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Després de la trobada de dilluns, de la qual 
els grups sortien amb menys optimisme que 
la passada setmana, moltes mirades estaven 
posades en la reunió que dimecres PSC, CiU 
i ICV-EUiA van mantenir, camí d’una moció 
de censura al govern del PP. Durant quatre 
intenses hores, els tres grups van exposar 
obertament les seves posicions en qües-
tions organitzatives i d’estructura de govern i 
la conclusió és clara: tot continua obert i cal 

seguir dialogant per explorar la possibilitat 
d’arribar a un acord, segons relataven fonts 
de CiU. Des del PSC i ICV-EUiA afirmen que 
hi ha un full de ruta acordat i un programa 
de prioritats polítiques molt consensuat per 
part dels tres, a falta només de concrecions 
puntuals. On hi ha “menys acord”, i així ho 
admetien ahir els socialistes, és en l’apartat 
de l’estructura de l’executiu. No serà fins di-
vendres, però, quan cada partit desgrani la 

 Existeix un full 
de ruta i els tres 
grups coincidirien 
en les mesures 
que cal prendre

 Avui es tornen 
a reunir i, si tot 
va bé, es podrien 
donar “grans 
passos”

seva idea de govern i es comencin a buscar 
les peces que encaixin en aquest trencaclos-
ques a tres bandes. Fonts dels tres partits co-
incideixen en què si les converses continuen 
és perquè existeixen serioses possibilitats de 
confluir. Els ecosocialistes expliquen que si 
les negociacions segueixen al ritme que han 
dut fins ara, divendres es podrien donar “pas-
sos molt importants”, tot i que descartaven 
que demà hi pugui haver una decisió presa.

L’oposició busca consens 
sobre l’estructura de govern
L’hipotètic futur organigrama és el principal escull entre els tres

Després de pràcticament dues setma-
nes d’accions reivindicatives contra les 
retallades, els treballadors de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol van dur a terme di-
marts i dimecres una tancada de 24 hores. 
Impulsada des de la Junta de Personal, la 
protesta es va iniciar a primera hora del 
matí de dimarts amb una concentració a 
les portes del centre i de la Direcció, on 
es van congregar entorn a 400 persones, 
segons els organitzadors. El vestíbul prin-
cipal de Can Ruti, engalanat amb pancar-
tes, cartells i globus, va viure una jornada 
molt efervescent entre consignes, càntics 
i algunes tendes de campanya. Passades 

Can Ruti es tanca contra 
les retallades en Sanitat

les 10 del matí, els treballadors van rebre 
el suport dels Iaioflautes i de l’Assemblea 
d’Aturats i Aturades de Badalona. La Junta 
de Personal va programar activitats, xerra-
des, col·loquis i tallers durant tot el dia, 
entre les quals va destacar la participació 
dels periodistes de la revista Cafè amb 
llet. La bateria de manifestacions ha mo-
bilitzat altres centres hospitalaris com el de 
Bellvitge, el de Vall d’Hebron o el Moisès 
Broggi. La indignació del sector sanitari 
es va unir dimecres en una multitudinària 
concentració a la plaça Sant Jaume contra 
les retallades en Salut i en d’altres serveis 
públics.

Arxiu
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Educació en construcció
L’inici de la crisi i les retallades va deixar molts projectes de remodelació i construcció d’escoles en 
estat de paràlisi; alguns centres badalonins continuen patint les conseqüències d’aquest mal

CEIP Lola Anglada

La nova escola Lola Anglada, situada als terrenys 
de Ca l’Arnús de Canyadó, és una realitat a mitges. 
Els cursos d’Infantil es van traslladar el 2010 a una 
nova instal·lació, 1ª fase del pla conjunt; els de 
primària, però, continuen a l’antic edifici, cada dia 
més atrotinat. El projecte encara s’ha de cristalitzar 
en dues fases més: la construcció d’un altre edifici 
de planta baixa i dos pisos, a més dels annexos, 
pistes esportives i gimnàs. Pares i mares porten 
mesos preocupats pel lent ritme de les obres. Fa 
pocs dies es van reunir amb els serveis territorials 

de la Generalitat, que els hi han confirmat una sèrie 
de dates definitives. La 2ª fase de la construcció 
s’hauria d’acabar durant els propers mesos, i deixar 
pas al desenvolupament de la 3ª fase, ja licitada, els 
mesos de juliol i agost. D’aquesta forma, en princi-
pi, l’escola estaria finalitzada pel proper curs, encara 
que el trasllat complet des del vell edifici hauria de 
ser ‘express’, si és que es compleixen els terminis. El 
que sí sembla una utopia, ara per ara, és la conversió 
de l’antic Lola Anglada en un nou institut, tal i com 
es va preveure inicialment.

Escola Badalona-Port

Situació molt semblant a la de Montigalà es viu al 
Badalona Port, una altra de les escoles ‘barracó’ de 
la ciutat. El 2010 va obrir a l’entorn del port amb la 
promesa de consilidar-se com una instal·lació amb 
molt potencial. Després de tres anys, el projecte 
no tira endavant. I és que, per continuar, el centre 
necessita tenir lliures els terrenys de la fàbrica de 
Can Badrinas, adjacent als mòduls prefabricats on 
actualment estudien els nens i nenes. No serà fins a 
finals d’aquest any quan es pugui obrir un període 
de reparcel·lació, mitjançant el qual l’Ajuntament 
pugui fer-se càrrec d’aquests terrenys, encara avui 
de propietat privada, i donar llum verda a les trami-
tacions per a les obres. L’escola esperava, almenys, 
tenir una pista esportiva enguany per l’esbarjo i ac-
tivitats físiques dels nens, igual que a Montigalà. 
Des d’Educació, però, expliquen que el Consistori 
no podrà instal·lar fins el curs vinent el nou equipa-
ment per falta de recursos.

Escola Montigalà

Escola les Ciències
Fa uns 4 anys, es projectava una nova escola al 
barri de Bufalà, l’embrió de la qual van ser uns ba-
rracons que, encara a dia d’avui, acullen un total 
de cinc cursos d’Infantil i Primària amb uns 150 
nens. La crisi i el canvi de govern van endarrerir la 
construcció del nou edifici, que es va iniciar l’abril 
del passat 2012. La comunitat educativa del centre 
es va felicitar perquè semblava que podria estar en-
llestit pel curs 2012-13. No ha estat així, i des de 
desembre, el ritme de treball és molt lent, explica 
l’AMPA. Fa pocs dies, Ajuntament i Generalitat els 
han assegurat que la nova escola serà una realitat 
pel proper curs. Desconfiats pels incompliments 
dels darrers anys, els pares i mares no poden fer 
res més que esperar que aquest cop sigui cert ja 
que, diuen, l’espai als actuals mòduls s’ha acabat, 
i sense pati, gimnàs o aula d’informàtica, per nom-
brar algunes mancances, l’educació dels seus fills 
no és completa.

