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Roses, llibres, dracs i cavallers
El 23 d’abril tornarà a omplir el centre de Badalona de llibres i roses; l’Ajuntament celebra per 
segon any consecutiu la Fira de Sant Jordi, en el carrer Francesc Layret, que estarà tallat al trànsit
L’hivern va quedant enrere, els dies es van 
allargant poc a poc i la pujada de les tem-
peratures fa notar que la primavera s’ha 
tornat a ensenyorir de les nostre vides. 
Però si alguna cosa denota inconfusible-
ment l’alegria del bon temps, és la inten-
sitat de colors i aromes amb què el patró 
de Catalunya recobreix la seva terra cada 
final d’abril. Aquest dimarts, 23 d’abril, el 
centre de Badalona serà l’escenari de la II 
edició de la Fira de Sant Jordi. Per segon 
any consecutiu, el carrer de Francesc La-
yret esdevindrà peatonal per celebrar la 
Diada de Sant Jordi. 
Durant tot el dia, Francesc Layret, entre 
l’avinguda de Martí Pujol i el carrer Pere 
Claret-Carme, quedarà tallat al trànsit de 
vehicles i es convertirà en un passeig 
ple d’estands d’entitats, comerços i es-
coles que posaran una variada oferta de 
productes a l’abast de tots els ciutadans 
que passegin per aquesta artèria princi-
pal de la ciutat. Cal destacar que la xi-
fra d’estands, uns 40 aproximadament, 
ha multiplicat per dos el seu número 
en relació a la xifra registrada durant la 
primera edició. Degut a l’augment, el tall 
de Francesc Layret serà més pronunciat 
enguany. Si fins ara estava previst que fos 
fins el carrer Jaume Borràs, fonts muni-
cipals anunciaven ahir mateix que final-
ment s’haurà d’allargar dos carrers més 
enllà, fins Pere Claret-Carme. L’alcalde 
de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha 
destacat que “el fet de doblar el nombre 

d’estands en aquesta segona edició de-
mostra que el nou model de fira impul-
sat pel Govern municipal per potenciar 
la celebració de la Diada de Sant Jordi 
compta amb el suport de les entitats i 
dels comerços de la ciutat”. Garcia Albiol 
s’ha mostrat confiat que l’èxit de públic 
que va aconseguir la primera edició, amb 
molts visitants de fora de la ciutat, es su-
perarà enguany i que la Fira de Sant Jordi 

de Badalona es convertirà en un punt de 
referència a nivell comarcal. En aquest 
tram de Francesc Layret es podran trobar 
activitats diverses i es podran comprar 
productes típics d’aquesta festivitat ge-
nuïnament badalonins. Entre les 10 del 
matí i les 20.30 hores, empreses i entitats 
de la ciutat faran activitats dirigides a tots 
els públics, com ara recitals de contes i 
poesia, concursos i jocs.  

  Aquesta segona 
edició comptarà 
amb un total 
d’unes 40 parades, 
el doble que l’any 
passat

  El tall de 
Francesc Layret 
s’allargarà des de 
Martí i Pujol fins el 
carrer Pere Claret-
Carme 

Altres activitats a Badalona per Sant JordiTall de Francesc Layret entre Martí i Pujol i 
Pere Claret-Carme, del matí a la nit del 23

Fira del Llibre i firma d’autors a la plaça de la Vila

20 d’abril, al vespre - Teatre Principal
V Nit de Sant Jordi. Festa de Lletres a Badalona.  
A càrrec d’Òmnium Cultural de Badalona.
Cal confirmació prèvia

22 d’abril, a les 18 h - Plaça de la Vila
Sorteig final dels guanyadors del joc ‘Sant Jordi i els 
llibres’
A càrrec del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Tota la info per participar, al web del CNL Badalona 

23 d’abril, 20h - Espai Betúlia
‘Poeta de la llum’, concert de Jordi 
Bertran i Estem Salvats, amb 
poemes de J. Salvat – 
Papasseit

25 d’abril, 19h - Biblioteca Can 
Casacuberta
‘La nostra gent del còmic’, taula rodona amb 
la presència del dibuixant Ruben Pellejero.

Els dies 20, 21, 22 i 23 d’abril, la plaça 
de la Vila acollirà la tradicional Fira 
del Llibre que enguany comptarà amb 
la participació de les llibreries El Full, 
Saltamartí, Fènix i Cyber Còmics Bada-
lona. El dilluns 22 d’abril, a més, a les 
18 hores, a la plaça de la Vila, hi haurà 

signatura de llibres a càrrec de molts 
autors: Glòria Abras, Manuel Alfambra, 
Odile Arqué, Gemma Blat, Jordi Cervera, 
Núria Coll, Emili Ferrando, Albert López, 
Jordi Matamoros, Ana Moya, Daniel No-
men, Valentí Soler, Sílvia Soler i Joan 
Soler Amigó.
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Can Ruti estrena el primer heliport 
hospitalari del Barcelonès Nord
L’hospital de Can Ruti compta des 
d’aquesta setmana amb un nou heliport. La 
infraestructura rebrà pacients traslladats 
amb helicòpter medicalitzat que permetrà 
augmentar la coordinació amb altres cen-
tres i la rapidesa en l’atenció sanitària de 
casos d’emergència. En aquest sentit, per 
a la posada en funcionament de l’heliport, 
ha estat necessària la col·laboració entre 
els professionals de Germans Trias i els 
del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM). L’heliport és un nou pas en la 
consolidació del paper de l’hospital com 
a centre de referència al Barcelonès Nord 
i el Maresme, d’atenció a l’alta comple-
xitat en aquestes comarques i també, en 
alguns casos, a les comarques gironi-
nes o el Vallès. El de Germans Trias és 
el novè heliport ubicat en un hospital a 
Catalunya, i el primer al Barcelonès Nord. 
La infraestructura s’ha edificat en uns te-
rrenys molt propers a les noves Urgèn-
cies de l’hospital i ocupa uns 800 metres 
quadrats.

