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El Ple urgeix 
el govern 
local a 
presentar 
el nou 
pressupost

El Dimoni, 
quasi llest 
per rebre 
l’inici de les 
festes amb 
el pregó

Bruno Mars 
actuarà a 
Badalona 
el proper 
14 de 
novembre

“Badalona 
me parece 
un ejemplo 
de progreso”
Parlem amb el DJ Juan Magan, que estarà 
aquest dissabte en concert al Palau Olímpic
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“Me quedaba grande imaginar que el 
Olímpic sería mi escenario algún día”
El DJ badaloní Juan Magan presenta demà al Palau Municipal la seva gira mundial ´El Origen Tour 2013’
Va néixer i es va criar a Badalona. Avui 
és un dels artistes més de moda, tant 
a nivell nacional com internacional. Es 
tracta de Juan Magan, DJ, productor, 
compositor i cantant, que ha guanyat 
una notorietat molt important en els 
darrers anys. Demà torna a la seva 
ciutat natal per presentar la gira mun-
dial del seu darrer treball, El Origen.

Primero de todo, ¿Nervioso ante la cita 
del sábado? 
¡¡Bastante!! Es una realidad presentarme en 
mi propia ciudad y hasta hoy había sido un 
sueño que no me había planteado cumplir. 
Estoy muy nervioso... 

Si no me equivoco, esta es tu primera 
gira de conciertos de gran formato, 
ante miles de personas; ya has cele-
brado alguno de ellos... ¿Qué se sien-
te? 
Los he celebrado de manera casual. Iba a 
mis eventos donde esperábamos bastante 
gente y la sorpresa era encontrarse a miles 
abarrotando el lugar. Ahora lo hacemos di-
rectamente en estadios, pabellones y sitios 
así para evitar problemas de seguridad y 
darle a los asistentes espacio para disfrutar. 
Lo primero es mi público y luego lo demás. 
Se siente bien, emocionante, excitante... 
Tanta gente cantando tus canciones le da 
sentido a mi esfuerzo y trabajo. 

El de esta semana, no obstante, tiene 
un tinte especial. Será tu ciudad natal 
quien te reciba. ¿Qué significa para ti 
la actuación del sábado en el Palau 
Olímpic? 
Implica responsabilidad, emoción, muchos 
nervios, sentimientos y significa volver al 
lugar donde nací y del que me fui pero don-
de nunca se olvidaron de mi. 

Probablemente has pasado por de-
lante del pabellón badalonés muchas 
veces en las últimas dos décadas. 
¿Alguna vez pensaste que ese sería 
tu escenario, o que estarías nominado 
a premios tan importantes como los 
Grammy o Billboard? 
Nunca pensé que sería mi escenario, me 

quedaba grande siquiera imaginarlo. En 
cuanto a los premios, son fruto del traba-
jo de mi equipo y mío. Reflejo de las listas 
oficiales de ventas, votaciones del pueblo 
y apoyo de la industria discográfica. Si se 
trabaja duro, con la bendición de los fans, 
se consiguen. 

¿En qué momento te diste cuenta de 
que podrías vivir de la música? 
Cuando ya no tenía tiempo para ir a mi tra-
bajo habitual que nada tenía que ver con la 
música. En ese momento supe que al me-
nos un tiempo viviría haciendo lo que me 
gusta. Ahora sé que nunca volveré a hacer 
lo que no me gusta pero he tardado tiempo 
en darme cuenta. Soy muy cauto y hasta que 
no tengo mi futuro y el de mi familia com-
pletamente salvaguardado no canto victoria. 
Ahora por fin.. ¡¡Victoria!! Ja, ja, ja. Pero 

seguiré trabajando para ser mejor artista, 
mejor persona y el mejor empresario.  

Ha llovido mucho desde tus primeras 
actuaciones y producciones, como 
aquel Enamorados de los Guajiros. 
Mucha gente dice ahora que eres uno 
de los impulsores o máximos expo-
nentes del Electrolatino. ¿Consideras 
que ha cambiado mucho tu música? 
¿Cuál ha sido la clave del éxito? 
Es la evolución lógica que mi carrera reque-
ría. Empecé tocando Rock pero no me llena-
ba. Me aficioné a la música electrónica pero 
me aburría y la mezclé con lo que escuchaba 
en casa, que básicamente era merengue, ba-
chata, salsa, reggaeton, o pop latino. De ahí 
surgió el Electro Latino y a la gente le gustó 
la fusión. ¿Me lo inventé? No, la electrónica 
y los ritmos latinos ya existían, yo sólo los 

mezclé. Sí le puse un nombre, eso sí. La 
clave del éxito es fijarse mucho en lo que 
la gente quiere escuchar, que quiere bai-
lar y con qué música quiere compartir los 
momentos más divertidos, tristes, felices o 
emotivos de su vida. Si te fijas en lo que te 
están pidiendo sabrás ofrecérselo.

Dejando de lado tu carrera musical... 
¿en qué barrio te criaste? ¿Y que te 
han aportado, tanto tu vecindario 
como la ciudad? ¿Guardas buenos 
recuerdos de tu infancia y adolescen-
cia? 
Me crié entre Santo Cristo que era mi ba-
rrio, Pueblo Nuevo y Ciudad Meridiana, el 
de mis abuelos. Me han enseñado a afrontar 
la vida con humildad, respeto, pluralidad y 
mucho esfuerzo. Le debo a donde vengo 
todo lo que consigo a donde voy. Recuerdo 

  “Badalona 
es una ciudad 
moderna pero que 
guarda en el 
centro sus cosas 
de pueblo”

  “No inventé el 
Electrolatino; sólo 
mezclé dos tipos 
de música y le 
puse nombre”

  “Vi que podría 
vivir de la música 
cuando ya no 
tenía tiempo para 
mi viejo trabajo”

tardes en la calle jugando hasta que mi padre 
llegaba de trabajar. Mi madre me educó para 
compartir con mis vecinos, compañeros y 
amigos en el barrio. Recuerdo los paseos 
con mi padre por las carreteras corriendo 
con mi hermano. La “cursa” de todos los 
años. Mi colegio. ¡¡Adoro Badalona!!

¿Cómo ves ahora la ciudad? ¿Muy di-
ferente con el paso de los años? 
Moderna pero guarda sus cositas de pueblo 
en el centro. Llena de comercios y centros 
comerciales, aunque no es un momento de 
gran esplendor económico, denota el carác-
ter emprendedor y triunfador de la ciudad. 
En mi barrio viven muchos de los de siem-
pre y una amplia mezcla cultural, ya no vivo 
ahí pero me gusta ver que nos integramos a 
un mundo de diversidad. Creo que es una 
buena señal. No veo Badalona tan diferente, 
me sigue pareciendo un ejemplo de progre-
so. 

Tu carrera te hace viajar muchísimo. 
¿Qué tiempo te queda para estar aquí? 
¿Suficiente para conservar las viejas 
raíces, amistades, costumbres...? 
Viajo mucho y comparto costumbres con 
nuevos amigos de todo el mundo. Mis raí-
ces están en mi memoria y las desarrollo 
aportando lo nuevo que aprendo. Me quedo 
poco por aquí pero aprovecho para com-
partir con mi familia y amigos de siempre. 
Cuando estoy en América les hablo de aquí y 
cuando estoy en Barcelona explico las cosas 
de allí... Ja, ja, ja, soy ciudadano del mundo.

