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Els corsaris 
desembarquen
a Badalona

Encadenat 
per les preferents

Un badaloní 
s’encadena 
per reclamar 
170.000 euros

La Universitat de Barcelona 
estrenarà l’edifici d’El Carme
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Un veí de Badalona afectat per les parti-
cipacions preferents es va encadenar la 
matinada de dimarts a les portes de la 
seu central de Catalunya Banc, situada a 
la Via Laietana de Barcelona. Des de les 4 
del matí, Ismael Lara, de 67 anys, i el seu 
gos es van apostar a l’entrada de l’entitat 
bancària amb pancartes i cadenes per re-
clamar els prop de 170.000 euros que ell 
i la seva dona van invertir en aquests pro-
ductes financers d’alt risc sense que nin-
gú els avisés dels perills que a tantes fa-
mílies espanyoles han acabat perjudicant. 
No va ser fins la matinada d’ahir quan va 
recollir les seves coses i va tornar a casa 
per motius familiars, després de 48 hores 
de combat silenciós. Ell i la seva dona es 
troben a dia d’avui en una situació econò-
mica i social molt delicada. “Ens volen 
treure els nostres diners i dictaran un 
decret per fer-ho legal, però no acatarem 
ordres injustes, lluitarem”, exclamava el 
badaloní. Equipat amb una tenda de cam-
panya, sac de dormir i alguns queviures, 
Ismael no pensava tornar-se a casa amb 
les mans buides i va amenaçar, fins i tot, 
amb encetar una vaga de fam. La policia 
ha intentat dissuadir-lo aquests dies i els 
directors del banc han sortit a parlar amb 
ell per informar-li que fan tot el que po-
den. L’afectat, però, ho té clar: no es creu 

Un jubilat badaloní afectat per les preferents 
s’encadena a la seu central de CatalunyaBanc

  Ismael Lara, 
de 67 anys, és 
un veí afectat per 
les participacions 
preferents

  Ell i la seva 
dona van invertir 
uns 170.000 euros 
que no volen 
donar per perduts

  El badaloní ha 
estat 48 hores 
encadenat i 
demanant una 
solució al banc

la paraula dels banquers i vol recuperar 
els diners estalviats durant tota la seva 
vida per gaudir d’una jubilació plàcida. 
Des de diversos sectors ciutadans, i so-
bretot des de la plataforma Estafa-Banca 
Badalona-Santa Coloma, han estat re-
colzant aquests dos dies el seu company 

encadenat. El portaveu d’Estafa-Banca 
Badalona-Santa Coloma, Ricard Izquier-
do, explica que el cas d’Ismael porta set-
manes sobre la taula de negociació, com 
molts altres, però no avança. “Ell ja havia 
dit molts cops que quan se’n fartés faria 
alguna acció pel seu compte”. Cada di-
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jous, la plataforma es manifesta a la plaça 
de la Vila de Badalona; la concentració 
d’ahir, però, no va ser igual que la resta. 
L’acte d’Ismael ha enfortit i ha donat em-
penta a molta gent que se sent estafada 
i que ahir ho demostrava amb més força 
que mai.
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El Carme obre portes a la UB
El govern local firma un conveni amb la universitat per cedir l’ús i gestió de les instal·lacions, fins 
ara buides, durant els propers 10 anys; l’equipament també acollirà una nova oficina de turisme
Un any després de la seva finalització, 
l’edifici El Carme obrirà les seves por-
tes i es posarà en marxa. No acollirà les 
activitats que es contemplaven des d’un 
bon principi, sinó que es convertirà en 
una seu on la Universitat de Barcelona 
impartirà cursos, idiomes i pot ser al-
guns graus universitari. L’alcalde Xavier 
Garcia Albiol, ha presentat aquesta set-
mana els acords amb la UB per desenvo-
lupar els usos de l’edifici El Carme com 
a centre docent universitari. Aquesta 
sortida, segons el govern local, impli-
ca un avantatge doble: d’un costat, fer 
germinar al centre de la ciutat estudis 
que poden atraure a moltes persones, 
donar a conèixer la ciutat i dinamitzar 
econòmicament la zona; d’altra banda, 
trobar una utilitat educativa a un dels 
edificis més emblemàtics de la ciutat 
que no s’havia pogut obrir fins ara per 
falta dels recursos suficients per sufra-
gar el seu manteniment, uns 300.000 
euros anuals. La seva construcció, que 
va finalitzar el mes de juliol de l’any pas-
sat, va suposar una inversió superior als 
6 milions d’euros. L’edifici, encara per 
estrenar, té 3.500 metres quadrats, re-
partits en una planta subterrània, planta 
baixa, 4 plantes pis i una planta superior 
de serveis. L’Ajuntament considera que 
l’edifici conjuga els avenços tecnològics 

i l’eficiència energètica i està ben ubicat 
amb diversos transports públics propers. 
L’acord contempla que la Universitat de 
Barcelona es faci càrrec del manteniment 
i gestioni l’edifici durant 10 anys, en 
unes condicions econòmiques sosteni-
bles. La previsió és que El Carme es posi 
en marxa com a centre docent el proper 
mes de juliol amb una oferta de cursos 
d’estiu dins del programa ‘Els juliols 

de la UB’, amb temàtiques relaciona-
des amb la cultura, l’art, el periodisme 
i l’esport. L’oferta s’anirà completant 
amb cursos anuals i quadrimestrals 
d’idiomes (alemany, anglès, italià, fran-
cès i japonès); cursos temàtics de reci-
clatge professional sobre informàtica, 
mediació i màrqueting, entre altres; cur-
sos temàtics de caire cultural sobre lite-
ratura, història i música clàssica; cursos 

  Ha estat tancat 
un any per manca 
de recursos i al 
juliol podria obrir 
amb cursos d’estiu

  L’edifici acollirà 
estudis d’idiomes 
i cursos, però 
també s’espera 
l’arribada de graus 
i postgraus

de formació per a les proves d’accés a la 
universitat i formació per a majors de 55 
anys. La voluntat, a més, és ampliar el 
ventall d’estudis amb graus i postgraus 
universitaris de diferents matèries. Una 
d’elles, segons ha explicat Albiol, po-
dria ser l’Arqueologia, que tindria una 
estreta relació amb el passat romà de 
Badalona i podria treure molt de profit 
de les restes.  CiU ha valorat positiva-