El jutjat decreta l’obertura del judici oral 
contra l’alcalde Albiol pel cas dels fullets

  Sense opció de 
recurrir, el batlle 
s’enfronta a un 
presumpte delicte 
d’incitació a l’odi

  SOS Racisme i 
el fiscal demanen 
un any de presó 
per Albiol

El Jutjat de Instrucció nº 2 de Badalona 
ha decretat aquesta setmana l’obertura 
del judici oral contra l’alcalde Garcia 
Albiol pel cas dels els fullets que vincu-
laven els gitanos romanesos amb inse-
guretat i delinqüència a Badalona.
La fiscalia i SOS Racisme ja van pre-
sentar fa vàries setmanes les seves 
acusacions contra el batlle ‘popular’ en 
les quals demanaven un any de presó 
per un delicte de provocació a l’odi, a la 
discriminació o a la violència. Segons 
va publicar Europa Press fa uns dies, la 
interlocutòria de la jutgessa considera 
“sòlides i consistents les acusacions 
formulades”. També indica que l’organ 
competent és el Jutjat Penal de Barce-
lona i avisa que no es pot presentar cap 
recurs contra l’obertura del judici oral, 
encara sense data.
SOS Racisme ha celebrat la notícia a 
través d’un comunicat i ha destacat que 
és el primer cop que es jutge un polític 

per aquest motiu en Catalunya o a l’Estat 
espanyol. SOS Racisme i la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya 
van presentar denúncies després que, el 
2010, l’actual alcalde Badalona repartís a 

alguns barris de la ciutat, com La Salut 
o Sant Roc, 15.000 fullets en els quals 
vinculava la inseguretat o la delinqüèn-
cia amb els gitanos romanesos. Tot i 
que el jutjat va arxivar la causa en dues 

ocasions, l’Audiència de Barcelona la va 
reobrir fa uns meses en considerar que 
els fullets en qüestió poden ser “un atac 
a la dignitat i l’honor” de la comunitat 
afectada.

La jutgessa considera en la seva interlocutòria “sòlides i consistents” les acusacions
ICV-EUiA de Badalona s’ha pronunciat 
sobre l’obertura del judici oral contra 
l’alcalde Garcia Albiol i insta al ‘popular’ 
a abandonar les seves funcions d’alcalde 
i de representació de la ciutat mentre duri 
el procés. La formació d’esquerres ha tit-
llat de “vergonya pública” la notícia i creu 
que, dimitint, “la ciutat s’haurà salvat del 
deshonor i la taca” que podria suposar la 
condemna al seu màxim exponent polí-
tic. “És la primera ocasió, a Catalunya i 
a Espanya,  en que un polític és jutjat per 
aquests motius. És una nova vergonya per 
la nostra ciutat, Badalona, que segueix 
patint la publicitat negativa de ser camp 
d’experimentació per les polítiques més 
populistes i racistes del Partit Popular a 
Catalunya”, afirma EUiA. 
Tanmateix, el comunicat recorda que al 
ple de 29 gener es va aprovar una mo-
ció de reprovació en que es reclamava la 
dimissió de l’Alcalde mentre durés el seu 
procés judicial.

ICV-EUiA creu 
que Albiol 
ha de deixar 
l’alcaldia

Protestes dels treballadors
Des de fa setmanes, treballadors de Can 
Ruti es manifesten diàriament de 8 a 9 
del matí per mostrar el seu rebuig cap 
a les retallades en Sanitat. Dimecres, 

aprofitant la mediàtica presentació, la 
Junta de Personal va traslladar la protes-
ta a l’heliport, que es va omplir de pan-
cartes pocs dies després de començar a 
funcionar.

Ada Colau presenta a El 
Círcol l’origen de la PAH 
en forma de pel·lícula

Ahir a la tarda, la PAH de Badalona va viure 
una intensa jornada ‘cinematogràfica’ a El 
Círcol amb la projecció del documental La 
plataforma, de Jon Herranz, que relata la 
breu però intensa història del col·lectiu que 
lluita contra els desnonaments. La sessió 
d’ahir, a més, va ser especial gràcies a la 
presència de la portaveu de la PAH, Ada 
Colau, i  de Josep Cabanyol, president de 
la SICOM, associació audiovisual i de pro-
ducció sense ànim de lucre que s’ha enca-

rregat de la pel·lícula. Tots dos van obrir 
un debat-xerrada al finalitzar la projecció. 
La cita també va ser diferent a qualsevol 
altre organitzada per la PAH perquè ahir 
van coincidir en el mateix punt dos crits 
de protesta: el de la plataforma de les hi-
poteques i el d’Estafa-Banca, col·lectiu que 
lluita contra les preferents, que es mani-
festa cada dijous a la tarda a la plaça de la 
Vila. Dos grups ciutadans amb un ‘enemic’ 
comú, les entitats bancàries.
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El Centre Cultural l’Escorxador, al barri de 
La Salut, acollirà avui i demà la 1a Fira 
de l’Ensenyament de Badalona. Els res-
ponsables municipals han explicat que 
l’esdeveniment neix amb l’objectiu de do-
nar a conèixer tota l’oferta educativa de la 
ciutat i orientar els estudiants de secun-
dària en la seva futura formació. La fira 
comptarà amb una quarantena d’estands 
amb moltes propostes formatives de caire 
públic, concertat i privat, i la participació 
d’instituts de secundària, la Universitat 
de Barcelona, la Universitat Autònoma de 

La Fira de l’Ensenyament 
desplega tota l’oferta 
educativa de la ciutatJuntament amb la Morera o Sistrells, 

Llefià serà un dels barris de la ciutat que 
es veurà beneficiat els propers mesos 
per una reurbanització. El passat cap de 
setmana, l’Ajuntament va presentar el pla 
per reordenar el carrer d’Austràlia, que 
es posarà en marxa la propera tardor i 
que suposarà una inversió d’1,3 milions 
d’euros. El projecte preveu la creació 
d’una gran plaça en la confluència del 
carrer Austràlia amb Doctor Bassols; 
amb aquest objectiu, s’haurà d’eliminar 

Badalona invertirà 1,3 milions 
en remodelar el barri de Llefià

  La confluència 
del carrer Austràlia 
i Doctor Bassols 
acollirà una gran 
plaça 

  La previsió 
és que les obres 
comencin a la 
tardor i durin nou 
mesos

prèviament el vial que connecta totes 
dues vies i que en l’actualitat és un espai 
d’aparcament no controlat. La reurba-
nització d’aquesta zona permetrà reor-
denar l’aparcament per a un total de 71 
vehicles. El projecte inclou la renovació 
del paviment, nou enllumenat públic, 
nou clavegueram, ampliació de vore-
res, el manteniment de l’arbrat actual i 
la plantació de noves espècies. També 
es col·locaran 3 grups de contenidors 
soterrats de residus, nou mobiliari urbà, 

papereres i jocs infantils amb paviments 
de cautxú. S’instal·larà una xarxa de reg i 
es renovarà la xarxa d’aigua. L’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha des-
tacat i agraït especialment la implicació 
de l’Associació de Veïns Gran Sol en tot 
aquest projecte.
La previsió és que les obres comencin la 
propera tardor i que durin 9 mesos. Les 
obres tenen un pressupost d’1.320.790 
euros i aniran a càrrec de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, 
la Universitat Ramon Llull, l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes i altres centres d’educació 
complementària. Durant la fira, que obrirà 
de 9 a 19 hores divendres i de 9 a 15 dis-
sabte, s’han programat diverses xerrades 
per explicar l’oferta de Cicles formatius de 
grau superior, estudis d’hoteleria i turis-
me, el Programa de Qualificació Profes-
sional Inicial i les escoles d’adults. També 
s’han organitzat algunes xerrades per part 
de les universitats assistents i sobre la 
selectivitat.