Ventós Mir IES Ventura Gassol

Centre que va ser dissenyat per a nens de 
fins a 12 anys i que, fa unes dues dècades, 
va començar a ser utilitzat com institut per a 
adolescents majors de 12. La instal·lació, evi-
dentment, no estava adaptada als seus nous 
usuaris i durant anys, centre, pares i mares 
han reivindicat un nou edifici. El 2010 es va 
elaborar i pressupostar un projecte que, amb 
el canvi de govern, va quedar paralitzat. Les 

últimes notícies que tenen de la Generalitat és 
que el Ventura Gassol és un institut de cons-
trucció prioritària, però que, almenys en 10 
anys, no hi haurà recursos econòmics, expli-
ca l’AMPA. Fins aleshores, la comunitat haurà 
de conformar-se amb arranjaments que facin 
menys difícil el dia a dia, com la instal·lació de 
nous lavabos que l’Ajuntament va dur a terme a 
principis d’aquest curs.

Escola Montigalà

Pares i mares del barri van matricular els 
seus fills el curs 2009-2010 en vistes a la 
construcció d’un col·legi, per valor de 4 
milions d’euros, que estaria finalitzat en un 
any. L’obra es va arribar a licitar però, amb 
el canvi de 2010 a la Generalitat, el projecte 
va quedar paralitzat i fora dels comptes au-
tonòmics. Des de 2009, uns pocs mòduls 
prefabricats han conformat la totalitat de 
les instal·lacions d’un centre educatiu que 
ja acull uns 125 nens i nenes de entre 3 i 8 

anys. AMPA i membres del centre han exigit 
una sèrie d’adequacions per complir les condi-
cions bàsiques de qualsevol escola. Enguany, 
l’Ajuntament ha instal·lat una pista de mini 
bàsquet, on els alumnes poden fer en condi-
cions òptimes l’educació física i la psicomotri-
citat, activitats que han estat duent a terme als 
interiors dels barracons durant tres cursos. La 
comunitat del centre i el Consistori esperen els 
pressupostos de la Generalitat per saber si hi 
haurà novetats aquest 2013.
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El Ventós Mir és un dels edificis més antics 
de la ciutat. La falta d’espai i antiguitat de 
l’estructura van donar pas, fa cinc anys, a 
la idea d’aixecar una escola completament 
nova per a dues línies d’Infantil i Primària. 
Mentrestant, per pal·liar la situació, es van 
col·locar dos barracons on ara fan clas-
se els nens de P3, P4 i P5. Els terrenys 

on s’hauria de construir el nou centre és el 
solar de l’Estrella, a la rambla de Sant Joan; 
el problema és que encara s’han de realitzar 
diferents tràmits urbanístics per poder cedir 
a la Generalitat l’espai on projectar l’escola. 
L’Ajuntament informava a l’AMPA que a finals 
de primavera començarà a haver-hi movi-
ment.
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El malestar de la FAVB escalfa el ple 
més tranquil dels darrers mesos

  El president de 
la FAV va reclamar 
més diàleg al 
govern i millor 
tracte

  Hervás (PP) 
va encendre el 
debat i Albiol el 
va concloure amb 
cordialitat 

La sala de plens ha acollit aquesta set-
mana la sessió menys densa de les que 
s’han viscut darrerament. Ho atribuïen 
les males llengües a la complexa situació 
política, amb una oposició amb voluntat 
de presentar una moció de censura al go-
vern; ho desmentia l’alcalde Garcia Albiol 
dilluns i explicava que és degut a que 
el plenari mensual s’ha hagut d’avançar 
per la celebració de la Setmana Santa. 
La part més candent de la tarda arribava 
amb el torn de paraules. La intervenció 
que es preveia més polèmica fou la del 
president de la Federació d’Associacions 
de Veïns, Manolo López, que va exposar 
la indignació produïda, diu, per la situa-
ció d’impagament i de menyspreu que el 
govern local practica envers el moviment 
veïnal. La resposta va córrer a càrrec de la 
tinent d’alcalde Maritxu Hervás, que es va 
escudar en el precari estat de les arques 
municipals per argumentar que encara no 
s’hagi pagat cap subvenció de 2012 a les 
AVV. Hervás, a més, va explicar que ja no 
són els temps que eren i es va dedicar a 
llegir una sèrie de factures i despeses en 
festes i “castanyades” de diferents asso-
ciacions i de la federació, per defensar 
el lema ‘Se acabaron los guateques con 

dinero municipal’. Va ser aquesta darre-
ra intervenció la que va encendre tots 
els ànims. Carles Sagués (ICV-EUiA) va 
subratllar que la principal queixa de les 
entitats veïnals no són les retallades, sinó 
el “maltracte al teixit associatiu”, i va etzi-
bar a Hervás que el què és una “castanya-
da és fer obres en un habitatge particular 
amb diners que se sap d’on sortiran”, en 

referència al cas de l’excoordinadora Julia 
Sánchez. Ferran Falcó (CiU) va demanar a 
Hervás més “educació” i respecte per un 
col·lectiu que “ha fet moltes coses per la 
ciutat altruistament”. “Si reclamen diàleg, 
se’ls hi ha de donar”. La socialista Conxi-
ta Botey va afirmar que al PP “sembla 
molestar-li el teixit veïnal” i va reprotxar 
als ‘populars’ que ells estaven presents a 

les festes que ara veuen tant malament. El 
president de la FAV va acabar el seu torn 
demanant a l’oposició un programa de 
govern alternatiu “creïble”, “perquè això 
no es pot aguantar més”. L’alcalde Garcia 
Albiol, per tancar el debat amb cordialitat, 
va explicar que ell s’ha reunit amb moltes 
AVV de la ciutat i que no té cap problema 
amb fer-ho també amb la FAV.

El torn de paraules va ser la part més polèmica d’un Ple amb un esquifit ordre del dia
Un habitatge del carrer Calderón de la Bar-
ca, al barri de La Salut, va patir dimecres a 
la nit un incendi originat en una de les ha-
bitacions petites, el fum del qual va afectar 
a la resta del pis. Les alarmes van saltar 
cap a les 9 de la nit al número 52 i els veïns 
van saber respondre. Van ser els propis 
ciutadans els encarregats de sofocar les 
flames. Quan les quatre dotacions del cos 
de bombers van arribar, només van haver 
de remullar l’àrea afectada de la vivenda 
per assegurar l’extinció del incendi, una 
hora més tard. Els serveis d’emergències 
només van atendre una persona, el pro-
pietari del pis, que va ser lleugerament 
intoxicada per inhalació de fum. El foc es 
va originar per un accident domèstic.

