  Natzaret

 Sant Josep -  Mollet B

Propera Jornada (23)

Santa Coloma i Montgat guanyen a domicili 
i el Natzaret s’enganxa al tren de la salvació
El Santa Coloma i el Montgat segueixen 
la seva lluita particular a la part alta de la 
classificació. Amb la presència al Play Off 
gairebé assegurada, els dos equips de la 
comarca mantenen una lluita per la sego-
na plaça, que els dóna el factor pista en la 
primera eliminatòria. De moment l’average 
és pel Santa Coloma, que ha guanyat els 
2 partits contra els del Baix Maresme. Tot 
i que encara queden 8 jornades, el Quart, 
el líder, és a dos partits i el quart Salt a 
un i amb average guanyat al Santa Colo-
ma però no al Montgat. En cas de triple 
empat però, els gironins quedarien quarts. 
Malgrat la bona situació, tots dos equips 
van haver de patir per guanyar a domicili. 
El Santa Coloma es va arribar a veure 
20 punts avall i va remuntar 17 punts a 
l’últim període per esgarrapar el triomf de 
la pista de l’Arenys. Els de Cristian Bañue-
los van anar a remolc del joc interior dels 
del Maresme durant gairebé tot el partit. 
Els centímetres i l’exèriència a la pintura 
de l’Arenys van marcar el joc, i en el pri-
mer quart ja van aconseguir un avantatge 
important (20 a 7) que van fer créixer a la 
mitja part (43 a 26). A la represa poc va 
canviar i els de César Saura van arribar 
a una diferència de +21 punts. Llavors 
Berenguer, exjugador de l’Arenys, es va 

carregar l’equip a l’esquena i va capitane-
jar la remuntada. Al final de quart l’equip 
ja perdia per 17 i en el darrer la pressió i 
l’encert, també amb algunes jugades for-
tuïtes, va culminar la remuntada.
El Montgat pateix tot i dur la inicia-
tiva
Els de Xavi Bassas es van imposar a la 
difícil pista del Mollet B en un partit que 
sempre van dominar però que no van tan-
car fins al tram final. Els del Baix Maresme 
es van avançar en els primers compassos 
gràcies a l’encert d’Usatorre. A l’altre ban-
da però, Albert Ferrer, que va acabar amb 
35 punts i 33 de valoració, va tornar a po-
sar als del Vallès en el partit encapçalant 
un 14 a 3 a l’inici del segon quart. A la tor-
nada dels vestidors. Ferrer va seguir a la 
seva per acabar el 3r període amb 29 punts 
i el partit igualat (65 a 63). Llavors, com ha 
passat en els últims partits del Montgat, 
els del Maresme van etzibar el parcial de-
finitiu (10 a 23) quan van saber ajustar la 
defensa. Rubén Morales va tornar a ser el 
millor amb 17 punts i 11 rebots.
El Natzaret s’aferra a les opcions de 
salvació
El Natzaret no va fallar a casa contra El 
Masnou, un rival directe, tot i que no va 
poder guanyar l’average. Els de Vidal Sa-

baté van ser millors durant 20 minuts, el 
segon i últim període. Al tercer, un parcial 
0 a 14 dels del Baix Maresme va tornar a 
ajustar un partit (51 a 52) que el Natzaret 
no havia sabut rematar minuts abans per 
falta d’encert. Al tram final Riera va donar 
opcions al Masnou però Bueno va fallar 
des del tir lliure i el Natzaret no.
El Sant Josep s’ofega sense Dario
El Sant Josep no va tenir cap opció a la 
pista del Salt, la millor defensa de la lliga. 
Sense Dario, els parroquials van naufragar 
i es van quedar en només 43 punts, 26 en 
els 30 primers minuts. Tot i que Xevi to-
rrent, el màxim anotador de la categoria, 
va estar ben defensat per Diego, el Salt 
no va tenir problemes per decidir el partit 
molt abans del final.
L’UBSA remunta 20 punts per salvar 
l’average
Els de Xavi Castillo van acusar una sortida 
tova i els del Maresme no van tenir pro-
blemes per agafar el primer avantatge (17 
a 10) i fer-lo créixer abans de la mitja part 
(44 a 27). A la represa, els adrianencs van 
treure l’orgull, i des d’una defensa zonal 
van trobar la manera de jugar per acabar 
el quart 8 avall. El Mataró però va aturar 
el cop, i va saber gestionar la renda per 
mantenir el triomf, però no l’average