Ya has empezado a hablar de un nue-
vo trabajo. ¿Qué proyectos nos depara 
Juan Magan para el futuro? 
Un disco lleno de música de baile. Una evo-
lución de mi trabajo a otro nivel. He aprendi-
do mucho y quiero mostrarlo. Colaboracio-
nes con grandes artistas nuevos y tambien 
ya consolidados. Llegan proyectos de éxito, 
gracias a mis fans, mucho progreso y ban-
dera latina en mano, no importa de que país 
del mundo. Somos latinos y nuestra cultura 
tiene un futuro brillante si juntamos fuerzas. 
Europa y América tienen muchas cosas en 
común a parte de la historia que nos ense-
ñan en los colegios.
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L’aprovació dels comptes locals d’enguany és 
un dels temes als que més referència va fer 
l’oposició mentre es negociava la moció de 
censura fa unes setmanes. Dimarts va tornar 
a sortir a la palestra. El govern portava per 
urgència dues propostes de modificació del 
pressupost de 2013, en pròrroga del de 2012, 
per un import de més de 4 milions d’euros que 
afectava quasi 250 partides. L’oposició va re-
butjar en bloc la urgència i les proposicions ni 
tan sols van ser votades. PSC, CiU i ICV-EUiA 
van argumentar que qüestions tant importants, 
amb un volum de recursos tant notori, s’han de 
comunicar amb antelació, debatre i consen-

L’oposició insta el govern a 
presentar ja el nou pressupost

  Emplacen el 
PP a no esperar 
més, exposar-lo i 
debatre’l

  PSC, CiU i ICV-
EUiA recorden a 
Albiol que està en 
minoria i ha de 
dialogar

suar. Les tres formacions van recordar a Albiol 
que governa en minoria i que no pot pretendre 
passar propostes així havent-les anunciat “45 
minuts abans del Ple”. Tanmateix, van retreure 
a l’alcalde que estava portant a Ple una presen-
tació encoberta d’un nou pressupost municipal; 
en aquest sentit, van exigir que presenti ja uns 
comptes amb cap i peus i els consensuï amb la 
resta de forces. L’única formació que va recolzar 
els comptes del PP del passat any, CiU, va avi-
sar el govern local que si no “informa i negocia 
amb l’oposició”, es trobarà “amb el rebuig”, 
l’aïllament i la paràlisi de l’Ajuntament. L’alcalde 
Garcia Albiol es va comprometre a negociar 

amb totes les forces del Ple en els propers dies 
i analitzar les propostes que plantegin, amb 
l’objectiu de poder introduir-hi els canvis que 
s’acordin. Tanmateix, va excusar la urgència de 
la proposta, deguda a modificacions fins l’últim 
moment, i anuncià que convocarà un Ple ex-
traordinari per tractar aquest tema en concret. 
Albiol negà que sigui una maniobra per elabo-
rar un pressupost en cobert; va esclarir que es 
tracta d’una desviació de 4 milions per sufra-
gar despeses de serveis socials o BSA, entre 
d’altres, que s’haurian de pagar amb un diners 
“que no han arribat”. “Presentarem el nou pres-
supost properament”, va sentenciar Albiol.

L’educació pública es tanca 
contra les retallades i LOMCE
L’educació pública badalonina es va tancar la pas-
sada setmana per protestar contra les retallades en 
Ensenyament i la LOMCE del ministre Wert. Sota 
el lema “#25APrenElTeuCentre”, a diferents punts 
de Catalunya estaven programats actes de protesta, 
com ocupacions pacífiques de centres escolars. A 
Badalona, prop d’unes 150 persones, entre profes-
sorat, alumnat, família i entitats es van tancar fins 
ben entrat el vespre a l’Enric Borràs del barri de 
La Salut. Encara que la idea inicial proposava una 
manifestació a l’antic escorxador municipal –com 
a gest simbòlic de cap a on es dirigeix l’educació 
pública-, la pluja va obligar a activar el pla B. Des 
de les 7 de la tarda es van fer xerrades i es va de-

batre sobre la nova llei que el govern de Madrid vol 
implementar, sobre les retallades de la Generalitat i 
les polítiques municipalistes del PP badaloní. Pos-
teriorment, es van fer grups de treball per concretar 
quines solucions estan a l’abast dels centres i els 
ciutadans i quines accions dur a terme per defen-
sar l’Ensenyament. Les propostes sorgides de la 
tancada, un cop debatudes i aprovades, es portaran 
demà a Barcelona a la nova trobada convocada pel 
Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), 
conformat per plataformes, coordinadores, movi-
ments, assemblees grogues i xarxes d’entitats de tot 
Catalunya, i del qual Badalona Es Mou és un dels 
principals impulsors.
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Els treballadors de Basi S.A., amb seu a 
Badalona, van dur a terme ahir una vaga de 
24 hores per protestar contra l’ERO que la 
companyia vol posar en marxa des de fa se-
tmanes. No és la primera de protesta reivin-
dicació; ja s’han manifestat durant els da-
rrers dies a Passeig de Gràcia, a les portes 
de la fàbrica badalonina i davant la Casa de 
la Vila aquesta setmana. Encara que la di-
recció va comunicar a través d’una nota que 
l’expedient afectaria 86 persones, des del 
comitè d’empresa asseguren que es volen 
“extingir 118 contractes de treball”, prop del 
44% de la plantilla, diuen. Ja s’han fet diver-
ses trobades entre sindicats i empresa, pero 

Els treballadors de BASI 
fa una vaga de 24h per 
protestar contra l’ERO

els treballadors expressen que la voluntat 
negociadora de Basi és inexistent. Dimarts, 
la presidenta del Comitè d’Empresa va in-
tervenir al Ple de l’Ajuntament per demanar 
al govern local i a les forces polítiques que 
facin costat a la plantilla per evitar el major 
nombre d’acomiadaments possible. El Ple 
va aprovar una moció de recolzament als 
treballadors de Basi i es va comprometre a 
fer tot el possible per solucionar la situació. 
Ahir es va produir la trobada que esdevin-
dria cabdal pel desenllaç de tot plegat. Al 
tancament d’aquesta edició, la mesa nego-
ciadora era encara reunida i no es va poder 
treure cap conclusió final.
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El Viver d’empreses, 
preparat per acollir els 
primers emprenedors

Aquesta setmana s’han presentat les 
instal·lacions del primer Viver d’Empreses 
que l’empresa municipal Engestur ha ha-
bilitat en una nau industrial situada al po-
lígon de les Guixeres. És una estructura 
d’acollida temporal per ubicar empreses i 
emprenedors en els seus inicis en el mer-
cat i prestar determinats serveis adaptats 
a les necessitats de cada projecte empre-
sarial. El Viver d’Empreses està situat al 
carrer de l’Energia, número 16, al polígon 
de les Guixeres. Disposa d’una superfície 
construïda de 327 metres quadrats, amb 
capacitat per a 8 despatxos equipats amb 
les infraestructures necessàries i sales de 

El centre i el port de Badalona 
viuen la seva 1a Shopping Night
Badalona celebrarà la seva primera 
Shopping Night aquest dissabte 4 de 
maig. Les botigues del centre de la ciu-
tat obriran fins a la mitjanit i oferiran 
diverses activitats dins i fora dels seus 
establiments. La 1a Badalona Shopping 
Night està organitzada per l’Associació 
de Comerç Badacentre i Centre Comerç 
Badalona amb el suport de l’Ajuntament 
de Badalona. Més de 140 botigues dels 
carrers de Mar, Canonge Baranera, Sole-
dat, Pietat, Francesc Layret i Sant Anas-
tasi participaran en aquesta iniciativa que 
segons els organitzadors neix amb una 

reunions. Per poder optar a un d’aquests 
espais del Viver d’Empreses cal complir 
certs requisits com estar donat d’alta com 
a empresari o autònom a efectes fiscals; 
tenir la consideració d’empresa nova; 
tenir el domicili social a Badalona i es-
tablir el domicili d’activitat a la seu del 
Viver d’Empreses; no desenvolupar ac-
tivitats nocives, insalubres o perilloses; 
i presentar un projecte que avali la seva 
viabilitat econòmica, que servirà de base 
a la selecció de sol·licituds. Per facilitar 
les gestions, el Viver ja disposa de la 
seva pròpia web: www.viverempresesba-
dalona.cat. 

