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Badalona torna 
a ser ‘Baetulo’ 
aquest cap de 
setmana

La PAH
demana 
pas 
al Ple

Les pressions motiven l’inici 
de la Biblioteca de Canyadó

La PAH manifesta que més de 100 famílies de la 
ciutat estan a punt de quedar-se sense sostre
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Per la transparència econòmica
El Grup Auditoria Badalona, vinculat a l’Assemblea d’Indignats, és un col·lectiu de ciutadans que 
treballen per aconseguir més transparència municipal i lluitar contra el deute públic il·legítim
Puges les escales de l’Associació de Veïns 
del centre de Badalona, a Baix Mar, i entres 
a una de les estàncies de la planta superior. 
Et trobes amb una desena de persones al 
voltant d’una taula plena de papers, docu-
ments i telèfons mòbils. Debateixen i con-
sensuen decisions entorn a un ordre del 
dia que marca la trobada des que comença 
fins que s’acaba. Fan una valoració dels 
assumptes que han deixat enrere i prepa-
ren els que volen encarar durant els pro-
pers dies. Es reparteixen diferents tasques 
entre els allà presents, però també amb 
altres persones que no poden apropar-se 
a les reunions i mantenen el contacte a tra-
vés del correu.
Cada dilluns a les 20.30 hores, el Grup 
Auditoria Badalona es reuneix a un espai 
cedit per l’AVV del Centre per parlar sobre 
qüestions de l’economia local. Es tracta d’un 
col·lectiu que neix arran de l’Assemblea Ba-
dalona Indignada i com a secció local de la 
Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute 
(PACD), repartida arreu de l’estat i amb un 
dels eixos principals a Barcelona. No són 
experts en finances, no són juristes ni advo-
cats i tampoc coneixen fil per randa com fun-
ciona l’administració pública. Són ciutadans 
i ciutadanes, provinents del 15M, d’entitats, 
xarxes i organitzacions socials que volen 
controlar en què es gasten els seus impos-

tos; o millor dit, controlar en què no s’han de 
gastar. De fet, l’objectiu principal d’aquesta 
plataforma és analitzar i demostrar quina part 
del deute públic és il·legítim, denunciar els 
seus responsables i exigir el no pagament. 
A menor escala, l’Auditoria persegueix la 
transparència local: un flux d’informació clar 
entre autoritats i ciutadania, preguntes amb 

resposta i uns pressupostos municipals 
sense trampes i comprensibles per a tothom. 
Per això, una de les finalitats a la llarga és 
elaborar una pàgina web, com la que ja té 
el grup auditor barceloní (www.ocab.es), on 
tothom pugui expressar un dubte relacionat 
amb els diners de l’ajuntament que serà 
tramitat a través de la plataforma al propi 

  Es reuneixen 
cada dilluns al 
vespre a l’AVV 
del Centre de 
Badalona

  Es coordinen 
amb plataformes 
d’altres municipis 
per transmetre’s 
informació i 
organitzar actes

consistori. Entendre el material amb el qual 
tracten, però, és el primer pas. Per això, 
des de la germinació del grup de treball a 
Badalona, els seus membres s’han anat 
autoformant, gràcies, entre d’altres coses, 
al recolzament constant de grups d’altres 
municipis com Barcelona o L’Hospitalet. 
Les tasques en xarxa i coordinació amb 

Tot i que Auditoria Badalona va aparèixer 
a finals d’any, la seva acció més con-
tundent i destacable es va produir fa un 
mes, al darrer Ple municipal. La setmana 
anterior, el govern local havia presentat 
una liquidació positiva del pressupost 
de 2012 que tota l’oposició va posar en 
dubte. Dos dels membres del col·lectiu 
van intervenir per transmetre una sèrie de 
preguntes sobre la liquidació del pressu-
post que van deixar més d’una boca ober-
ta.  L’interrogació va apuntar, bàsicament, 
en tres direccions: 1. Plantejar si, dins la 
liquidació, s’havia comptat un deute de 
9,5 milions en concepte d’expropiacions 
i altres gestions urbanístiques, inclosos 

La liquidació del pressupost local, en dubte
dins del Compte 413, on s’acumulen fins a 
15 milions en deutes; 2. Si l’incompliment de 
certes previsions d’estalvi, com per exemple 
en personal de confiança i serveis externalit-
zats, influeixen i es comptabilitzen a la baixa 
en la liquidació; 3. Si realment era tant ne-
cessari demanar un préstec ICO enguany, a 
un tipus d’interès elevat, i hipotecar-se fins el 
2022. La resposta de govern municipal i de 
l’Interventor han negat que aquest elements 
distorsionin el resultat de la liquidació. Els 
9,5 milions, i els altres 6, tots inclosos dins 
el Compte 413, no s’han de sumar dins el 
tancament de l’exercici administratiu perquè 
són despeses imprevistes, acumulades al 
llarg dels darrers anys, que no estan pres-

la resta de nodes locals és essencial. Igual 
que el treball de difusió. I és que a més de 
les trobades setmanals al centre, l’Auditoria 
organtiza xerrades amb freqüència a entitats 
veïnals dels diferents barris de la ciutat per 
informar la ciutadania i animar-la a unir-se 
a aquesta croada contra el deute il·legítim i a 
favor de la transparècia econòmica.

supostades. De moment, l’Ajuntament ha 
rebutjat demanar un altre préstec per sufragar 
aquests deutes i intentarà solucionar-ho per 
vies alternatives. Quant al segon punt, fonts 
municipals apunten que les previsions no 
sempre es compleixen, i encara que hi ha 
alguns apartats on el resultat s’ha desviat en 
negatiu, hi ha d’altres que ho han fet en po-
sitiu i això ho equilibra. Per últim, i recpecte 
del présec ICO, el govern assegura que era 
totalment necessari, ja que si no s’hagués pa-
gat els aproximadament 34 milions als pro-
veïdors, l’Estat hauria retirat a l’Ajuntament la 
part proporcional al deute dels pressupostos 
d’enguany, el què hauria suposat un greu 
problema financer.
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Els treballadors de Basi 
protesten a Badalona 
pels acomiadaments
La marca catalana Basi S.A., la seu de 
la qual està situada a Badalona, anun-
ciava fa tres setmanes que deixarà de 
fabricar roba per Lacoste a Espanya. 
La conseqüència més immediata va ser 
la presentació d’un Expedient de Re-
gulació d’Ocupació (ERO) que, segons 
l’empresa, planteja l’acomiadament de 
86 persones. Des del comitè d’empresa, 
la situació s’afrontava amb altres ulls. 
Els sindicats expliquen que la direcció 
vol “extingir 118 contractes de treball”, 
prop del 44% de la plantilla, diuen. A 
més, manifestaven que Basi no va voler 
reunir-se amb el comitè perquè no reco-
neixia la seva legitimació com a repre-
sentants legals. Dimecres es va produir, 
finalment, la primera trobada entre la 
direcció i els representants laborals a la 
seu badalonina, situada al polígon del 
sud de la ciutat, entre els barris de Sant 
Roc i Gorg. Mentrestant, a les portes, 

