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El canvi de govern s’ensorra
En la darrera reunió de l’oposició, quan la moció de censura ja semblava una realitat, ICV demanà 
que Falcó no formés part del nou executiu; CiU va donar per fallides les negociacions
Les negociacions pel canvi de govern 
a Badalona estan trencades; o, com a 
mínim, encallades. Després de la re-
unió de l’oposició del passat divendres 
22 de març, que se suposava clau, CiU 
va donar les negociacions per fallides. 
Els nacionalistes explicaven que ICV-
EUiA havia rebutjat la possibilitat que 
el líder convergent, Ferran Falcó, entri a 
l’eventual govern com a tinent d’alcalde 
per la seva imputació en el ‘cas Adigsa’. 
Abans d’entrebancar en aquest punt, les 
converses havien arribat a bon port i di-
buixaven un executiu amb el socialista 
Jordi Serra com alcalde, però amb “de-
legació màxima de competències al Ple 
i a la Junta de Govern”. L’organigrama 
proposava a Ferran Falcó (CiU) i Carles 
Sagués (ICV-EUiA) com primer i segon 
tinents d’alcalde sense competències 
directes, i amb altres cinc tinences 
d’alcaldia amb competències, reparti-
des entre PSC, CDC, UDC, ICV i EUiA. 
Llavors, explica CiU, quan les postures 
estaven molt pròximes i el pacte sem-
blava materialitzat, Iniciativa va demanar 
que Falcó no formés part del govern. 
Els convergents han etzibat durant els 
darrers dies que ICV hauria d’haver po-
sat sobre la taula aquesta condició en la 
primera reunió, i no quan l’acord era a 
tocar. Tanmateix, argumenten que Falcó 
es troba imputat en el ‘cas Adigsa’ des 

de 2005, i que, des de llavors, ha es-
tat escollit “en dues eleccions, el 2007 
i el 2011, i va formar part de l’anterior 
govern, sense que aquesta condició ju-
dicial afectés la seva capacitat política”. 
La federació creu que els ecosocialistes 
viuen “millor contra Albiol”, que “no 
s’esperaven que CiU volgués negociar 
seriosament una moció de censura” i per 
això van posar aquesta condició d’última 
hora, asseguren. ICV, però, porta dies ex-
plicant que no es tracta d’una petició de 

darrer moment, sinó que es va exposar 
en una reunió de les direccions nacio-
nals el passat 18 de març (4 dies abans 
de la ‘fatídica’ trobada). Falcó esclareix 
que, en aquella reunió, Iniciativa va 
posar sobre la taula la seva postura en 
relació a càrrecs imputats, però que en 
cap moment ho va establir com una con-
dició innegociable. Els ecosocialistes 
van destacar que hi ha “línies vermelles” 
per entrar al govern, i que l’absència 
d’imputats és una d’elles. ICV.

Què ha passat?
 Amb l’acord a tocar, 

ICV diu que no vol a 
Falcó al govern per la 
seva imputació

 CiU afirma que 
aquest requisit mai 
s’havia posat sobre la 
taula; donen el diàleg 
per trencat

 ICV assegura que ja 
havia plantejat abans la 
condició; CiU esclareix 
que no s’havia posat 
com a línia vermella

 EUiA, al dia següent, 
es desmarca del veto 
del seu company 
de coalició i ho titlla 
“d’error polític”

EUiA es desmarca del veto d’ICV

EUiA de Badalona, per la seva part, es va 
desmarcar al dia següent de la posició 
d’ICV de “vetar” la presència de Falcó en 
el possible govern alternatiu de la ciutat. 
Els companys de coalició entenien “com 
un greu error polític que, a última hora 
i per sorpresa, es plantegin exclusions 
personals que malmeten els continguts 
d’un pacte polític que era pràcticament 
assolit, entre PSC, CiU, EUiA i ICV”.

CiU ha donat a entendre aquesta set-
mana que seria molt difícil reprendre 
les converses per fer quallar un go-
vern alternatiu al del PP. El líder local 
de la federació, Ferran Falcó, deixa 
entreveure que aquesta història ja 
ha exhalat el seu darrer suspir i que 
només es plantejaria obrir “un nou 
capítol” si es produís algun cas o fet 
“extraordinari” que afecti greument 
l’actual executiu o la ciutat. “S’ha ju-
gat amb males arts i se m’ha fet un 
mal innecessari”. Aquesta frase la-
pidària reflexa l’estat de la relació de 

...i ara, què?
Falcó amb Iniciativa. “Jo els hi vaig dir 
que nosaltres havíem fet uns passos en-
davant per sortejar possibles obstacles, 
com no demanar l’alcaldia ni competèn-
cies pel meu càrrec”, explica Falcó, qui 
es nega a immolar-se, diu, “per les es-
tratègies” d’ICV. Falcó, a més, ha volgut 
separar les crítiques cap a ICV de Carles 
Sagués, el president del grup municipal 
d’ICV-EUiA, a qui ha volgut “salvar de 
tot això” perquè creu que és l’únic que 
volia realment arribar a un acord, però 
que “damunt d’ell hi ha un instrument de 
partit” que decideix.

Falcó, escèptic davant una possible 
reobertura de les converses

PSC i ICV-EUiA es mostra optimistes i 
mantenen la porta oberta

 Falcó, visiblement 
disgustat amb ICV, 
veu molt difícil que 
es tornin a obrir les 
negociacions

 ICV té la intenció 
de tornar a reunir els 
tres partits la setmana 
pròxima per tractar de 
desencallar-ho tot

ICV-EUiA manté les portes obertes de cara 
a una possible moció de censura. Admeten 
que les converses estan “encallades”, però 
que “no s’ha acabat aquí”. El president del 
grup municipal, Carles Sagués, explica que 
continuen creient en un govern alternatiu i 
sòlid format per tots tres partits i sense im-
putats. L’ecosocialista confirma que tenen 
la intenció de tornar-se a reunir la setmana 
vinent i que faran tot el possible per tornar 
a seure i arribin a un acord conjunt. “Tots 
haurem de cedir i donar un pas endavant 
perquè això surti bé”. El PSC també conser-
va una postura optimista. Consideren que 

existeix un problema entre Iniciativa i CiU 
que s’ha de solucionar, però que, un cop 
superat, es podrà continuar endavant. El 
president del grup municipal, Jordi Serra, 
manifesta que si hi ha un govern alterna-
tiu, ha d’estar conformat pels tres partits 
i descarta qualsevol tipus de ‘carambola’ 
on algú recolzi la moció però no formi part 
de l’executiu local. Sota el punt de vista 
socialista, Falcó ha format governs sense 
problemes molts anys després de la impu-
tació i, en aquest sentit, no comparteixen 
“la línia vermella” d’ICV. “És pitjor un al-
calde acusat per racisme”, conclou Serra.
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Badalona engega una 
campanya de prevenció 
d’estafes a gent gran
L’Ajuntament de Badalona impulsa un 
nou programa de seguretat dirigit a la 
gent gran de la ciutat amb l’objectiu de fer 
arribar tota una sèrie de consells i infor-
mació per prevenir situacions de risc que 
posin en perill la seva integritat personal 
i evitar ser víctimes de l’acció dels de-
linqüents. La Guàrdia Urbana iniciarà la 
propera setmana un cicle de xerrades als 
casals de gent gran de en que explicarà 
la forma d’evitar els robatoris al carrer 
i als domicilis particulars amb un con-
junt de recomanacions útils i senzilles 
d’entendre i també de portar a la pràctica. 
Un dels apartats en que els agents po-
saran un especial èmfasi és el que fa 
referència a les estafes ja que sovint la 
gent gran és un col·lectiu molt vulnerable 
que cau en els paranys dels estafadors. 
En aquestes xerrades, la Guàrdia Urbana 
destacarà la importància de no permetre 
l’entrada als domicilis particulars de des-