voluntat de continuïtat i amb l’objectiu 
de convertir-se en un esdeveniment de 
referència a la ciutat i també per a vi-
sitants d’altres municipis veïns. La 1a 
Badalona Shopping Night s’iniciara a les 
20.30 hores a la plaça de la Vila, amb 
una flashmob dirigida per la coreògrafa 
Maribel del Pino i amb la participació de 
totes les escoles de dansa de la ciutat. 
La flashmob es repetirà a les 22 hores al 
carrer Canonge Baranera. Fins a les 12 
de la nit els visitants podran gaudir de 
descomptes exclusius en les botigues, i 
de tota mena d’activitats.
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  Més de 140 
botigues del 
centre obriran fins 
les 12 de la nit

  La iniciativa 
estarà recolzada 
per activitats, 
degustacions i 
descomptes

El Port amb la Shopping Night
D’altra banda, per ajudar a promocionar 
aquesta nit especial, hi haurà un viatge en 
catamarà des del Port Vell i el Port Olímpic de 
Barcelona fins al Port badaloní, amb sortida 
a les 18.20 hores des del Port Vell, 19 hores 
des de l’Olímpic i arribada al Port de Badalo-
na a les 20 hores. El preu del viatge és de 22 
euros. El pàrquing del port serà gratuït de 20 
a 03h i els establiments faran descomptes del 
30% en les seves consumicions. També hi 
haurà activitats, exposicions, animació mu-
sical i de dansa, entre d’altres actes.
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Un equip d’investigadors de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, de l’Hospital de Be-
llvitge i de l’Hospital de Sant Joan de Déu 
de Martorell ha identificat un nou subtipus 
d’atàxia, una malaltia minoritària sense 
tractament que atrofia el cerebel i que pa-
teixen al voltant d’un miler de persones a 
Catalunya i de vuit milers a l’Estat. La causa 
de l’atàxia és una alteració genètica que pot 
ser diversa, per això es parla de subtipus. 
El nou subtipus descrit ha estat anomenat 
SCA37. L’han trobat estudiant membres 
d’una mateixa família residents a Barcelo-
na, Huelva, Madrid i Salamanca. La troba-

Investigadors de Can 
Ruti troben un nou 
subtipus d’atàxia

lla permetrà que, a mig termini, aquestes 
famílies i totes les que pateixin l’alteració 
genètica puguin disposar de teràpies per-
sonalitzades i de diagnòstics previs al des-
envolupament de la malaltia. El projecte 
d’investigació que ha fet possible aquest 
avanç és un dels que van ser finançats 
per la Marató de TV3 de l’any 2009, cen-
trada en les malalties minoritàries. L’atàxia 
produeix alteracions dels moviments, i a 
mesura que va evolucionant els malalts 
pateixen caigudes freqüents i problemes 
en la deglució. Progressivament, acaben 
necessitant una cadira de rodes.

Detinguts tres homes per robar 
carros de grans superfícies

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes, de 
26, 46 i 32 anys i veïns de Badalona, per robatoris 
continuats a grans superfícies comercials de tot tipus 
de material metàl·lic per vendre-ho com a ferralla en 
una deixalleria del municipi. Els detinguts van come-
tre tres robatoris amb força en una gran superfície 
comercial de Badalona i van endur-se unes planxes 
metàl·liques i prop de noranta carretons de la com-
pra mitjançant una furgoneta de grans dimensions. El 
valor total del material sostret ascendia a prop de 20 
mil euros. En la inspecció a la deixalleria on els de-
tinguts venien els objectes sostrets, els mossos van 
trobar amagats 18 carretons de la compra, així com 

altres objectes metàl·lics de dubtosa procedència. Els 
agents van comprovar que el propietari de la deixa-
lleria comprava els objectes sostrets a preu inferior 
al de mercat i que no portava el registre de compra 
obligatori. Per aquests motius, els investigadors van 
detenir al responsable de la deixalleria, de 47 anys i 
veí de Badalona per un delicte de receptació. En total, 
els Mossos han pogut recuperar 24 carretons de la 
compra robats en dos grans superfícies comercials de 
Badalona. La investigació continua oberta per trobar 
la resta del material sostret i esbrinar si els detinguts 
estan relacionats amb més casos similars. Els inves-
tigadors tampoc descarten més detencions.
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La PAH desgrana al Ple la crua 
situació local dels desnonaments

Els desnonaments i la rellevància de 
l’habitatge social va ser un dels temes 
principals del Ple municipal del passat 
dimarts. Tres representants de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca, que havia 
demanat prop de 100 torns de paraula de 
forma simbòlica, van parlar davant go-
vern i oposició per alertar del greu drama 
de les execucions hipotecàries a Bada-
lona, que es cobra dues famílies diàries, 
segons afirma la PAH.Els tres caps visi-
bles de la plataforma dimarts van exigir 

al govern una major mobilització per fer 
front als desnonaments. “Totes les famí-
lies que acudeixen a nosaltres han passat 
abans per Serveis Socials sense respos-
ta. Ja prou de penjar-se medalles, hem 
de treballar junts”, va etzibar la portaveu 
Montse Garcia en referència als anuncis 
municipalistes de convenis amb entitats 
bancàries. La plataforma insta al govern 
a investigar i publicar la quantitats de pi-
sos buits que són propietat dels bancs i 
a expropiar-los, com ha fet el consistori 

d’Alzira (també del PP), i així promoure 
l’adjudicació de tot l’habitatge públic que, 
afirmen, hi ha a Badalona sense ocupar. 
Des de l’executiu local expliquen que 
bolquen tot els esforços possibles en 
tractar aquesta problemàtica. Com exem-
ple gràfic, van subratllar els prop de 20 
desnonaments que diuen haver aturat 
durant els darrers mesos, les 40 vivendes 
de lloguer social cedides per entitats ban-
càries o les 400 famílies ajudades econò-
micament amb un total de 215.000 euros. 
També es va exposar que el govern està 
estudiant destinar una partida del proper 
pressupost a ajudes a famílies que no 
poden pagar el seu lloguer o es queda-
ran sense sostre, i el propi alcalde Albiol 
assegura que aviat s’aplicarà una taxa a 
aquells propietaris els pisos dels quals 
l’Ajuntament té tapiats amb una planxa 
metàl·lica, molts d’ells entitats bancàries. 
Des de l’oposició, la sensació és que 
es pot i s’ha de fer més, que 215.000 
euros són prop d’un euro per badalo-
ní en una problemàtica tant important, 
tal i com destacava ICV-EUiA i que s’ha 
d’augmentar el parc d’habitatge públic. De 
fet, es va aprovar una moció en aquesta 
línia: aturar els desnonaments, modificar 
les lleis per evitar que hi hagin tants pisos 
buits i promoure creació de més vivendes 
socials.



7Actualitat
Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Avui, 3 de maig, festivitat de Santa Elena i 
de la Creu de maig, es farà la benedicció 
del terme des de la creu de Montigalà amb 
l’acompanyament del Cos de Portants del 
Sant Crist de Badalona. El punt de trobada 
serà a les 7 de la tarda a l’església crema-
da del Sant Crist de Canyet (carrer Canyet-
prolongació de Martí Pujol- cantonada carrer 
del Mas Felip) i s’iniciarà un recorregut a peu 
que portarà fins a la creu de Montigalà. La 
benedicció del terme és el primer dels actes 
que s’estan preparant per part de la comissió 
organitzadora amb motiu del centenari de la 

Badalona celebra els 100 
anys de la Creu de Montigalà

  Avui és el 
primer de diversos 
actes que es 
faran fins el 28 de 
setembre

  Es recolliran 
fons per poder 
dignificar aquest 
espai emblemàtic

creu de Montigalà, que s’escaurà el proper 
28 de setembre. Aquell dia de l’any 1913 es 
va inaugurar la creu de pedra de Montigalà 
amb motiu de les festes Constantinianes, 
que van culminar amb una gran processó 
dues setmanes més tard, el 12 d’octubre i 
amb la benedicció de la creu el 19 d’octubre. 
Properament està previst obrir una pàgina 
especial a Facebook per tal que les persones 
interessades puguin publicar fotografies que 
tinguin al seu arxiu personal on sigui present 
la creu de Montigalà: excursions, activitats 
esportives, visites, celebracions, via crucis, 

sortides d’esplai i escola, aplecs de la sen-
yera... La participació ciutadana és clau per 
poder construir la història gràfica i personal 
al voltant de la creu. A partir del material 
recollit es valorarà la possibilitat d’editar 
un llibre. La resta d’actes commemoratius 
es realitzaran de cara a la segona quinzena 
de setembre amb una xerrada històrica, un 
via crucis poètic, una exposició fotogràfica 
i l’organització d’una caminada popular. Els 
impulsors d’aquestes iniciatives esperen po-
der recollir fons per dignificar aquest espai 
emblemàtic de la ciutat.