Detingut dos cops en quatre 
dies per incendiar cotxes
La nit de dilluns a dimarts es va tornar a de-
tenir a Badalona un home com a presumpte 
autor de l’incendi d’un vehicle situat al carrer 
de la Indústria, número 455. Els fets desta-
quen perquè es tracta del mateix individu 
que la setmana passada va ser arrestat per 
la Guàrdia Urbana quan intentava cremar un 
cotxe estacionat en aquesta mateixa zona, al 
barri del Gorg. El presumpte reincident, de 
25 anys, és resident a Badalona i després 
de ser detingut el passat divendres i posat 
a disposició judicial es trobava novament 
en llibertat. Fa només uns dies també va ser 
enxampat a Sant Adrià de Besòs pel mateix 
motiu. Aquesta persona ha estat detinguda 
durant el 2013 en sis ocasions, quatre de les 
quals per ser el presumpte autor de l’incendi 
d’un vehicle.
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El PSC acusa Albiol 
d’usar el padró municipal 
amb fins partidistes

El PSC ha denunciat davant l’Autoritat Ca-
talana de Protecció de Dades que el govern 
d’Albiol ha utilitzat reiteradament els fitxers 
de dades municipals, diuen, “per justificar 
d’incompliment de la seva promesa electo-
ral relativa a la gratuïtat dels llibres de text”. 
Els socialistes consideren que l’alcalde ‘po-
pular’ ha enviat tres cartes als pares i ma-
res de fills en edat escolar del municipi de 
Badalona mitjançant la utilització dels fitxers 
de dades municipals, “presumiblement el 
Padró Municipal d’Habitants”. “Aquestes 
cartes no tenen cap finalitat informativa que 
pugui estar emparada per la Llei Reguladora 
de les Bases del Règim Local ni per la Llei 

Una vintena de restaurants locals 
s’uneixen per ser més competitius
Un grup de 18 restauradors d’arreu de la 
ciutat s’ha associat sota el nom de For-
quilla Badalona per poder lluitar conjun-
tament dins un mercat cada dia més sec. 
Es tracta de locals que troben denomina-
dors comuns tot i la seva heterogeneïtat: 
des del forn o pastisseria de tota la vida, 
fins el nou restaurant oriental. Tots ells, 
això sí, negocis familiars que volen afron-
tar la situació econòmica i la pèrdua de 
clients amb dinamisme i iniciativa. Un 
dels portaveus de Forquilla Badalona 
i propietari del restaurant Tariq, Edgar 

Orgànica de Protecció de Dades”, afirma el 
PSC, que també acusa l’executiu badaloní 
d’haver gastat “més de 20.000 euros de les 
arques municipals en la tramesa d’aquestes 
cartes” amb fins partidistes. Des del govern 
local veuen sense sentit l’acusació del PSC. 
El regidor d’Educació, Juan Fernández, 
afirma que “els usos del padró d’habitants 
són totalment compatibles amb el desen-
volupament d’algunes competències de 
l’administració pública”. “Nosaltres hem 
informat de les fases del procediment admi-
nistratiu a aquelles persones susceptibles 
de rebre aquestes ajudes –les dels llibres 
de text-”, assegura Fernández. 

Sánchez, explica que en grup és “més fà-
cil coordinar-se en actes de ciutat”. “Així 
donem una resposta unificada, no ens has 
de venir a buscar d’un en un, ens posem 
d’acord més fàcilment i fem una difusió 
més potent”. Van estrenar-se com a grup 
durant la fira Badaterra i al BDN Running, 
però la seva posada en escena està sent 
progressiva. Dilluns van presentar el seu 
proper moviment. 14 dels 18 establi-
ments han preparat un llibre de receptes 
que regalaran als seus comensals durant 
el dia de Sant Jordi. 1.500 exemplars 

amb 14 receptes cadascun, una per cada 
restaurant participant. El col·lectiu està 
disposat a ser present en qualsevol tipus 
d’esdeveniment a nivell local, com pot ser 
un festival de música o cinema o una pro-
va esportiva. Una de les idees que For-
quilla BDN posarà en marxa properament 
és un concurs per escollir un logotip 
que els representi. S’obrirà el proper 22 
d’abril, es tancarà el 19 de maig i esperen 
rebre el disseny escaient. El guanyador 
s’emportarà 200€ que podrà gastar en 
qualsevol dels restaurants associats.

  L’objectiu és 
poder coordinar-
se i participar 
activament dels 
actes de ciutat

  Per Sant Jordi 
donaran als seus 
comensals un 
llibre de receptes
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Els comerciants del 
Progrés escalfen 
motors per Sant Jordi

L’Associació de Botiguers i Serveis del Progrés 
comença avui mateix a escalfar motors per a 
la Diada de Sant Jordi. Aquesta tarda, a partir 
de les 18 hores, la part del carrer Providèn-
cia a tocar del Mercat Torner es convertirà en 
l’escenari d’una sessió de contacontes en la 
qual no faltarà la llegenda del drac més ex-
plicada i escoltada en aquestes dates. A més, 
els comerciants han preparat el sorteig de tres 
E-Books entre els clients més fidels. Com es 
pot entrar en aquest sorteig? Primer, hauràs 

de trobar els 10 cavallers, els 10 dracs i les 
10 princeses repartides entre els aparadors de 
totes les botigues associades del barri. Quan 
n’estiguis segur, completa la butlleta correspo-
nent i desa-la en Mits Informàtica (Conquesta, 
69) o en alguna de les quatre farmàcies de 
l’entitat comercial: Núria Sans (Guifré, 329), 
Valero (Guifré, 184), Prat (Pep Ventura, 3) o 
Martori (Francesc Macià, 94). El sorteig es 
durà a terme a la carpa situada als voltants del 
Mercat Torner un cop finalitzi el contacontes.

La Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut 
recentment un presumpte lladre que ha estat 
robant en les darreres setmanes poms de 
portes i altres objectes metàl·lics a diver-
sos indrets de la ciutat. Els agents van ser 
alertats fa pocs dies per un veï del barri de 
La Salut. La Guàrdia Urbana va localitzar 
l’individu i va comprovar que portava diver-
sos poms de porta i altres objectes de metall; 
va ser detingut i acusat d’una falta de furt. El 
regidor de Seguretat Ciutadana, Convivència 
i Participació, Miguel Jurado, ha explicat 
que “en els últims dies s’havien produït di-
versos robatoris del mateix tipus al barri de 
Can Claris, que havien estat denunciats per 
l’associació de veïns”. “Per aquest motiu, la 
Guàrdia Urbana va muntar un operatiu de 
seguiment que, gràcies a la col·laboració 
ciutadana, ha donat com a fruït la detenció 
d’aquest individu”, ha afegit.

Detingut per 
robar poms 
de les portes

La discoteca Shadon, situada a la zona 
d’oci del polígon de Can Ribó, es bolca 
aquesta nit per una causa solidària. El 
local destinarà tota la recaptació de les 
entrades d’avui, a un preu de 5 euros 
cadascuna amb copa de cava inclosa, a 
la Fundació Asdent, ubicada a Santa Co-
loma de Gramenet. Es tracta d’una asso-
ciació creada per difondre i promoure la 
investigació d’una estranya malaltia ano-
menada Dent. És una de les anomeandes 
malalties rares, és a dir, que afecten a 

Una discoteca dedica 
tota la seva recaptació a 
fins mèdico-solidaris

menys del 0,05% de la població. La Dent 
afecta exclusivament al ronyó, que perd 
substàncies com proteïnes, calci, fòs-
for, glucosa i pot arribar a causar danys 
renals crònics; de moment, no té cura i 
només es coneixen 14 casos en tot l’Estat 
espanyol. Asdent ha dinamitzat molt la 
seva activitat darrerament i ha recavat el 
recolzament de metges, centres i perso-
nalitats com Santi Millán, Carlos Herrera 
o la pròpia alcaldessa colomenca, Núria 
Parlon.



FIATC Joventut
Enric Ribó - redaccio@diaridebadalona.com

10

Tepic (8), Satoransky (14), Sastre (10), 
Bogdanovic (20), Triguero (4) -cinc ini-
cial- Asbury (4), Balvin (2), Blackney (21), 
Holland (-), Mensah-Bonsuh (4).

74

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

FIATC JOVENTUT 

92

VALENCIA

La Penya cau entre 
l’apatia i la impotència

El Fiatc Joventut no va competir contra el 
València i va patir la 4a derrota seguida. 
Els de Salva Maldonado, com el dia del 

Cai, van tornar a sortir adormits, i ho van 
pagar contra un equip que va estar molt bé 
en totes les facetes. Només en uns minuts 
del segon quart, en que els verd-i-negres 
no van tenir por a jugar dur i fer faltes, el 
partit es va igualar (29 a 31). Un ràpid par-
cial dels taronges abans d’arribar a la mitja 
part, els va permetre agafar aire (38 a 47) i 
amb la feina de Dubljevic i l’encert de Mar-
tínez van deixar la feina enllestida a molts 
minuts del final (50 a 70 al min 30).  Tot i 
que la Penya va anotar 24 punts a l’últim 
quart, en cap moment es va veure una acti-
tud agressiva per rebaixar la diferència, i el 
València va seguir jugant a plaer. Dubljevic 
va acabar sent l’MVP de la jornada amb 37 
de valoració.

Foto: ACBPhoto 

El Penya-Madrid es 
jugarà entre setmana
La classificació del Real Madrid per la 
Final 4 de l’Eurolliga, obligarà a canviar 
l’horari del derbi contra el conjunt blanc.
Inicialment el partit estava previst pel cap 
de setmana de l’11 i 12 de Maig, coincidint 
amb la celebració de les festes de Maig de 
Badalona, però en les últimes temporades, 
l’ACB i l’Eurolliga no s’han posat d’acord 
per deixar un cap de setmana lliure, i si un 
equip de la lliga Endesa es classifica per 
la F4, cal ajornar el partit. Tot i que encara 
no s’ha fet oficial la nova data, es jugarà 
o bé dimecres 15 de Maig o dijous 16. 
L’horari de la Penya entre setmana és els 
dimecres a les 20:45, però en aquest cas 
és més probable que el partit passi a ser 
dijous. Aquest serà el penúltim compromís 
de la Penya, que en el proper cap de set-

mana (18 o 19 de Maig) tancarà la lliga a 
la pista de l’Asefa Estudiantes. També s’ha 
fet ja oficial l’horari del Barça-Penya, que 
es jugarà el diumenge 5 de Maig a les 12h.

        LA PRÈVIABLUSENS MONBUS -  FIATC MUTUA JOVENTUT

30a Jornada Acb. Pavelló Fontes do Sar. Diumenge a les 12h per Esport3, TVG2, Nou2, Orange Arena i Ràdio B (94,4)

Cal un canvi de rumb urgent

La Penya necessita un canvi de rumb ur-
gent. La falta d’objectius a la classificació, 
les baixes, els canvis de rols i de posicions 
i el calendari complicat, han fet que l’equip 
hagi perdut el nord quan encara queden 5 
jornades per acabar la lliga. Ho ha dit el 
propi Salva Maldonado aquesta setmana 
en afirmar que el partit contra el València 
va ser una “decepció”, no tant pel resul-
tat sinó “per la nostra sortida”. El tècnic 
ha reconegut que aquesta és una situació 
“complicada” pels problemes amb els que 
arriba l’equip, pel calendari i perquè “és 
difícil mantenir el grup cohesionat ara que 

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

PERE TOMÀS

ALBERT OLIVER

ALEX BARRERA

JORDI TRIAS OGNJEN KUZMIC

s’acaben els contractes i la gent desitja ju-
gar bé”, i per tot això creu que “ara no ens 
podem amagar i hem d’afrontar la situació 
amb caràcter i determinació”. Encara més 
contundent, ha manifestat que “més enllà 
de guanyar o no, tinc ganes que arribi el 
diumenge per veure el caràcter i l’orgull de 
l’equip”. En la mateixa línia s’ha expressat 
Nacho Llovet, que reclama un esforç comú 
per acabar bé la temporada. “Cadascú ha 
de lluitar perquè el final es faci el més 
agradable possible per tots plegats”, ha 
reclamat Llovet, que confessa que “quan 
perds hi ha tensió, la gent s’enfada més als 

entrenaments, i encara que només sigui 
per seguir disfrutant de l’esport, hem de 
treballar forts i intensos”. El rival de diu-
menge no ho posarà gens fàcil. Tot i anar 
per darrere a la classificació del Madrid, el 
Barça i el Gran Canària -3 dels rivals que 
encara queden- ha arribat a la part final 
com un tro. “És un equip expert, agressiu, 
que fa un més i mig que està jugant molt 
bé i arriba en el punt òptim”, ha explicat 
Maldonado, que confia en una reacció de 
l’equip. 