La Setmana Santa no dóna treva 
a Badalona: 23.887 aturats 
L’abril va començar dimarts amb notícies 
menys dolentes de les que estem acostu-
mats a rebre a primers de mes. Les dades 
laborals del mes de març constaten un 
augment en el número de contractacions, 
tant a nivell espanyol com català. Dime-
cres, però, quedava confirmat que han es-
tat les poblacions turístiques les que han 
pogut respirar més tranquil·les gràcies a la 
festivitat de Setmana Santa. I Badalona no 
ho és, de turística. 53 persones han perdut 
el seu treball durant el mes que deixem en-
rere. Encara que el creixement és el més 
baix de la zona nord del Barcelonès, la xi-
fra total de parats arriba a les 23.887, mig 
miler més que el passat any. Amb les espe-
rances posades en l’inici de la temporada 
d’estiu, que previsiblement donarà oxigen 
a les contractacions laborals, el número 
de badalonins sense treball s’acosta peri-
llosament a la malaurada xifra de 24.000. 
A les poblacions veïnes, els titulars no 
són gaire més positius. Santa Coloma de 
Gramenet, que el mes passat sorprenia ne-

coneguts que no s’identifiquin legalment 
i de sol·licitar la presència policial davant 
de qualsevol dubte al telèfon d’urgències 
112. Els agents explicaran detallada-
ment els procediments utilitzats pels 
delinqüents en les estafes més freqüents: 
les estafes en piràmide i de loteria, els 
trilers, el tocomocho, l’estampita, el na-
zareno, l’instal·lador i el desnonat. Tam-
bé es dedicarà una part de la xerrada a 
comentar els casos d’estafes per internet. 
Els agents de la Guàrdia Urbana també 
donaran pautes sobre seguretat vial amb 
consells específics en el terreny de la 
prevenció de situacions de risc en els 
desplaçaments a peu per evitar accidents 
i atropellaments. 
La primera de les xerrades tindrà lloc la 
propera setmana al Casal de Gent Gran 
de Can Mercader i comptarà amb la 
presència de l’alcalde Xavier Garcia Al-
biol.

ERC insta a que es reobrin les 
negociacions pel #canvibdn
L’agrupació local d’ERC continua estant 
a favor d’un canvi de govern a Badalona 
que consideren necessari. Davant la si-
tuació de trencament de les negociacions 
entre PSC, ICV-EUiA i CiU per plantejar 
una moció de censura al Partit Popular, 
els republicans s’han mostrat preocupats 
perquè la situació “d’emergència social” 

Demanen a l’oposició serenitat en un moment “d’emergència”
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s’accentua dia a dia. Per això, el presi-
dent badaloní, Miquel Estruch, estén la 
mà a la resta de formacions per “aportar 
el que calgui” i recomposar els ponts de 
diàleg. “Pensem que és més important la 
conjuntura de la ciutat que els posiciona-
ments i les estratègies polítiques”, mani-
festava ahir Estruch. Els independentistes 

dant contracorrent, ha donat un pas enrere 
aquest març amb la pèrdua de 182 llocs de 
treball. Són 13.914 els colomencs i colo-
menques que comencen l’abril a l’atur, 525 
més que l’any passat. També a Sant Adrià 

de Besòs torna a ser la desocupació labo-
ral un mal de cap. Amb els 88 nous aturats 
d’aquest mes, el municipi suma ja més de 
4.000 parats; 4.051, exactament, 254 més 
que el 2012.

El regidor trànsfuga del 
PP s’ofereix al PSC i 
CiU per formar govern
L’exregidor del PP a Badalona David 
Gómez, que va abandonar la disciplina 
‘popular’ després del cas de presumpta 
extorsió a un comerciant de Sant Roc el 
passat octubre i que ara figura com edil 
sense adscripció al ple badaloní, va ofe-
rir-se fa uns dies a PSC i CiU per formar 

part del govern alternatiu que l’oposició 
porta setmanes negociant i que ha patit 
un entrebanc. Gómez, conscient que el 
seu vot no seria vàlid a l’hora de presen-
tar la moció de censura –degut al seu 
cas de transfuguisme-, i tenint en comp-
ta la postura d’ICV, que sí recolzaria la 
moció però no constituiria un executiu 
local en el qual Ferran Falcó (CiU) figuri 
com a tinent d’alcalde, ha proposat en 
una carta oberta unir-se a socialistes i 
convergents. Aquest moviment procura-
ria un equip amb 14 regidors (9 PSC, 4 
CiU i ell), davant els 3 d’ICV-EUiA, amb 
qui es presuposarien acords amb certa 
facilitat, i els 10 del PP. L’edil trànsfuga 
remarca, a més, que no voldria cap com-
petència, donat el cas; assegura que, 
com a ciutadà i antic integrant de l’actual 
govern del PP, l’equip d’Albiol “no és el 
millor per a Badalona”, i que el full de 
ruta alternatiu de l’oposició contempla 
prioritats i mesures “més efectives” i 
necessàries.

entenen i comparteixen el principi bàsic 
d’un govern sense implicats en processos 
judicials; també creuen, però, que ICV va 
marcar massa tard les línies vermelles 
que volen deixar fora del govern alterna-
tiu a Ferran Falcó (CiU), qui ha demostrat 
poder governar bé i sense problemes i la 
imputació del qual, diuen, ve de lluny. En 
aquest sentit, també comprenen la fede-
ració nacionalista i expliquen que ells no 
haurien fet d’aquesta condició “un cavall 
de batalla” irrenunciable quan ja estava 
pràcticament tot lligat i consensuat. Es-
truch destacava ahir que cal tornar-se a 
seure amb esforç, serenor i generositat i 
deixar de banda qui ocupa o no un càrrec. 
Ja des de fa setmanes, ERC ha subratllat 
que a Badalona cal un “govern sòlid amb 
un ampli acord de ciutat més enllà d’un 
pacte polític” a tres bandes i un canvi de 
cadires. “La qüestió no és fer fora a algú, 
és oferir a la ciutat un executiu que reor-
deni el desgavell actual”.
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La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
va dur a terme la setmana passada una 
acció simultània i massiva a tot l’estat 
en la qual es va demanar als jutjats la 
nul·litat de tots els processos de desno-
nament en marxa. A Badalona, la secció 
local del col·lectiu també es va citar a les 
portes de l’edifici judicial del carrer Prim 
per fer entrega d’una vintena de recursos 
amb l’esperança de paralitzar les execu-
cions hipotecàries de totes aquelles per-
sones que estan denunciades per entitats 
bancàries i veuen perillar el seu sostre. 

La PAH demana als jutjats 
l’anul·lació dels desnonaments

  La plataforma 
entrega uns 20 
recursos per 
aturar processos 
hipotecaris

  Els escrits 
es basen en la 
sentència del 
Tribunal Europeu

L’escrit model presentat per cadascun 
dels afectats es basa en la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 
que titlla d’abusiva la llei hipotecària 
espanyola i determina que es contrària 
a la normativa europea. Les persones 
concentrades al carrer Prim van ser re-
budes pel jutge degà de Badalona, Josep 
Maria Noales, que va recollir tots els re-
cursos presentats. D’altra banda, la PAH 
badalonina està duent a terme una altra 
iniciativa, basada en entregar centenars 
de cartes, recollides le darreres setmanes 

per tota la ciutat, als membres del Partit 
Popular local amb la intenció que aquests 
facin arribar als seus companys del Con-
grés la petició de votar favorablement la 
ILP hipotecària. Ja des de fa setmanes, a 
més, el col·lectiu també participa en dife-
rents escrache convocats a Barcelona per 
fer pressió a polítics del PP en favor de 
la dació en pagament retroactiva, la pa-
ralització dels desnonaments i el lloguer 
social. La plataforma ja ha aturat ‘als des-
patxos’ quatre desnonaments que estaven 
programats aquest abril.