Albiol projecta la biblioteca de Canyadó 
després de les pressions de CiU
Fa uns dies, CiU va iniciar una campanya 
al barri de Canyadó amb 4.000 fulls infor-
matius que acusaven el govern de Garcia 
Albiol d’haver oblidat la biblioteca de 
Canyadó, un dels principals acords que 
els nacionalistes havien exigit per recol-
zar els pressupostos de 2012. Sembla que 
l’executiu ‘popular’ ha cedit a les pressions 
convergents i aquesta mateixa setmana 
ha anunciat que les obres de construcció 
de la nova biblioteca començaran a finals 
d’aquest any. Aquest nou equipament se 
situarà als baixos de l’edifici d’habitatges 
ubicat a la riera de Canyadó, cantonada 
amb el carrer d’Eduard Marquina. El projec-
te, en principi, serà aprovat aquest estiu i la 
construcció del nou equipament, amb una 
superfície de 900 metres quadrats, comp-
tarà amb un pressupost d’un milió d’euros 
i anirà a càrrec de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. El president del grup municipal 
de CiU, Ferran Falcó, ha valorat positiva-
ment la decisió de recuperar el projecte 
de la biblioteca, que el govern municipal 
havia desestimat “per un oblit intencionat 

desenes de treballadors es van donar 
cita per protestar contra la situació que 
els pot deixar en el carrer. Ahir hi va ha-
ver una nova trobada i n’hi ha altres dues 
programades la setmana vinent. Les ma-
nifestacions acompanyaran l’agenda de 
negociacions: aquest divendres hi ha 
convocada una nova protesta al Passeig 
de Gràcia, on Basi té establiments, i de 
cara a la setmana vinent està previst dur 
a terme dos dies de vaga.
La companyia catalana explica que 
es troba “en la necessitat de reduir la 
seva estructura, 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 to-
tes les solucions possibles” i esclareix 
que els ajustos no afectaran els punts 
de venda ni el suministrament de la roba 
Lacoste, que sí continuarà.

Ajuntament i entitats es donen la mà per 
completar unes festes amb pocs recursos

  Les actuacions 
al Turó d’en Caritg 
estan organitzades 
per la Comissió de 
Festes 

  Es mantenen 
intactes totes 
les activitats de 
cultura popular 

Les Festes de Maig 2013 són a tocar i, 
com era d’esperar, la delicada situació de 
les arques municipals ha minvat el pres-
supost destinat a la festa major badalo-
nina, que passa de 250.000 a 150.000 
euros, un 40% menys. L’afectació més 
acusada, explica el govern, serà en els 
concerts públics i gratuïts d’artistes de 
renom a escenaris com el Turó d’en Ca-
ritg, una de les activitats més concorre-
gudes. Degut a la retallada i la supres-
sió del gruix d’actuacions musicals, el 
model no serà el dels darrers anys, però 
sí hi haurà concerts al Turó d’en Caritg. 
Aniran a càrrec de la Comissió de Fes-
tes, conformada per quasi 80 entitats de 
tots els barris. La comissió, que basa 
la seva labor en la cooperació i l’esforç 
popular, porta mesos organitzant ac-
tivitats pel seu compte, entre elles les 
actuacions musicals. Davant la situació, 
el govern local ha decidit tendir la mà a 
les entitats i incloure en la programació 
oficial el treball de tots plegats. El Pregó 

de Festes, a càrrec del presentador de 
ràdio i televisió Justo Molinero, es farà 
el divendres 3 de maig; i l’acte central, 
la Cremada del Dimoni, el divendres 
10 de maig. Els concerts al Turó d’en 

Caritg seran la nit del 10 i de l’11. El 
programa inclou una àmplia i variada 
oferta d’activitats programades al llarg 
del mes de maig a tota la ciutat. Entre 
els artistes que actuaran destaquen 

Miguel Poveda i Juan Magán, en el 
Palau Municipal d’Esports, i d’altres 
grups com Delafé y las Flores Azules, 
als diferents teatres locals. El Ball del 
Micaco, que se celebra el dia 10, tindrà 

El pressupost passa de 250.000 a 150.000 euros; els concerts públics, principals afectats
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o un descuit incomprensible de l’alcalde”. 
Garcia Albiol ha etzibat que la biblioteca 
estaria ja disponible si l’anterior govern no 
hagués preferit destinar els recursos als jar-
dins de la plaça Pompeu Fabra. PSC i CiU, 
en resposta, han explicat que aquest és un 
projecte que ells mateixos van impulsar i 

que no es va poder concloure perquè la 
constructora va finalitzar les obres quan ja 
s’havia produït el relleu a l’Ajuntament. Els 
socialistes també han celebrat la notícia de 
la biblioteca, però han lamentat que el PP 
“continuï utilitzant la mentida” per atacar la 
gestió de la passada legislatura.

dues edicions a la plaça de La Plana: 
una per la tarda, pensada per a la gent 
gran, i l’habitual de la nit, tots dos amb 
l’orquestra Montgrins. Una altra de les 
novetats serà la possibilitat de deixar 
constància fotogràfica de les festes i 
enviar les imatges perquè es projectin a 
la plaça de la Vila. A més de muntatges 
teatrals com Forever young i El nom, es 
podrà gaudir de les habituals activitats, 
sobretot de cultura popular i tradicio-
nal catalana que impliquen geganters, 
castellers, trabucaires o colles de foc. 
El mocador solidari de les festes de 
2013 ha estat novament elaborat amb 
criteris de Comerç Just, és de color 
verd i reprodueix el cartell de les festes 
d’aquesta edició. Es posaran a la venda 
a un preu d’1 euro.