La Fundació SIQUE! 
estrena ubicació en el 
seu 10è Mercat Solidari
La Fundació SIQUE!, associació privada 
badalonina que treballa amb persones 
amb diferents capacitats intel·lectuals, ja 
ha posat en marxa el seu tradicional mer-
cat solidari, que enguany arriba a la 10ª 
edició. Des del passat 27 d’abril, l’entitat 
ha estrenat ubicació per la fira altruista, 
que estarà situat fins el 26 de maig al lo-
cal municipal de la plaça Pompeu Fabra, 
prop de la sortida de metro del carrer de 
la Creu. Durant prop d’un mes, tothom 
que s’apropi podrà trobar i adquirir pro-
ductes facilitats per empreses badalo-
nines, barcelonines i d’altres municipis 
catalans sensibles a les necessitats dels 
col·lectius en risc d’exclusió social. Entre 
els productes a la venda s’hi podran trobar 
articles de grans marques de drogueria, 
perfumeria, cosmètica, decoració, llibres, 
roba i complements, sabates, jardineria, 
joguines, alimentació, caves i vins. Els 
visitants també hi trobaran un servei de 
bar. El suport empresarial a aquesta ini-
ciativa ha estat molt alta. Enguany, més de 
dues-centes empreses han participat amb 
la donació dels seus productes. L’objectiu 
principal d’aquest Mercat Solidari és ob-
tenir els recursos econòmics necessaris 
per seguir endavant amb els projectes 
i serveis que la Fundació Sique! te en 

marxa, i d’aquesta manera convertir en 
realitats els somnis de les persones amb 
diferent capacitat intel·lectual. El suport 
empresarial a aquesta iniciativa ha estat 
molt alta. Enguany, més de dues-centes 
empreses, a més de l’Ajuntament i Enges-
tur amb la cessió del local, han partici-
pat amb la donació dels seus productes. 
L’objectiu principal d’aquest mercat so-
lidari és obtenir els recursos econòmics 
necessaris per seguir endavant amb els 
projectes i serveis que la Fundació Sique! 
te en marxa, i d’aquesta manera convertir 
en realitats els somnis de les persones 
amb diferent capacitat intel·lectual.
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El Dimoni, quasi plantat 
i preparat per les festes 

El PSC demana la retirada 
d’un plafó informatiu de 
la plaça de la Vila

Les pluges de la darrera setmana i la 
festivitat de dimecres han endarrerit les 
tasques de la plantada del Dimoni. Les 
previsions inicials contemplaven que esti-
gués finalitzat ahir, però almenys fins el dia 
d’avui no estarà 100% preparat a la platja 
dels Pescadors per l’inici de les Festes de 
Maig, que donen el tret de sortida aquesta 

L’Ajuntament de Badalona ha instal·lat recen-
tment un plafó publicitari a la plaça de la Vila 
que no ha tardat en despertar la contrarietat 
de l’oposició. El PSC creu que es tracta d’un 
element sense funció “informativa adreçada al 
ciutadà”, i que “simplement es limita a passar 
fotografies, algunes al servei de la vanitat de 
l’alcalde”. Els socialistes reclamen la retirada 
del plafó perquè, diuen, “no compleix cap 
funció informativa, dificulta la mobilitat i està 

ICV-EUiA vol recordar els atacs 
feixistes a Badalona de 1938
ICV-EUiA ha proposat a l’alcalde Garcia 
Albiol recordar el proper juny a les víc-
times del bombardeig feixista a Badalona 
de 1938. Els avions italians a favor de 
Franco van fer nombroses batudes sobre 
Badalona, d’entre les que va destacar la 
d’un 30 de juny que aviat complirà 75 
anys. Les bombes que van causar dese-
nes de morts i ferits i van destruir més 
de 100 habitatges, es van concentrar a la 
zona del carrer Indústria i el barri del Pro-
grés. Can Badrines, la Cros, el Cotonifici, 
la Campsa, el Gas i sobretot la Llauna en 
van patir els seus efectes, que van arribar 
fins la Cooperativa La Moral del carrer 
Güell i Ferrer. Aquests bombardeigs van 
afectar directament en la població civil.  
Per això, el president del grup municipal 
ecosocialista, Carles Sagués, s’ha dirigit 
a l’alcalde per reclamar aquest reconeixe-
ment,  “amb la voluntat de recuperar la 
memòria històrica i en aquest cas, recor-
dar uns fets que cal vetllar perquè no es 
puguin repetir mai més”.

mateixa tarda amb el pregó. Recordem que 
el Dimoni que aquest any es cremarà és 
obra de Raquel Riera. La construcció del 
dimoni va a càrrec de Ramon de los Heros, 
dibuixant i artista plàstic badaloní, espe-
cialista en la construcció d’escenografies. 
La Cremada del Dimoni serà la nit del 10, 
és a dir, el divendres de la setmana vinent.

allunyat de l’estètica de la plaça”. El govern 
municipal, per la seva part, ha explicat que 
es tracta d’una eina de difusió de la ciutat que 
aviat serà una pantalla interactiva en la que es 
podran consultar informacions diverses, com 
ara l’agenda cultural dels teatres de la ciutat. 
La intenció és que acabi sent un recurs més 
a través del qual els veïns puguin fer tràmits 
municipals i que, llavors, s’instal·lin més per 
la ciutat.

CDC lliura més de 750 quilos 
de menjar al Banc d’Aliments
Els regidors de CDC a Badalona, Ferran 
Falcó i Mercè Rius, i el president del partit 
a la ciutat, Miquel Casulà, han lliurat al 
Banc dels Aliments de Badalona el menjar 
recollit durant dia de Sant Jordi en el marc 
de l’activitat ‘Una rosa solidària’, a través 
de la qual la formació política lliurava una 
rosa a aquelles persones que portaven 
menjar a les paradetes de CDC al Cen-
tre i al barri de La Salut. Els convergents 
van cedir dilluns als Voluntaris Badalona 
desenes de caixes i bosses amb centenars 
de paquets i ampolles de productes bà-
sics d’alimentació, fonamentalment arròs, 
llegums, oli i llet.  “L’experiència ha estat 
molt positiva i enriquidora, i la iniciativa 
ens ha satisfet molt, a la gent de Conver-
gència, perquè hem pogut aportar una 
vessant solidària a una de les jornades 
festives més boniques que se celebren a 
Catalunya”, ha explicat el president del 
grup municipal de CiU a l’Ajuntament de 
Badalona, Ferran Falcó, que ha agraït als 

badalonins que s’acostessin “carregats de 
menjar perquè volien participar en una 
acció solidària pensada per ajudar”. El re-
gidor ha anunciat que, davant l’èxit de la 

iniciativa, Convergència Democràtica de 
Catalunya prepara més accions d’aquest 
tipus, si és possible començant ja amb 
les properes Festes de Maig.

Durant Sant Jordi, canviaven una rosa per un quilo de menjar
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Scheyer (7), Guerra (6), Newley (5), Bàez (21), 
Nelson (11) -cinc inicial- Toolson (28), Bellas 
(4), Rey (4) i Beiran (3)

97

Oliver (18), Ehambe (5), Ventura (6), Llovet 
(8), Kuzmic (6) -cinc inicial- Fisher (13), Trias 
(12), Pere Tomàs (12), Quezada (5), Barrera (2), 
Suarez (6) i Savané (4).