Els Mossos d’Esquadra i Cos Nacional de 
Policia han desmantellat una organització 
criminal dedicada a importar, periòdica-
ment, grans quantitats d’haixix des del 
Marroc fins a Catalunya. La investigació 
s’ha saldat amb la detenció de 19  perso-
nes, entre les quals destaquen la d’un veí 
de Badalona i un altre de Santa Coloma de 
Gramenet, de 22 i 36 anys, respectivament. 
Fins al moment s’han intervingut 3.457 kg 
d’haixix. La investigació es va iniciar el 
passat estiu després que la policia trobés 
a l’Arboç i a La Jonquera dos cotxes ca-
rregats d’haixix que presentaven diverses 
coincidències. Mossos i CNP van decidir 
crear un equip de treball conjunt per in-
vestigar el que podia ser un ampli grup de 

Cau un grup criminal de 
contraband que traficava 
amb haixix a Badalona 

contraband. Una de les peculiaritats que 
presentava aquesta banda, a més de les 
fortes mesures de contra-vigilància adop-
tades, és la rapidesa amb la qual transpor-
taven la droga: en ocasions només trigaven 
12 o 13 hores en anar des de Catalunya 
fins a Algesires, carregar l’haixix i tornar 
a Catalunya, mentre conduïen a velocitats 
superiors als 200 km/h. Un cop s’havien 
recollit proves, i amb la informació su-
ficient com per establir quins membres 
formaven el grup criminal, el passat 19 de 
març es va dur a terme un operatiu en el 
que es van detenir a 12 persones i es van 
fer 17 entrades i escorcolls en diversos 
domicilis, entre ells a Santa Coloma de 
Gramenet i Badalona. 
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L’Ajuntament de Badalona ha estat duent a 
terme aquest darrers dies una campanya 
d’inspecció del clavegueram amb l’ajuda d’un 
robot que permet veure l’estat de la xarxa i 
evitar que puguin ocórrer incidències. El ro-
bot disposa d’un cable i un tractor totalment 
dirigibles i porta un equip de filmació amb 
visió de 360 graus. La càmera està dotada 
també amb un calibrador làser de diàmetre i 
un inclinòmetre, que permeten captar imat-
ges reals de les clavegueres. La campanya 
s’ha iniciat arran del problema sorgit a prin-

Aigües de Barcelona va presentar fa uns 
dies el Protocol per a una aplicació eficient 
del Fons de Solidaritat de la Fundació Ag-
bar, una iniciativa destinada a pal·liar la di-
fícil situació de moltes famílies catalanes a 
través d’una subvenció a les seves factures. 
El Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar 
es va presentar fa un any per contribuir a la 
inclusió social dels més desfavorits. Des 
de la seva posada en funcionament, s’han 
atorgat més de 1.300 ajudes, que beneficien 
més de 5.000 persones. Mitjançant aquest 

Un incendi va provocar dimecres el desallotja-
ment d’una fàbrica del carrer Alfons XII de Ba-
dalona. El foc es va originar a la tercera planta 
de l’edifici Roma i va cremar totalment una 
de les seves sales. Els pisos superiors de les 
instal·lacions, que consten de vuit en total entre 
tallers i oficines, van quedar afectats pel fum. 
Tothom va poder sortir pel seu propi peu, tot i 
que sis persones van ser intoxicades per iquan 
es pensava que tres persones van quedar atrapa-
des a l’interior; no obstant, tot v vfdsa fdsa fdsa 
fdsa ga gdfa ga gt hygjntgszgre hvyt mnxgreytjh 
str byht rsb a acabar en un esglai, ja que els im

Un robot inspecciona el 
clavegueram de diversos 
carrers de Badalona

Agbar subvencionarà 
l’aigua de 6.000 llars

Beutjh udf 
hspgbuibf 
duhgs fg 
uipbs frem 

cipis d’any en el carrer de Pau Piferrer quan 
es va produir un forat a la via pública a causa 
de l’estat de deteriorament de la claveguera.  
Amb la utilització del robot es poden detectar 
possibles defectes a l’estructura de la xarxa 
de clavegueram i prioritzar actuacions, per 
minimitzar futures incidències. Els carrers 
on es duen a terme les inspeccions són els 
de Sant Gonçal, Maragall, Enric Borràs, Pau 
Piferrer, General Weyler, Aneto i Temple, i 
l’avinguda d’en Morralla. En un futur proper 
el servei s’ampliarà a altres zones de la ciutat.

acord amb els Ajuntaments de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, es preveu que la 
cobertura del Fons de Solidaritat arribi a 
6.000 llars -unes 25.000 persones- a finals 
de 2013. Una quinzena d’alcaldes, entre ells 
Xavier Garcia Albiol, així com representants 
de la resta d’ajuntaments en què Aigües de 
Barcelona és present i de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona han signat l’acord a partir 
del qual els seus Serveis Socials determi-
naran els destinataris de les ajudes comple-
mentàries del Fons de Solidaritat.

Badalona disposa de més pisos de lloguer social
  Alguns 

d’ells estaven 
tapiats fins ara 
amb planxes 
metàl·liques 

  Els Serveis 
Socials escolliran 
els beneficiaris 
potencials

El govern municipal va anunciar la passa-
da setmana nous acords de col·laboració 
als que s’ha arribat amb dues entitats 
bancàries, Catalunya Banc i Bankia, per 
augmentar la borsa de pisos de lloguer 
a preus assequibles de la qual disposa la 
Corporació Municipal. Es tracta de 23 vi-
vendes buides -12 de Catalunya Banc i 11 
de Bankia-, de dues i tres habitacions, amb 
superfícies d’entre 50 i 80 metres qua-
drats, aproximadament, que es llogaran a 
un preu d’entre 140 i 200 euros. Aquests 
habitatges es troben situats als barris de 
La Salut, Sant Crist, Llefià i Sant Roc. 
Alguns d’ells pertanyen al grup de pisos 
que l’Ajuntament havia desocupat i havia 
tancat amb planxes metàl·liques per evitar 
que es tornessin a ocupar il·legalment. Els 

23 nous habitatges s’afegeixen als altres 
21 que l’Ajuntament de Badalona ha lliurat 
en aquest últim any. Tenint en compte que 
l’experiència del primer conveni va aca-
bar passant factura, l’executiu municipal 
s’ha curat en salut i només gestionarà, 
aquest cop, pisos buits. Prioritàriament, 
els destinataris d’aquests habitatges seran 
famílies de Badalona amb pocs recursos i 
amb necessitats immediates de disposar 
d’un pis en condicions de lloguer social. 
Els criteris de selecció seran “estrictament 
tècnics”, marcats pels Serveis Socials, i 
s’exposaran al Consell de l’Habitatge 
que l’alcalde té previst convocar quan 
el procés finalitzi. La relació contractual 
s’establirà entre els arrendataris i els 
bancs.

L’Ajuntament arriba a nous acords amb dues entitats bancàries per gestionar 23 habitatges buits

Núm. 387
Del 05/04 al 11/04/2013



7Actualitat
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Un vaixell turístic connectarà aquest 
estiu els ports de Badalona i Barcelona