No tot l’edifici serà d’ús exclusiu uni-
versitari, i és que la planta baixa serà, a 
partir del juny, la nova seu de l’Oficina 
de Turisme de Badalona, actualment 
ubicada a la plaça de La Plana. El go-
vern afirma que així es fa un important 
moviment pel turisme, ja que el local 
de La Plana no era suficient. El Fòrum 
de Turisme, integrat per diferents 
agents privats de la ciutat dedicats 
a l’hostaleria, ha celebrat la decisió 
i considera que la nova ubicació és 
l’adequada per una oficina turística: a 

L’edifici també acollirà una 
nova oficina local de turisme

mig camí entre platja i el museu local, i 
en un edifici que, a més d’acollir d’ara en 
endavant molta vida i activitat, és fàcilment 
reconeixible per la selva estètica. L’entitat 
explica que oferirà a l’Ajuntament la seva 
col·laboració per definir com serà la nova 
oficina. Els comerços i restauradors de 
la zona també han rebut amb bones sen-
sacions els nous plans per l’edifici d’El 
Carme. La planta subterrània també es-
devindrà un espai compartit entre la UB i 
l’Ajuntament: una sala d’exposicions cata-
logada per la Generalitat.

ment aquesta sortida per a un “edifici que 
estava buit”. El líder nacionalista, Ferran 
Falcó, ha proposat que els estudiants de 
la ciutat també puguin fer ús d’una part 
de les instal·lacions i que es destinin els 
diners que la UB pagarà per l’edifici a be-
ques universitàries pels badalonins. Tan-
mateix, ha recordat que la ciutat no pot 
renunciar a comptar en un futur a l’edifici 
amb un centre cívic obert a tothom.
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La PAH convoca prop de 100 
persones davant la seu del PP
Els ‘escrache’ han traspassat aquesta 
setmana la frontera dels grans nuclis 
urbans espanyols. Com en molts altres 
municipis a nivell estatal, la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca va convocar 
dimarts a Badalona prop d’un centenar de 
persones que es van dirigir a la seu local 
del Partit Popular per clamar a favor de la 
ILP hipotecària portada al Congrés.
Des del minut 1, la consigna estava molt 
clara: explicar els motius de la protesta, 
animar a tothom a unir-se i, sobretot, 
evitar qualsevol tipus d’acció violenta o 
insults. Després de la campanya de cri-
minalització dels ‘escrache’ dels darrers 
dies, la PAH i les persones que la inte-
gren estan convençudes que la millor for-
ma de respondre és aixecar les pancartes 
més alt i cridar més fort, però reprovar 
qualsevol acte verbal o no verbal que re-
sulti ofensiu, provingui de qui provingui. 
Així les coses, la marxa va sortir des de 
la plaça Pompeu Fabra en direcció a la 
seu del PP a través de Francesc Layret. 
Això sí, per la vorera i sense tallar el 
tràfic. La de dimarts va ser el súmmum 
de les manifestacions pacífiques: una 
llarga fila de persones amb megàfons i 
cartells respectant cada semàfor de color 

vermell i cada pas de vianants. En arri-
bar al local ‘popular’, situat a l’avinguda 
President Companys, una ‘enganxinada’ 
va omplir la façana de l’edifici dels “Sí 
se puede”. Després, alguns dels afectats 
per processos d’execucions hipotecàries 
van explicar amb un megàfon la seva par-
ticular situació entre crits de “No s’entèn: 
gent sense casa i cases sense gent”. Els 

portaveus de la PAH també van explicar 
ahir que al proper Ple municipal faran en-
trega dels centenars de cartes que porten 
setmanes recollint i signant per lliurar als 
regidors i alcalde del PP de Badalona. En 
els escrits, els ciutadans insten als polí-
tics badalonins a que demanin als seus 
companys de partit del Congrés que votin 
a favor de la ILP hipotecària.

La plataforma va impulsar un ‘escrache’ a la seu badalonina
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A finals de la setmana passada, la marca 
catalana Basi S.A., la seu de la qual està si-
tuada a Badalona, anunciava a través d’un 
comunicat que deixarà de fabricar roba per 
Lacoste a Espanya. La conseqüència més 
immediata ha estat la presentació d’un 
Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) 
que planteja l’acomiadament de 86 perso-
nes. La companyia catalana explica que es 
troba “en la necessitat de reduir la seva es-
tructura, en veure’s afectada per la crisi del 
mercat, que ha influït en el descens de les 
ventes i en els resultats econòmics”. Basi 
assegura que aquesta mesura es pren “un 
cop esgotades totes les solucions possi-

Basi deixa de fabricar 
roba Lacoste a Badalona 
i posa en marxa un ERO

bles” i esclareix que els ajustos no afec-
taran els punts de venda ni el suministra-
ment de la roba Lacoste, que sí continuarà. 
Des del comitè d’empresa, la situació es 
veu amb altres ulls. Els sindicats expliquen 
que la direcció vol “extingir 118 contractes 
de treball”, prop del 44% de la plantilla, 
diuen. A més, destaquen que Basi no vol 
reunir-se amb el comitè perquè no reco-
neix la seva legitimació com a represen-
tants legals. En aquest sentit, els sindicats 
han decidit “sol·licitar la intermediació del 
Departament d’Empresa i Ocupació i de la 
Inspecció de Treball per exigir la nul·litat 
del procediment de l’ERO”. 
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Els investigadors de l’Institut d’Investigació 
Germans Trias i Pujol han comprovat en un 
estudi amb ratolins infectats amb tubercu-
losi que el tractament amb ibuprofè ajuda 
a aturar el desenvolupament de la malaltia 
i augmenta la supervivència dels animals. 
La troballa obre noves portes per als as-
sajos clínics amb humans, vista la facilitat 
d’utilitzar un medicament ja aprovat, barat i 
aplicable a escala mundial, com a comple-
ment als antibiòtics que s’usen actualment 
per a les persones que han desenvolupat la 
malaltia. L’equip de Can Ruti ja va demostrar 
que 9 de cada 10 persones infectades pel 
bacteri de la tuberculosi no desenvolupen 
la malaltia. perquè el teixit pulmonar envol-

Can Ruti prova l’eficàcia 
de l’ibuprofè en la cura 
de la tuberculosi

ta amb fibres de col·lagen les lesions que 
causen els bacteris, cosa que en redueix la 
capacitat de moviment i de produir reinfec-
cions. Ara, han descobert  un motiu clau pel 
qual 1 de cada 10 infectats sí desenvolupa 
la malaltia:  aquestes persones generen una 
resposta inflamatòria molt més intensa con-
tra els bacteris i això provoca l’augment de 
la mida de les lesions. Centrats en aquesta 
resposta inflamatòria, els investigadors van 
decidir estudiar quin era l’efecte d’un fàrmac 
antiinflamatori com l’ibuprofè en ratolins 
infectats, i han constatat que funciona per-
què atura la inflamació. També s’ha provat 
una efectivitat similar a través del tractament 
amb àcid acetil salicílic.
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Arxiu