FIATC JOVENTUT 

89

HERBALIFE GC

Recuperen el ritme
La Penya va recuperar l’aposta pel ritme 
vertiginós que va fer a l’inici de la tempora-
da. Els verd-i-negres havien patit jugant en 
atac estàtic a Gran Canària on només van 
poder fer 50 punts, així que van aprendre 
dels errors i amb un ritme altíssim, i també 
molt d’encert, li van etzibar 97 punts a la 
millor defensa de al lliga. La formula va 
integrar a tots els jugadors, i Fisher i Que-
zada es van sentir còmodes amb aquest joc 
tot i sortir des de la banqueta. Quan la Pen-
ya es va posar per davant, Oliver va tornar 
a donar una lliçó de com assumir riscos i 
gestionar rendes, i va sentenciar el partit. Foto: ACBPhoto 

        LA PRÈVIAFC BARCELONA REGAL - FIATC MUTUA JOVENTUT

32a Jornada Acb. Palau Blaugrana. 12h per Esport3, Canal Nou2, Televisió gallega 2, Orange Area i RàdioB (94,4)

Amb il·lusió i sense pressió

La Penya es troba en el Tourmalet de la 
lliga. Així ho va definir Maldonado en aca-
bar el partit contra el Gran Canària, en la 
primera pregunta que li van fer sobre les 
opcions de Play Off. Però el calendari, 
que és difícilissim, ja no ho sembla tant. 
Fa unes setmanes, quan l’equip no rutlla-
va i els jugadors semblaven haver abaixat 

FIATC JOVENTUT
Entrenador Salva Maldonado

MOSES EHAMBE

ALBERT OLIVER

ALBERT VENTURA

NACHO LLOVET OGNJEN KUZMIC

els braços, ningú volia parlar de Play Off 
perquè els rivals que quedaven eren molt 
difícils i el nivell de joc era molt baix. Ara, a 
3 jornades, la muntanya segueix sent molt 
difícil de coronar, però els verd-i-negres 
tenen més oxigen. Amb aquest panorama 
s’han expressat els protagonistes aquesta 
setmana. Trias creu que és un partit en 

el que anem amb “poca pressió i molta 
il·lusió per estar fent bé les coses última-
ment”, i Ventura, que també està convençut 
de les possibilitats de guanyar creu que el 
fet de tenir al final four de l’Eurolliga a la 
cantonada “els afectarà”. Fins i tot el propi 
Maldonado, que havia estat el més escèptic 
degut al nivell de l’equip, parla obertament 
de les possibilitats de l’equip. “Si contra el JOE INGLES

VICTOR SADA

BRAD OLESON

ERAZEM LORBEK ANTE TOMIC

REGAL BARçA
Entrenador Xavi Pascual

Les victòries 
contra l’Obradoiro 
i el Granca han 
donat oxigen 
per afrontar el 
Tourmalet final Foto: ACBPhoto 

 València  - Valladolid

  Barça  -  Fiatc Joventut

 Obradoiro  -  Unicaja

 Cai  -  Manresa

  Múrcia -  Baskonia

 Madrid -  Estudiantes

                         Gran Canària -  GBC

 Canàries  -  Fuenlabrada

 Cajasol -  Bilbao 

Propera Jornada

Classificació

  Equip  G P

 1 Real Madrid 27 4

 2  Baskonia 24 7

 3 Barça 20 11 

 4  València 19 12

 5  Bilbao 18 13

 6  Cai 18 13

 7  Gran Canària 17 14

 8  Obradoiro 16 15

 9  Unicaja 16 16

 10  Fiatc Joventut 15 16

 11  Canàries 15 16

 12  Estudiantes 14 17

 13  Valladolid 12 19

 14  Múrcia 12 19

 15 Fuenlabrada 11 20

16  Cajasol 11 20

 17  GBC 8 23

 18    Manresa 5 25

Resultats darrera Jornada

FIATC Joventut - Granca                   97-89

Valladolid- Cajasol                    88-84

Fuenlabrada - Baskonia                  83-86

Madrid- Barça 78-65

Unicaja - València 79-73

Estudiantes - Múrcia                   94-85

Manresa - Canàries                   86-93

Bilbao - Cai 100-90

GBC - Obradoiro 73-77

Barça tenim un 5% de possibilitats, sense 
Navarro potser tenim un 6 o un 7%”, avisa 
Maldonado que vol que Navarro, baixa en 
l’últim partit, jugui perquè “desitjo que ju-
guin tots, els del Barça i els nostres”.

El base del Fiatc Joventut, Albert Oliver, ha 
estat designat MVP del mes d’Abril. En els 
4 partits del mes, el jugador de Terrassa ha 
aconseguit 25,75 de valoració per partit, i 
en les últimes 7 jornades ha entrat 4 cops 
al 5 ideal de la setmana. Les extraordina-
ries actuacions dels últims partits, l’han 
fet entrar en el top10 dels jugadors més 
valorats de la lliga i és el primer entre els 
bases (14,5 per partit). A més, ho fa en 22 
minuts mentre que els seus perseguidors, 
Llull (14,1) i Satoransky (13,8) ho fan gai-
rebé en 30 minuts. Per això, Oliver podria 
acabar al 5 ideal de la temporada.

Oliver, MVP del mes
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Que Badalona és la Capital Europea del 
Bàsquet ho sap tothom o quasi tothom. 
Que la Penya ha aportat a l’NBA més ju-
gadors que cap altre club de l’ACB com 
és el cas de Raül López, Rudy Fernández, 
Ricky Rubio o Cristhian Eyenga. Però el 
què poca gent sap és que hi ha un ba-
daloní que és tècnic ajudant als Cleve-
land Cavaliers: Jordi Fernández. Aquest 
jove, que amb 25 anys va marxar cap als 
Estats Units, s’ha consolidat a l’staff tèc-
nic de la franquícia nord-americana on 
cumplirà el seu cinquè any. Fernádnez, 
que va ser entrenador de l’Hospitalet, del 
Montgat, del  Sant Josep, del Lleida o 
va ser campió d’Espanya júnior amb el 
Sarrià femení, un dia va anar a les Vegas 
quan treballava amb una empresa que 
feia entrenaments amb Kevin Garnett, 
Serge Ibaka, Chauncey Billups... Allà va 
conèixer Mike Brown, tècnic dels Cavs, 
que va confiar amb ell i el va posar 
dins l’staff quan hi havia un tal LeBron 
James. Als Cavaliers actualment hi ha 
set entrenadors, 1 altre que fa vídeos i 

Jordi Fernández, un badaloní a l’NBA

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

dos becaris. Els últims anys ha estat amb 
Byron Scott però l’han fet fora i curiosa-
ment han tornat a fitxar Mike Brown, qui 
van fer fora dels Lakers. Brown ha fitxat 
per cinc anys i allà hi tornarà a trobar a 
Jordi Fernández, ja més crescut, ja més 
madurat i ja més entrenador. Ja no hi ha 
LeBron James però ara hi ha Kyrving Ir-
ving i l’exBarça Anderson Varejao -amb 
qui surt a la foto-. Un Jordi Fernández 
que aquest any entrarà a formar part de 
l’staff tècnic de la selecció espanyola 
sub-19. Un reconeixement a la seva gran 
feina. Felicitats noi NBA!

Jugadors RECOMANABLES
1.- Llompart: El Manresa és l’equip que pitjor defensa als bases.
2.- Richotti: A casa i capaç d’arribar a grans valoracions.
3.- Nelson: Contra el GBC es capaç de refer-se del mal partit de Badalona.
Jugadors a EVITAR
1.- Oliver: Partit complicat per valorar tot i fer recital rere recital. 
2.- Vassileiadis: Tot i la baixa de Grimau no està bé
3.- Tomic: Compte amb els jugadors de Barça i Madrid. 
Descansos pensant en Londres.