Pots descarregar-te la programació 
completa de les Festes de Maig 2013 
des del nostre web: www.diaridebada-
lona.com.
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Ha anat guanyant notorietat i fama des 
del 2009 i enguany vol registrar la par-
ticipació d’almenys 2.000 concursants. 
Parlem del Joc de Badalona, una ini-
ciativa impulsada per la cooperativa La 
Sargantana i que compta amb el treball 
voluntari, col·laboració i patrocini de 
moltes personalitats, entitats, empre-
ses i negocis locals. 
El Joc de Badalona és un concurs per 
trobar a la persona que millor coneix 
la nostra ciutat. Tots els participants 
registrats rebran, a partir del dia 6 de 
maig, un total de tres preguntes diàries, 
fins un total de 54, de temàtiques molt 
variades, qua hauran de respondre en 
un termini de 24 hores. La persona que 

El Joc de Badalona obre portes i 
vol batre rècord de participació

més punts acumuli serà la guanyadora 
i, en cas d’empat, existeix la Pregunta 
de desempat, en la què també compta 
el temps de resposta. 
Si el joc ha tingut tant d’èxit i crida 
l’atenció a més persones cada any és, 
entre d’altres coses, pels suculents 
premis. El guanyador s’emporta un 
viatge a París per a dues persones; 
però n’hi ha molts més. Des de recom-
penses tant originals i autòctones com 
un any de patates Coromines gratis, 
fins a llibres, sopars o un cap de se-
tmana a Sevilla.
Trampes? No t’has de preocupar. El 
concurs compta amb una comissió 
d’experts formada per 15 persones de 

la ciutat: periodistes, historiadors, ac-
tivistes... i els guanyadors dels darrers 
quatre anys. I, sobretot, amb un perso-
natge fictici que plasma l’essència del 
joc: El Burot, l’encarregat de formular 
les preguntes i fer la guitza als concur-
sants. Enguany, no obstant, ha estat 
generós i va regalar durant la diada de 
Sant Jordi sis comodins que els seus 
propietaris podran utilitzar en cas de 
fallar alguna pregunta.
Les inscripcions estan obertes des del 
passat dilluns i no es tanquen fins el 
final del joc. Si vols optar als premis, 
és clar, millor registrar-te abans del dia 
6. Tota la informació al web www.eljoc-
debadalona.cat.

Els botiguers del Progrés 
celebren Sant Jordi 
regalant lectura digital
L’Associació de Botiguers i Serveis del 
Progrés va celebrar el passat divendres 
la seva particular diada de Sant Jordi. 
Una carpa instal·lada a l’exterior del 
Mercat Torner va ser el centre de diversió 
de molts nens, que van acudir per escol-
tar un contacontes en el que no va falta 
la llegenda de Sant Jordi.
A més, l’entitat de comerciants va or-

ganitzar amb molt d’èxit un concurs per 
sortejar tres E-Book, gentilesa de Mits 
Informàtica. Aquells que volguessin gau-
dir dels regals havien de trobar, repartits 
entre tots els establiments associats del 
barri, 10 dracs, 10 princeses i 10 cava-
llers. Aida, Pol i Dolors van ser els afor-
tunats que es van endur a casa els tres 
llibres electrònics.
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La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
de Badalona va entrar ahir al registre de 
l’Ajuntament un centenar de peticions de 
paraula per parlar al Ple municipal de la 
setmana pròxima. La PAH, que aques-
ta setmana es mostrava indignada per 
no haver estat convidada al Consell de 
l’Habitatge convocat el passat dijous dia 
18, vol demostrar amb aquesta acció que 
la situació és realment greu. “Hi ha més 
d’un centenar de famílies a Badalona en 
perill de quedar-se sense casa i volem 
que el govern local vegi que amb 23 pisos 

La PAH demana 100 torns 
de paraula per intervenir 
al proper Ple municipal

de lloguer social no n’hi ha prou, que la 
necessitat és molta”, explica la portaveu 
Montse Garcia. Durant aquesta acció, la 
plataforma també va entregar les 1.600 
cartes que ha recollit per la ciutat durant 
les darreres setmanes i que van dirigides 
als polítics locals del PP, per demana’ls-
hi que expliquin als seus companys ‘po-
pulars’ del Senat que els punts bàsics de 
la ILP Hipotecària, la dació en pagament 
retroactiva, la paralització dels desnona-
ments i el lloguer social, són necessaris i 
s’han de legislar.
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El passat cap de setmana es va celebrar la 
X Assemblea Nacional d’Iiniciativa Cata-
lunya Verds. Els municipis de Santa Colo-
ma, Sant Adrià i Badalona formaven la de-
legació territorial del Barcelonès Nord, on 
Badalona va tenir les funcions de portaveu. 
La intervenció d’Aïda Llauradó, presidenta 
d’ICV Badalona, al plenari de l’Assemblea, 
va reivindicar el govern d’esquerres, va 
fer autocrítica i alertà “sobre l’auge del ra-
cisme i el populisme enmig d’un context 
d’emergència social”. La presidenta d’ICV 
Badalona va fer referència al trencament 

ICV Badalona guanya 
pes dins l’Executiva 
Nacional del partit

Les últimes cases de pescadors que 
queden al barri del Centre de Badalona, 
als carrers de Sant Llorenç i Santa Anna, 
desapareixeran de aquí a no molt. Aquest 
petit conjunt de cases, que també compta 
amb un antic pou ben singular, era fins el 
passat mes de febrer un bé del patrimoni 
local. El Ple municipal, però va aprovar-
ne per unanimitat la descatalogació i en-
sorrament per causa de ruïna. Diverses 
entitats i moltes persones de la societat 
civil ja han demostrat el seu rebuig en-
vers aquesta situació. El passat cap de 
setmana, la CUP de Badalona va dur a 

La CUP BDN pinta a les cases de 
pescadors un mural reivindicatiu 

terme una simbòlica i contundent acció 
per posar de manifest la seva “defensa 
del patrimoni arquitectònic de la ciutat 
i l’oposició a l’urbanisme especulatiu”. 
Des de la formació política creuen que el 
problema ha estat “que els responsables 
polítics pertinents no s’han pres el catàleg 
de patrimoni local de forma seriosa”. 
En paraules del portaveu de la CUP, de 
Francesc Duran, “la història i la identitat 
col·lectiva de la nostra ciutat es forgen, 
també, amb la protecció, el manteniment 
i la conservació del seu patrimoni arqui-
tectònic simbòlic rellevant”. Amb aquest 

mural, que cobreix tota una façana de la 
riera Martí Pujol i que ha tingut molt bona 
rebuda tant a peu de carrer com a les xar-
xes socials, el partit independentista vol 
recordar que “és una obligació fonamen-
tal de les institucions públiques la defen-
sa del patrimoni local”. En aquest sentit,  
Duran considera que “l’especulació urba-
nística sembla que és més important per 
segons quines forces polítiques”, i que 
a Badalona “compta amb la complicitat 
de tots els grups municipals amb repre-
sentació a l’ajuntament: PP, PSOE, CIU i 
ICV-EUiA”. 

de les negociacions pel canvi de govern 
local i va deixar clar que la formació manté 
el mateix discurs: “Pretenen que decidim 
entre un racista del PP i un imputat per 
corrupció de CiU. Nosaltres a això no ju-
guem”. ICV Badalona ha sortit d’aquesta 
assemblea prenent més força. Dos dels 
seus membres formaran part de la nova 
Executiva Nacional del partit: la presidenta 
d’ICV Badalona, Aïda Llauradó, i el regidor 
i portaveu del grup d’ICV-EUiA a la Diputa-
ció de Barcelona, Àlex Mañas, que repeteix 
mandat en aquest òrgan.  
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  Creuen que 
els polítics no es 
prenen de forma 
seriosa el catàleg 
de béns locals

  El Ple aprovà 
la descatalogació 
de les cases per 
causa de ruïna
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Rodríguez (5), Pumprla (2), Dewar (9), 
Kendall (10), Mejri (16) -cinc inicial- 
Hummel (16), Junyent (-), Corbacho (11), 
Buford (8), Luz (2)

82

Oliver (27), Ehambe (5), Pere (7), Trias (9), 
Kuzmic (4) -cinc inicial- Fisher (2), Ven-
tura (3), Llovet (2), Quezada (16), Barrera 
(-), Suarez (3), Savané (4).