Foto: E.R
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L’escriptor Amin Malouf deia que les persones 
són el resultat d’una trajectòria i que estem 
contituïts per un gresol d’identitats formades 
per imatges, records, fets, aprenentatges i 
decisions, convertides en identificacions que 
hem anat creant al llarg de la nostra vida. En 
el marc de la Iniciativa juvenil Volintegration 
‘Juventut que participa, comunitat que millo-
ra’, l’Associació presenta una exposició fo-
totgràfica que descobreix persones amb una 
identitat comuna: l’esperit de servei als altres 
mitjançant el voluntariat. La mostra Identitats 
compartides serà inaugurada el proper dime-
cres, 20 de març, a partir de les 18 hores a la 
Fundació Privada Llegat Roca i Pi.

La Rotllana 
mostra la 
màgia de les 
identitats

Calçots i 
cultura a 
l’Escorxador 
de La Salut
L’Associació Amics de La Salut cele-
bra la 13a edició de la gran calçoca-
da de La Salut, el proper diumenge 
davant l’antic escorxador municipal. 
A partir de les 11 del matí, i fins 
quasi les 2 del migdia, els assistents 
podran gaudir de tot tipus d’activitats 
i actuacions musicals. La guinda 
del pastís la posarà la companyia 
de teatre Sarruga, que torna aquest 
diumenge amb les seves figures 
gegants per sorprendre els més pe-
tits. També es donarà a conèixer de 
primera mà quina és la manera més 
òptima de coure els calçots i la re-
cepta de la seva pròpia salsa. El toc 
històrico-cultural l’aportarà una ex-
posició on es podrà veure com era el 
barri de La Salut en els seus inicis a 
través d’una mostra fotogràfica. 

Gospel Sentits va néixer fa 10 anys a Badalo-
na i aquest cap de setmana celebra el seu ani-
versari amb la celebració de les primeres jor-
nades de gospel que organitza a Badalona. A 
través de diverses activitats com la xerrada, el 
debat, el taller i un concert, l’entitat vol apropar 
el món del gospel a qualsevol persona que 
s’hi vulgui interessar, ja sigui per descobrir-
lo de nou com per aprofundir-hi. La Fundació 
Ateneu de Sant Roc serà la seu de les jorna-
des aquest cap de setmana. Dissabte, a partir 

de les 17 hores, Sònia Moreno explicarà com 
ha anat evolucionant el gospel des dels seus 
inicis. A les 19h, ella, Julià Monje, Joan Soler 
Amigó i Quique Soriano s’asseuran per deba-
tre el moment actual d’aquest estil de música. 
Diumenge durant tot el matí, Ramon Escalé 
dirigirà un taller de gospel i a les 5 de la tarda 
començaran els assajos, que finalitzaran amb 
una actuació conjunta, oberta al públic, de 
la Coral de l’Ateneu de Sant Roc, de Gospel 
Sentits i dels participants al taller.

Gospel Sentits celebra 10 
anys a l’Ateneu Sant Roc

Un cop superada la barrera dels 30 anys, co-
mencen a sorgir en les dones una sèrie de 
problemes molts comuns. Inevitablement, 
la pressió social transmet l’angoixa de saber 
que tot ha de ser ara o mai: o triunfes ara, 
o no triunfaràs, tens un fill ara o mai, trobar 
un home ara o mai. En clau còmica, Con-
fessions de dones de 30, a través de les tres 
actrius Meritxell Huertas, Ota Vallès i Yolan-
da Ramos, integrants de La Cubana, fa una 
representació humorística d’aquesta situació 