BEN DEWAR

ANDRÉS RODRÍGUEZ

PAVEL PUMPRLA

LEVON KENDALL SALAH MEJRI

BLUSENS MONBUS
Entrenador Moncho Fernàndez Maldonado: “Més 

enllà de guanyar 
o no, diumenge 
vull veure el 
caràcter i l’orgull 
de l’equip”

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

Propera Jornada

Classificació

  Equip  G P

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

Resultats darrera Jornada

FIATC Joventut - València                   74-92
Unicaja- Cai                    68-88
Valladolid - Canàries                  76-92
Madrid- Obradoiro 61-64
Barça - Gran Canària 70-73
Manresa - Múrcia                   103-100
GBC - Cajasol                   75-77
Bilbao - Baskonia ajornat
Estudiantes - Fuenlabrada 70-74

Foto: ACBPhoto 
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Diumenge es compleixen 19 anys de 
la primera Eurolliga de la història de 
Catalunya. La va guanyar la Penya a 
Tel Aviv contra l’Olympiakós, un equip 
que en aquell moment arribava com a 
gran favorit. Uns anys abans Manel 
Comas portava la Penya a aconseguir 
també el primer títol europeu de la 
història pel bàsquet català a la final 
de la Korac que, curiosament, es va 
jugar al Palau Blaugrana un dia de 
Sant Josep la temporada 1980/1981. 
Passaran els anys i sempre més Bada-
lona podrà dir que va tenir la primera 
Eurolliga i el primer títol europeu ca-
talà. Això ja no canviarà mai. Aprofi-
tant aquesta efemèride m’agradaria 
reclamar una cosa: una estàtua al Pa-
lau Olímpic. Felicito a la persona que 
hagi tingut la idea de posar l’estàtua 
de l’Anis del mono al nou passeig ma-
rítim de Badalona. No hi ha persona 
que hi passi i no es faci una foto. No 
creieu que al davant de l’entrada prin-
cipal del Palau Olímpic hi quedaria bé 
una estàtua d’un jugador de bàsquet 
com a referència del què representa 

I si posem una estàtua al Palau Olímpic?

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

aquest esport a la nostra ciutat i el què 
representa la Penya arreu d’Europa i del 
món? N’hi ha una de Petrovic a Zagreb, 
per exemple. Si vingués un estranger a 
Badalona a veure un partit o passés per la 
ciutat no seria un punt d’interès per anar a 
fer-se una foto tenint en compte que, per 
exemple (i ho poden dir poques ciutats) 
s’hi ha jugat uns Jocs Olímpics i cap ciu-
tat més pot dir que hi ha jugat el Dream 
Team dels Estats Units? Aquests dies 

veient el Panatinaikòs-Barça he pensat 
moltes vegades amb Zeljko Obradovic, 
l’home que va portar a la Penya a ser 
campió d’Europa. És el tècnic que més 
títols, de llarg, ha guanyat de la màxi-
ma competició europea. És un mite 
que va estar aquí! Hem d’aprendre a 
valorar més els mites que han passat 
per Badalona i la ciutat n’ha de treure 
un rendiment. Encara que sigui amb 
una “simple” estàtua.

Dissabte de derbis Penya-
Barça al pavelló Olímpic
Dissabte a la tarda es disputarà el doble derbi Penya-
Barça en categoria cadet i júnior. Els dos partits corres-
ponen a la última jornada de la fase regular, i tots dos 
equips ja estan classificats pels campionats de Catalun-
ya. Primer s’enfrontaran els júniors (16h), en un partit 
que no tindrà trascèndencia a la classificació. Els nois 
de Paco Redondo i Dani Miret no han perdut cap partit 
i porten 3 victòries d’avantatge contra el Barça. El que 
encara no saben és si el seu rival a les semifinals del 
campionat de Catalunya serà el Sant Josep de Girona o 
el Cornellà. En categoria cadet (17:30), la Penya també 
lidera el grup amb una victòria d’avantatge sobre el Bar-
ça i l’average parcialment guanyat per 17 punts. El seu 
rival sortirà entre l’Olost, l’Hospitalet o el Manresa. 

Una cistella de 
Vives a falta de 6 
segons va igualar 
l’eliminatòria, 
però Hidalgo va 
anotar sol després 
d’una passada 
llarga amb fortuna

El Prat diu adéu 
a la temporada tot i 
remuntar els 25 punts

El Prat Joventut va caure a la primera ronda 
del Play Off contra el Castelló, tot i arribar 
a remuntar els 25 punts de diferència de 
l’anada. L’objectiu es va complir a falta de 6 
segons amb una cistella de Guillem Vives 
que culminava un últim parcial èpic quan 
semblava que tot era impossible. Llavors, els 
visitants van fer una passada llarga que amb 
força fortuna va arribar a Hidalgo, que va es-
maixar sol. Els potablava encara van tenir un 
últim llançament de Vilanova però la pilota no 
va entrar. Després d’una primera part boja (38 
a 37) la màgia de “Piru” i Bassas va rescatar 
al Prat, però va faltar una mica més de fortuna 
per poder superar l’eliminatòria.

Jugadors RECOMANABLES
1.- Van Rossom: Com el seu equip passa per un moment dolç. Satoransky gran.
2.- Vassileiadis: Bon partit per recuperar-lo. Pau Ribas esta valorant fàcil.
3.- Tillie: Per remuntar, té valoracions molt altes. Norel fixe.

Jugadors a EVITAR
1.- Granger: Al Palau, una loteria. Llull Madrid molta rotació.
2.- Finley: Ha acabat de donar broker i ha de sortir.
3.- Tomic: Imprevisible amb la sèrie d’eurolliga pel mig.