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

Villacampa guanya però 
només presidirà fins el Juny

El júnior cau a la final 
contra el Barça (58 a 65)

Dimarts a la nit era el final del termini 
per presentar candidatures per presidir el 
Club Joventut de Badalona, i la que està 
encapçalada per Jordi Villacampa ha es-
tat la única que s’ha presentat. D’aquesta 
manera la junta directiva, que repeteix els 
membres de l’anterior i coincideix amb 
molts membres del consell d’administració 
de la SAD, s’ha proclamat com a guanya-
dora sense que hi hagi hagut eleccions, i 
té el dret i la obligació de dirigir el club 
durant els propers 4 anys. Tot i això, el nou 
president, ha aclarat que no serà així i que 
“abandonarà definitivament” la SAD el 30 
de Juny i conseqüentment tots els càrrecs 
que ocupa inclòs el de president del Club. 
Villacampa ha volgut explicar que s’ha pre-
sentat a les eleccions perquè “la entitat no 
estigui sense president” els dos mesos que 
queden abans d’abandonar. “El període de 
mandat de club i de la SAD no coincidei-
xen, i el club no podia estar sense un cap 
els propers mesos perquè és necessària la 
presència d’un president”, ha manifestat 
Villacampa, “volem que hi hagi una tran-
sició tranquil·la”. En aquesta línia ha parlat 
al 9 Esportiu sobre el relleu al capdavant 

El Júnior de la Penya no va poder guanyar el 
Campionat de Catalunya en caure contra el 
Barça per 58 a 65 en un partit que va domi-
nar durant molts minuts. Els verd-i-negres 
guanyaven per 11 al tercer quart, però un 0 
a 11 a cavall entre els períodes, va igualar 
el partit, i el Barça va ser superior al tram 
final. Tot i això, els de Paco Redondo han 
aconseguit el bitllet per anar als campionats 
d’Espanya i encaren amb optimisme el tram 

de la Penya.“Toca un canvi regeracional, si 
una entitat és viva, no es bo que la gent 
estigui tant anys al càrrec” ha expressat 
Villacampa, que creu que Marcel Riera, 
el màxim accionista de la SAD, “és una 
persona preparada” pel relleu. Villacampa 
ha volgut tornar a deixar clar que deixa 
un ”deute totalment estructurat i amb uns 
calendaris que es podran afrontar” i que 
no s’ha renovat a ningú perquè “seria de 
mal fer que féssim l’equip de l’any vinent si 
marxem i volem que decideixi qui vingui”

Diu que 
“abandonarà 
definitivament” 
i que deixa un 
deute “totalment 
estructurat”

final de temporada, que inclou la final del 
NIJT a Londres amb els millors equips eu-
ropeus. En categoria cadet, aquest cap de 
setmana es disputarà la final a 4 a Tortosa. 
La Penya jugarà dissabte a les 19h contra 
el Manresa, després del Barça-Sant Josep 
(17h). Si arriben a la final la jugaran el diu-
menge a les 12:30. En categoria júnior, Ade-
mar i Sant Josep es juguen la permanència 
aquest cap de setmana.
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 CF BADALONA - ONTINYENT LA PRÈVIA

40ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Camp del Centenari - Diumenge 05/05 a les 17.00 - Àrbitre: Usón Rosel (col·legi aragonès)

Badalona i Ontinyent són dos dels 
clàssics del grup mediterrani de la 
Segona Divisió B. Habituals opositors 
a la zona noble de la classificació, 
aquesta campanya però han hagut de 
conformar-se en veure des de lluny les 
places d’honor mentre es barallaven 
per no apropar-se massa al descens. El 
Badalona sembla que ja ha despatxat 
la incertesa de la permanència, que 
podria fer-la irreversible aquest mateix 

diumenge. En canvi, la inseguretat per la 
salvació és quelcom de creixent preocu-
pació en l’Ontinyent, que a falta de tres 
jornades per acabar la competició ocupa 
la setzena posició, només una plaça per 
sobre de disputar la promoció de descens 
i dues per damunt de baixar a Tercera. És 
per això que en el duel d’aquest cap de 
setmana cal suposar que haurà de ser 
el conjunt valencià qui surti a la gespa 
del Centenari a mossegar, a dominar i 

a marcar. Un plantejament de partit que 
segurament serà molt benvingut per un 
Badalona que també sap subsistir sense 
la pilota. 
Els precedents conviden a ser prudents 
a l’hora d’aventurar un resultat final. His-

ONTINyENT
Entrenador John Clarkson

Muñoz

Gómez

Hugo

Kikín

Chavero Yuma

Ayala
Berna Alegre

Rangel

Moreno

El Constància accepta 
repartir els punts

Nou Camp d’Inca
Gaspar Marcos
Vich Marcelo
Guasp Pablo Gallardo

 Cristian Pelegrí
Oller (Campoy 67’) Bermudo
Ferrer Xavi Muñoz

 Fullana J.Moreno (Borja 77’)
Carreras Joaquin
David (Jaime 67’)   Robert
Víctor  Abraham (Cortés 70’)

 Esteban  Bueno (Grasa 59’)

Joan Esteva Albert Càmara
Àrbitre:Melgarejo de Aguilar  (col·legi murcià)
GOLS: -

00

CONSTANCIA      BADALONA

En lloc de voler sentenciar la salvació, el 
Badalona va curar-se en salut plantejant 

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Bueno

Robert Joaquin Abraham

Xavi M. Borja Abenia

Sobregrau Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

Les urgències de l’Ontinyent 
contra la serenitat escapulada

tòricament, els duels entre tots dos 
al Camp del Centenari han estat molt 
igualats. En les últimes cinc campan-
yes, el Badalona ha guanyat dos par-
tits, l’Ontinyent un i els dos restants 
van acabar en sengles empats.

  Equip  PTS GF GC

 1. Huracán 74 49 24
 2. L’Hospitalet 73 62 28 
 3. Alcoià 68 54 32
 4. Olímpic 66 36 22
 5. Llevant B 63 54 43 
 6. Nàstic Tarragona 58 50 30
 7. Sant Andreu 55 35 32
 8. Vila-Real B 52 55 49
 9. Espanyol B 51 41 41
 10. Badalona 48 34 35
 11. Llagostera 46 42 41
 12. Atlètic Balears 46 36 35
 13. Reus 45 42 49
 14. València B 44 41 53
 15. AE Prat 42 30 33
 16. Ontinyent 42 31 42
 17. Constància 40 27 37
 18. Mallorca B 38 31 50
 19. Oriola 35 26 40
 20. yeclano 31 34 56
21. Binissalem 28 21 59

Classificació 2a B GRUP 3

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

Propera Jornada

Resultats 39a Jornada

 Constància 0 - Badalona 0   
 Huracán 2 - Espanyol B 1
 Vila-Real B 5 - València B 2
  Llagostera 1 - L’Hospitalet 1
 Sant Andreu 3 - Binissalem 0
 Reus 0 -  Mallorca B 0
 AE Prat 0 - Atlètic Balears 0
 Ontinyent 1 - Nàstic 1
 Alcoià 4 -  Oriola 0
                        yeclano 2  - Llevant B 2 

Sant Gabriel Femení

en la seva visita al Constància un duel 
conservadorament poc mogut. Als de 
Càmara els convenia un partit de poca in-
tensitat, de joc calmat i exempt d’anades 
i tornades. I el Constància, que malgrat 
necessitava el triomf va veure en l’empat 
un mal menor força apetitós, va semblar 
contagiar-se del ritme desaccelerat ba-
daloní. A una primera meitat exonerada 
d’ocasions de gol va seguir-li una segona 
part necessàriament més ofensiva. Per 
pura inèrcia, ambdós van avançar una 
mica les seves línies i les àrees van co-
mençar a formar part del terreny de joc. 
La gran oportunitat del partit la va tenir 
Joan Grasa, qui després d’entrar per Bue-
no va assajar un bon xut que el porter 
local va poder desviar. 