  El servei 
podria funcionar 
a partir del dia 
4, aprofitant les 
Festes de Maig

  L’empresa vol 
oferir veure la 
Cremada 2013 des 
del mar 

L’empresa BCNaval té previst obrir un 
itinerari turístic amb vaixell des del Port 
Vell de Barcelona fins el Port de Badalo-
na. Amb un dels seus vaixells ecològics, 
el Punta Europa II, amb capacitat per a 
150 persones, la companyia barcelonina 
vol posar en marxa una ruta que reco-
rri el litoral de la capital catalana i que 
finalitzi a la veïna Badalona, on els tu-
ristes podran gaudir de les platges i de 
molts altres encants locals. En principi, 

el viatge inaugural serà el 4 de maig, co-
incidint amb la celebració de la primera 
edició de la Badalona Shopping Night, 
una iniciativa plena d’activitats i en la 
que els botiguers obriran fins a mitja-
nit. A partir d’aquí, la idea és aprofitar 
l’efervescència de les Festes de Maig 
per fer ressò del nou servei; molt pos-
siblement, la companyia oferirà l’opció 
de veure des del mar la Cremada del 
Dimoni, la nit del 10 de maig. Després 

de l’estrena, la intenció és que l’itinerari 
habitual comenci a funcionar regular-
ment, un cop per setmana, durant juny, 
juliol, agost i setembre, si tot va bé. 
Depenent de la demanda, BCNaval es 
reserva la possibilitat de realitzar més 
d’un trajecte per setmana. La ruta durarà 
prop d’una hora i mitja, entre el Port Vell 
i el port badaloní i amb una parada al 
Port Olímpic. El vaixell sortirà al matí, 
deixarà els turistes a Badalona i allà 

recollirà un altre grup per portar-lo cap 
a Barcelona. A la tarda, tornarà a salpar 
des de Barcelona cap a Badalona, i allà 
recollirà tot aquell qui vulgui desfer el 
trajecte en direcció al Port Vell.
Els tiquets es podran adquirir a les ta-
quilles que BCNaval té al Port Vell i al 
Port Olímpic, a la seva pàgina web, i en-
cara treballa l’opció de poder-les com-
prar també a Badalona. Pel moment, es 
desconeixen els preus.

BCNaval vol posar en marxa al maig una ruta turística en vaixell des del Port Vell
Els Mossos d’Esquadra de Badalona han 
detingut dos persones, de 23 i 26 anys i 
veïns de Barcelona i de Badalona, com a 
presumptes autors d’un delicte de recep-
tació. Un operatiu d’inspecció a sis es-
tabliments de compravenda de telefonia 
mòbil de Badalona i Sant Adrià va detec-
tar deficiències administratives, manca de 
llibre de registre de les transaccions de 
productes de segona mà, així com algun 
producte robat. Arran d’alguns mòbils 
robats es va poder detenir el lladre, així 
com el venedor de la botiga. Es dóna la 
circumstància, a més, que el propietari de 
l’establiment, que no es trobava present 
en el moment de la inspecció, compta 
amb antecedents policials previs pels 
mateixos fets. 

Dos detinguts 
per vendre 
mòbils robats 
a Badalona
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Els cotxes elèctrics 
poden carregar-se gratis 
als pàrquings municipals

Els vehicles elèctrics podran estacionar 
i recarregar gratis a Badalona als apar-
caments gestionats per l’empresa mu-
nicipal Engestur situats a les places de 
Pompeu Fabra i Manel Valls i a l’edifici 
El Viver.
Per poder accedir a aquest servei, els ve-
hicles hauran de ser 100 per cent elèc-
trics, i per tant no se’n podran beneficiar 
els models híbrids. A més els propietaris 
han d’acreditar ser residents de Badalona 
aportant el certificat d’empadronament. 

Els vehicles que reuneixin les anteriors 
condicions podran estacionar un màxim 
de 4 hores diàries en les places reserva-
des per a vehicles elèctrics distribuïdes 
en els tres aparcaments municipals. A 
més podran fer servir els 18 punts de 
recàrrega existents, 6 en cada pàrquing. 
L’empresa municipal Engestur ha volgut 
posar en marxa aquesta iniciativa per 
impulsar l’ús del vehicle elèctric. La 
campanya estarà en vigor fins al 31 de 
desembre de 2013.
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Precintats dos locals d’oci de 
la zona del polígon de Can Ribó
L’Ajuntament de Badalona va precintar la 
passada setmana dos locals d’oci situats 
en el polígon de Can Ribó, en el barri de 
Canyadó, per les denúncies fetes pels 
veïns i la mateixa Guàrdia Urbana a cau-
sa del soroll i les molèsties que provoca-
va a la zona. Els tècnics municipals van 
comprovar que els titulars dels locals no 
havien obtingut la llicència preceptiva per 
exercir l’activitat o no havien adoptat les 
mesures correctores indicades pel con-
sistori en els expedients disciplinaris que 
els havien obert anteriorment, entre les 
quals hi havia l’obligació de tenir sistemes 
d’insonorització. Un dels locals tenia de-
núncies des de l’any 2004. Les incidències 
no reparades o la no obtenció del títol ha-

bilitant en aquests locals també comporta-
ran un expedient sancionador amb multes 

econòmiques que podrien arribar fins als 
3.000 euros segons la normativa a aplicar.

Comença la marató d’enguany de la 
Fundació Badalona Contra el Càncer
La Fundació Badalona Contra el Càncer 
comença aquest divendres 5 d’abril la seva 
particular marató d’enguany per recaptar fons 
solidaris. Serà a partir de les 21 h a l’Església 
dels Pares Carmelites (C/ Sant Miquel 44, 
Badalona), amb el Concert de corals bada-
lonines. Actuaran conjuntament els grups 
de Pep Ventura, la Coral de Can Mercader, 

la Gent Gran de la Morera, la Coral La Ba-
dalonense, la Coral Congrés, Art i cultura de 
Canyet i la Coral Betúlia. La setmana propera, 
sense anar més lluny, tindrà lloc el següent 
acte. I és que l’entorn de la Masia de Canyadó 
acollirà el diumenge 14 d’abril el Dinar de la 
fundació. Per tercer any consecutiu, la cita 
estarà emmarcada dintre de la Festa Medieval 

de Badalona. El Sopar de Gala tindrà lloc el 
dissabte 20 d’abril a les 21h al Restaurant la 
Palmira (Carretera de Badalona a Montcada 
Km 3, Badalona). El primer cap de setmana 
de maig, el dissabte 4 i el diumenge 5, serà 
el torn de la Prova d’agility. El Sopar i la Festa 
de Blanc es faran esperar fins el dissabte 13 
de juliol, al Club Naútic. 
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        LA PRÈVIACAJASOL - FIATC MUTUA JOVENTUT

28a Jornada Acb. 19h. Palacio Municipal San Pablo. RàdioB (94.4)

Volen recuperar l’alegria a Sevilla

Sevilla és una ciutat especial que té aque-
lla espècie de màgia que en diuen “duen-
de” i que la Penya intentarà trobar. En els 
últims 2 partits els verd-i-negres han per-
dut l’alegria i velocitat en el joc que havien 
tingut, ja no només el dia contra el Caja 
Laboral, sinó en molts altres moments de 
la temporada, per vèncer a un històric en 
problemes. El Cajasol, com molts altres 
equips que juguen contra el Fiatc Joven-
tut aquesta temporada, ve de perdre con-
tra el Barça i el Madrid de forma consecu-
tiva, i s’ha complicat la vida quedant a un 
sol partit del descens directe. Per aquest 
motiu el partit de dissabte (19h) a casa, 
i contra un rival de la seva lliga, serà un 
compromís especialment important pel 
conjunt d’Aito Garcia Reneses. Al bàndol 

JOAN SASTRE

TOMAS SATORANSKY

MILENKO TEPIC

LUKA BOGDANOVIC JUANJO TRIGUERO

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

MOSES EHAMBE

ALBERT OLIVER

ALEX BARRERA

JORDI TRIAS SITAPHA SAVANÉ

verd-i-negre, les dues derrotes conse-
cutives han allunyat les opcions d’estar 
entre els 8 primers i tot i que Maldona-
do ha confessat que “el nostre nivell de 
joc no és l’adequat per ser al Play Off”, 
el missatge d’aquesta setmana ha estat 
que cal seguir lluitant fins el final. Ho va 
dir Savané tot just acabar l’últim partit i 
s’han encarregat de recordar-ho Kuzmic, 
Suàrez, Quezada i el propi Maldonado en 
paraules aquesta setmana. “Tant a nivell 
d’equip com individualment podem se-
guir millorant, i és el nostre deure”, apun-
tava el senegalès. Les paraules d’un dels 
líders ajuden, però la realitat econòmica 
no. Aquesta setmana els jugadors havien 
de cobrar la mensualitat i per segon cop 
seguit no ho han fet.