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

Núm. 389
Del 19/04 al 25/04/2013

Foto: Txell Sàez 

Foto: E.R 



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

12

  Equip  PTS GF GC

 1. L’Hospitalet 69 59 27
 2. Huracán 68 46 23 
 3. Olímpic 66 36 21
 4. Alcoià 62 48 32
 5. Llevant B 59 51 41 
 6. Nàstic Tarragona 57 48 26
 7. Sant Andreu 52 32 30
 8. Vila-Real B 49 50 46
 9. Espanyol B 48 39 39
 10. Llagostera 45 41 38
 11. Atlètic Balears 44 35 34
 12. Badalona 44 32 35
 13. Reus 44 41 47
 14. València B 44 39 46
 15. AE Prat 41 29 31
 16. Ontinyent 41 30 41
 17. Constància 36 24 36
 18. Oriola 35 26 35
 19. Mallorca B 34 29 49
 20. Yeclano 29 31 53
21. Binissalem 25 19 55

Classificació 2a B GRUP 3

 Badalona   - Llagostera 
 València B  -  Alcoià 
 Oriola  -  Huracán
 Espanyol B  -  Olímpic
 Gimnàstic  -  Constància
 L’Hospitalet  - Sant Andreu
 Binissalem  -  Reus
 Mallorca B  -  Prat
 Atlètic Balears -  Yeclano

Propera Jornada

Resultats 37a Jornada

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

 CF BADALONA - UE LLAGOSTERA LA PRÈVIA

38ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - 21/04/2013 a les 17.00 - Camp del Centenari - Àrbitre: Pérez Peraza (col·legi tinerfeny)

Només un cataclisme de grans pro-
porcions podria acabar col·locant a 
Badalona o Llagostera en zona de des-
cens. Ambdós han fet els deures darre-

manència en la categoria. 
Tant els nou punts que separen al Lla-

rament, encadenant sengles bones ratxes 
de resultats que els han allunyat de la 
zona perillosa. Però aquesta encara treu 
tímidament el nas per sota, fent recordar 

a escapulats i gironins que més valdria 
que s’afanyessin en garantir la seva per-

gostera del primer dels que baixarien, 
com els vuit del Badalona, sem-
blen matalàs del tot suficient perquè 
ambdós puguin encarar la recta final 
del curs sense gaire temor. En queden 
quinze per disputar i, si els resultats 
acompanyen, uns i altres podrien pre-
sumir de ser matemàticament equips 
de Segona B una temporada més en 
dues jornades. Per a apropar-se a 
aquest objectiu buscaran tots dos el 
triomf diumenge. L’únic precedent 
és el corresponent a la temporada 
passada. En la seva primera visita al 
Centenari, el Llagostera va ser capaç 
de sorprendre als badalonins vencent 
per 0-1. 

UE LLAGOSTERA
Entrenador Lluis Carrillo

Vallho

Eloy

Sellarés

Enric Pi

Tito Masó

Artabe
Óscar Pere

Wilfred

Pitu

El badaloní Araujo dóna 
un punt al Sant Andreu

Narcís Sala
Morales Marcos
Arnau  Sobregrau
Borja Gallardo
Cárdenas Marcelo

 Rubén Bermudo
 Jorge  Borja (Quintillà 71’)

Aitor Javi Moreno
Xavi (Boniquet 34’) Joaquin
Quim Araujo Robert (Cortés 84’)

 Josu  Abraham
Edgar (Serramitja 49’)  Yagüe (  Bueno 49’)

‘Piti’ Belmonte Albert Càmara
Àrbitre: Her´nadez Lorenzo  (col·legi de La Rioja)
GOLS: 0-1, Robert (minut 32); 1-1, Quim Araujo 
(minut 93)
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SANT ANDREU       BADALONA

Andreu arribava al clàssic contra els de 
Càmara amb la ressaca encara per pair. 
Només feia tres dies que els barcelonins 
havien aixecat la Copa Federació. 
Potser una mica capficats en el record de 
la felicitat recent, el Sant Andreu no va 
acabar d’entrar en el partit en cap moment. 
El Badalona va dispensar al rival l’honor 
que mereixia, fent-li el passadís abans que 
comencés el matx. Però des de llavors va 
mirar de fer-li la vida impossible, tot i que 
no va tenir el seu millor dia. Una diana 
de Robert, a passada de Joaquin, posava 
el 0-1. Un resultat que va mantenir-se i 
semblava que seria definitiu fins que un 

El Badalona visitava diumenge al cam-
pió de la primera competició oficial de 
la temporada a nivell estatal. El Sant 

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Yagüe

Robert Joaquin Abraham

Xavi M. Borja Abenia

Ferrón Marcelo Gallardo Bermudo

Marcos

badaloní, Quim Araujo, empatava en 
l’últim sospir.

Dos equips buscant certificar la salvació

Sant Gabriel Femení

     

 Sant Gabriel 0 - Espanyol 2

Real Sociedad 5 - Collerense 1

Huelva 0 - P. Saragossa 2

Lagunak 0 - Levante Las Planas

FC Barcelona 2 - Sevilla 0

Llanos Olivenza 0 - Rayo Vallecano 3

Valencia 0 - Levante 2

Atlético Madrid 1 - Athletic Bilbao 1

Resultats

 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

Propera Jornada

Sense marge d’error si volen jugar la Copa
El Sant Gabriel està arribant al final del 
campionat de lliga amb una  gran emoció 
sobre la seva desitjada participació a la 
Copa de la Reina. Les de Taka tenen per 
davant només 3 jornades i, per ara, tenen 
el bitllet assegurat per jugar aquest tor-
neig del KO. Però només per ara, doncs 
pot haver-hi lluita i emoció fins al darrer 
minut per conèixer qui serà el darrer 
equip que acompanyi els altres set que, 
matemàticament, ja estan classificats. En 
aquest sentit, les adrianenques només 
compten amb 3 punts d’avantatge sobre 
el nou rival per la vuitena plaça, una Real 
Sociedad que va apropar-se a les gabrie-
listes després que aquestes perdéssin el 
passat diumenge al Ruiz Casado de Sant 
Adrià davant l’Espanyol (0-2). Per tant, 
aquest coixí de 3 punts pot ser mínim i 

insuficient si les futbolistes blaves tornen 
a ensopegar ni que sigui una jornada. De 
fet, per evitar-ho, tindran una prova de 
foc molt exigent aquest cap de setmana 

al camp del Rayo Vallecano. El fet que les 
madrilenyes no tinguin res en joc pot afa-
vorir que les adrianenques tornin de Ma-
drid amb una mica més que una derrota. 