La nova biblioteca del barri de Canyadó 
va ser un dels compromisos que CiU va 
demanar al govern del PP per donar su-
port als pressupostos de 2012. Un any 
després, i amb l’equipament socieducatiu 
estancat, la federació ha posat la directa i 
ha començat a repartir 4.000 fulls infor-
matius a Canyadó en els que explica que 
el PP “no considera prioritari complir amb 
el seu compromís de construcció de la 
biblioteca”. Segons el líder convergent, 
Ferran Falcó, “el govern del PP ha oblidat 

CiU retreu al PP que no compleix 
amb la biblioteca de Canyadó

els compromisos que havia adquirit amb 
els veïns”. La biblioteca, diu, s’havia de 
fer al barri amb recursos de la Diputació 
de Barcelona que “Xavier García Albiol 
ha preferit destinar al programa de llibres 
de text i a diverses expropiacions”. Fal-
có també ha destacat que “aquest és un 
compromís assumit pel PP amb CiU en el 
marc de l’acord per a aprovar el primer i 
únic pressupost municipal que el govern 
d’Albiol ha pogut tirar endavant en quasi 
dos anys de mandat”. En aquest sentit, 

el full manifesta la intenció del grup de 
CiU de continuar reclamant la posada en 
marxa d’aquest equipament. CiU conside-
ra prioritària l’actuació perquè, tal i com 
afirma al full informatiu, Canyadó és “un 
barri amb un gran dèficit d’equipaments 
culturals”. En resposta, fonts del govern 
municipal han assegurat que l’equip del 
PP té la intenció de seure a parlar amb CiU 
per intentar trobar una solució viable i tirar 
endavant el projecte de la biblioteca al barri 
de Canyadó.

  Tirar endavant 
l’equipament era 
una condició de 
CiU per recolzar 
els pressupostos

  La federació 
reparteix 4.000 
fulls al barri 
criticant la inacció 
‘popular’
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Fa unes setmanes, després d’una reunió 
entre el director del Saló Internacional 
del Còmic de Barcelona, Carles San-
tamaria, el president de l’Associació 
Professional d’Il·lustradors, Miguel Ga-
llardo, i l’alcalde de Badalona, Xavier 
Garcia Albiol, semblava que el projec-
te del Museu del Còmic començava a 
desatascar-se. Llavors, es va parlar de 
la possible creació d’una fundació mix-
ta, entre agents públics i privats, per 
trobar finançament i impulsar el desitjat 
equipament a Badalona. Aquests dies, 
però, s’ha tornat a posar en qüestió el 

El projecte del Museu del Còmic 
torna a envoltar-se d’incertesa

seu avenç. La passada setmana, durant 
la presentació de la 31ª edición del Saló 
del Còmic de Barcelona, el conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell, va deixar ben 
clar que la Generalitat no disposa dels 
recursos per enllestir i posar en funcio-
nament el museu. “Fer un museu nacio-
nal significa dedicar una part important 
dels recursos que tenim treient-los 
d’altres llocs, i no ho podem fer”. El res-
ponsable de Cultura també va subratllar 
que Badalona tampoc “está en condi-
cions d’intervenir” i que “no pot aportar 
gran cosa”. Mascarell va avisar que el 

projecte no podrà tirar endavant si no es 
troba “un model sostenible i viable”. Per 
això, diu, s’han de “modificar els punts 
de partida”. Santamaria, per la seva part, 
explica que la Conselleria s’ha mostrat 
receptiva quant a crear una fundació 
mixta que permeti trobar finançament 
extern. El director del Saló del Còmic 
afirma que ja s’està treballant amb tot el 
sector i el món de la il·lustració per fer 
realitat aquesta fundació. Fins ara s’ha 
invertit més de tres milions d’euros en la 
rehabilitació de l’antic edifici de la CACI, 
futura seu del Museu del Còmic.

El PSC badaloní ha denunciat aquesta 
setmana que el govern local “només ha 
concedit dues beques de menjador” per 
a les escoles bressols municipals aquest 
curs, quan se n’han demanat 56, i “només 
se n’han concedit 84” d’escolaritat, men-
tre que s’han sol·licitat 145. El principal 
partit a l’oposició, a més, assegura que 
“moltes famílies han hagut de renunciar 
a una plaça” en les escoles bressol per la 
“brutal pujada del preu de la matrícula”. 
Aquest curs, el preu de les escoles bressol 
públiques ha augmentat prop d’un 45%. 
En aquest sentit, expliquen que 319 han 
hagut de renunciar i 106 s’han donat de 

El PSC acusa el govern 
de donar poques beques 
per a escoles bressol 

baixa per no poder “afrontar els preus”, 
“més quan no poden aspirar ni a beques 
menjador ni d’escolaritat, que el govern 
del PP ha retallat”. El govern municipal, 
per la seva part, afirma que “ha mantingut 
la partida destinada a beques d’escoles 
bressol” i considera que la “interpretació” 
socialista és “esbiaixada”. Des d’Educació 
apunten que enguany s’han prioritzat les 
beques d’escolaritat, una subvenció “més 
demandada i necessària”. A més, indiquen 
que les beques es donen per trams, i no 
per curs complet, i que el total d’ajudes 
d’aquest 2012-2013 serà de 117 beques 
d’escolaritat i 20 de menjador.
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  La Generalitat 
avisa que no hi ha 
diners per fer un 
museu nacional

  L’única via 
seria buscar un 
model sostenible 
econòmicament 



7Publicitat
 Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

Núm. 388
Del 12/04 al 18/04/2013



Actualitat8
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

El passeig de La Salut 
s’omple de màgia, 
tarot i esoterisme

El passeig de La Salut s’emplena aquest 
cap de setmana, divendres i dissabte 12 
i 13 d’abril, de misteri i energies espiri-
tuals. Arriba al principal eix de botigues 
del barri, i de la mà de l’associació de 
comerciants, la 4ª edició de la Fira Màgi-
ca de Badalona, un cap de setmana en el 
qual es donen cita mags, vidents i experts 
del món esotèric. De entre les activitats 
previstes, destaca un taller de tarot a 
càrrec de Xavier Tort, de l’Escola Mariló 
Casals, el centre més important i antic de 
Catalunya en aquest àmbit, divendres a 

les 18 hores; una conferència de la direc-
tora de l’escola, Maria del Mar Tort, sobre 
la vida de les persones a través de les 
cartes (Dissabte, 18h) i una xerrada so-
bre el llibre Vivir con los ángeles amb els 
seus autors, Núria López i Pere Pascuet, 
reconeguts a nivell nacional i internacio-
nal (Dissabte, 19h). A més, els assistents 
podran gaudir de diverses actuacions de 
màgia, activitats pels més petits i de tota 
mena d’estands sobre el tarot, la vidèn-
cia, els minerals, productes artesanals i 
alimentació.