FIATC JOVENTUT 

79

BLUSENS MONBUS

La Penya reacciona amb 
un Albert Oliver magistral

Calia una reacció urgent i Santiago, una 
ciutat especial, va ser el millor lloc per fer-
la. De la mà d’un inesgotable Albert Oliver, 

que va fer 27 punts -15 a l’últim quart, per 
31 de valoració, l’equip va saber competir 
i gestionar la renda per guanyar i tornar-se 
a enganxar al Play Off. Els verd-i-negres es 
van veure superats pels minuts inicials de 
l’Obradoiro, que amb la direcció de Rodri-
guez i la determinació de Mejri a les dues 
cistelles, va avançar-se (15 a 23). Però 
l’entrada de Quezada, que va practicar el 
joc que li agrada, i 4 punts dOliver al tram 
final del període, van ajustar el matx. A la 
represa, els verd-i-negres van millorar la 
defensa i van capgirar el marcador amb un 
0 a 16. Llavors els gallecs van pressionar i 
van aprofitar alguns errors gravíssims per 
etzibar un 10 a 1 que va tornar igualar el 
matx (79 a 80) però Oliver va sentenciar.

Foto: ACBPhoto /J.Marqués

Oliver entra al 5 ideal 
per 3r cop en 6 jornades
El base del Fiatc Joventut, Albert Oliver, 
va tornar a entrar al 5 ideal de la jornada 
amb Bojan Dubljevic, Nico Richotti, An-
drés Rodríguez i Nikola Mirotic. Aquest 
és el 4rt cop que Oliver és escollit entre 
els 5 millors de la jornada, el 3r en les 
últimes 6 jornades. El de Terrassa va en-
trar-hi a la j1 contra el GBC, a la 25 da-
vant del Baskonia i a la 27 en la derrota a 
la pista dle Cajasol. El director de joc va 
assumir el lideratge i va anotar 15 punts 
a l’últim quart -7 sobre la botzina- per 
mantenir la Penya per davant al marca-
dor tot l’últim període. Abans havia ano-
tat 4 punts seguits al final del 2n quart 
que van ajustar el resultat (44 a 45), i al 
tercer quart va iniciar la remuntada amb 
un triple quan pitjor ho passava la Pen-

ya (53 a 46). Amb 4 nominacions entre 
els 5 millors, Oliver ja és el jugador de 
la Penya que més cops hi ha estat, per 
davant de Gaffney (3).

        LA PRÈVIAFIATC MUTUA JOVENTUT - HERBALIFE GC

31a Jornada Acb. Pavelló Olímpic de Badalona. 12:30 per Ràdio B

Últim tren cap al Play Off

Fa 10 dies, després de la derrota impotent 
contra el València, que venia precedida de 
les desfetes contra el Cajasol, el Cai i el 
Canàries, ningú hagués dit que la Penya po-
dria ser al Play Off. Ara però, com va passar 
a la temporada passada, equip, club i afició 
s’aferren a la petita esperança de ser-hi per 
donar sentit al tram final de temporada. Ho 
avisava Maldonado després del partit contra 
els taronges: “la situació no és dramàtica”. 
I de fet amb un sol partit, s’ha demostrat. 
Quan l’equip juga seriós, fent faltes quan 
toca i intentant minimitzar els errors, pot 
competir contra els rivals de la seva lliga i 

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

PERE TOMÀS

COREY FISHER

MANNY QUEZADA

TONY GAFFNEY SITAPHA SAVANÉ

demostra que tot i la irregularitat de la cam-
panya, també s’han fet bé moltes coses a la 
pista per ser a la posició que és. Ara però, el 
repte és més gran. Dels 4 rivals que queden 
3 són de Play Off i s’han passat la tempora-
da sencera entre els 8 primers, entre ells el 
Barça i el Madrid. A més, el Gran Canària, 
el primer rival, ja va etzibar una bona tova 
-la segona més gran de la temporada- a 
l’anada (80 a 50). L’estil de joc dels canaris, 
com el del Cai i el València, incomoda molt 
perquè obliga a jugar lluny de l’anella. Per 
això, com remarcava Maldonado aquesta 
setmana, “cal sortir amb més energia que 

en els últims partits a casa”. “Espero veure 
un equip que li vagi la vida en el partit”, ha 
apuntat l’adrianenc. En la mateixa línia s’ha 
expressat Jordi Trias, que creu que aquest 
partit “dirà si podem estar a la pomada 
o no”. “Si no guanyem ja no ens podrem 
enganyar més perquè serà molt difícil”, 
ha sentenciat. Tant els jugadors com el 
l’entrenador han manifestat la clara voluntat 
de tornar a retrobar-se amb el públic, i el 
club ho ha aprofitat per regalar dues 
entrades per soci.

BRAD NEWLEY

TOMÀS BELLAS

RYAN TOOLSON

EULIS BÀEZ SPENCER NELSON

HERBALIFE GC
Entrenador Pedro Martínez Les aspiracions 

de Play Off passen 
per guanyar als 
canaris i mantenir 
la sobrietat de 
Santiago

Foto: ACBPhoto 

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

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

Obradoiro - FIATC Joventut                   79-82
Cai- Valladolid                    99-86
Cajasol - Unicaja                  61-77
València- GBC 93-65
Múrcia - Fuenlabrada 87-79
Gran Canària - Madrid                   74-76
Baskonia - Manresa                   81-70
Canàries - Bilbao 104-101
Barça - Estudiantes 78-65

Foto: Charly Mula - EFEDOS
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Jugadors RECOMANABLES
1.- Calloway: Amb la baixa de Williams, assumirà més. Oliver és fixe.
2.- Rudy: Davant dels grans rivals es creix. Kirksay, assegura un 14-16.
3.- Nacho Martin: ve de punxar però seria un error treure’l jugant a casa
Jugadors a EVITAR
1.- Llompart: Tindrà al davant una defensa eficaç. 
Llull, sembla de baixada.
2.- Feldeine: Més irregular però contra Baskonia és un risc
3.- Dubljevic: Atents is es recuperen jugadors contra Unicaja.