La Penya no ha 
arribat als 70 
punts en els dos 
últims partits i 
visita al Cajasol, 
que està immers 
en el descens

Foto: ACBPhoto /Arrizabalaga

Llompart (7), Stefansson (2), Toppert (3), 
Jones (13), Norel (16) -cinc inicial- Roll 
(8), Rudez (9), Van Rossom (4), Garcia (-), 
Fontet (2), Aguilar (7).

59
Oliver (12), Barrera (0), Ehambe (10), 
Trias (-), Savané (9) -cinc inicial- Llovet 
(2), Fisher (9), Suàrez (11), Tomàs (4), Vi-
ves (-), Kuzmic (2).

FIATC JOVENTUT 

71

CAI ZARAGOZA

Norel allunya la 
Penya del Play Off

Henk Norel va ser el protagonista de l’últim 
partit del Fiatc Joventut. L’expivot verd-i-
negre va fer el millor partit de la seva carre-
ra el dia que tornava a la pista on va créixer 
durant 6 anys. Els 16 punts però sobre-
tot els 13 rebots van ser determinants. 
L’holandés va donar els primers rèdits al 
Cai (7 a 17), que aprofitant la superioritat a 
la pintura, va carregar el joc interior. Amb 
aquest primer avantatge, els aragonesos es 
van trobar còmodes per mantenir el ritme 

i la Penya mai va entrar en el partit. Quan 
semblava que els verd-i-negres moririen 
per inanició, Suàrez va despertar el públic 
amb 11 punts gairebé consecutius (53 a 62 
a 4:48). Al final però, de nou Henk Norel 
va tornar a anotar amb facilitat per mante-
nir la diferència. La jornada va acabar sent 
nefasta pels de Maldonado que van caure 
contra un rival directe que ja els treu dos 
partits i l’average, i van guanyar l’Unicaja, 
l’Obradoiro i l’Estudiantes, els rivals direc-
tes pel Play Off.

Foto: ACBPhoto

Foto: ACBPhoto

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

Propera Jornada

Classificació

  Equip  G P

 1 Real Madrid 7 0
 2  Baskonia 5 2
 3 Barça 5 2 
 4  Bilbao 5 2
 5  València 5 2
 6  Gran Canària 5 2
 7  Cai Zaragoza 4 3
 8  Obradoiro 14 13
 9  Unicaja 14 13
 10  Estudiantes 13 14
 11  Fiatc Joventut 13 14
 12  Canàries 11 16
 13  Múrcia 11 16
 14  Valladolid 11 16
 15 Fuenlabrada 9 18
16  Cajasol 9 18
 17  GBC 8 19
 18    Manresa 5 22

FIATC Joventut - Cai                   59-71
Valladolid- Múrcia                    91-57
Bilbao - Fuenlabrada                  82-90
Madrid- Cajasol 84-74
Barça - València 94-62
Gran Canària - Obradoiro                   70-72
GBC - Canàries                   89-77
Unicaja - Baskonia 93-72
Estudiantes - Manresa 90-75

Resultats darrera Jornada

El filial verd-i-
negre jugarà els 
quarts de final 
contra el Castelló 
a anada i tornada

El Prat afronta el Play Off de la 
Leb plata amb la màxima il·lusió

La Penya, molt present en 
les seleccions de formació

El Prat Joventut començarà aquest dis-
sabte el seu camí cap a l’ascens a la lliga 
Leb Or, i ho farà amb la màxima ambició 
i il·lusió. Els de Carles Duran han quedat 
segons en aquesta Leb plata de només 11 
equips, només per darrera de l’Oviedo, que 
com a campió ja no jugarà el Play Off de 
promoció. Tot i això, les normes d’aquesta 
competició dictaminen que el Guadalajara, 
que havia quedat 3r, passa a ser segon 

En els períodes vacacionals, les seleccions 
de formació aprofiten per disputar campio-
nats o fer concentracions per preparar els 
compromisos de l’estiu, i els jugadors de 
la Penya sempre hi van. La selecció júnior, 
o U18, va aprofitar per fer una concentració 
a Madrid i disputar un doble partit contra 
la alemana. Els nois de Manuel Aller, amb 
5 júniors de la Penya (Sans, Abalde, No-
gués, Gomila i Iriarte), van guanyar els dos 
partits amb comoditat per 72 a 48 i 78 a 
55. Als campionats de seleccions autonò-
miques la selecció mini es va penjar la 
medalla de bronze amb dos verd-i-negres: 
Àlex Aguado i Xavi Garcia.  

Jugadors RECOMANABLES
1.- Satoransky: Bon calendari. Llull. Contra el València sempre juga bé
2.- Hanga. Sumant en tots els aspectes. Atents a Vassileiadis i Mumbrú  
3.- Norel. Està grandiós. Kurz. Un altre immens.

Jugadors a EVITAR
1.- Granger. Tot i que tindrà protagonisme sense English, té partit complicat.
2.- Feldeine. Bon partit però és massa imprevisible. Mirotic, mala ratxa.
3.- Atents! Els jugadors del Bilbao i el Baskonia no participen 
la següent jornada amb normalitat i poden donar 
canvis gratuïts

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

El bàsquet necessita un canvi ja. Queden 
només set jornades per acabar la lliga ACB 
i faig una pregunta: hi ha quatre places per 
jugar l’Eurolliga l’any vinent per equips 
espanyols, vol dir que el quart classificat 
tindrà bitllet per jugar la màxima compe-
tició continental? La resposta és no. Però 
encara pitjor. El tercer classificat sí que ho 
aconseguirà? Doncs tampoc. El fet que 
quatre equips (Barça, Madrid, Caja La-
boral i Unicaja) tinguin la llicència A (vol 
dir que sempre la juguen) no dóna opció 
a d’altres equips si no són campions. Com 
a màxim l’ACB té quatre places (cinc si el 
Bilbao guanya l’Eurocopa). Llavors que 
passa. Aquesta reflexió també la faig de 
la LEB que no depèn de l’ACB sinó de la 
Federació Espanyola de Bàsquet. El Prat 
Joventut ha quedat segon de la categoria a 
la lliga regular. El primer, l’Oviedo ha pujat 
directament a la LEB Or. Doncs resulta que 

El Lleida destapa els escàndols del bàsquet

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

no ha quedat segon perquè el Guadalajara pel 
fet d’haver estat campió de la copa, el supera a 
la classificació. Però això no és el pitjor. El pi-
tjor és que el Prat ha aconseguit el factor pista 
als quarts de final que juga contra el Castelló. 
Però tot i que al reglament estava aprovat que 
els quarts era al millor de tres partits resulta 
que fa un mes s’ha canviat i només hi ha partit 
d’anada i tornada. De que serveix doncs tenir 
el factor pista? I si moltes vegades parlem 

de l’ACB que hi ha clubs que no paguen 
als jugadors de forma permanent com el 
Valladolid i critiquem que se’l deixi jugar 
a l’ACB, ara també critiquem i molt a la 
Federació Espanyola per no posar remei 
amb el què passa a la LEB com el què s’ha 
fet públic al Força Lleida -a la foto la roda 
de premsa dels jugadors- on hi havia con-
tractes duplicats. Una autèntica vergonya. 
El bàsquet necessita un canvi ja.

perquè ha guanyat la Copa Leb plata. Així 
doncs, el rival dels potablava serà l’Amics 
Castelló al qui ja han guanyat en els dos 
partits d’aquesta temporada. El filial verd-
i-negre jugarà el partit d’anada a Castelló el 
dissabte a les 19:30. El mateix dia i gairebé 
a la mateixa hora juga el Fiatc Joventut, 
que probablement s’endurà Suàrez a Sevi-
lla. La tornada en canvi està programada 
pel diumenge 14 a les 18:15, l’endemà del 
Penya - València (18h). Tot i que el Caste-
lló va quedar en 8a posició, han combinat 
mals partits amb molt bones actuacions i 
han acabat la lliga com l’equip més valo-
rat amb 79,1 per partit. Part de la culpa la 
tenen David Ortega, Victor Hidalgo, Jose 
Maria Garcia, Luis Maria Parejo i Alberto 
Ausina, que assumeixen gairebé tot el pes 
ofensiu de l’equip i estan entre els millors 
anotadors nacionals de la categoria. El 
tècnic del Prat Joventut, Carles Duran, ha 
destacat que el Castelló és un equip “molt 
complicat, veterà, amb jugadors amb ex-
periència i que ha jugat una segona volta 
molt millor que la primera”. Per Duran, el 
primer partit de l’eliminatòria “serà clau”.