‘Confessions de 
dones de 30’, al 
Teatre Blas Infante

vital amb un to de certa crítica social. Escrita i 
dirigida per Domingos Oliveire i Edu Pericas, 
aquesta obra ja ha esdevingut un gran èxit a 
Amèrica del Sud: més de 4.000 funcions a 
Mèxic, més de 100.000 espectadors al Bra-
sil, més de tres años en cartell a Argentina... 
I temporadas a Colòmbia, Veneçuela, Pana-
mà, Uruguai i EEUU, entre d’altres. Després 
de recórrer mig món, les tres monologuistes 
aterren dissabte, a partir de les 21 hores, al 
Teatre Blas Infante de Badalona
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Víctor ‘Bocanegra’ presenta el seu 
darrer i quart disc al Sarau BIS

El Sarau 08911 i els estudis Soiart porten 
aquest divendres una nova sessió de con-
cert a la sala BIS, espai destinat a la música 
en directe. A partir de les 10.30, serà el ve-

terà cantant Víctor ‘Bocanegra’ qui delecti 
als assistents amb el seu darrer treball: 
Cançons de l’Akídelara.
‘Bocanegra’ és un dels artistes catalans 

més trotamons de l’actual escena musical. 
Des dels anys 70 rondant pel món de la 
música, ha format part i ha creat diver-
sos grups. Ara, després dels seus tres 
primers àlbums, U (1987), Bloc de lírica 
dura (2005) i Fonografies (2009), i de 
quatre anys sense noves cançons, el can-
tant mostra al món les seves Cançons de 
l’Akídelara, acabades de sortir del forn de 
Sauri Records. Víctor Bocanegra va acon-
seguir el finançament per editar aquest 
disc a través de Verkami, i arriba als esce-
naris amb la fresca i bona companyia d’una 
jove banda integrada per experimentats 
i bregats músics com són Arnau Obiols 
(bateria), Miquel Mestres (guitarra) i Jordi 
Moraleda (baix), alguns dels quals també 
són membres de Stand Up Against Heart 
Crime i San Leon. 
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La badalonina Raquel Riera ha estat la 
guanyadora del quinzè Premi de Disseny 
del Dimoni de Badalona - Crema’l Tu!. El 
dimoni que aquest 2013 es cremarà durant 
les Festes de Maig de Badalona està inspirat 
en els pescadors que van ser l’origen de la 
tradició de la Cremada del dimoni.  Segons 
Raquel Riera, l’obra titulada Badalona a la 
vista s’inspira en l’al·lusió als pescadors 
que el Baró de Maldà cita en la seva obra 
Calaix de sastre. L’autor descriu l’any 1785 
com uns pescadors cremaven un ‘figurón’ a 
la platja de Badalona. A partir d’aquest fet, 
els membres de la Confraria de Sant Anas-
tasi van crear l’any 1940 l’actual Cremada 

Una literatura pròpia, dones escriptores vol 
fer visible el treball de les dones en l’àmbit de 
la literatura catalana, així com la incidència de 
les seves aportacions a la producció cultural 
del nostre país. De cada una es recull una fo-
tografia o imatge, un breu relat de la seva vida 
i un retall d’alguna de les seves obres. En-
tre les més destacades podem trobar Mercè 
Rodoreda, Maria Mercè Marçal o Montserrat 
Roig. L’exposició es pot visitar a la Biblioteca 
Can Casacuberta fins el 24 de març.

La Cremada 2013 
ja té protagonista 

Dones escriptores a la 
Biblioteca Can Casacuberta

del Dimoni, que l’any 1991 va ser decla-
rada d’interès turístic per la Generalitat de 
Catalunya. Raquel Riera i Baldo va néixer 
a Badalona el 1988. Va estudiar il·lustració 
a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau 
Gargallo de Badalona i actualment està es-
tudiant Educació Infantil a la Universitat de 
Barcelona. El jurat ha declarat finalistes del 
concurs els dissenys amb els títol: Bon Vent 
i Barca Nova, de Carles Carreras i Serra, i 
Pinten Bastos, d’Albert Navarro. El premi 
per aquest disseny guanyador és de 1.000 
euros però, a més, un constructor donarà 
forma al dibuix i es plantarà a la platja a la 
vista de tota la ciutadania. 
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