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

Victòries contra el 
Barça abans de la f4

El cadet i el júnior de la Penya van acon-
seguir guanyar al Barça en l’última jornada 
de al lliga regular abans de la final a 4 dels 
campionats de Catalunya Preferent. Els 
cadets van arribar a dominar per 16 punts 
però van tirar la feina per la borda en els 5 
primers minuts del tercer quart. Al final, un 
últim parcial i la serietat des del tir lliure va 
certificar el triomf (72 a 70). En categoria 
júnior, els de Paco Redondo es van impo-
sar per 70 a 64 i jugaran les semifinals del 
campionat dissabte a Castelldefels, a les 
18:15 contra el Sant Josep de Girona. Si 
arriben a la final serà diumenge a les 19h.

És molt oportunista dir que m’agrada 
molt tenir un jugador com Albert 
Oliver a la Penya. El jugador porta 
en els últims sis partits de lliga una 
mitjana de 23 de valoració. Unes 
estadístiques que no té cap més 
jugador de tota l’ACB. A més, des-
prés de tota una vida a la competició 
sent un dels referents de l’ACB el 
base de Terrassa ha fet la seva mi-
llor temporada ara, amb 34 anys. El 
seu millor registre havia estat el curs 
2005/2006 amb el Manresa on va fer 
una mitjana de 12,52 de valoració 
per partit. Això el va convertir en un 
dels bases referents de la lliga i va 
fitxar pel València. Després d’estar 
al Pamesa va marxar a l’Estudiantes 
però els problemes econòmics del 
club el van portar cap a Badalona. 
A la Penya va tenir un curs passat 
d’adaptació amb grans actuacions 
però el què està fent aquest any és 
un escàndol. Té una mitjana de 14 

La millor temporada d’Oliver li arriba 
als 34 anys 

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

de valoració i si valora cinc en quatre 
partits -cosa evident- farà el seu rècord 
a l’ACB. Evidentment tindrà ofertes a 
l’estiu però tal i com està al bàsquet i 
en l’edat que li arriben difícilment les 
acceptarà. Això sí, sempre i quan a la 
Penya hi hagi una mínima seguretat. 

Sempre he defensat la figura del ve-
terà de l’equip com Oliver, Montañez, 
Paco Vázquez... perquè a banda del 
què donen a la pista, també donen 
molt al vestidor, sobretot als joves. 
Guillem Vives és un dels afortunats. 
Jo aposto per aquest tàndem.
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 CONSTANCIA - CF BADALONA LA PRÈVIA

39ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Nou Camp d’Inca - 28/04/2013 a les 12.00 - Àrbitre: Melgares de Aguilar (col·legi murcià)

Dos lustres consecutius en la Di-
visió de Bronze. Deu campanyes 
ininterrompudes a les portes de la 
glòria, però perseverant en la inten-
ció de com a mínim mantenir-se en 
el tercer graó del futbol espanyol. 
Aquests deu anys podrien ser una 
realitat si el Badalona aconsegueix 
assaltar aquest diumenge el feu del 
Constància, l’únic rival que impedeix 
a hores d’ara proclamar la permanèn-

cia matemàtica del conjunt que entrena 
Albert Càmara. Per a poder pregonar la 
salvació segura del Badalona, cal una 
victòria. Tres punts que permetrien als 
escapulats afrontar les tres jornades fi-
nals del campionat amb la convicció que 
res de dolent els pot passar ja. Que la 
continuïtat a Segona B, malgrat dubtes 
merescuts i constants, seria ja una rea-
litat tangible. Amb la voluntat d’acomplir 
aquest objectiu, que no deixa de ser la 

meta marcada a principi de curs, visitarà 
el Badalona el Nou Camp d’Inca. 
Però és clar, mentre entre els badalonins 
la urgència i el temor és quelcom ja obli-
dat, per al Constància són sensacions 
amb les quals continuen convivint a 

CONSTANCIA
Entrenador Joan Esteva

Guasp

Fullana

Bardolet

Rubén

Cristian Campoy

Esteban
Vich Víctor

Gaspar

Ferrer

Un regal i un penal 
per sumar tres punts

Camp del Centenari
Marcos Moragón

 Ferrón  Canal
Pablo Gallardo Óscar Álvarez
Marcelo Masó
Bermudo Artabe
Javi Moreno Joaqui (Nico 66’)

 Borja (Xavi Muñoz 59’) Eloy (Aumatell 83’)
Joaquin Moreno (Tarradellas 46’)
Robert   Barón
Abraham (Juanma 81’)   Sellarés

 Bueno (Grasa 71’)  Enric Pi

Albert Càmara Lluís Carrillo
Àrbitre:Pérez Peraza  (col·legi  tinerfeny)
GOLS: 1-0, Marcelo (minut 11); 2-0, Abraham 
-penal- (minut 65)

02

BADALONA      LLAGOSTERA
de cap mena entremig, acaba multipli-
cant la satisfacció.
El Llagostera va oferir una millor imat-
ge des de llavors. Va intentar l’empat 
amb poc encert però amb lloable 
dedicació i constància. El Badalona, 
mentre, semblava deixar passar els 
minuts segur que acabaria trobant 
l’ocasió que els donés la sentència. I 
aquesta va arribar al minut 65, quan 
Bueno va provocar un penal. Abraham 
va prendre la responsabilitat i va fer el 
2-0. Els gironins ja no es van creure 
competents per remuntar.

Per inesperat, el gol que va avançar al 
Badalona en el minut onze de partit va 
ser doblement alegre. Marcelo botava 
una falta des de camp propi, assistint 
en realitat a ningú. Però Moragón -el 
porter del Llagostera- va errar a l’hora 
de mesurar i va regalar un gol als ba-
dalonins. Perquè al final, hom espera 
rebre un llibre -o una rosa- per Sant 
Jordi. Però obtenir-lo com a obsequi 
un altre dia qualsevol, sense efemèride 

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Bueno

Robert Joaquin Abraham

Xavi M. Borja Abenia

Sobregrau Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

Un partit per confirmar la 
desena temporada a Segona B

diari. Els balears estan duent a terme 
un notable esforç final per salvar-se 
de l’abisme. Porten quatre triomfs en 
els cinc últims partits i tenen a només 
dos punts la zona de salvament, ocu-
pada ara mateix pel Prat i l’Ontinyent. 