Un incendi 
obliga a 
desallotjar 
30 veïns 
del barri 
de Sant Roc
Els Bombers de la Generalitat van 
rebre un avís de foc en un pis de 
Badalona poc abans de les onze 
de la nit del passat divendres. Els 
fets van succeir al número 163 de 
l’avinguda del Maresme. L’incendi, 
originat al menjador del quart pis, 
es va poder controlar en poc menys 
d’un quart d’hora, malgrat que fi-
nalment va afectar tot l’immoble. 
Una trentena de veïns del bloc van 
ser desallotjats preventivament i 
van poder tornar a les seves llars 
poc abans de la mitjanit, un cop 
revisada l’estructura. Una perso-
na va ser atesa amb insuficiència 
respiratòria i, malgrat que els seu 
estat no era greu, va ser evacuada 
a l’Hospital Can Ruti per realitzar-li 
una revisió.
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Aquesta setmana l’Ajuntament ha en-
cetat els treballs nocturns en les obres 
de construcció del dipòsit regulador 
d’aigües pluvials de l’Estrella. Aquestes 
actuacions es duran a terme a l’interior 
del dipòsit entre les 18 hores i les 2 de 
la matinada, per la qual cosa poden pro-
vocar algunes molèsties als veïns per 
sorolls ambientals, principalment a la 
zona del carrer del Torrent de la Batllòria. 

Comencen obres 
nocturnes al dipòsit 
pluvial de l’Estrella

Per intentar minimitzar les molèsties, es 
procurarà executar els treballs més pro-
pers al carrer del Torrent de la Batllòria 
abans de les 23 hores. Es preveu que 
aquestes actuacions tinguin una durada 
de 4 setmanes. L’Ajuntament de Badalona 
lamenta les molèsties que aquestes obres 
puguin ocasionar i agraeix la comprensió 
del veïnat i comerciants més directament 
afectats.
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        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT - VALENCIA BC

29a Jornada Acb. Palau Olímpic de Badalona. Dissabte a les 18h per Teledeporte i RàdioB (94,4)

Les ‘mates’ encara diuen sí

És veritat que el nivell de joc de la Penya, 
com afirma el seu propi entrenador, no és 
el d’un equip de Play Off. També és cert 
que els verd-i-negres tenen el calendari 
més difícil d’entre els aspirants a ser-hi. 
Però no deixa de ser una veritat mate-
màtica que el Fiatc Joventut és a un sol 
partit de la 8a plaça, amb l’average guan-
yat a l’Unicaja i parcialment superat amb 
l’Obradoiro i l’Estudiantes, els principals 
rivals. Tot i això, aquest grup no utilitza el 
Play Off com una motivació, sinó que ha 
repetit per veu de diferents pesos pesants 
del vestidor, i també l’entrenador, que no 

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

PERE TOMÀS

ALBERT OLIVER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY SITAPHA SAVANÉ

és hora de fer comptes sinó de preparar-se 
pel partit del València. Motius per pensar 
que la Penya no hi serà no en falten. Més 
enllà d’un nivell de joc poc constant i d’un 
calendari que els obligarà a jugar contra 
5 equips de Play Off en els 6 partits que 
resten, Hi ha una cosa que preocupa en-
cara més a Maldonado perquè al cap i a la 
fi és la mare dels ous: les lesions. Sense 
poder entrenar amb tot el grup “estem en 
un moment en que es difícil treballar per 
guanyar partits i mirem de trampejar les 
deficiències”. I si no volies caldo, dues 
tasses més. Savané s’ha perdut els entre-

naments del principi de la setmana per la 
lesió a la mà, Fisher ha tingut molèsties al 
turmell i Ehambe ha passat un procés ví-
ric. Al davant hi haurà el València de Pau 
Ribas, que ve de guanyar amb solvència 
al Madrid. Els verd-i-negres encara guar-
den el record del partit d’anada (107 a 75) 
que va suposar la derrota més àmplia de 
la temporada. “Són un equip que intenta 
treure’t de la pista” alertava Oliver, que 
creu que “cal igualar el nivell físic o ens 
passaran per sobre”. 

THOMAS KELATI

STEFFAN MARKOVIC

PAU RIBAS

JUSTIN DOELLMAN BOJAN DUBLJEVIC

VALENCIA BC
Entrenador Velimir Perasovic Tot i el nivell de 

joc i el calendari 
difícil, la Penya 
encara té opcions 
de ser al Play Off 
pel títol

 Valladolid  - Cai
  Bilbao  -  Fiatc Joventut 
 Múrcia  -  Gran Canaria
 Canarias  -  València
  Cai -  Cajasol
 Fuenlabrada -  Barça
                                   Baskonia - Obradoiro
 Unicaja  -  Estudiantes
 Manresa -  Madrid 

Propera Jornada

Classificació

  Equip  G P

 1 Real Madrid 25 3
 2  Baskonia 21 7
 3 Barça                                                  19      9
 4  Bilbao 17 11
 5  València 17 11
 6  Gran Canàries 16 12
 7  Cai 16 12
 8  Obradoiro 14 14
 9  Unicaja 14 14
 10  Estudiantes 13 15
 11  Fiatc Joventut 13 15
 12  Canàries 12 16
 13  Múrcia 11 17
 14  Valladolid 11 17
 15 Fuenlabrada 10 18
16  Cajasol 10 18
 17  GBC 8 20
 18   Manresa 5 23

Resultats darrera Jornada

Cajasol - FIATC Joventut                   87-80
Canàries- Unicaja                    97-92
Fuenlabrada - Manresa                  73-51
Baskonia- Valladolid 84-80
València - Madrid 88-79
Obradoiro - Barça                   81-86
Cai - GBC                   86-74
Múrcia - Bilbao 77-80
Gran Canàries - Estudiantes 72-64

Foto: ACBPhoto /M.A.Polo
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Els verd-i-negres 
guanyaven per 6  
però van encaixar 
30 punts a l’últim 
quart