Foto: C.B Prat



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

11Núm. 387
Del 05/04 al 11/04/2013

  Equip  PTS GF GC

 1. L’Hospitalet 66 55 3
 2. Huracán 64 42 11 
 3. Olímpic 62 33 11
 4. Llevant B 59 50 7
 5. Alcoià 59 45 11 
 6. Nàstic 51 45 11
 7. Sant Andreu 51 31 11
 8. Vila-Real B 46 47 12
 9. Llagostera 42 40 15
 10. Espanyol B 42 36 8
 11. València B 42 38 15
 12. Atlètic Balears 41 32 10
 13. Reus 41 37 15
 14. Prat 40 27 11
 15. Badalona 40 29 12
 16. Ontinyent 40 29 18
 17. Constància 36 24 12
 18. Oriola 34 26 12
 19. Mallorca B 30 24 24
 20. Yeclano 25 28 12
21. Binissalem 24 18 21

Classificació 2a B GRUP 3

 Badalona   - Reus 
 València B  -  Olímpic 
 Binissalem  -  Yeclano
 Espanyol B  -  Constància
 L’Hospitalet  -  Prat
 Mallorca B  - Llevant B
 Atlètic Balears  -  Vila-Real B
 Alcoià  -  Huracán
 Oriola -  Ontinyent

Propera Jornada

Resultats 35a Jornada

 Prat 1 - Badalona  1   
 Constància 1 - Oriola 0
 Olímpic  0 - Alcoià 0
  Llevant B 2 - Binissalem 0
 Vila-Real B 2 - Huracán 1
 Atlètic Balears 3 -  Mallorca B 0
 Yeclano 0 - L’Hospitalet 2
 Reus 0 - Nàstic 2 
                              Ontinyent 1  -   València B 1
                        Llagostera 1  - Espanyol B 0 

 CF BADALONA - CF REUS LA PRÈVIA

36ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Diumenge 07/04 a les 17.00 - Camp del Centenari - Àrbitre: Navarro Fuentes (col·legi murcià)

A set jornades de la finalització de la 
temporada, qualsevol error deixa ja de 
ser una anècdota per convertir-se en 
un maldecap absolut. Especialment 
pels equips implicats en la lluita per 
la salvació. En aquestes estan Reus i 
Badalona, que diumenge a la tarda al 
Camp del Centenari poden dirimir, en 
cas de victòria d’algun dels dos, qui 
segella pràcticament la seva conti-
nuïtat a Segona B i qui haurà de seguir 

preocupant-se per no ser enxampat pels 
ara ocupants de la zona baixa. 
La trajectòria de reusencs i badalo-
nins varia lleugerament, però finalment 
ha acabat situant a tots dos en situació 
compromesa. Mentre els de Càmara han 
estat estabilitzats en la zona mitja baixa, 
constantment preocupats pels possible 
descens, el Reus en canvi ha tingut una 
davallada progressiva. L’equip tarragoní 
ha passat d’estar còmodament situat en 

la zona tèbia a veure’s a quatre punts de 
l’abisme. I això a causa d’un darrer mes 
de competició nefast, en què el conjunt 
dirigit per Santi Castillejo ha encadenat 
decepcions. En els últims set partits, el 
Reus ha tret només dos punts. Aquesta 

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Robert

Traver

León

Pedrito

Beñat Nando

Vives
Ferran Socías

Ángel

Marqués

El Prat iguala en l’últim 
moment el gol d’Abraham

Municipal Sagnier
Teixeira Marcos
Miki (Creus 83’) Sobregrau
Murillo Marcelo
Cazorla Pelegrí (Borja 46’)
Larios Bermudo

 Fernando  Javi Moreno
Sebas (C. Ruiz 58’) Xavi Muñoz
Fran Joaquin

 David López  Abraham (Ferrón 81’)
Ignacio  Robert
Matamala (Manu 72’)   Manolo Bueno

Agustín Vacas Albert Càmara
Àrbitre: Berjano Ariztegui (col·legi Navarra)
GOLS: 0-1, Abraham (minut 52); 1-1, Creus 
(minut 87)
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AE PRAT                             BADALONA
ritat d’un dels cuers de la categoria. Però amb un 
marcador tan exiguament favorable, era d’esperar 
que el patiment fos la sensació predominant du-
rant el que restava de matx. Perquè tot i que els 
badalonins van tenir a prop la sentència, el Prat va 
saber-se refer del gol en contra i no va deixar-se 
sucumbir per un Badalona optimista. La constàn-
cia local va tenir premi molt al final, quan Creus, 
qui tot just havia entrat, va fer l’empat a la sortida 
d’un córner.  

Abraham semblava que confirmava en el minut 
52 de la segona meitat que la desfeta anterior, el 
ruboritzant i comprometedor 0-4 patit contra el 
Yeclano al Centenari, havia estat una entrebanca-
da circumstancial. Els d’Albert Càmara van saber 
canviar l’actitud del duel anterior, van millorar en 
prestacions i sobretot en predisposició. Aquest 
Badalona, malgrat que no brillant ni excels, ja no 
era el mateix que havia semblat displicentment 
indiferent davant la còmode i manifesta superio-

CF REUS
Entrenador Santi Castillejo

Bueno

Robert Joaquin Abraham

Xavi M. Borja Abenia

Ferrón Pelegrí Marcelo Bermudo

Marcos

Badalona i Reus es juguen tres 
punts cabdals per no patir

mala ratxa és la causant de l’actual 
preocupant catorzena posició. 
Els precedents conviden a l’optimisme 
per part escapulada. En la primera vol-
ta, 0-2 favorable. I al Centenari, dos 
partits i dos triomfs.
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Sant Gabriel Femení Oriola i Constància 
milloren i dificulten 
la permanència 
escapulada 

El ventall de possibles descensors a Tercera 
s’ha obert de manera inesperada en les da-
rreres jornades. L’aparent deixadesa i apatia 
dels equips de la zona mitja de la classifica-
ció, que ja es veien abocats a acabar el curs 
sense res pel que lluitar, i el postrem des-
pertar d’alguns dels cuers, han afegit emo-
ció a aquest final de temporada 2012/2013. 
Per darrere, l’Oriola i el Constància estan 
ser els responsables de l’estrenyiment de 
la zona baixa del grup. Ambdós no han 

desistit en l’esforç per salvar-se i ara veuen 
com la seva constància dóna fruits en for-
ma d’incertesa. A priori, només dues places 
d’aquesta zona queden per adjudicar: la pri-
mera de descens directe i la de la promoció 
per no baixar. L’Oriola ocupa la primera, 
amb 34 punts, i l’altre el Constància, amb 
36. Per davant d’ells hi ha fins a vuit equips 
que tenen entre 40 i 42 punts, que veuen 
que relaxar-se no és una opció. Entre tots 
ells està el Badalona, amb 40 punts.