Els veïns 
apaguen un 
incendi a 
La Salut

A finals de la setmana passada es va realitzar a les 
platges de Badalona el llaurat de la sorra, un treball 
preventiu que es du a terme cada any perquè el sòl 
estigui en un estat òptim abans que comenci la tempo-
rada de bany. D’aquesta manera es continua treballant 
amb el condicionament de les platges de la ciutat. Les 
tasques de llaurat consisteixen en voltejar la sorra amb 
màquines i remoure la capa superficial uns cinquanta 
centímetres aconseguint així una exposició de la sorra 
al sol. Aquest actua com a fungicida mitjançant l’efecte 
combinat de la radiació ultraviolada i l’assecament 

Badalona comença a 
preparar les platges per a 
la temporada de bany

produït per la calor. És un procediment cent per cent 
natural ja que no s’utilitza cap producte químic. El 
treball es realitza amb tractors que porten arades i 
és una ampliació complementària del que es porta 
a terme durant l’hivern (de l’octubre al març), que 
consisteix en el garbellament mensual de la sorra. 
L’efectivitat del llaurat ha quedat prou demostrada i 
corroborada, tant pels laboratoris de l’Àrea Metro-
politana com els de la Diputació de Barcelona, els 
quals realitzen cada temporada de banys anàlisis de 
les sorres.
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La setmana passada, el Tribunal Europeu 
emetia una sentència en la que qualifica 
la llei hipotecària espanyola d’abusiva i 
il·legal en determinades clàusules i apar-
tats. D’aquesta forma, la Justícia europea, 
tot i que no obligar a una modificació de 
la legislació estatal, posa una nova base 
en la jurisprudència i dóna als jutges la 
capacitat de frenar de forma cautelar els 
desnonaments. La Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca va rebre la sentència com la 
millor notícia dels darrers mesos. Des de la 
secció badalonina del moviment també es 
mostren “molt il·lusionats”. “Per fi una au-
toritat ens dóna la raó oficialment”, exclama 
la portaveu Montse Garcia. No obstant, re-
lata que ara es dóna un moment d’incertesa; 

La PAH-BDN endega 
una nova iniciativa

El govern municipal ha presentat aques-
ta setmana la liquidació de l’exercici 
econòmic de 2012, que es refereix a la 
diferència entre la totalitat dels ingres-
sos i les despeses en el mateix perío-
de, amb un resultat positiu d’1.184.202 
euros, sense tenir en compte els ingres-
sos extraordinaris –diversos prèstecs 
rebuts -. Un gran canvi, diu l’equip de 
govern, respecte de la liquidació de 
2013, que va resultar de 13 milions 
d’euros negatius. El govern explica que 
aquestes xifres es deuen a l’austeritat 
practicada “en les despeses i en el 
càlcul de la previsió dels ingressos”. 
Algunes de les mesures d’estalvi que 
l’executiu local ressalta són la negocia-
ció a la baixa d’alguns serveis, la reduc-
ció de la despesa de lloguer de locals, 
l’aprimament de les partides d’empreses 
municipals, la inclusió de patrocinadors 
i l’ajustament “acordat” de personal de 
l’Ajuntament sense acomiadar treba-
lladors. L’oposició no ha trigat en ma-
nifestar la seva incredulitat davant dels 
números exposats pel Partit Popular. 
El PSC afirma que “Albiol ha presentat 
unes dades absolutament fantasioses” i 
considera que el superàvit del qual treu 
pit el govern municipal “no és més que 
un increment astronòmic del deute”. 
CiU portava setmanes afirmant que els 

El govern liquida el 2012 en 
positiu i l’oposició ho qüestiona

pressupostos de 2012 es tancarien amb 
12 milions de dèficit i creu que Albiol ha 
dut a terme un “exercici de comptabili-
tat creativa” i  “ha maquillat les xifres”. 
Tot i així, els nacionalistes etziben que 
“no és acceptable mostrar-se orgullós 
del superàvit i alhora haver reduït les 
beques menjador, els ajuts a entitats 
culturals i esportives, o la teleassistèn-
cia. En aquesta direcció s’ha pronunciat 
ICV-EUiA. Segons la coalició, no es pot 
presumir de superàvit quan s’ha reta-
llat en polítiques socials i la població 
es troba més necessitada que mai. Els 

ecosocialistes pensen que els números 
presentats pel PP estan “fets a la mida 
del discurs d’Albiol” per poder sortir 
d’un moment crític.

Picabaralla pel deute de la Generalitat
Albiol ha exposat també que la Genera-
litat manté amb l’Ajuntament de Bada-
lona un deute superior els 40 milions 
d’euros. CiU, en resposta, ha afirmat 
que “quan Catalunya obtingui els re-
cursos que l’Estat li deu”, l’executiu au-
tonòmic podrà fer front als deutes que té 
amb els ajuntaments.

els magistrats tenen ara una arma, però cal 
veure com la interpreten i com la utilitzen 
en cada cas. Al marge de la sentència, al 
llarg d’aquesta setmana, la plataforma s’ha 
apropat a diferents punts de la ciutat, com 
ara el Mercat de La Salut, per animar els ciu-
tadans a signar cartes dirigides als diputats 
del PP i demana’ls-hi que siguin favorables 
a la ILP contra les execucions hipotecàries. 
Quan en tinguin una bona quantitat, explica 
Montse Garcia, les faran arribar als regidors 
‘populars’ i a l’alcalde de Badalona, per tal 
que ells les traslladin als seus companys del 
Congrés. Com a mostra de la bona resposta 
popular, la PAH explica que el matí de dime-
cres, per exemple, van apilar un total de 250 
signatures en menys d’una hora.



Actualitat6
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 386
Del 22/03 al 28/03/2013

Sota el lema “Contra l’imperi de 
l’hamburguesa, calçots i botifarra!” el Ca-
sal Antoni Sala i Pont organitza des de fa 
10 anys la Calçotada popular i reivindica-
tiva. Aquest any es farà el proper diumen-
ge 24 de març (13h) prop de la plaça que 
hi ha en la cantonada del carrer del Mar 
amb la Rambla, davant del McDonalds i 
el Burger King. L’acte, que compta amb la 
col·laboració de l’Associació de veïns i veï-
nes del Centre, del Casal Carme Claramunt 
i dels comerços del voltant, vol reivindicar 

Una calçotada davant 
McDonalds i BurgerKing 
reivindica el menjar sa

el menjar sa i de la terra amb 6.000 calçots 
i la seva salsa, botifarres, pa amb tomàquet 
i moltes activitats més davant de les dues 
grans multinacionals de l’hamburguesa. La 
jornada estarà amenitzada amb música en 
directe i amb sortejos de sopars a diferents 
restaurants de la ciutat. A més, el dissabte 
(17h) el casal també prepara un taller de 
salsa de calçots al qual conviden a parti-
cipar-hi a qualsevol persona que vulgui 
conèixer els secrets d’aquesta salsa de la 
mà d’una experta cuinera badalonina.