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 68 77 21

 2.  FC Barcelona 67 86 12

 3.  Atlético Madrid 63 61 15

 4.  Llevant 59 44 19

 5.  Espanyol 50 43 23

 6.  Rayo Vallecano 47 77 43

 7.  P. Saragossa 42 61 70

 8.  Sant Gabriel 36 35 41

 9. Real Sociedad 33 39 37

 10. Huelva 31 36 50

 11. Levante L.P. 29 31 42

 12. Sevilla 24 28 46

 13. Valencia 24 27 48

 14. Collerense 23 41 72

 15. Llanos Olivenza 15 27 65

 16. Lagunak 1 10 119

Classificació 1ª DiVisió

Jose Carrera
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  Equip  G P

 1 Quart 21 5
 2  Montgat 20 6
 3 Santa Coloma 18 8 
 4  Salt 18 8
 5  Sant Cugat 15 11
 6  Arenys 14 12
 7  Prat B 14 12
 8  El Masnou 14 12
 9  Mollet B 11 15 
 10  Barberà 11 15
 11  UBSA 11 15
 12  Natzaret 11 15
 13  Mataró 10 16
 14  Sant Josep 10 16
 15 Figueres 6 20
16  Blanes 4 22

Classificació

 Salt  - Arenys

  UBSA  -  El Masnou

 Sant Cugat  -  Prat B

 Montgat  -  Natzaret

 Santa Coloma -  Barberà

 Mollet B -  Mataró

                                       Blanes   -  Figueres    

 Sant Josep -  Quart

Jornada actual (27)

Poliesportiu

Obertes les inscripcions per 
la 34a Cursa del Dimoni

Els Dracs superen 
els Pioners, principal 
rival pel títol
Els GAP Badalona Dracs van superar el seu 
màxim rival en un partit amb moltes inte-
rrupcions, molta calor i on les defenses van 
ser les protagonistes. Tot i el bon treball dels 
quarterbacks dels dos equips, el matx va te-
nir poca puntuació. De fet, el matx va acabar 
amb un marcador molt pobre (6-0) després 
del touchdown  que va aconseguir en el 
primer quart Rubén Beltrán. Els badalonins 
empaten d’aquesta manera en el primer lloc 
de la classificació però els de l’Hospitalet es 

El Montgat fa un gran pas per ser segon i 
el Sant Josep dedica la victòria a Reyes
Queden 4 jornades per acabar la lliga regular 
de la Copa Catalunya i matemàticament gaire-
bé tots els equips encara s’estan jugant alguna 
cosa. A més, els de la comarca es troben en 
tots els focus d’atenció: el liderat, el factor pista 
en els Play Off i la promoció de descens. Fa 
unes setmanes, el liderat semblava tenir un 
propietari. Des que el Quart va vèncer a la pista 
del Santa Coloma amb un triple providencial 
de Bataller, semblava que ningú podria fer 
ombra als gironins per acabar la lliga com a 
primers de grup. Però no ha estat així, perquè 
el Montgat està acabant la lliga com un tro. 
Els de Xavi Bassas van sumar la 10a victòria 
consecutiva derrotant precisament el Quart, 
a domicili i amb solvència. Ara els vermells 
queden a un partit del Quart i han guanyat els 
dos compromisos, de manera que si el líder 
rellisca en alguna de les últimes 4 jornades, 
el Montgat tindrà la seva oportunitat. A di-
ferència d’altres partits, els del Baix Maresme 
van anar per feina des del principi (11 a 22). 
Al segon període però, el Quart va ajustar la 
defensa i des de l’encert exterior -5 triples en 
10 minuts- va igualar el marcador (32 a 34). 
Llavors, el Montgat va fer un esforç per tornar 
a engreixar la diferència abans de la mitja part 
(34 a 41) que li va servir per mantenir la ini-
ciativa i la confiança al tercer quart (49 a 56). 

Una tècnica a la banqueta del Quart en l’impàs 
dels períodes va trencar el partit i el Montgat va 
sentenciar-lo plàcidament.

El Santa Coloma cau a El Masnou
El Santa Coloma va dir pràcticament adéu a les 
opcions de ser segon i tenir el factor pista en 
la primera ronda del Play Off. Els de Cristian 
Bañuelos es van veure sorpresos per El Mas-
nou, que sempre va dur la iniciativa en el joc i 
el marcador. La bona feina des de la pintura, i 
la diferència en el rebot (35 a 20) va permetre 
als locals manar en tot moment. L’encert exte-
rior d’Eric Balagué va acostar al Santa Colo-
ma, però una tècnica a la banqueta va tornar a 
donar aire als marsmencs, que van tenir prou 
sang freda per sentenciar des del tir lliure.

El Sant Josep dedica la victòria a Reyes
El Sant Josep va sorprendre a l’arenys a domi-
cili en un partit en el que els parroquials van 
fer un esforç titànic per dedicar la victòria a 
Alberto Reyes, que aquesta setmana s’ha con-
firmat que haurà d’estar 4 mesos de baixa per 
un cop a la boca. Sabent que amb pocs efec-
tius interiors, Cabrera seria molt difícil d’aturar, 
el Sant Josep va centrar els seus esforços per 
anul·lar la línia exterior. Després d’una primera 
part igualada, l’ADN Sant Josep va convertir 

el partit en un cúmul de jugades èpiques per 
aconseguir la victòria.

El Natzaret i l’UBSA tenen problemes 
per derrotar als cuers 
El Natzaret i l’UBSA no ho van tenir fàcil per 
desfer-se del Blanes i el Figueres, els dos úl-
tims classificats. Els de Vidal Sabaté van acu-
sar una mala sortida contra el Blanes, que va 
fer-se fort prop de la zona. Mica a mica, des 
de la defensa i l’encert de Belmonte, el Natzaret 
va agafar una renda de 6 punts que per por a 
perdre i un embús en atac va estar a punt de 
desaprofitar. Qui si ho va fer va ser l’Adepaf, 
que a falta de 6 minuts guanyava per 12 a 

l’UBSA. Llavors els va entrar la por a perdre un 
partit clau per salvar-se i els adrianencs ho van 
aprofitar per sumar un triomf que els manté en 
la lluita per evitar la promoció.

Foto: Sant Josep

mantenen en la primera posició gràcies al seu 
millor average. En el partit d’anada disputat 
a la Feixa Llarga els badalonins havien per-
dut 48-12 en el pitjor partit de la temporada 
dels dÒscar Calatayud. La victòria contra els 
Pioners cerfitica el bon moment dels Badalo-
na Dracs i llança un avís davant la més que 
esperada final contra els Pioners de la Lliga. 
Aquest dissabte els badalonins tornaran a ju-
gar a casa contra els Black Demons a qui els 
Dracs van guanyar 6-14 a la primera volta.