 Sant Gabriel - Espanyol
Lagunak - Levante Las Planas

FC Barcelona - Sevilla
Real Sociedad - Collerense

Valencia - Llevant
Atlético Madrid - Athletic Bilbao
Llanos Olivenza - Rayo Vallecano

Huelva - P. Saragossa

Propera jornada (14/4/13)

Rayo Vallecano - Sant Gabriel
Levante Las Planas- P. Saragossa

Sevilla - Lagunak
Collerense - FC Barcelona
Llevant - Real Sociedad
Athletic Bilbao - Valencia

Espanyol - Atlético Madrid
Llanos Olivenza - Huelva

La següent (21/4/13)

Les grans agafen forces... i 
la pedrera deixa emprenta
La primera plantilla del Sant Gabriel Femení 
entrena aquests dies amb intensitat de cara 
a les darreres quatre jornades de lliga i ho fa 
amb la tranquil·litat que aquesta fase decisiva 
del curs no arriba fins el proper cap de set-
mana, doncs aquest no hi ha competició. El 
darrer partit de les de Taka va ser just abans 
de les vacances de Setmana Santa, quan van 
caure contra l’Athletic de Bilbao, líder de la 

competició. Ara, i a partir del proper cap de se-
tmana, les futbolistes adrianenques hauran de 
certificar acabar la lliga entre els vuit primers 
equips per jugar la Copa de la Reina... o en-
sopegar i quedar-se fora d’aquest interessant 
torneig del KO. Espanyol (el proper cap de 
setmana) i Llanos de Olivenza a casa, i Rayo 
Vallecano i Huelva a domicili seran els darrers 
rivals d’aquesta lliga. Qui no ha descansat 

gaire de partits ha estat la pedrera de l’entitat. 
I, algun equip, amb èxit sota el braç. Així, les 
noies del cadet B van proclamar-se campiones 
de la 40a edició del Torneig Pubilla Casas, en 
derrotar a la tanda de penals l’equip amfitrió. 
Per la seva banda, l’altre cadet i l’equip infantil 
i aleví van jugar el primer torneig femeni CDE 
Manresa. Les cadets van acabar cinquenes i 
les infantils/alevines, quartes.

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 67 76 20
 2.  Barça 64 84 12
 3.  Atlético Madrid 62 60 14
 4.  Llevant 56 42 19
 5.  Espanyol 47 41 23
 6.  Rayo Vallecano 44 74 43
 7.  P. Saragossa 39 59 70
 8.  Sant Gabriel 36 35 39
 9. Huelva 31 36 48
 10. Real Sociedad 30 34 36
 11. Levante Las Planas 26 29 42
 12. Sevilla 24 28 44
 13. Valencia 24 27 46
 14. Collerense 23 40 67
 15. Llanos Olivenza 15 27 62
 16. Lagunak 1 10 117

Classificació 1ª Divisió
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  Equip  G P

 1 Quart 20 4
 2  Montgat 18 6
 3 Santa Coloma 17 7 
 4  Salt 16 8
 5  Arenys 14 10
 6  Sant Cugat 13 11
 7  Prat B 13 11
 8  El Masnou 12 12
 9  Mollet B 11 13 
 10  Barberà 11 13
 11  UBSA 10 14
 12  Mataró 10 14
 13  Natzaret 9 15
 14  Sant Josep 8 16
 15 Figueres 6 18
16  Blanes 4 20

Classificació

 Salt  - Prat B

  UBSA  -  Natzaret

 Sant Cugat  -  Mollet B

 Montgat  -  Arenys

 Santa Coloma -  Figueres

 Blanes -  Quart

                                     Barberà -  El Masnou

 Sant Josep -  Mataró

Jornada actual (25)

Poliesportiu

Dos badalonins es preparen per fer la ruta en 
bicicleta Badalona-París-Londres-Bilbao-Badalona
Diuen que el ciclisme és l’esport més dur 
que existeix. Els corredors han d’aguantar 
el cansament físic, però sobretot mental, 
de fer llarguíssimes etapes i ascensos 
molt durs sabent que l’endemà ho hauran 
de repetir. Hi ha dos badalonins amateurs 
que s’han impregnat de l’empenta d’aquest 
esport i gaudeixen amb els grans reptes 
que els permet plantejar el ciclisme. Són 
en Marc Guardiola i en Gerard Arenós, 
que l’any passat van aconseguir fer la ruta 
Badalona-Roma passant pels alps i coro-
nant l’Alpe Duez, el Galibier i el Lautaret, 
els ports més prestigiosos del Tour. 2150 
km en 13 dies sobre la bicicleta per acabar 
tornant a Badalona amb un vaixell des de 
Civitaveccia. Aquest any s’han plantejat un 
repte que els exigeixi encara més: Badalo-
na-París-Londres-Bilbao-Badalona. 2.700 
km per fer en 16 o 17 dies, i acabats creuant 
la transpirenàica abans de tornar a casa. 
Aquest cop el viatge es dividirà en dues 
parts. En la primera, la parella d’aventurers 
pretén fer els 1.200 km entre Badalona i 
París en una setmana d’etapes llargues. 
Després agafaran el ferri de Dieppe a 
Newhaven, visitaran Londres i viatjaran 
a Portsmouth per agafar un vaixell cap a 
Bilbao. Allà començarà la segona part del 

Tots els equips de la comarca es juguen 
alguna cosa en les últimes 6 jornades
La Copa Catalunya està en el punt més 
calent de la temporada. A falta de 6 jor-
nades, hi ha emoció a totes les zones de 
la classificació, i els equips de la comarca 
hi estan inmersos. Tot i que el liderat no és 
un d’aquests punts calents, Montgat i San-
ta Coloma mantenen la lluita per la segona 
posició, que permet tenir el partit de tor-
nada de la primera eliminatòria dels Play 
Off a casa. L’UBSA i el Natzaret busquen 
escapar del descens directe o com a mínim 
tenir el factor pista a favor i el Sant Josep 
intenta mantenir distància amb elFigueres, 
que el persegueix des de les places del 
decens directe i amb l’average parcialment 
guanyat. El Montgat és sense dubte l’equip 
més en forma de la segona volta. Els de 
Xavi Bassas han guanyat els 8 últims par-
tits que li han valgut per fer-se, gairebé 
amb tota seguretat, amb una de les 4 pla-
ces del Play Off. A més, els del Baix Ma-
resme han aprofitat la relliscada del Santa 
Coloma contra el Quart per avançar-los un 
partit a la classificació tot i tenir l’average 
perdut. Per conservar-la no poden fallar i 
han d’anar a per totes a la pista del Quart 
d’aquí a dues setmanes, on cremaran totes 
les naus per aconseguir el liderat. Abans, 

rebran l’Arenys, que ja els va sorprendre 
a la primera volta, després al Natzaret, 
viatjaran a Figueres, tornaran al Pla de la 
Concòrdia per jugar contra El Masnou de 
Marcos Morales i tancaran la lliga a la pis-
ta del Barberà. El Santa Coloma també té la 
classificació per la promoció d’ascens gai-
rebé assegurada. Els de Cristian Bañuelos 
tenen 4 partits d’avantatge i l’average sobre 
l’Arenys, el 5é classificat. Els colomencs 
van perdre les opcions de ser líders fa dues 
setmanes contra el Quart, que ja és a 3 par-
tits i l’average, però mantenen l’esperança 
de ser segons. Per fer-ho han de sumar un 
triomf més que el Montgat en els 6 partits 
que els queden: Figueres, Barberà, Sant 
Cugat i Blanes a casa i El Masnou i Sant 
Adrià a domicili. L’UBSA és l’equip que 
més s’ha complicat la vida. Quan semblava 
que havien trobat l’equilibri amb el reforç 
de David Díaz, han combinat extraordina-
ries acutacions a domicili amb 4 derrotes 
seguides al Can Ricart. Els de Xavi Castillo 
ocupen l’última plaça de la promoció de 
descens amb 10 victòries empatats amb el 
Mataró i a un partit del Barberà i el Mollet 
B. Els adrianencs han de tornar a fer-se 
forts a casa començant per aquest cap de 

setmana en el que rebran al Natzaret. Des-
prés, Masnou i Santa Coloma a casa i Fi-
gueres, Barberà i Sant Cugat lluny de Sant 
Adrià. Les opcions del Natzaret de sortir de 
la promoció de descens passen per guan-
yar a l’UBSA aquest cap de setmana, amb 
el que tenen un average de 5 punts. Els de 
Vidal Sabaté ho faran sense Jaume Bal-
cells, que ha estat sancionat amb un partit. 
Després tenen Blanes, Sant Josep i Mollet 

B a casa i Montgat i Salt lluny de Badalo-
na. Pel Sant Josep sortir de la promoció 
ja és més complicat i té un doble objectiu: 
primer que no els atrapi el Figueres dels 
experimentats Vallmajó, que visitaran el 
centre parroquial a la penúltima jornada 
amb un average de 12 punts. El segon és 
arribar amb les millor sensacions al Play 
Off. Abans, Mataró i Quart a casa i Arenys, 
Natzaret i El Masnou a domicili. 