  Equip  PTS GF GC

 1. L’Hospitalet 72 61 27
 2. Huracán 71 47 23 
 3. Olímpic 66 36 22
 4. Alcoià 65 50 32
 5. Llevant B 62 52 42 
 6. Nàstic Tarragona 57 49 29
 7. Sant Andreu 52 32 32
 8. Espanyol B 51 40 39
 9. Vila-Real B 49 50 47
 10. Badalona 47 34 35
 11. Llagostera 45 41 40
 12. Atlètic Balears 45 36 35
 13. Reus 44 42 49
 14. València B 44 39 48
 15. AE Prat 41 30 33
 16. Ontinyent 41 30 41
 17. Constància 39 27 37
 18. Mallorca B 37 31 50
 19. Oriola 35 26 36
 20. Yeclano 30 32 54
21. Binissalem 28 21 56

Classificació 2a B GRUP 3

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

Propera Jornada

Resultats 38a Jornada

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

Tot i que encara falta posar-li l’adjectiu 
de ‘matemàtica’, la permanència del Ba-
dalona a Segona B és ja pràcticament un 
fet. Després d’alternar fases de mesurada 
eufòria amb d’altres d’estricte preocupa-
ció, la temporada del conjunt betulià està 
molt a prop de tancar-se amb la satisfac-
ció d’haver consumat l’objectiu amb què 
s’havia iniciat la mateixa. Havent acabat 
la primera volta amb la sensació que la 
promoció d’ascens era una meta difícil, 
però no irrealitzable, el pas de les setma-
nes van situar al Badalona davant el seu 
vertader nivell. O no, perquè una ratxa 
desastrosa de resultats poc merescuda 
van posar l’equip contra l’abisme, tocant 
les places de descens a Tercera. Però 
el nivell de compromís de la plantilla 
va demostrar-se llavors inqüestionable 
quan davant la màxima adversitat, es va 
millorar. 
I es va millorar fins al punt de, a falta de 
quatre jornades, poder presumir d’haver 
posat deu punts de distància sobre el 
descens directe. I el que és més impor-
tant, havent-se apujat a una desena po-
sició que permet un marge considerable 
de maniobra. Perquè és del tot impro-
bable que en el que queda de curs tots 
els que estan per darrere del Badalona 

Setze punts en nou jornades 
consoliden del tot la salvació 

guanyin tots els seus partits. 
Les nou darreres jornades de l’equip han 
marcat el punt definitiu d’inflexió, sent 
decisives perquè a pas de formiga el Ba-
dalona anés ascendint lloc a lloc fins a 
situar-se en la zona temprada. En aques-
tes últimes nou setmanes el conjunt ba-
daloní ha sumat quatre victòries, quatre 

empats i una única derrota. Una desfeta 
que es demostra un oasi incomprensible 
entre tant resultat positiu. Aquella derro-
ta contra el Yeclano a casa (0-4) podria 
haver perjudicat; però va servir perquè 
l’equip reprengués el camí de l’afany 
i l’esforç. Des de llavors s’han tret vuit 
punts sobre dotze possibles.
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El Sant Gabriel encara un partit 
propici per assegurar-se la Copa

Fitxen 
Maria Miret, 
una perla 
de futurDesprés d’haver aconseguit fa moltes se-

tmanes el primer objectiu de la tempora-
da, el de la permanència, el Sant Gabriel 
Femení està a un sol pas d’aconseguir el 
somni que porta mesos perseguint: aca-
bar entre els 8 primers classificats i, així, 
poder jugar la Copa de la Reina. I aquest 
objectiu està, ara, a punt d’aconseguir-
se, de manera que les gabrielistes po-
den certificar el seu bitllet per al torneig 
del KO aquest mateix cap de setmana. A 

D’altra banda, el primer equip de l’entitat 
adrianenca s’ha reforçat, procedent del 
Llevant, amb una de les promeses del 
futbol femení espanyol. Es tracta de Ma-
ría Miret, de tan sols 17 anys però que 
ja ha estat internacional amb la selecció 
espanyola sots19. La jugadora valen-
ciana ocupa el lateral dret i no estava 
tenint continuïtat amb el primer equip 
del Llevant. Fitxa pel Sangra fins a final 
d’aquesta temporada. 

dues jornades per acabar la lliga, i amb 
4 punts d’avantatge sobre la Reial Socie-
tat, el principal rival per arrabassar-li el 
vuitè lloc que les adrianenques ocupen, 
les de Sant Adrià tindrien suficient amb 
mantenir -o ampliar- aquest avantatge 
una setmana més. I el calendari ha vol-
gut que, a priori, el compromís d’aquest 
diumenge en el Ruiz Casado sigui bastant 
assequible per les adrianenques, doncs 
es veuran les cares contra un Llanos de 

Olivenza que el cap de setmana passat 
va acabar per certificar el seu descens de 
categoria. Així doncs, sense gens en joc 
més que l’orgull, les d’Extremadura po-
den ser un convidat  de pedra perquè el 
‘Sangra’ aconsegueixi, no sense esforç, el 
punt o els tres punts que li atorguin el bit-
llet per a la Copa. Per si no fos poc, fins 
i tot perdent podria el Sangra ser equip 
de Copa, ja que la Reial Societat rebrà en 
el seu camp a un Athletic de Bilbao que 

s’està jugant el títol de lliga. Si les de 
Sant Adrià no aconsegueixen certificar el 
seu passi aquest cap de setmana, podran 
fer-ho en l’última jornada en un complicat 
desplaçament a Huelva, enfront d’un rival 
que fins i tot podria tenir opcions a arra-
bassar-li aquest vuitè lloc de Copa. De 
jugar aquest torneig del KO, les gabrie-
listes hauran de jugar els quarts de final 
al millor de dos partits, que es disputaran 
els dies 19 i 26 de maig.

Sant Gabriel  - Llanos Olivenza
Levante Las Planas - Huelva

P. Zaragoza - Sevilla
Lagunak - Collerense

FC Barcelona - Levante
Real Sociedad - Athletic Bilbao

Valencia - Espanyol
Atlético Madrid - Rayo Vallecano

Propera Jornada

Huelva - Sant Gabriel
Sevilla - Levante Las Planas

Collerense - P. Zaragoza
Levante - Lagunak

Athletic - FC Barcelona
Espanyol - Real Sociedad
Rayo Vallecano - Valencia

Llanos Olivenza - Atlético Madrid

Darrera Jornada

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 71 81 21
 2.  FC Barcelona 70 88 12
 3.  Atlético Madrid 64 62 16
 4.  Levante 62 46 20
 5.  Espanyol 51 44 24
 6.  Rayo Vallecano 48 78 44
 7.  P. Zaragoza 45 62 70
 8.  Sant Gabriel 37 36 42
 9. Real Sociedad 33 40 39
 10. Huelva 32 37 51
 11. Levante Las Planas 29 31 43
 12. Sevilla 27 32 48
 13. Valencia 24 27 52
 14. Collerense 23 41 74
 15. L.Olivenza 16 28 66
 16. Lagunak 1 12 123

Clasificació 1ª Divisió
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Poliesportiu

Els Dracs busquen fer 
història contra els Dolphins 
a la competició europea

El Port de Badalona 
acull una regata de 
Llaüt del Mediterrani i 
de Llagut Català
Aquest diumenge, a partir de dos quarts 
de deu del matí, les instal·lacions del Port 
de Badalona viurà una nova regata de 
Llaüt del Mediterrani i de Llagut Català. 
La prova, que organitzen el Club de Rem 
Badalona, el Club Natació Badalona i el 
Club Nàutic Bétulo, amb la col·laboració 
de Marina Badalona, ha tornat a demos-
trar la pinya i la força que està agafant 
a la nostra ciutat totes aquestes proves. 