L’acord més destacable del Ple ordi-
nari d’aquesta setmana, que va entrar 
d’última hora en la llista de qüestions 
a tractar amb caràcter d’urgència, va ser 
l’aprovació unànime i provisional del pla 
de millora urbana de Dalt la Vila, una de-
cisió que germina després d’un llarg re-
corregut de modificacions, al·legacions 
i reivindicacions dels veïns. El plante-
jament original, aprovat inicialment el 
2009, contemplava l’obertura d’un carrer 
entre els carrers Fluvià i Pujol, que su-
posava l’enderrocament d’una casa en 
bon estat. Els ciutadans de la zona s’hi 
va oposar i van fer una campanya molt 
activa per defensar el patrimoni històric 
de la ciutat, amb més de 1.000 signa-
tures de suport. El pla aprovat aquesta 
mateixa setmana recull les queixes veï-
nals i obvia el polèmic enderrocament de 
l’edifici entre els carrers Fluvià i Pujol, 
que forma part del conjunt de clàssiques 
vivendes que doten Dalt la Vila del seu 
caràcter tan especial. La proposta, a més 
de plantejar la preservació de l’estructura 
del front edificat del carrer d’en Fluvià, 
pretén mantenir la idea d’adequar els re-
correguts de vianants a través del barri, 

El Ple recull les demandes 
veïnals i aprova el pla de 
reurbanització de Dalt la Vila 

amb estratègies per limitar el trànsit de 
vehicles i afavorir les zones de circulació 
destinades prioritàriament als ciutadans. 
També limita l’alçada de nous possibles 
edificis, per tal que no trenquin l’estètica 
homogènia del barri, preservar les res-

tes romanes trobades en l’Hort de can 
Fluvià i la possibilitat de compatibilitzar 
la implantació d’una zona d’aparcament. 
La reurbanització, per valor de 200.000 
euros, pretén convertir el carrer Pujol en 
un “eix cívic” de Dalt la Vila.
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L’Institut Català del Sòl ha iniciat les obres 
de construcció del bloc O al barri de Sant 
Roc de Badalona. La nova promoció se situa 
a l’extrem nord de l’illa rectangular definida 
per l’avinguda Marquès de Mont-Roig i els 
carrers Vélez Rubio i Màlaga. L’obra té un 
pressupost de 2,04 milions d’euros i les 
previsions determinen un termini d’execució 
de 20 mesos. L’escala C del Boloc O té 28 
habitatges que s’adjudicaran als afectats pel 
programa de remodelació del Barri. Tots ells 

La Generalitat construeix 28 
habitatges protegits a Sant Roc

  Les obres 
iniciades costaran 
2 milions  d’euros i 
estaran acabades 
en 20 mesos

  La promoció 
forma part de la 
remodelació de 
Sant Roc, iniciada 
el 1999

tenen tres dormitoris i una superfície útil a 
l’entorn dels 74m2. La promoció compta 
amb un aparcament a la planta soterrània i la 
present fase de construcció inclou la rampa 
d’accés i dues places d’aparcament de les 
330 places que conformaran, quan s’executin 
les següents fases, l’aparcament de l’illa sen-
cera. Les instal·lacions de l’edifici disposen 
d’una xarxa separativa d’aigües fecals i plu-
vials i de plaques d’aprofitament de l’energia 
solar per produir aigua calenta sanitària.

Aquesta promoció forma part de la quarta 
fase del procés de remodelació del barri de 
Sant Roc, que conclou amb la construcció de 
28 habitatges més. El procés de remodelació, 
iniciat el 1999, preveu la substitució de 975 
habitatges del barri, afectats per patologies 
estructurals. Fins al moment, s’han construït 
783 habitatges amb una inversió total de 
67,15 milions d’euros, incloent la construc-
ció de nous habitatges, l’enderroc dels antics 
i la urbanització de l’entorn.

Les primeres alarmes van saltar dissabte al 
matí. Alguns veïns de la Morera van volver 
agafar els seus cotxes i s’en van adonar 
que tenien les rodes punxades. Progressi-
vament, els avisos van anar arribant a la 
policia fins aquest dilluns, quan les perso-
nes que volien desplaçar-se en el seu ve-
hicle per anar a treballar es van trobar amb 
el problema. Alguns badalonins de la zona 
expressaven la seva indignació a través de 
les xarxes socials i es va arribar a parlar 

de més de 30 cotxes afectats. Segons ex-
pliquen fonts policials, els incidents van 
ocórrer la nit de divendres a dissabte, en 
el carrer Aneto, avinguda Prat de la Riba i 
plaça d’Enric Morera, i tot apunta a un fet 
vandàlic perpetrat per la mateixa persona o 
grup de persones. La Guàrdia Urbana ha fet 
un recompte d’uns 21 vehicles afectats i els 
Mossos d’Esquadra han rebut sis denún-
cies, en base a les quals ja han començat a 
investigar-ne l’autoria.

Més de 20 cotxes amb 
les rodes punxades al 
barri de la Morera
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 València  - Gran Canària
  Cajasol   -  Barça
 Cai  -  Madrid
 Baskonia  -  GBC
  Múrcia -  Unicaja
 Canàries -  Fiatc Joventut
                         Fuenlabrada  -  Valladolid
 Obradoiro  -  Estudiantes
 Manresa -  Bilbao 

Jornada actual

Classificació

  Equip  G P

 1 Real Madrid 23 2
 2  Baskonia 19 6
 3 Bilbao 16 9 
 4  Barça 16 9
 5  Gran Canària 15 10
 6  València 15 10
 7  Cai 14 11
 8  Fiatc Joventut 13 12
 9  Unicaja 13 12
 10  Obradoiro 12 13
 11  Estudiantes 12 13
 12  Múrcia 10 15
 13  Canàries 10 15
 14  Valladolid 10 15
 15 Cajasol 9 16
16  Fuenlabrada 7 18
 17  GBC 7 18
 18    Manresa 4 21

Resultats darrera jornada

Valladolid- Manresa                   86-73
Unicaja- Fuenlabrada                    69-64
Fiatc Joventut - Baskonia                  89-79
GBC- Múrcia 86-78
Madrid - Canàries 83-96
Barça - Cai                   89-81
Estudiantes - Bilbao                   78-88
Gran Canària - Cajasol 66-49
Obradoiro - València 74-80

        LA PRÈVIA  CB CANARIAS - FIATC MUTUA JOVENTUT

26a Jornada Acb. Pavelló Insular Santiago Martín. Diumenge 12:45 (hora peninsular) per Esport3, Orange Arena, Televisió Canàries i RàdioB (94,4)