Vives:”Serem 12 guerrers 
lluitant per la remuntada”
El primer pas perquè diumenge hi hagi una 
remuntada èpica és creure-hi. I un dels 
seus líders del Prat ho fa. Guillem Vives, 
que no va ser a Castelló perquè va jugar 
amb el primer equip, sí que podrà disputar 
la tornada. “Serem 12 guerrers lluitant per 
la remuntada” explica Vives, que assegu-
ra que el vestidor està “enfadat pel que va 
passar”. “Tenim moltes ganes de que sigui 
diumenge perquè estem convençuts que si 

A la segona part 
l’equip va perdre 
el nord i va arribar 
a anar 30 punts 
per sota

El Prat no competeix i haurà de 
remuntar 25 punts al Castelló

El Prat Joventut va ser una joguina a les 
mans del Castelló i haurà de remuntar 25 
punts al partit de tornada (diumenge 18:15 
al Joan Busquets) si no vol dir adéu a la 
temporada. El que pintava fenomenal fa un 
més té tots els números d’acabar en un dra-
ma. L’equip jugava bé, va escalar posicions 
i  es va assegurar la segona plaça, just per 
darrera de l’Oviedo, que com a campió, 
puja de categoria sense disputar el Play 

Off. Llavors la FEB va aplicar un canvi de 
normativa aprovat a mitja temporada que 
enviava al Prat a la 3a posició en el lloc del 
Guadalajara, que com a campió de Copa 
passava a ser segon. A més, en comptes de 
ser una sèrie a 3 partits, passava a ser a 2 
amb la tornada a casa, això si. Amb aquest 
panorama, i sense Vives i Suàrez que eren 
amb el primer equip però podran jugar la 
tornada, els potablava van viatjar a Cas-
telló amb l’avís públic del seu entrenador: 
“ells són un equip molt expert i si no pen-
sem en guanyar ho passarem malament”. 
I així va ser. El Castelló, un equip sense 
americans, però amb molts anys jugats 
en aquestes lligues, va dominar el partit i 
va deixar l’eliminatòria coll amunt. Els del 
Baix Llobregat van aguantar la primera part 
amb no gaire bones sensacions (39 a 33). 
A la segona part, els mals presagis es van 
complir i un 10 a 0 va deixar les coses molt 
coll amunt (54 a 36). Sense Gerbert, que 
va marxar eliminat per faltes, Ausina va 
ser l’amo de la pintura i els exteriors van 
ampliar la diferència fins els 30 (77 a 47) 
deixant-los en els 25 finals (79 a 54).

Foto: Amics del bàsquet Castelló

recuperem el nivell podrem aixecar aques-
ta eliminatòria”. També hi serà Àlex Suàrez, 
que amb les lesions de Kuzmic i ara de 
Savané està agafant protagonisme al pri-
mer equip. Segons Vives, per aconseguir 
la victòria èpica, cal un factor més. “Animo 
al públic a venir perquè els necessitem i 
han de saber que ens hi deixarem la pell”. 
La temporada passada, contra el Barça i 
l’Ourense, el pavelló es va omplir del tot.

Tepic (8), Satoransky (14), Sastre (10), Bog-
danovic (20), Triguero (4) -cinc inicial- As-
bury (4), Balvin (2), Blackney (21), Holland 
(-), Mensah-Bonsuh (4).

80

Oliver (28), Quezada (5), Pere (4), Trias (4), 
Kuzmic (16) -cinc inicial- Ehambe (3), Llo-
vet (7), Fisher (11), Barrera (2), Suarez (-).

FIATC JOVENTUT 

87
CAJASOL La Penya competeix però 

es desinfla al tram final

Foto: Penya.com

El Fiatc Joventut va recuperar sensacions 
després de les derrotes contra el Canàries 
i el Cai Saragossa, però va acabar cedint 
a la pista del Cajasol. Després d’un inici 
dubitatiu, els verd-i-negres van portar el 
control del partit amb un Oliver un altre 
cop sensacional i amb l’aportació de Kuz-
mic que poc a poc va agafant el to. Així 
els verd-i-negres van marxar per davant 
a la mitja part (38 a 44) i van mantenir la 

diferència fins l’últim quart (57 a 63). Lla-
vors, el Cajasol va encadenar un 14 a 1 que 
ja venia del final de quart i va ajustar el par-
tit. Oliver va permetre que la Penya tingués 
opcions (71 a 71 a 4 minuts), però llavors 
els de Maldonado van cometre 3 errors 
defensius greus i el Cajasol va capgirar 
el partit sense donar temps per res més. 
L’Exhibició d’Oliver (32 de valoració) li va 
valer per entrar al 5 ideal de la setmana. Foto: ACBPhoto /Tolo Parra



FIATC Joventut
Enric Ribó - redaccio@diaridebadalona.com

11Núm. 388
Del 12/04 al 18/04/2013

El Joventut ha convocat eleccions. 
Eleccions a la presidència del club. 
Cal diferenciar que hi ha tres coses 
molt diferents: el Club Joventut Ba-
dalona, el Joventut Societat Anònima 
Esportiva i la Fundació que té la Pen-
ya. Històricament el president d’un és 
el president de tot encara que dins la 
SAD -la societat anònima- hi hagi el 
grup majoritari d’accionistes que és 
Baspenya que pot encapçalar el presi-
dent del club i la SAD o no, com és el 
cas d’ara que el president n’és Marcel 
Riera. 
Després de superar uns “defectes de 
forma” a l’hora de convocar les elec-
cions al club finalment es van poder 
tirar endavant. Seran el 15 de maig. 
Del 18 al 30 d’abril és el període que 
qui ho desitgi pot presentar la seva 
candidatura. Però n’hi haurà? Té sentit 
que algú es presenti ara? Hi ha algun 
valent que ho farà? Els requisits són 
tenir més de 18 anys, ser soci des de 
fa més d’un any i, atenció, recollir 468 

I qui és el valent que recollirà ara 468 
signatures?

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

signatures de socis. Tenint en compte que 
ara mateix hi ha uns 5.000 abonats es fa 
difícil pensar que amb la situació que està 
ara mateix l’entitat hi hagi algú que es vul-
gui presentar. Fins i tot aquesta normativa 
de recollir 468 signatures penso que li 
costarà al mateix Jordi Villacampa. Dit 
això només puntualitzar. En el cas hipo-
tètic que Villacampa sigui l’únic candidat 

i sigui reelegit no vol dir que ocupi el 
càrrec cinc anys més sinó que és per 
no deixar el club sense president el dia 
15 de maig. L’actual president reitera 
que plegarà quan estigui el club ben 
encaminat per sortir de la delicada 
situació econòmica i que farà, com va 
prometre, la roda de premsa per expli-
car la situació de l’entitat.