Aquesta regata és preparatòria pels cam-
pionats de Catalunya i d’Espanya de Llaüt 
del Mediterrani. El camp de regates serà 
fora de l’espigó del port i tindrà quatre 
carrils de 350 metres. La regata dede 
Llaüt de Mediterrani i Llagut Català tindrà 
Llaüts i Llaguts és per cadets i veterans, 
amb  2 llargs i 700 metres mentre els sè-
niors i els juvenils faran 4 llargs i 1400 
metres.

Dissabte, a partir de les cinc de la tar-
da, el camp de la Travessera de Mon-
tigalà viurà un duel històric entre els 
GAP Badalona Dracs i els Dauphins de 
Niça, un equip francès que té 12 punts 
d’avantatge del partit d’anada que va 
acabar amb 20-8. Els badalonins arri-

ben crescuts després de la bona tem-
porada que estan fent al campionat de 
lliga nacional. En el darrer partit van 
superar els Black Demons de Las Rozas 
(Madrid) per un contundent 47-7 i man-
tenen el colideratge amb els Pioners de 
l’Hospitalet a una jornada per acabar la 

fase regular. Però a la competició euro-
pea és una altra història i els Badalona 
Dracs volen seguir fent història. El tèc-
nic Òscar Calatayud recupera diferents 
efectius per aquest duel que a l’anada no 
van poder jugar. A la direcció del joc hi 
haurà Rubén Beltran, Guy Lammar, Mar-
cos Carmona, César Brugnani, David 
Benmayor o Ferran Llinás enter d’altres 
referents tot i que defensivament serà 
clau frenar el potencial de l’equip fran-
cès. El tècnic Frederic Chameroy tornarà 
a confiar enJoe Scibiliaper dirigir l’atac 
dels Dauphinhs secundat per  Anthony 
Couvin, Guillaume Pallanca o Tristan 
Baldini. A la defensa Maxime Malavard, 
Thibault Dautelle o Arnau Villader. Per 
aquest partit hi haurà la presència dels 
mini Glamcheers de l’Escola de Dan-
sa de Mònica Escribà i alguna altres 
sorpresa que s’ha preparat. El preu de 
l’entrada per aquest partit serà el preu 
simbòlic de tres euros.
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  Equip  G P

 1 Quart 22 5
 2  Montgat 21 6
 3 Salt 19 8 
 4  Santa Coloma 19 8
 5  Sant Cugat 15 12
 6  Prat B 15 12
 7  Arenys 14 13
 8  El Masnou 14 13
 9  UBSA 12 15 
 10  Mollet B 12 15
 11  Barberà 11 16
 12  Natzaret 11 16
 13  Sant Josep 10 17
 14  Mataró 10 17
 15 Figueres 6 21
16  Blanes 5 22

Classificació

 Natzaret  - Sant Josep

  Arenys  -  Mollet B

 Mataró  -  Prat B

 Santa Coloma  -  Sant Cugat

 Figueres -  Montgat

 El Masnou -  Blanes

                                           Quart   -  Salt    

 Barberà -  UBSA

Jornada actual (28)

El Montgat escombra al Natzaret i la fe 
del Sant Josep gairebé pot amb el líder
A falta de 3 jornades per acabar la Copa 
Catalunya, tots els equips es juguen alguna 
cosa. El Montgat apreta al Quart per acabar 
líder; el Santa Coloma, que de moment és 
4rt però ja s’ha classificat matemàticament 
pel Play Off, esgota les opcions de ser 2n i 
espera una relliscada del Salt per esgarrapar-
li la 3a plaça; l’UBSA torna a respirar fora de 
la promoció de descens i depèn d’ell mateix 
per salvar-se, mentre que el Natzaret i el 
Sant Josep encara han de fer els deures per 
sortir de la zona de descens començant per 
guanyar a l’altre en el derbi que els enfronta 
aquest diumenge. A més, en l’última jorna-
da, la Minguella va fer un pas important a 
la Primera Catalana per tornar a ser a Copa 
Catalunya igual que el Círcol per ser a la 
Primera. El Cultural va certificar l’ascens fa 
unes setmanes i serà equip de segona ca-
talana l’any que ve. Al pla de a concòrdia el 
Montgat no va tenir pietat del Natzaret al 
que va esclafar de principi a fi. El 9 a 0 inicial 
ja va demostrar que els dos equips, a part de 
la diferència de nivell que tenen, no havien 
sortit amb la mateixa intensitat. Olaguibe feia 
el que volia a la zona mentre que la parella 
Camins-Cuesta va trobar l’encert en el tir 
exterior. D’aquesta manera, i sense cap opo-
sició per part del Natzaret, els de Xavi Bassas 

ja van certificar el triomf al primer quart (31 a 
13) i no van deixar d’ampliar la diferència en 
cap moment (60 a 31; 85 a 48 i 107 a 65). 
El Santa Coloma es refà amb una ex-
hibició ofensiva
El Santa Coloma va tornar al Juan del Moral 
en el que es va refer de la derrota de la setma-
na passada contra El Masnou amb una nova 
exhibició ofensiva. Després de la bona sorti-
da dels del Vallés (0 a 8) els colomencs van 
igualar el matx des del llançament exterior 
d’Eric Balagué. Al segon quart, els de Cristian 
Bañuelos van mantenir aquest nivell per obrir 
una diferència de 10 punts, que el Barberà va 
poder neutralitzar abans de la mitja part (44 
a 37). A la represa, els visitants van intentar 
combatre l’encert del Santa Coloma des del 
6,75 però també van perdre la batalla i la di-
ferència no es va reduïr tancant el quart amb 
un triple afortunat d’Albert Valle des del mig 
del camp (70 a 57). Al tram final, el Santa 
Coloma va seguir encertat de cara a l’aro -va 
acabar amb 15 triples- i va fer crèixer la di-
ferència. Ara els colomencs han de sumar un 
partit més que el Salt, que encara ha de jugar 
contra el Quart, per acabar 3rs.
La fe del Sant Josep gairebé pot amb 
el líder
El Sant Josep va allargar les bones sensa-

cions després de la lesió d’alberto Reyes i va 
competir fins l’últim segon contra el Quart, el 
líder de la categoria. Tot i que els gironins van 
arribar tard, van sortir endollats castigant els 
errors del Sant Josep (26 a 38). A la represa 
però, els parroquials van tornar a convertir el 
partit en un cúmul de jugades èpiques i des 
de la defensa van igualar el partit. Bataller va 
avançar als gironins i Vidal, que portava 4 
triples, va tenir la opció d’empatar amb 3 tirs 
lliures però només en va ficar un i Diego no 
va poder anotar tot i atrapar el rebot. 
L’UBSA agafa aire fora de la promoció
Els adrianencs van tallar una sèrie de 5 de-
rrotes seguides a casa per vèncer al Masnou i 

sortir de la promoció de descens. Els del Baix 
Maresme van ser els que van dur la iniciativa 
durant tot el partit, però al tram final l’UBSA 
va tenir el cap fred i amb la bona feina de Co-
rrales, Crespo i Díaz va sentenciar.