Visita al nou fortí de les illes

Sempre s’ha dit que és molt difícil guanyar 
a les illes canàries, però fins ara aquesta 
afirmació sempre havia fet referència al 
Gran Canària, l’equip amb més tradició a 
l’ACB. Ara, els veïns de l’illa de Tenerife 
també han fet del seu camp insular, un au-
tèntic fortí. El C.B Canàries de La Laguna 
ha guanyat al Santiago Martin 7 dels últims 
8 partits que ha jugat. Només n’ha sortit 
victoriós el Barça (81 a 89) que va haver 
de patir per guanyar. “És una pista molt di-
fícil, en la que ja des de la LEB són gairebé 
invencibles” destacava aquesta setmana 
Nacho Llovet. De fet, els de Tenerife només 

LEVI ROST

RICARDO URIZ

NICO RICHOTTI

JAKIM DONALDSON RICHIE GUILLEN

CB CANARIAS
Entrenador Alejandro Martínez

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

PERE TOMÀS

ALBERT OLIVER

ÀLEX BARRERA

JORDI TRIAS SITAPHA SAVANÉ

van perdre 2 partits a casa la temporada 
passada a la lliga LEB Tampoc se’n refia 
Salva Maldonado, que diu que “treient les 
6 derrotes seguides a l’inici de temporada, 
estarien lluitant per ser al Play Off”.  A més, 
arriben amb la moral alta després de vèncer 
el Madrid a domicili per 86 a 93. A Bada-
lona l’eufòria ha estat continguda. Després 
dels merescuts elogis per part de tothom 
cap a l’actuació dels Suàrez i Vives, tant els 
pesos pesants del vestidor com els propis 
protagonistes s’han encarregat de recordar 
que els joves hi són per ajudar i créixer, 
no per ser protagonistes. Àlex Suàrez serà 

el que tindrà més oportunitats. Kuzmic ja 
fa exercicis amb pilota però és lluny de 
tornar a les pistes, i Savané s’ha entrenat 
amb molèsties al maluc per un cop amb 
Ehambe. Vives ho tindrà més difícil perquè 
Fisher ja s’ha exercitat amb el grup des-
prés de ser baixa la setmana passada per 
un esquinç al turmell esquerra. Barrera per 
la seva banda, ha estat titular els últims 
4 partits amb una mitjana de gairebé 18 
minuts. En els 3 últims inicis de partit ha 
compartit la línia exterior amb Pere Tomàs.

El CB Canàries 
també s’ha fet fort 
a l’arxipèlag on 
ha guanyat 7 dels 
últims 8 partits 
que ha jugat

Foto: ACBPhoto /A.Pérez
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Aquesta setmana ha estat una bogeria me-
diàtica en el Palau Olímpic. Una bogeria que 
agrada molt que hi sigui perquè vol dir que 
ha passat alguna cosa i, per sort, positiva. 
La presència de vuit jugadors del planter en 
l’èpica victòria de la Penya contra un equip 
tan poderós i d’Eurolliga com el Caja La-
boral. L’afició verd-i-negra té fam de joves 
però el què hem vist és que el bàsquet està 
necessitat de coses com la que va passar 
diumenge a Badalona. De fet, si no passa 
a la Penya és difícil que passi enlloc més 
perquè ara mateix clubs que inverteixin en 
el bàsquet base n’hi ha ben pocs. Però avui 
volia trencar una llança no pels joves -que 
evidentment s’ho mereixen-, ni pel club 
-encara s’ho mereix més per continuar con-
fiant i apostant per la filosofia i essència del 
club- ni pel tècnic Salva Maldonado -qui els 
va donar minuts-. Avui vull donar el prota-
gonisme als entrenadors del bàsquet base. 
Per mi els gran artífexs de l’èxit. Qui més ho-
res inverteixen i no només amb els jugadors 
que arriben al primer equip sinó amb tots. 
M’agradaria destacar un entrenador que in-

Felicito els joves però sobretot a 
Duran i els tècnics de base  

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

justament quan s’ha parlat dels joves que hi 
havia contra el Caja Laboral es deia que eren 
del Prat Joventut però es feia poc èmfasi en 
el seu entrenador: Carles Duran. Per les se-
ves mans hi han passat Norel, Ribas, Jelinek, 
Todorovic....És un tècnic jove, que va estar 
amb Aíto, després amb Sito i els últims anys 
amb el Prat tot i que el seu objectiu no ha 
estat mai pujar ha fet unes temporades molt 
per sobre de les expectatives i dels objectius 
fixats. Duran és dels entrenadors de club 
que fan falta. Que donen minuts als què han 
d’arribar, que té molt clar que treballa perquè 
arribin jugadors del primer equip i no hi ha 
jugadors que en parlin malament, cosa que 
diu molt d’ell. Jo penso que hauria d’estar en 
el Prat però també hauria d’estar a l’staff del 
primer equip. I si parlem bé de Duran també 
ho hem de fer de Paco Redondo, de Dani 
Miret, d’Àlex García, de Joan Rallo, d’Oliver, 
d’Espinosa..... que a banda dels títols que ja 
han aconseguit en bàsquet base saben millor 
que cap altre com s’ha d’entrenar en un club 
com el Joventut. Felicito als entrenadors del 
bàsquet base. Són claus.

Jugadors RECOMANABLES
1.- Albert Oliver. Sobretot si Fisher segueix de Baixa. Granger
2.- Mumbrú. Si Vassileiadis segueix de baixa. Hanga i N.Bjelica.  
3.- Doellman. Imparable, valorant fàcil. Kim Tillie va cap amunt.
Jugadors a EVITAR
1.- Llompart. Ratxa trencada i partit complicat. 
2.- English. Sembla que no està jugant en bones condicions.
Finley. Perill
3.- Kendall, perdent protagonisme. Reyes, no farà un altre 35

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

Villacampa 
serà reelegit 
president 
del club
Avui divendres 22 de Març és l’últim dia 
per presentar candidatures a les eleccions 
del Club Joventut de Badalona, que no 
és el mateix que la SAD. A l’hora de tan-
cament d’aquest diari, hi havia una única 
candidatura presidida per Jordi Villacampa 
i amb els següents membres: Josep Puig, 
Màxim Peregrina, Francesc Rodríguez, Xa-
vier Padrós, Tomàs Garcia, Carles Sagués, 
Jose Carlos Pliego i Esther Marqués. Si no 
n’hi ha cap més, com tot sembla indicar, 
avui no hi haurà eleccions sinó procla-
mació oficial. Segons els estatuts la nova 
junta pren compromís pels propers 4 anys.

Cook (3), Caseur (19), Nocioni (13), 
M.Bjelica (10), Pleiss (4) -cinc inicial- 
San Emeterio (11), Heurtel (2), Jelinek (-), 
n. Bjelica (12).