La tradicional Cursa del Dimoni ha 
obert ja el seu període d’inscripcions, 
que són gratuïtes, i que seran fins el 
dia 30 d’abril. Hi ha 3.000 places dis-
ponibles i quan s’esgotin quedarà tan-
cat el període d’inscripcions. La cursa, 
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que arriba a la seva 34a edició, es dis-
putarà el dia 12 de maig a la nostra ciu-
tat. Hi haurà tres categories. La petita, 
anomenada circuit verd, serà per joves 
fins a 10 anys que recorreran 1.700 
metres. La categoria mitjana, la blava, 

serà de 3.900 metres i serà d’entre 11 i 
14 anys mentre la cursa gran serà de 10 
quilòmetres i serà a partir dels 14 anys. 
La cursa gran començarà a dos quarts 
de deu del matí, la mitjana a les 9:45 i 
la petita a les 11:30.

Natzaret - Blanes                   71-66

Prat B - Mollet B                     85-74

Arenys - Sant Josep                  45-50

Mataró - Salt 64-81

El Masnou - Santa Coloma 82-77

Figueres - UBSA                    89-93

Quart - Montgat                   60-78

Barberà - Sant Cugat 76-87

Resultats 26a Jornada
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La revista literària Tacón de Aguja, creada 
el passat setembre per un grup de joves 
badalonins per fomentar l’escriptura i la 
literatura a la ciutat, no deixarà passar 
per alt el proper 23 d’abril. La publicació 
gratuïta i autofinançada editarà un número 
especial on, de forma coral i utilitzant di-
ferents estils, presentarà la seva particular 
visió de la llegenda de Sant Jordi i el Drac. 
Tacón de Aguja, a més, tindrà un lloc propi 
a les paradetes de les llibreries Saltamartí, 
Fènix i El Full, locals on es poden trobar 
habitualment exemplars de la revista. Els 
responsable de la publicació, tanmateix, 
seran presents a la taula d’escriptors locals 
el dia 22.

El Filmets guardonarà enguany el 
millor curt gravat amb telèfon mòbil

La revista local 
‘Tacón de aguja’ 
conta el seu 
propi Sant Jordi

La Sargantana i el Festival Filmets es donen 
la mà enguany per gestar una nova catego-
ria dins del certamen de cinema badaloní. 
Es tracta d’una proposta innovadora que 
pretén guardonar el millor curtmetratge re-

gistrat amb un telèfon mòbil. Aquesta serà 
una de les novetats de la 39ª edició enca-
minada sobretot a augmentar la participació 
dels més joves (majors de 14 anys) i obrir 
les portes a un públic molt més ampli. Les 

Anastàsies 
Badalona 
compleix 
tres anys
La plataforma Anastàsies Badalona 
compleix tres anys dedicats al treball 
cultural i de ciutat. Ahir a la nit va 
tenir lloc el sopar-aniversari comme-
moratiu al restaurant Can Frai amb la 
presència de la periodista local Clara 
Bayo com a convidada especial i imat-
ge de l’emprenedoria femenina. Avui 
toca tornar a la ‘feina’ i algunes de les 
‘anastàsies’ posaran la seva veu a dis-
posició de la poesia. Aquesta tarde, a 
partir de les 19 hores, l’Espai Betúlia 
acollirà la lectura d’un recull de na-
rracions i poemes inèdits escrits per 
membres del col·lectiu. Impulsada per 
la Plataforma Badalona Fem Cultura, la 
cita comptarà també amb la música de 
la guitarra d’Alfons Díaz ‘Vizcaya’.

El Centre de Cultura Tradicional de Can-
yadó va iniciar el ferbrer un cicle de con-
certs de petit format per animar les nits 
dels divendres. Durant finals de febrer i 
primera meitat de març, l’equipament va 
cedir el seu espai als joves músics de la 
ciutat per dona’ls-hi una oportunitat i di-
namitzar el centre. Els organitzadors han 
decidit donar continuïtat als concerts, 
que s’han représ aquest mes d’abril. El 
passat dia 5, els Blue Howl van tornar a 

fer sonar la música al barri de Canyadó. 
Aquest divendres (21h) serà el torn del 
mediàtic cantant badaloní David Ros, 
exconcursant dels programes Opera-
ción Triunfo i La Voz, i membre del grup 
Mundaka. El proper divendres (21h), dia 
26, els experimentats Sarramangu, ori-
ginaris de Sant Feliu de Llobregat, seran 
els encarregats de tancar aquesta sego-
na ‘mini edició’ dels concerts de petit 
format de Canyadó.

Canyadó reprén el cicle de 
concerts de petit format

úniques condicions són la duració, ja que 
el curt haurà d’allargar-se 3 minuts com a 
màxim, i la temàtica, que ha de girar en-
torn al concepte de ‘ciutat’, ja sigui Bada-
lona o qualsevol altre municipi. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és remoure i dinamitzar 
la participació de la ciutat en un dels es-
deveniments culturals més importants de 
Badalona. Per tal d’animar al major nombre 
possible de persones, els impulsors de la 
idea tenen previst realitzar, el setembre, ta-
llers per difondre coneixements bàsics de 
les noves tecnologies i sobre com elaborar 
un curtmetratge. El premi, que encara no 
s’ha concretat, serà un altre dels incentius 
per atreure participants. Aquesta iniciativa 
és el primer pas en la col·laboració entre La 
Sargantana i el Filmets, a la qual tots dos 
volen donar continuïtat.

Després de l’estelar inauguració de la 
mà de Nick Lowe, el 24è Festival Blues 
& Ritmes de Badalona no dóna descans 
als amants de la música aquest cap de 
setmana. 
L’artista Me’Shell Ndegéocello, consi-
derada una de les impulsores i grans 
figures del Neo-Soul i el Funk, serà 
l’objectiu dels focus aquest dissabte 
al Teatre Zorrilla (21h). Ja va actuar al 
festival badaloní fa 4 anys i torna aques-
ta setmana per oferir un concert tribut 
a la cantant de Jazz, Blues i Soul Nina 
Simone, a qui va dedicat el seu darrer 
treball d’estudi, Pour Une Ame Souve-

MeShell Ndegeocello 
torna a Badalona 

raine: A Dedication To Nina Simone. La 
cantant, baixista i compositora, nascuda 
a Alemanya però criada als Estats Units, 
té anys d’experiència al món de la músi-
ca. Va treure al mercat el seu primer àl-
bum el 1993; actualment n’acumula 10, 
alguns d’ells molt exitosos i que li han 
valgut una desena de nominacions als 
Grammy. El seu nom artístic –el seu nom 
real és Michelle Lynn Johnson- significa 
“lliure com un ocell” en swahili. 
Bombino, el guitarrista tuareg nascut 
al Níger, serà l’encarregat de tancar el 
Blues & Ritmes 2013 (27 d’abril) amb 
un concert basat en els blues del desert.
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