Segona convocatòria 
d’eleccions en un mes
El Club Joventut de Badalona, que no és 
la SAD, ha tornat a fer una convocatòria 
d’eleccions per presidir el club. Aquesta 
és la segona convocatòria en l’últim més, 
després que la primera es suspengués per 
un “defecte de forma en quant a les dates”. 
Aquest cop si, la convocatòria s’ha publicat 
al web del club tot i que no és obligatori 
legalment. El període per presentar candi-
datures és del 18 al 30 d’abril i n’hi haurà 
com a mínim una encapçalada per Jordi 

Jugadors RECOMANABLES
1.- Oliver. Està agafant la responsabilitat. Granger. Sense English assumeix més tirs.
2.- Hanga. Fixe. Finley/Woods per variar en un partit que han de guanyar.  
3.- Nacho Martin. MVP.  Mejri està en bon moment de forma 

Jugadors a EVITAR
1.- Els jugadors del Barça i del Madrid.
Jugant dimarts i dijous a l’Eurolliga és difícil preveure 
qui jugarà.
Tomic. Arrosega molèsties i és clau en el 
Barça-Panathinaikós

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

Villacampa. Si el 30 d’abril és la única 
candidatura, no hi haurà eleccions el dia 
15 de Maig com està previst, sinó que hi 
haurà una proclamació oficial. Per pre-
sentar-ne una, cal ser soci amb més d’un 
any d’antiguitat, major d’edad, i recollir 
468 signatures. Les candidatures hauran 
de tenir un mínim de 5 i un màxim de 15 
vocals d’entre els que en sortiran un vice-
president, un tresorer i un secretari. El cens 
electoral es podrà consultar del 9 al 16.
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  Equip  PTS GF GC

 1. L’Hospitalet 69 57 24
 2. Huracán 67 46 23 
 3. Olímpic 63 34 21
 4. Llevant B 59 51 39
 5. Alcoià 59 46 31 
 6. Nàstic 57 48 25
 7. Sant Andreu 51 31 29
 8. Vila-Real B 49 49 44
 9. Espanyol B 45 37 38
 10. València B 43 39 46
 11. Badalona 43 31 34
 12. Llagostera 42 40 38
 13. Atlètic Balears 41 33 34
 14. Reus 41 38 45
 15. Ontinyent 41 29 39
 16. AE Prat 40 28 30
 17. Constància 36 24 36
 18. Oriola 35 26 33
 19. Mallorca B 33 28 48
 20. Yeclano 28 30 52
21. Binissalem 24 18 54

Classificació 2a B gRUP 3

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

Propera Jornada

Resultats 36a Jornada

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

 UE SANT ANDREU - CF BADALONA LA PRÈVIA

37ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - diumenge 14/04/13 a les 17.00 - Narcís Sala - Àrbitre: Hernández Lorenzo (col·legi de La Rioja)

Sant Andreu i Badalona tornaran a trobar-
se diumenge en un duel que pot determi-
nar el destí de tots dos. El Badalona aspira 

conjunt barceloní apura les seves opcions de 
play-off en una època feliçment convulsa per 

a sentenciar la seva permanència en la cate-
goria, a segellar-la de manera definitiva. I un 
triomf diumenge al Narcís Sala esvairia pràc-

ticament tota possibilitat de descens. La si-
tuació del Sant Andreu és encara més límit. El 

l’equip que dirigeix Piti Belmonte. Perquè 
a més de ser encara candidat a Segona, 
el conjunt andreuenc té davant seu una 
possibilitat única d’aconseguir un títol 
oficial. Perquè dimecres vinent, disputarà 
la tornada de la final de la Copa Federació 
contra la Hoya Lorca, a qui ja va vèncer 
en l’anada per 0-3. Aquesta duplicitat 
d’objectius ha llastrat la trajectòria del 
Sant Andreu a la lliga. Porta quatre jor-
nades sense vèncer i les seves opcions 
de promoció d’ascens queden reduïdes a 
mesura que el final del curs s’apropa. No 
vèncer al Badalona els deixaria molt lluny 
d’un quart lloc que ara tenen a vuit punts.

SANT ANDREU
Entrenador Pedro Belmonte ‘Piti’

Cárdenas

Araujo

Edgar

Marc Mas

Boniquet Xavi J.

Chapi
Melo Rubén

Morales

Prats

Emoció, patiment i 
tres punts essencials

Camp del Centenari
Marcos Ángel
Sobregrau  Vives (Riki 70’)
Pablo Gallardo Nando
Marcelo Socías
Bermudo Robert

 J. Moreno (Borja 75’) Duran (Pedro 46’)
 Xavi Muñoz  Beñat

Joaquin Marqués
Robert   Traver (Prades 65’)
Abraham  Álex
Yagüe (Cortés 69’)  Sergio Léon

Albert Càmara Santi Castillejo
Àrbitre: Navarro Fuentes (col·legi murcià)
GOLS: 1-0, Marcelo (minut 3); 2-0, Joaquin (mi-
nut 34); 2-1, Sergio León (minut 62)

12

BADALONA                  REUS

Amb la permanència en joc, Badalona i 
Reus van jugar un partit cautelosament 
atractiu. Sense dur a terme un futbol des-
caradament ofensiu, la tensió i la neces-
sitat de puntuar van obligar a ambdós a 
jugar alhora concentrats per no descuidar 
la rereguarda i decidits a aprofitar les ac-
cions ofensives. Marcelo va avançar als de 
Càmara al minut 3 de cap, alleugerint una 
mica la càrrega de la responsabilitat. Nova-

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Yagüe

Robert Joaquin Juanma

Javi M. Borja Abenia

Sobregrau Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

ment en un córner, Joaquin feia el 2-0. 
El Reus a la segona part va decidir-se a 
buscar l’empat i potser el va merèixer, 
perquè va fer un segon acte molt nota-
ble. De fet, quan Sergio León escurçava 
distàncies al 62’, la previsió era que el 
resultat es mouria més. Però Marcos va 
evitar-ho i el Badalona, tot i a acabar 
amb deu, va acabar enduent-se els tres 
punts. 

Un clàssic català amb molt en joc

Sant gabriel Femení
     

 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)

Un ‘derbi’ 
per iniciar 
l’apassionant 
recta final
Tot i representar un equip que històri-
cament res a tingut a veure amb la ciu-
tat de Sant Adrià, des que l’Espanyol va 
instal·lar a la ciutat adrianenca la seva 
ciutat esportiva el club periquito s’ha anat 
fent un espai en l’esport adrianenc. Per 
això, el matx que es viurà aquest diumen-

no perd i, tot i no jugar-se res -doncs ja 
té bitllet per a la Copa i ja ha perdut la 
lliga- sempre és un rival molt temible. Les 
adrianenques, per la seva banda, voldran 
oferir un gran espectacle a la seva afició.