Oliver (21), Barrera (2), Pere Tomàs (12), 
Trias (2), Savané (-) -cinc inicial- Ehambe 
(10), Llovet (5), Quezada (15), Vives (10), 
Suàrez (12).

89

FIATC JOVENTUT 

79

CAJA LABORAL

La Penya fa trempar amb 
els joves i entra al Play Off

El Fiatc Joventut va guanyar al Baskonia, 
el 2n classificat, en un partit que quedarà 

a la memòria durant molt de temps. Sense 
Fisher -lesionat d’última hora al turmell-, 
Kuzmic i Gaffney, la Penya va tirar dels jo-
ves, que van ser els que més van creure en 
la victòria, i van contagiar l’equip. Sota la 
direcció d’Oliver, que va tornar a estar sen-
sacional amb 31 de valoració, evitant que 
el Baskonia marxés a la primera part i sen-
tenciant el partit, l’equip va tornar a jugar 
molt unit i va practicar el millor bàsquet de 
la temporada. La màgia de Vives i Suàrez 
va fer que la Penya marxés 13 amunt a 
la mitja part (52 a 39). A la tornada dels 
vestidors els verd-i-negres van aguantar el 
cop, i el Baskonia només es va acostar al 
tram final. Sense Trias ni Savané, que van 

acabar eliminats, els joves van mantenir la 
sang freda i Oliver va sentenciar.

 Foto: ACBPhoto

El Prat 
espera rival 
pel Play Off 
de Leb plata
El Prat Joventut quedarà segon de la lliga 
regular faci el que faci aquest cap de setma-
na contra el Clínicas Rincón. El que encara 
no sap és si el seu rival serà el bulevard 
d’Avila o el Cafés Aitona de Donosti. Els 
castellans estan empatats a triomfs amb 
els bascos però tenen l’average, de manera 
que si guanyen, o perden però també ho fa 
el Cafés Aitona, seran els rivals dels po-
tablava en un Play Off que començarà el 
cap de setmana del 6-7 d’abril i en que el 
Prat tindrà el factor pista en totes les eli-
minatòries. D’altra banda, el Prat ha estat 
nominat en la 27a nit de l’Esport Català.
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  Equip  PTS GF GC

 1. Huracán 62 39 18

 2. Olímpic 50 31 17 

 3. L’Hospitalet 59 50 21

 4. Llevant B 55 46 32

 5. Alcoià 55 42 26 

 6. Sant Andreu 50 29 24

 7. Nàstic 45 41 25

 8. Reus 41 36 39

 9. València B 41 37 39

 10. Vila Real B 39 42 40

 11. Prat 39 26 26

 12. Badalona 38 27 27

 13. Ontinyent 38 27 34

 14. Atlètic Balears 37 28 30

 15. Espanyol B 36 32 35

 16. Llagostera 35 36 38

 17. Oriola 32 25 31

 18. Constància 27 20 35

 19. Mallorca B 26 21 43

 20. Yeclano 22 24 48

21. Binissalem 21 17 48

Classificació 2a B GRUP 3

 Llevant B   - Badalona 

 Vila-Real B  -  Olímpic 

 Ontinyent  -  Huracán

 Constància  -  Alcoià

 Llagostera  -  València B

 Sant Andreu  - Oriola

 Yeclano  -  Nàstic

 Atlètic Balears  -  L’Hospitalet

 Mallorca B -  Binissalem

                                                    Reus - Espanyol B

Propera Jornada

Resultats 32a Jornada

 Badalona 1 - Atlètic Balears 1 

 València B 1 - Sant Andreu 1

 Huracán 1 - Constància 0

  Alcoià 2 - Llagostera 0

 Nàstic 2 - Llevant B 1

 L’Hospitalet 2 -  Mallorca B 0

 Binissalem 2 - Vila-Real B 2

 Olímpic 1 - Ontinyent 0

                                         Oriola 3  -  Reus 1

                       Espanyol B 0  - Prat 0

 LEVANTE B - CF BADALONA LA PRÈVIA

33ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - 23/03/2013 a les 16.30 - Ciutat Esportiva de Bunyol - Àrbitre: Marín Álvarez (col·legi de La Rioja)

Conforme s’apropa el final del curs, 
els nervis dels que s’estan jugant o 
bé l’ascens o la permanència aug-
menten de manera que obliguen als 

equips en qüestió a infortunades errades 
i equivocacions que en situacions nor-
mals serien molt improbables. És aquest 
el cas del rival badaloní d’aquest cap de 

setmana, el Llevant B. El filial valencià 
duia fins fa tres setmanes una trajec-

tòria immaculada, tan brillant que la 
seva aspiració final semblava ser el 
títol de la categoria. Però només en 
tres jornades, els llevantinistes han 
passat de l’eufòria extrema a la in-
certesa de saber-se propers al fracàs. 
Perquè després d’estar instal·lats 
tot el curs en zona de promoció, no 
aconseguir-ho finalment no deixaria 
de ser un fracàs. O si més no, una 
notable desil·lusió. Els de José An-
tonio Gómez han perdut els seus dos 
darrers partits i malgrat que mante-
nen la quarta posició, estan empa-
tats a punts amb el cinquè. En mig 
d’aquesta agitació intentarà el Bada-
lona pescar dissabte algun punt.

LEVANTE B
Entrenador José Antonio Gómez

Jaime

Andy

Roger

Morales

Provencio Rosa

Juanma
Mossa Moyano

Garabato

Selfa

Un punt que ajuda a 
apropar la permanència

El repartiment de punts que semblava 
que servia tant a Badalona com a At-
lètic Balears en el duel que els enfron-
tava diumenge al Centenari va arribar 
a través d’un viarany imprevistament 
abrupte. Després d’una primera meitat 
calma, en què el domini visitant no 
molestava a un Badalona acomodat, el 
segon temps va sacsejar un partit des-
tinat a no passar a la història. Primer 
va ser un gol entre fortuït i afortunat 
de Robert el que va fer tòrcer la tediosa 
tendència de l’enfrontament. El Balears 
va buscar l’empat amb tanta vehe-
mència que va estar a punt de rebre 
el segon. Chamorro, al 84’, va acabar 
empatant. 