Els dos ciclistes 
ja van anar fins a 
Roma l’any passat 
i ara busquen 
patrocini per 
aquesta nova 
aventura de 2.700 
quilòmetres

viatge, fins i tot encara més dura. De camí 
a casa creuaran els Pirineus passant per les 
cotes més famoses de la ronda francesa: el 
Tourmalet, Aspin, Peyresourde... No porten 
res més que la bicicleta, la tenda de cam-
panya i un càmping gas. Qualsevol lloc es 
bo per aturar-se a descansar una mica i per 
trobar comerços on comprar pa, tonyina, 
pasta i aliments per fer un àpat senzill amb 
el que porten. Calculen que l’aventura els 
costarà 2.000 euros entre els 2, una xifra 
que intenten sufragar amb l’ajuda d’algun 

patrocini. En Marc és com el Superman de 
Badalona. A estones lliures és un superhe-
roi que es cruspeix els Km corrent, nadant o 
amb bicicleta i en les hores centrals del dia 
s’amaga darrere unes ulleres de pasta per 
vendre ordinadors a l’FNAC. Precisament 
la seva relació amb aquests magatzems 
de la cultura els ajudarà en aquest viatge. 
A canvi, els dos esportistes s’aturaran als 
centres FNAC que trobin a França, que 
n’hi ha molts, per fer-se una foto i seguir 
explicant la història. En Gerard Arenós fa 
carreres de muntanya per l’Ayala Team, de 
la coneguda tenda de bicicletes Ayala que 
hi ha al carrer Baldomer Solà. Precisament 
en una d’aquestes carreres es van conèixer 
a finals del 2011 i van acabar fent el primer 
viatge a l’estiu del 2012. En Gerard sempre 
ha estat lligat a la bici però en Marc no. De 
fet ell és triatleta del C.N Badalona, però 
recorda que quan tenia 14 anys el seu pare 
li va regalar una Ordea Tuareg amb la que 
va començar a fer les primeres sortides, 
com la d’un dia d’estiu cap a Bufalà que va 
acabar sent una excursió no programada de 
80 km. Segons ell mateix confessa, aque-
lla sortida va ser l’inici de tot. El viatge es 
podrà seguir a www-diaro-de-bicicletas.
blogspot.com.

Foto: M.S
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Fa escassos dies que la primavera i l’abril 
han tornat a les nostres vides i això sig-
nifica que tenim molt a prop la festivitat 
catalana de Sant Jordi. Òmnium Cultural 
no ho passa per alt i aquest mateix cap 
de setmana comença a escalfar motors 
a Badalona per rebre un dels dies més 
destacats de l’any a l’àmbit de Catalunya. 
Serà aquest diumenge al matí a la plaça de 
Trafalgar de Llefià amb la Festa de la cul-
tura catalana. A partir de les 10.30 hores 
se celebraran jocs tradicionals i hi haurà 
animació infantil, a càrrec d’Oriol Canals, 
i esmorzar gratuït. El matí culminarà a les 
12h amb una ballada de sardanes de la 
Cobla Premià.

Còrdova i la cultura andalusa 
prenen el Centre Cívic de La Salut

Òmnium BDN 
celebra la Festa 
de la cultura 
catalana

Les Festes de 
Maig encenen 
la metxa a les 
biblioteques
Les Festes de Maig s’acosten i a la 
ciutat comença a sentir-se l’olor de la 
pólvora. Pràcticament a un mes vista, 
les entitats de cultura popular de la 
ciutat et proposen que encenguis la 
metxa. Aquesta mateixa setmana els 
forjadors de la festa han començat a 
recorrer les biblioteques i el Centre 
Cultural l’Escorxador per donar a 
conèixer la selecció d’images i ele-
ments festius de l’exposició Forja-
dors de la Festa, que, com cada any, 
estarà a El Refugi a partir del 2 de 
maig. L’activitat a les biblioteques i 
centres culturals també proposa jocs 
clàssics insipirats en l’imaginari fes-
tiu i tradicional de la ciutat.

El badaloní Yuanma presenta aquest diven-
dres a la Sala Sarau (23h) el seu primer 
treball en solitari, Palante, amb el qual 
també s’estrena com a compositor i copro-
ductor. El cantant i músic es llença a la pis-
cina amb més de 15 anys  d’experiència als 
escenaris, estudis de gravació i televisió. 
Té una llarga trajectòria en la qual ha sigut 
corista en nombrosos treballs musicals 
amb Carlos Marín (Il  Divo) i David Bisbal, 
entre d’altres; forma part de l’espectacle del 
Palau de la Música Les veus del món; ha 

participat en programes de televisió com 
Operación Triunfo, Más Que Baile i el 
Club Super 3; ha estat intèrpret de molts 
espots de marques reconegudes i ha posat 
veu als personatges de pel·lícules i sèries 
com Shrek, Torrente o El libro de la sel-
va. Palante es un treball conformat per 12 
cançons carregades d’optimisme. Yuanma 
no es vol emmarcar en un estil musical 
concret i aposta per produccions molt 
diferents entre elles: Rythm&Blues, Pop, 
Soul, Electrònic i Funk.

El badaloní Yuanma llença el 
seu primer disc en solitari

L’Ajuntament de Badalona, la Casa de Cór-
doba i la Asociación Andaluza Hermandad 
Nuestra Señora del Rocío San Rafael Ar-
cángel coorganitzen a partir de demà al 
Centre Cívic de La Salut l’exposició Córdo-
ba viva, en la que es podrà gaudir de des-
enes de fotografies de la ciutat andalusa. 
La mostra, a més, arriba de la mà d’altres 
dues exposicions complementàries: His-
toria de la Feria de Abril en Catalunya i 
Patios de Córdoba: Patrimonio Cultural 
y Material de la UNESCO. A partir de les 
17h de demà, les tres mostres obriran 
portes. A les 19 hores se celebrarà la pre-
sentació de l’Asociación Rociera Andaluza, 
que donarà pas a les actuacions del Coro 
Rociero Las Arenas, Baile Español Jarana i 
Brisas.  L’exposició es podrà visitar fins el 
14 d’abril de 17 h a 20 h.

Un grup instrumental del Conserva-
tori i l’Escola de Música Moderna de 
Badalona presenta aquest divendres 
al Teatre Principal (21h) Cruïlla de ca-
mins, un espectacle de confluència i un 
espai per a l’especulació i la creativi-
tat. Un quintet format per professors i 
alumnes ballarà a la partitura entre les 
línies que separen la música de con-
cert i l’improvisada, entre la clàssica i 
el jazz.
Dissabte, també al Principal (21h), 

El Principal s’omple 
del virtuosisme del 
conservatori badaloní

serà el torn de l’Orquestra de Cambra 
del Conservatori, que torna a proposar 
un programa de concert en què profes-
sors i alumnes del centre es reuneixen 
per interpretar obres de W.A.Mozart, F. 
Mendelssohn, F. Schubert i L. Van Bee-
thoven, totes elles exemples magistrals 
del repertori orquestral en el qual des-
taca la intervenció com a solista de 
Rocio Martínez, soprano, i de Carlos 
López, pianista i alumne guanyador del 
Premi d’Honor 2012 del Conservatori.
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