  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 Divisióge al Ruiz Casado de Sant Adrià es pot 
qualificar gairebé d’un derbi en tota regla 
entre dos equips de la mateixa ciutat. 
Així, tot s’està ultimant aquests dies per 
la visita que l’Espanyol femení farà al Sant 
Gabriel. Les futbolistes adrianenques, 
així, tindran la millor estrena possible per 
a la darrera fase de la lliga. I és que per 
davant, a partir d’aquest cap de setmana, 
venen quatre jornades seguides en què 
les noies de Taka hauran de certificar el 
seu bitllet per a la Copa de la Reina. El 
matx de diumenge és, però, tot un repte. 
És cert que les adrianenques ja van ser 
capaces de guanyar a la primera volta (1-
2), però l’Espanyol ja fa vuit jornades que 
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Poliesportiu

Els Dracs i els Pioners es juguen 
el primer lloc en el clàssic
Els Badalona Dracs disputen dissabte al camp 
de la Travessera de Montigalà a les 4 de la tar-
da un duel apassionant, un clàssic i segura-
ment el partit de més rivalitat dels últims temps 
en el futbol amercià estatal. Els Pioners de 
l’Hospitalet, que també van jugar competició 
europea fa dues setmanes, són el rival a batre 
amb el partit de la primera volta a la memòria 
on els negreiplata van ser apallissats per 48-

12 i és són aquests 36 punts de diferència els 
que intentarà retallar, cosa díficil, els Badalona 
Dracs per aconseguir la primera posició de la 
Lliga. No serà gens fàcil perquè els Pioners 
tenen un equip espectacular i no han perdut 
cap partit. Els badalonins ja tenen el nord-
americà Lammar. El què sí que han aconseguit 
els Badalona Dracs després de la contundent 
victòria de dissabte al camp dels Firebats de 

València és assegurar-se virtualment el factor 
camp en les semifinals de la lliga i, d’aquesta 
manera, també s’estalvien el desplaçament a 
Madrid o València en el cas que haguès tocat 
els Ossos, el Rivas o un equip valencià. La 
victòria dels homes d`’Òscar Calatayud va ser 
absoluta per 12-28 i confirmen el bon paper en 
el campionat. L’entrada al partit Dracs-Pioners 
és gratuïta.

  Equip  G P
 1 Quart 21 4
 2  Montgat 19 6
 3 Santa Coloma 18 7 
 4  Salt 17 8
 5  Sant Cugat 14 11
 6  Arenys 14 11
 7  El Masnou 13 12
 8  Prat B 13 12
 9  Barberà 11 14 
 10  Mollet B 11 14
 11  Mataró 10 15
 12  UBSA 10 15
 13  Natzaret 10 15
 14  Sant Josep 9 16
 15 Figueres 6 19
16  Blanes 4 21

Classificació

UBSA - Natzaret                   73-78
Salt- Prat B                    81-45
Sant Cugat - Mollet B                  74-73
Montgat - Arenys 77-67
Santa Coloma - Figueres 86-61
Blanes - Quart                    62-82
Barberà - El Masnou                   82-88
Sant Josep- Mataró 78-76

Resultats 25a Jornada

 Natzaret  - Blanes
  Prat B  -  Mollet B
 Mataró  -  Salt
 Arenys  -  Sant Josep
 El Masnou -  Santa Coloma
 Figueres -  UBSA
                                     Barberà -  Sant Cugat
 Quart -  Montgat

Propera Jornada (26)

El Natzaret s’aferra a la salvació complicant 
la de l’UBSA i el Sant Josep apel·la a l’èpica
La jornada 25 va donar emocions fortes i 
finals d’infart, en especial a la part baixa de 
la taula. Al Pla de les Comes, el Montgat  
es va assegurar matemàticament una plaça 
pels Play Off en venjar-se de l’Arenys, que 
li va propinar una dolorosa i polèmica de-
rrota a la primera volta. Els montgatins no 
ho van tenir fàcil tot i la bona sortida que 
els va donar un rèdit de 19 punts a la mei-
tat del segon quart. L’Arenys, que gairebé 
no té opcions d’entrar al Play Off d’ascens, 
va sortir molt relaxat, però amb la segona 
rotació, va saber endurir el partit i va sal-
var el resultat abans de la mitja part (28 
a 43). A la represa, els maresmencs van 
endurir la defensa, van deixar al Montgat 
amb 2 punts en 7 minuts i van cruspir-
se la diferència mica a mica per arribar a 
posar-se a 4 al mateix 3 període. Els lo-
cals van reaccionar i van tornar a estirar 
la goma (54 a 41) però l’Arenys no es va 
rendir i va tornar a ajustar la diferència a 4 
punts. Un dels 3 triples de Camins, i una 
tècnica sobre Artur Grau per simular, van 
acabar decidint el partit. 

Marc Balagué no dóna opcions al 
Figueres
El Santa Coloma no va tenir problemes 
per desfer-se de l’Adepaf Figueres i seguir 
l’estela del Montgat en la lluita per la se-
gona posició. Al davant hi havia un equip 
que només va ser rival quan el Santa Colo-
ma va cometre alguns errors. Els gironins 
van aturar el parcial inicial (16 a 8) amb 
l’encert exterior (18 a 15), però el San-
ta Coloma va tornar a obrir una escletxa 
quan va prémer l’accelerador gràcies a la 
pressió i els triples de Marc Balagué, que 
va acabar amb 31 punts i 38 de valoració. 
A la tornada dels vestidors, 3 triples més 
del gran dels Balagué va acabar de sen-
tenciar el partit (69 a 43) i la diferència no 
es va rebaixar tot i que Cristian Bañuelos 
va donar minuts als menys habituals i als 
del sènior B
El Natzaret s’endú alguna cosa més 
que el derbi
El Natzaret va apurar les seves opcions 
d’acabar la lliga fora de la promoció de 
descens en vèncer a l’UBSA, al qui ara 