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Bueno

Robert Yagüe Abraham

Xavi M. Borja Abenia

Sobregrau Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

Visita a un Llevant B en problemes

Camp del Centenari
Marcos Bonis
Sobregrau Sastre
Marcelo  Castillo (Pandiani 61’)

 Xavi Muñoz David
 Bermudo Fragoso
 Borja Abenia Guillen

Javi Moreno Molina
 Abraham (Juanma 87’)  Roque

Robert (Joaquin 76’) Femi
 Manolo Bueno  Cristian (Chamorro 65’)

Yagüe (Cortés 68’)  Agudo (Rojas 86’)

Albert Càmara Chichi Soler
Àrbitre: Melián Socorro (col·legi de Las Palmas)
GOLS: 1-0, Robert (minut 55); 1-1, Chamorro 
(minut 84)
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 BADALONA          BALEARS

Sant Gabriel Femení

El més díficil encara: 
jugar al camp del líder
El Sant Gabriel va començar el passat cap 
de setmana un conjunt de partits contra 
rivals de gran exigència. Llavors, l’equip 
va estar a punt d’aprovar el compromís 
amb nota, doncs no va doblegar les seves 
cames fins a la darrera jugada, quan el 
Llevant va marcar al minut 92 per endur-se 
la victòria de Sant Adrià (0-1). I el record 
d’aquesta dolorosa derrota ha de conver-
tir-se en motivació addicional per jugar, 
potser, el partit més complicat de la tempo-
rada: el que jugaran aquest cap de setmana 
al camp del líder, un Athletic de Bilbao que 
és, hores d’ara, el candidat al títol. Les de 

Taka poden perdre, però si ho fan poden 
veure reduït el coixí de punts que per ara li 
garanteixen jugar la Copa de la Reina.
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Ona Mar produirà un 
programa per parlar de 
bàsquet no professional
L’emissora de ràdio Ona Mar (99,7) es-
trenarà el proper 4 d’abril el programa 
“Fem Bàsquet”. Aquest espai setmanal 
parlarà del bàsquet no professional de 
la ciutat, des de les categories de for-
mació a la Copa Catalunya sènior, tant 
en nois com en noies. Segons la seva 
presentadora, Sònia Ribó, “aquest pro-
grama pretén donar veu a tots aquells 
equips que no en tenen”. Ona Mar 
aprofita d’aquesta manera el buit que ha 

deixat RàdioB, que la primavera de l’any 
passat va deixar d’oferir aquests contin-
guts perquè va deixar de produir pro-
grames a la tarda. Fem Basquet s’emetrà 
cada dijous de 20 a 21h i tindrà un for-
mat d’entrevistes i tertúlia per aprofundir 
en el bàsquet de la ciutat més enllà dels 
resultats en si. La iniciativa ja té un blog 
amb continguts d’interés (fembasquet.
blogspot.com) i una pàgina al Facebook 
amb gairebé un centenar de seguidors.

  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 23a 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 (24)

Al Santa Coloma se li escapa el liderat, el 
Sant Josep agafa aire i l’UBSA es complica
De vegades una jugada pot fer canviar 
moltes coses. Al pavelló del Juan del Mo-
ral, el Santa Coloma va deixar escapar 
un partit que va dominar durant 39 minuts. 
Bataller va clavar un triple a falta de 20 se-
gons i va allunyar als colomencs del lide-
rat, que ara es queda a 3 partits i l’average 
contra Quart. Fins aquell moment, els de 
Cristian Bañuelos havien dut la iniciativa 
amb una bona defensa i cistelles de molt 
talent per obrir una escletxa a 9 minuts 
(61 a 52). A l’últim quart però, Martínez i 
Bataller van jugar molt bé el bloc directe i 
van tornar a posar al Quart en el partit fins 
la jugada clau.

El Montgat pren el relleu del Santa 
Coloma
Els de Xavi Bassas han avançat als colo-
mencs i són els que ara encara tenen algu-
na opció d’atrapar al líder. El Montgat és a 
2 partits del Quart, però encara ha d’anar a 
Girona amb 7 punts d’avantage. Dissabte 
al pla e la Concòrdia va desfer-se d’El Prat 
quan van decidir prémer l’accelerador. Un 
altre cop sense fer un gran partit, els de 
vermells van demostrar que quan juguen 
bé, són molt millors que la majoria dels 
rivals d’aquesta lliga. La parella Morales 
(23 de valoració) i Olaguibe (20) va acon-
seguir desarticular la zona permanent dels 

potablava per sumar el 7é triomf seguit. 

El Sant Josep reacciona amb un gran 
Tubert
Un altre cop sense Dario, i aquest cop també 
sense Hermoso ni Colomé, el Sant Josep va 
saber refer-se de la dolorosa derrota a la pista 
del Salt i va guanyar al Mollet B. En un dia que 
tot l’equip va estar molt bé en defensa, i molt 
pacient en atacar, va destacar la figura de Ser-
gi Tubert, que fins ara no havia tingut gaires 
minuts. Tubert va fer 10 punts seguits que van 
capgirar el marcador i la dinàmica del partit al 
3r quart. Després, Diego i Reyes van mantenir 
la diferència i Xavi Gonzàlez va sentenciar.

L’UBSA es complica la vida i el Natza-
ret perd una opció d’or
L’UBSA va perdre el 4rt partit seguit a casa i 
torna a estar a prop de la zona de promoció 
de descens. Els de Xavi Castillo van fer un 
partit gris i travat i es van veure superats 
per l’últim quart de l’Arenys, que no va fer 
molts més mèrits per guanyar. Per la seva 
banda el Natzaret va perdre una oportunitat 
única per acabar la lliga fora de la promo-
ció de descens. A part de no poder sumar 
el triomf a Barberà, els de Vidal Sabaté van 
caure contra un rival directe, i com li va 
passar contra el Masnou, també va perdre 
l’average.

Foto: E.R
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Espectacular final del torneig ITF 
Futures de Badalona que venç Carreño
Va superar a la final Jordi Samper per 3-6, 6-4 i 7-6 (9-7) en un matx marcat per la pluja

entres quatre i cinc joves que apunten molt 
amunt. Fa només dos anys ja hi va ser Albert 
Ramos, un dels jugadors que ara ha format 
part de la selección espanyola de la copa 
Davis i augmentant el seu número de l’ATP. 
El Tennis Club Badalona continua treba-
llant molt bé en la seva base i és un dels 
clubs de referència de Catalunya amb la 
seva escola amb joves de formació en 
edats compreses entre els 5 i 17 anys. El 
club badaloní té més de 240 nens sent dels 
cinc clubs que més en té de tot l’estat grà-
cies a la feina del president Jesús Pérez i el 
director de l’escola Manuel Rodríguez des 
de la seva arribada fa uns cinc anys amb 
quotes populars. A més, el Tennis Club 
Badalona és l’entitat que més tornetjos or-
ganitza de tot Catalunya.