Entren a la Copa per la porta 
gran... i de ‘turisme’ a Huelva

Després de moltes setmanes perseguint 
el segon gran objectiu de la temporada, 
el Sant Gabriel ha aconseguit finalment 
poder jugar per segona vegada en la 
seva història la Copa de la Reina. Diu-
menge passat, i sense especular amb 
la resta de resultats -que, per cert, els 
classificaven per jugar aquest torneig 
del KO tot i perdent-, les de Taka van su-
perar el Llanos de Olivenza (3-0), en un 

partit que no va quedar sentenciat fins 
als darrers instants, tot i avançar-se en 
la primera meitat mitjançant Gio i patir la 
insistència en empatar d’un ja descendit 
equip extremeny. Amb aquests tres punts 
sumats, el Sangra obtenia una distància 
de 5 punts respecte el seu immediat 
perseguidor per arrabassar-li la vuitena 
plaça. El fet que ja només quedin 3 punts 
en joc ha donat matemàticament el bitllet 

Jose Carrera

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 74 83 22

 2.  Barça 73 89 12

 3.  Atlético Madrid 65 65 19

 4.  Llevant 62 46 21

 5.  Espanyol 51 44 25

 6.  Rayo Vallecano 49 81 47 

 7.  P. Saragossa 45 36 73

 8.  Sant Gabriel 40 39 42

 9. Huelva 35 39 51

 10. Real Sociedad 33 41 41

 11. Sevilla 30 35 49

 12. Levante Las Planas 29 31 45

 13. Valencia 27 28 52

 14. Collerense 26 43 75

 15. Llanos Olivenza 16 28 69

 16. Lagunak 1 13 125

 

Classificació 1ª Divisió

per a la Copa a les adrianenques. Així, 
el matx d’aquest diumenge a Huelva que 
molts pensaven que podria ser decisiu 
quedarà finalment en un partit sense 
al·licients. Ocasió ideal, per tant, per fer 
‘turisme’ i anar escalfant motors per a la 
Copa.  
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Poliesportiu

Els Dracs no poden continuar 
el seu somni europeu

El V de Badalona es torna 
a superar tot i la pluja

Els GAP Badalona Dracs no van poder re-
muntar els vuit punts de desavantatge que 
tenien del partit d’anada al camp dels Dau-
phines de Niça on van caure 20-12 i van ser 
eliminats de la EFAF Cup 2013. Però els 
d’Òscar Calatayud ho van fer amb el cap ben 

El V de Badalona va tornar a omplir la 
zona del port de Badalona d’atletes que 
van participar a la cursa de 5 quilòme-
tres. La tercera edició de la ja popular 

Núm. 391
Del 03/05 al 09/05/2013

  Equip  G P

 1 Quart 23 5
 2  Montgat 22 6
 3 Santa Coloma 20 8 
 4  Salt 19 9
 5  Prat B 15 13
 6  Sant Cugat 15 13
 7  Arenys 15 13
 8  El Masnou 14 14
 9  Barberà 12 16 
 10  Natzaret 12 16
 11  UBSA 12 16
 12  Mollet B 12 16
 13  Mataró 11 17
 14  Sant Josep 10 18
 15 Figueres 6 22
16  Blanes 6 22

Classificació

 Salt  - Natzaret

  UBSA  -  Santa Coloma

 Prat B  -  Arenys

 Mataró  -  Sant Cugat

 Montgat -  El Masnou

 Mollet B -  Quart

                                       Blanes   -  Barberà    

 Sant Josep -  Figueres

Jornada actual (29)

El Natzaret s’endú el derbi d’urgències 
i el Montgat i el Santa Coloma no fallen
A falta de 2 jornades per acabar la Copa 
Catalunya, els equips intenten treure el seu 
millor joc per aconseguir els objectius i 
arribar com un tro a la postemporada. Així, 
al pavelló dels Països Catalans, Natzaret i 
Sant Josep van saltar al parquet sabent el 
que es jugaven. Pels locals, era la oportuni-
tat de deixar KO a un rival directe i dependre 
d’ells mateixos per evitar la promoció. Pels 
parroquials en canvi, era la penúltima op-
ció d’evitar-la. Les lesions però, van tornar 
a afectar-los. El dia que tornava Hermoso, 
Tubert va ser baixa d’última hora i el Natzaret 
ho va aprofitar per dominar sota els taulells. 
8 punts de Jerez al primer quart van donar 
els primers avantatges (18 a 11), i en les 
rotacions del segon període, Balsells i Pu-
lido, un altre interior, es van encarregar de 
fer créixer les diferències abans del descans 
(39 a 27). A la tornada dels vestidors però, 
el Sant Josep va neutralitzar els problemes 
de la pintura amb una defensa zonal que va 
anul·lar al Natzaret i va permetre etzibar un 
2 a 13 que capgirava el marcador (41 a 42). 
Els de Vidal Sabaté van saber aturar el cop, 
i amb l’encert exterior de Charles i Zudaire 
van obrir un altre cop el forat (60 a 52), però 

el Sant Josep està jugant amb molt de caràc-
ter i Diego i Dario van evitar l’estirada del 
Natzaret. Mantenint l’efecte de la zona, Xavi 
Gonzàlez va tornar a ajustar el partit amb 7 
punts seguits (63 a 62), però una cistella de 
Pulido i la sang freda des del tir lliure va de-
cantar la balança a favor del Natzaret.
El Montgat no afluixa
Els de Xavi Bassas van aconseguir la 12a 
victòria seguida en vèncer al Figueres a 
domicili sense problemes. Els del Baix Ma-
resme només van patir als primers minuts, 
quan l’ADEPAF, un rival que ja ha baixat de 
categoria, va jugar sense pressió i va anotar 
molt. A partir d’aquell moment, reacció ver-
mella, que des de la defensa va capgirar el 
marcador a la mitja part (35 a 43) i va clavar 
un 0 a 13 a l’inici del 3r quart que va decidir 
el partit.
El Santa Coloma torna a ser 3r
El Santa Coloma també va guanyar amb co-
moditat al Sant Cugat i s’ha aprofitat de la 
relliscada del Salt contra el Quart per ocupar 
la 3a plaça. Els de Cristian Bañuelos van 
deixar escapar la renda d’11 punts que ha-
vien aconseguit al primer període per culpa 
de la baixa anotació del segon -només 7 

punts-, però a la tornada dels vestidors van 
recuperar l’encert exterior i en l’últim quart, 
mantenint el nivell, van acabar ofegant al 
Sant Cugat. 
L’UBSA es desinfla a l’últim quart i 
perd un average directe per la salva-
ció
L’UBSA va caure contra el Barberà i va deixar 
escapar l’average en un últim quart desas-
trós. Els adrianencs s’havien aferrat al partit 
durant els primers 30 minuts, però van fallar 
cistelles fàcils a l’últim període i no només 
van perdre contra un rival directe sinó que 
van perdre l’average de 9 punts de l’anada 
i es compliquen la vida per sortir de la pro-
moció ja que no surt beneficiat dels empats.
Cap de setmana d’ascensos
La Minguella tornarà a ser equip de Copa 
Catalunya si és capaç de vèncer al Cabrera 
a Casagemes aquest dissabte a les 19:15. 
Qui ha perdut les opcions és el Neus, que 
va caure contra el Tiana a l’últim segon per 
un triple des de 20 metres de Ferran Raven-
tós. El Círcol serà equip de 1a si guanya al 
Balsareny (dissabte 20:30 Països Catalans), 
la Seu guanya i el Ripollet perd a la pista del 
Sant Josep, diumenge a les 17h.