empata a victòries i li té l’average guanyat. 
Després d’una primera part igualada en la 
que cap dels dos equips va poder imposar 
el seu joc, la bona sortida de vestidors del 
Natzaret, amb 10 punts gairebé seguits de 
Nil Santiago, van donar un coixí que va 
acabar sent definitiu. L’UBSA ho va intentar 
fins el final, però una desqualificant a Car-
celler, que serà sancionat per reincident en 
el moment més important de la temporada, 
va acabar de sentenciar el partit.
El Sant Josep aconsegueix un triomf 
èpic
Sense Hermoso ni Gavaldà -lesionats, ni 
Colomé -ha deixat l’equip-, ni Reyes -es 
va lesionar a la boca per 4 mesos quan 
duia 20 de valoració-, el Sant Josep es va 
endur un partit a la pròrroga que tampoc 
van acabar ni Diego ni Dario, eliminats per 
faltes. Els herois van ser Xavi Gonzàlez, 
Olivares i Tubert. El primer va fer un triple 
en carrera que va forçar la pròrroga, Oliva-
res, que és del júnior i no va jugar fins al 
temps extra, en va fer un altre, i Tubert va 
anotar l’última cistella en joc. 
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El recital poètic ‘A tota veu, lletres del 
món’ celebra la 6a edició aquest diu-
menge 14 d’abril a les 19h. Aquest any 
estrena ubicació: l’amfiteatre de la plaça 
Pompeu Fabra (a l’avinguda Martí Pujol 
cantonada amb el carrer de la Creu). Es 
tracta d’un recital poètic en diverses llen-
gües i on el català esdevé l’idioma de tro-
bada. En l’edició d’aquest any, s’han es-
collit poemes i llengües de nacions que, 
com la catalana, no tenen un Estat propi. 
L’amazig, el basc, el gallec, l’armeni o el 
gaèlic seran alguns dels idiomes que res-
sonaran. L’espectacle serà presentat per 
la periodista de Televisió de Catalunya 
Mireia Prats. 

La Festa Medieval de Sant Jordi 2013 
desembarca al Port, Canyadó i Dalt la Vila

Arriba el 6è 
recital poètic ‘A 
tota veu, lletres 
del món’

Badalona celebrarà aquest cap de setma-
na la quinzena edició de la Festa Medieval 
Sant Jordi, organitzada per l’Ajuntament i 
l’Associació Festa Medieval Sant Jordi. Les 
activitats programades es desenvoluparan el 

12, 13 i 14 d’abril als barris de Canyadó i Dalt 
la Vila, així com al Port. Sota el lema “Pirates 
a Badalona”, la festa d’enguany centra bona 
part de les seves activitats en desembarca-
ments corsaris tant al Port com a la platja dels 

El Museu de 
Badalona 
ens mostra 
el sexe  a 
l’antiguitat
El Museu de Badalona acull una expo-
sició sobre la vida sexual dels antics 
romans. Aquesta és la primera mostra 
de producció pròpia que posa en mar-
xa Arqueoxarxa, la Xarxa de Museus 
i Jaciments Arqueològics de Catalun-
ya. L’exposició El Sexe en època ro-
mana ens desvetlla els aspectes més 
íntims de la vida dels romans a través 
d’una selecció de peces conservades 
a les col·leccions catalanes i gràcies 
als textos llatins més suggeridors 
com els d’Ovidi o Sèneca... La mostra 
té com a principal objectiu apropar 
el patrimoni arqueològic català a to-
thom. A l’exposició s’hi podran veure 
una vuitantena de peces procedents 
de diferents col·leccions arqueològi-
ques de tot Catalunya.

Amb el seus anys de trajectòria, La Za-
randa conserva intacte el seu compro-
mís amb el teatre de denúncia i segueix 
desenvolupant la creativitat amb la qual 
s’ha merescut un gran prestigi interna-
cional. A través d’una plàstica senzilla i 
poètica, d’uns textos depurats pel gran 
Eusebio Calonge i un humor demolidor, 
aquesta companyia andalusa presenta a 
cada nova creació una litúrgia teatral 
d’una intensitat desaforada. 

Estrenada en el Temporada Alta 
d’enguany, El régimen del pienso 
s’endinsa en l’imaginari del món empre-
sarial i ens el retorna ple d’oficinistes 
grisos, porcs i pinso. Molt de pinso. 
En definitiva, un retrat sarcàstic de 
la societat d’avui en dia, reflexada en 
tota la seva cobdícia i estupidesa. La 
Zaranda en acció a l’escenari del Teatre 
Zorrilla, aquest dissabte a partir de les 
21 hores.

La Zaranda proposa un 
irònic retrat de la societat

Pescadors. També hi haurà una gran festa a 
la plaça de la Baixadeta del barri de Canyadó 
que començara amb un atac corsari i acabarà 
amb ‘La Nit dels Pirates!’. La Festa Medieval 
Sant Jordi també té com a plat fort la cele-
bració durant el dissabte 13 i el diumenge 14 
d’abril d’un mercat medieval a la plaça de la 
Baixadeta. La resta del programa d’actes es 
completa amb diversos tallers, visites guia-
des a la masia de Can Canyadó, actuacions 
de cant coral i exhibicions d’esgrima, entre 
d’altres. Marina de Badalona també es suma a 
la festa amb activitats al recinte del Port la tar-
da del divendres 12. Aquesta festa consisteix 
en una passejada amb el quetx Ciutat Bada-
lona, activitats infantils, un desembarcament 
de pirates i un sopar temàtic vinculat amb 
els corsaris als establiments de restauració 
portuàris.

El Festival Blues & Ritmes inaugura 
aquest divendres 12 d’abril una nova 
edició que portarà quatres actuacions de 
primer nivell durant el mes d’abril a Bada-
lona. Els espectacles es desenvoluparan 
entre el 12 i el 27 d’abril i es podran veure 
als teatres Zorrilla i Principal.
Pel que fa als artistes convidats en 
l’edició d’enguany cal destacar la presèn-
cia de Nick Lowe, artista que obrirà 
aquest divendres (21h) al Zorrilla el ci-
cle de concerts; figura fonamental de la 
música anglesa dels últims 40 anys i re-
presentant del Pub Rock, de la New Wave 
i del Country-Soul. Oferirà una vetllada 

Nick Lowe, Blues i 
ritme al Teatre Zorrilla

íntima en la que pujarà a l’escenari amb 
l’única companyia d’una guitarra acústica. 
Diumenge al Principal (19h) serà el torn 
de Suzy Bogguss, que farà a Badalona el 
seu primer concert a tot el sud d’Europa. 
Acompanyada per un trio de músics in-
terpretarà un recital de música popular 
nordamericana amb Country, Folk, Pop, 
Swing i Jazz vocal.  La setmana vinent 
actuaran Me’Shell Ndegéocello i el guita-
rrista Bombino. El Festival Blues & Ritme 
l’organitza l’Ajuntament de Badalona, amb 
el suport de la Generalitat de Catalun-
ya i la Diputació de Barcelona i amb la 
col·laboració de Ritme and Club.
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