Individuals

 1. Pablo Carreño
 2. Jordi Samper
 3. Roberto Carballés
 4. Pere Riba

Dobles

1. Miguel Angel      
    López / Jordi       
    Marsé 
2. Jaume Pla / Pol  
    Toledo

Resultats

Un any més el Tennis Club Badalona va 
tornar a superar totes les espectatives amb 
el torneig Futures –el segon campionat 
més antic de Catalunya que l’any vinent 
arribarà a la seva 27ª edició- que va omplir 
tota la setmana les instal·lacions badalo-
nines amb el bo i millor de joves d’aquest 
esport. Tot i els problemes amb la metero-
logia que van obligar a ajornar la jornada 
de dimecres i fer que la final s’allargués 
molt per culpa de la pluja al final tot va anar 
excel·lent. El torneig es va poder disputar 
que això ja és un éxito tenint en compte 
els problemas econòmics que hi ha arreu 
de l’estat però el Tennis Club Badalona va 
tornar a donar un exemple en fer un esforç 
i poder mantenir el torneig que és un mirall 
també pels més joves del club. Hi ha molts 
tornetjos a Catalunya que s’han hagut de 
suspendre. 
En individuals el guanyador va ser Pablo 
Carreño que es va imposar a la final a Jordi 
Samper en un partit molt disputat que es va 
decidir al final per petits detalls. A la final 
es va posar tres jocs a zero amb oportunitat 
de posar-se quatre a zero però va remun-
tar guanyant cinc jocs consecutius en una 
final amb un fort pes psicològic dels dos 
jugadors.
El matx (3-6, 6-4 i 7-6 es va haver de de-
cidir en el tie-break després d’arribar al 
darrer set amb empat a 6 jocs i Carreño 
va superar Samper per 9 a 7. El campió 

del torneig va assegurar que “ha estat un 
partit molt dur i des del primer set em va 
dominar amb un joc ràpid, després vaig ser 
capaç de recuperar terreny en el segon i en 
el tercer, tot i que les forces ja van baixar 
vaig ser capaç de remuntar i mantenir la 
calma en moments en què tenia pilotes 
en contra”. El subcampió va destacar que 
li havia fet mal perdre així: “Ho he tingut 
molt aprop i això em fa ràbia però he fet un 
bon torneig i he d’estar satisfet”. A la final 
de dobles López Jaen i Marse-Vidri van 
guanyar 3-6 i 6-4 (13-11) a Pla Malfeito 
i Toledo Bagué.
El nivell que hi va haver va ser altíssim amb 
jugadors que seguramente ja no tornaran 
a passar pel torneig perquè els jugadors 
explotaran i començaran a destacar en tor-
netjos de més pretigi ja professionals. Se-
gurament ha estat el primer any on hi havia 
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Els Castellers 
de Badalona 
obren l’any 
amd dos ‘set’
El passat diumenge va començar la 
temporada pels Castellers de Bada-
lona. Després d’algunes setmanes 
d’assajos i activitats, els Micaco han 
tingut la primera actuació de cert com-
promís de l’any en una segona diada 
que ha servit per escalfar els primers 
castells de set. La primera ronda es va 
traduir en el primer castell de set de 
l’any: el tres de set. En segona ron-
da, i ja sota una petita però insistent 
pluja, l’acció es va traslladar al local 
de la colla badalonina, on es va alçar 
el segon castell de set d’enguany: el 
quatre de set. En tercera ronda, es va 
optar per un senzill quatre de sis amb 
l’agulla, per rodar castellers i canalla, 
que no va provocar gaires entrebancs. 
Dos pilars de quatre van donar un bon 
regust als micacos amb vistes al futur. 

L’escriptora Sílvia Soler va presentar di-
mecres la seva darrera i premiada obra, 
L’estiu que comença, a l’Espai Betúlia. La 
badalonina de Figueres –tal i com ella 
s’autodenomina- va ser premiada fa unes 
setmanes amb el XXXVIII premi Ramon 
Llull de les Lletres Catalanes gràcies a 
L’estiu que comença. Segons la van definir 
alguns membres del jurat, l’obra és fresca, 
optimista, amb experiències compartides 
i plena de sentiments. La pròpia autora la 

defineix com “estiuenca”.  Es tracta d’una 
novel·la que s’acosta, per temàtica i estil, 
a Petons de diumenge, obra amb la que 
va guanyar el Prudenci Bertrana 2008. Va 
sortir a la venda el 7 de març i relata la 
història d’un home i una dona que es co-
neixen des de ben petits degut a la amistat 
de les seves mares. Cada any, les dues 
famílies es reuniesen durant la verbena de 
San Joan per fer un brindis per l’estiu que 
comença.

Soler presenta al Betúlia 
la seva premiada obra

Aquesta setmana s’ha presentat el cartell de 
les Festes de Maig de Badalona 2013, obra 
de la dissenyadora Helena Garcia Ruiz. Fonts 
municipals també confirmaven dimecres que 
el mocador de les festes d’enguany serà de 
color verd (verd oliva, segons es rumoreja). 
L’autora del cartell ha explicat que la idea del 

Les Festes 2013 llueixen  
ja cartell i mocador

disseny original “era fer un cartell totalment 
foradat per realitzar un encuny, i així jugar 
amb la pròpia ciutat de Badalona com a imat-
ge de fons”. Per tal de donar sortida a les 
diferents aplicacions de la campanya de les 
Festes de Maig, però, s’ha creat un fons del 
cartell a partir d’una foto de cultura popular.

L’Escorxador ofereix tallers 
artístics cada setmana
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La Nau 3 del Centre Cultural l’Escorxador, 
al barri de La Salut, acull des de la passa-
da setmana el cicle Butxaques Creatives. 
Es tracta d’una sèrie de tallers monogràfics 
creatius on es treballaran diverses tècniques 
artístiques i que es faran cada dijous fins al 
30 de maig, des de les 17.30 hores fins a 
les 19.30 hores. Durant el cicle es podran 

aprendre mètodes d’expressió plàstica i 
habilitats manuals. Els assistents hi pren-
dran part d’una manera lúdica, participativa 
i creativa. En concret, els tallers de març, 
abril i maig serviran per fer creacions amb 
feltre, taps de suro, punts de llibre i fusta 
reciclada. Els temes a desenvolupar poden 
variar en funció del calendari festiu.

El guitarrista de jazz Pere Soto torna a 
Badalona després de la seva malaltia

Després d’una greu situació de salut que va 
superar fa poc més d’un any, i encara en pe-
ríode de recuperació, Pere Soto torna a casa 
per complir amb un concert al Principal, una 
promesa feta en els seus pitjors moments, 
quan li feien concerts d’homenatge arreu 
del món per mirar d´ajudar-lo tant emocio-
nalment com econòmicament. El guitarrista 
torna a casa amb el seu trio de gala, Pere 
Soto Gypsy Trio, formació reconeguda inter-
nacionalment. Acompanyat de Josep Traver 
a la guitarra rítmica i Curro Gálvez al con-
trabaix, Soto tornarà a sonar avui davant del 
públic badaloní, al Teatre Principal, a partir 
de les 21 hores.
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