Foto: E.R

Salt - Arenys                   63-61

UBSA - El Masnou                     70-66

Sant Cugat - Prat B                  85-87

Montgat - Natzaret 107-65

Santa Coloma - Barberà 96-74

Mollet B - Mataró                    96-92

Blanes - Figueres                   76-69

Sant Josep - Quart 62-64

Resultats 27a Jornada
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A l’agenda cultural de Badalona del cap de 
setmana no podia faltar, almenys, una repre-
sentació de la llegenda de Sant Jordi i el drac. 
Correrà a càrrec de La Roda Produccions, 
que diumenge (18h) posa en escena al Zo-
rrilla La llegenda de Sant Jordi. En Sergi, un 
jove que treballa de valent en un gran biblio-
teca, ensopega un dia, a l’atzar, amb un llibre 
que li parla i que li explica el seu problema: 
els personatges de la llegenda de Sant Jor-
di han perdut part de la seva memòria i no 
recorden bé el seu paper perquè fa molt de 
temps que ningú no els llegeix. Es necessi-
tarà l’ajuda dels nens i les nenes que mirin 
l’espectacle per tal de recuperar el contingut 
de la llegenda de Sant Jordi.

La Xarxa Municipal de Biblioteques i  
el Teatre Zorrilla estrenen pàgina web

No podia faltar 
‘La llegenda de 
Sant Jordi’ al 
Teatre Zorrilla

La Xarxa Municipal de Biblioteques de Bada-
lona estrena una nova pàgina web a través de 
la qual s’informarà de les novetats de la xarxa 
i es continuarà impulsant projectes de foment 
i promoció de la lectura pública. L’adreça de 

la pàgina web és www.badabiblios.cat. Hi 
trobareu tota mena d’informació relacionada 
amb les biblioteques de la ciutat, començant 
pels horaris i ubicacions, l’agenda, i les acti-
vitats més destacades.

Els Micaco es 
preparen per 
a dues cites 
importants
Després de més d’un mes sense trepi-
tjar les places, els castellers de Bada-
lona han participat aquesta setmana a 
la Jordiada de Cornellà convidats per 
la colla local, en una jornada que va 
servir de ‘laboratori’. En primera ronda 
els Micaco van tirar amunt un quatre 
de sis amb l’agulla amb novetat en un 
dels segons i dos dels terços. Castell 
molt aplomat i sense gaire moviment 
que es va carregar i descarregar de 
manera molt ràpida. En segona ronda, 
també amb novetats, van fer enlairar 
un tres de set que, tot i no patir a la 
carregada, en cap moment va arribar a 
estar del tot parat. Les properes diades 
dels badalonins seran el 28 d’abril a 
Vilafranca i l’entrada a les Festes de 
Maig. 

Després del pas de tres grans artistes com 
Nick Lowe, Suzy Bogguss i Me’Shell Nde-
géocello per la 24a edició del Blues & Ritmes 
de Badalona, el guitarrista Bombino serà 
l’encarregat de baixar el teló aquest dissabte. 
Tuareg i nascut al Níger, l’artista  tancarà el 
Blues & Ritmes 2013 amb un concert basat en 
els blues del desert i en el que presentarà el 
seu darrer treball, Nomad, el tercer àlbum de la 

seva carrera discogràfica. Amb aquesta actua-
ció, el certamen musical badaloní s’acomiada 
fins l’any vinent, quan aguarda una edició molt 
especial: el 25è aniversari. El Festival Blues 
& Ritme l’organitza l’Ajuntament de Badalona 
a través de Badalona Cultura, amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona i amb la col·laboració de Ritme 
and Club.

El guitarrista tuareg
Bombino tanca 
el 24è Blues & Ritmes

La participació dels usuaris és un dels ele-
ments destacats de la nova pàgina web. Es 
posaran en marxa tertúlies en línia, algunes 
d’elles pensades per practicar l’idioma an-
glès. El web inclou un bloc amb l’actualitat 
de la xarxa, i un bloc infantil, amb un espai 
interactiu de temes infantils, i una secció de 
contes en llengua estrangera. El Zorrilla, Cen-
tre de les Arts Escèniques, també ha renovat 
la seva pàgina web. El nou format s’adapta a 
les noves tecnologies i permet utilitzar millor 
les xarxes socials. La pàgina www.teatrezorri-
lla.cat  disposa d’un nou disseny més obert 
i plural, amb la intenció que la imatge sigui 
prioritària i la informació arribi amb més im-
mediatesa. La web inclou enllaços a les més 
destacades xarxes socials per tal de difondre, 
compartir i comentar la informació cultural.

Des d’ahir i fins diumenge, Badalona re-
cordarà el seu passat romà amb la novena 
edició del festival Magna Celebratio, pen-
sat perquè els visitants puguin participar 
de forma activa en la vida dels antics ciu-
tadans de Baetulo. Aquest any el Museu 
de Badalona, organitzador del festival, 
ofereix una exposició sobre el sexe en 
època romana, que reuneix les peces més 
destacades que sobre aquesta temàtica es 
conserven als museus catalans. Precisa-
ment el sexe i l’erotisme centren alguns 
dels actes que se celebren en el festival, 
com l’espectacle Converses de meuques, 
una selecció de diàlegs del segle II des-

Badalona passeja 
pel seu passat romà

prés de Crist o la publicació del llibre 
Cuina eròtica romana de la col·lecció 
Baetulo quotidiana. Durant el cap de se-
tmana set restaurants de la ciutat oferiran 
menús especials reproduint receptes de 
l’època. Pel que fa a espectacles, es po-
dran veure unes eleccions a l’antiga Roma 
i també una escenificació de la vida quo-
tidiana en l’exèrcit. A més, hi haurà tallers 
d’alguns oficis, com la pesca, la cons-
trucció o la medicina. Tanmateix, hi haurà 
la possibilitat de passejar en una biga o 
carro romà tirat per dos cavalls. Tot això 
complementat amb diverses conferències 
i activitats divulgatives.
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