Foto: E.R

Natzaret - Sant Josep                   74-70

Arenys - Mollet B                     68-65

Mataró - Prat B                  56-50

Santa Coloma - Sant Cugat 76-60

Figueres - Montgat 74-92

El Masnou - Blanes                    72-74

Quart - Salt                   74-63

Barberà - UBSA 88-73

Resultats 28a Jornada

cursa va estar marcada per les condi-
cions meterològiques perquè va estar 
plovent de forma constant. Això va fer 
que la cursa dels més petits, que s’havia 
de celebrar a mig matí, quedés ajornada. 
Però no en canvi la cursa dels grans que 
amb 1.500 participants va tornar a de-
mostrar que la iniciativa de l’Unió Gim-
nàstica i Esportiva de Badalona és un 
èxit ja consolidat en el calendari de les 
proves atlètiques. El guanyador va ser 
Òscar Rodríguez, del Club Calella, que 
va acabar amb un temps de 16:26 minuts 
seguit per Martín Martinez (Diputació) i 
Blai Hermoso (UGE). En la categoria 
femenina Yolanda Ruiz (Adidas Domin-
go Catalan) va ser la millor amb 20:53 
minuts seguida per Paula Pulido (Escola 
Sant Andreu) i Anna Múñoz (UGE).

alt perquè durant molts minuts van mostrar 
la seva millor versió en un partit marcat so-
bretot per la pluja que va caure i que va fer 
que abans del matx s’hagués de fer una gran 
tasca per treure la molta aigua que hi havia 
damunt el terreny de joc. Els GAP Badalona 

Dracs van caure per 20-27 i s’acomiaden 
dels quarts de final de la competició euro-
pea. El matx no va començar gens bé perquè 
en el primer retorn francès Anthony Couvin 
va fer el primer touchdown. Després Rubén 
Beltrán igualaria el matx i César Brugnani 
anotaria sis punts més. Però els francesos 
van aprofitar perfectament els descuits dels 
negre-i-plata per anotar i fer impossible 
la remuntada. Lammar va acabar lesionat 
mentre hi va haver dos expulsions per la 
tensió i el què hi havia en joc damunt el 
camp. Una llàstima però cal destacar el què 
ha fet, un any més, l’equip badaloní. Ara els 
GAP Badalona dracs es centren ja en el da-
rrer partit de lliga contra els Giants abans de 
jugar la semifinal que ja tenen assegurada 
abans d’acabar el campionat.
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El Tricicle reivindica l’alegria i la il·lusió de 
viure en Forever Young, la comèdia musi-
cal que ha fet somriure més de 139.000 
espectadors després d’un any de gira per 
Espanya i que aquest dissabte arriba al Zo-
rrilla en doble sessió, a les 19 i a les 22 
hores. Aquesta és la història d’uns rockers 
que conviuen en un geriàtric l’any 2050: 
un vell mestre de piano; una diva que va 
participar en el Festival de Woodstock i 
que va guanyar l’Eurovisió; un exmembre 
de La Fura dels Baus; un altre rocker amb 
esperit de hippy i una parella d’okupes que 
són els protagonistes de l’obra i que mar-
quen el ritme musical d’aquesta proposta 
tan particular.

La Comissió de Festes organitza 
més de 20 activitats aquest maig

El Tricile vol 
ser ‘Forever 
Young’ al 
Teatre Zorrilla

La Comissió de Festes, nascuda el passat estiu 
i conformada per prop de 80 entitats i asso-
ciacions de tota la ciutat, ha anunciat aquesta 
setmana les activitats de les Festes de Maig 
que ha organitzat de forma independent i que 
s’han inclòs enguany dins la programació ofi-

cial de l’Ajuntament. La més novedosa és la Nit 
del Mono, una cercavila nocturna i festiva que 
tindrà lloc aquest divendres dia 3, una de les 
sorpresa de la qual serà un capgròs de l’Anís 
del Mono. Els concerts al Turó d’en Caritg de 
les nits del 10 i 11 de maig correran a càrrec 

Els Castellers 
de Badalona 
s’estrenen a 
Vilafranca
La Colla Micaco es van estrenar 
el passat diumenge a Vilafranca. 
L’agrupació de Badalona va alçar el 
tres de set a primera ronda, encara 
que va fer passar més dificultats del 
compte. Això va causar que la colla 
no s’atrevís en segona amb el tres 
de set amb agulla i optés per quatre 
de set. Tampoc aquesta estructura 
va resultar fàcil, ja que la indecisió 
de la canalla va obligar a una re-
petició on, ja sí, es va descarregar 
completament el segon quatre de 
set de l’any. La gamma alta de set 
va quedar aparcada en tercera ron-
da, per treballar un tranquil quatre 
de sis amb agulla. La sorpresa fi-
nal va ser el primer pilar de cinc 
d’enguany.

Miguel Poveda torna aquesta nit a Ba-
dalona per oferir un concert de gran 
format al Pavelló Olímpic, inclòs dins 
les Festes de Maig, i que serà l’únic a 
Catalunya enguany. El ‘cantaor’ presenta 
el seu nou treball Artesano, un àlbum 
amb 13 cançons que fan un repàs a les 
diferents tonalitats i estils del flamenc i 
que beu de l’experiència i habilitat ins-
trumental de grans artistes com Paco de 
Lucia o Manolo Sanlúcar. Poveda estarà 

acompanyat aquesta nit per la ‘bailaora’ 
malaguenya La Lupi i per Joan Albert 
Amargós, amb el qual interpretarà al-
guns dels temes del seu treball anterior, 
Coplas del Querer. Tot i que va néixer a 
Barcelona, Miguel Poveda va viure des 
de ben petit i durant la seva adolescèn-
cia a Badalona, la ciutat que el va veure 
créixer com a persona i el va veure do-
nar les seves primeres passes en el món 
de la música.

El ‘cantaor’ Miguel Poveda 
torna avui a casa seva

de la Comissió, que portarà a diferents bandes 
i grups. Destaca també el Dia del Micaco, a la 
plaça Trafalgar de Llefià, amb diferents activi-
tats. A més, s’organitzaran xerrades, actes de 
caire més cultural i tampoc faltaran les acti-
vitats impulsades per les entitats de tradició 
catalana, com poden ser els gegants, els trabu-
caires, les sardanes, els castellers, el correfoc 
o la xerinola. La Comissió ha volgut recordar 
que totes les activitats s’organitzen gràcies al 
treball altruista de moltes persones i entitats, 
que enguany ajudaran a completar unes festes 
minvades per la retallada del 40% del pressu-
post. En aquest sentit, subratllen que aquest 
no és el model desitjat pels propers anys i que 
s’ha de treballar per millorar. Podràs trobar 
més informació sobre els actes de la Comissió 
de Festes a http://www.festesbadalona.cat/ i al 
nostre web, www.diaridebadalona.com.

El cantant Bruno Mars actuarà a Bada-
lona el proper 14 de novembre, segons 
ha anunciat aquesta setmana d’última 
hora la promotora Doctor Music. 
L’estadounidenc tenia previst realitzar 
un únic concert de la seva gira mundial 
‘The Moonshine Jungle World Tour’ a 
l’Estat espanyol, el 15 de novembre a 
Madrid. Les entrades per veure’l al Pa-
lau de Vistalegre, però, es van esgotar 
en només 72 hores, motiu que ha im-
pulsat l’organització d’aquest segon 
concert. Així doncs, el Palau Olímpic de 
Badalona acollirà la primera actuació de 
Mars a Espanya i la penúltima de la seva 

Bruno Mars actuarà a 
l’Olímpic de Badalona

gira, que començarà el juny a Wash-
ington, conclourà a Madrid i comptarà 
amb un gruix de 67 espectacles a banda 
i banda de l’Atlàntic. Les entrades pel 
concert del dia 14 sortiran a la venda el 
proper 7 de maig als punts habituals i 
a la pàgina web de la promotora musi-
cal. Bruno Mars va llançar el seu àlbum 
debut, Doo-Wops & Hooligans, al 2010, 
un segon treball, Unorthodox Jukebox, 
el passat desembre, i ha acumulat un 
Grammy, un American Music Award, 
tres MTV Awards i un Brit Award, entre 
d’altres guardons, en els darrers anys. A 
més, ha venut més de 7 milions de dis-
cos en tot el món.
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