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L’atur a Badalona baixa 
en 70 persones a l’abril

L’abril ens deixa amb bones notícies respecte 
de l’atur: les dades globals han experimentat 
un descens general a tot l’estat. Contrària-
ment al mes passat, quan la tònica general va 
ser de baixada però Badalona no es va veure 
beneficiada, avui hem pogut comprovar que 
el nombre de desocupats també ha disminuït 
a la ciutat. Concretament, han trobat feina 
aquest abril 70 badalonins i badalonines, fet 
que deixa la xifra total de parats en 23.817, 
523 persones més que el 2012. A les loca-
litats veïnes del Barcelonès Nord no tot són 

Basi i sindicats acorden reduir 
l’ERO amb prejubilacions
El comitè de l’empresa Basi i la direcció 
van arribar divendres passat a un acord per 
reduir l’impacte de l’ERO que la companyia 
va plantejar fa setmanes. L’acord rebaixa el 
total d’afectats per l’expedient presentat de 
118 a 103 treballadors, a més de 44 preju-
bilacions. Els menors de 55 anys rebran una 
indemnització de 34 dies per any treballat, 
amb un màxim de 23 mesos. Per als que 
tinguin entre 55 i 61 anys, s’estableix un pla 
de prejubilacions que garanteix una quan-
titat que oscil·la entre el 80% del salari net 
(salaris més baixos) i el 70% de salari net 
(salaris més alts). Tanmateix, aquest prin-
cipi d’acord deixa oberta la possibilitat que 
aquells treballadors que ho desitgin puguin 
acollir-se a l’ERO amb aquestes condicions, 
de manera que el seu el reemplaçaria el 
d’un dels companys acomiadats. La xifra 
d’afectats no superaria els 103 treballadors. 
Del total de 190 treballadors que van vo-

flors i violes. I és que Sant Adrià ha patit un 
dels augments més acusats de les lleves 
llistes del INEM. 177 adrianencs i adrianen-
ques han perdut el seu treball aquest mes, i 
això fa augmentar el total de la localitat fins 
els 4.228 ciutadans desocupats. Santa Co-
loma de Gramenet, d’altra banda, es felicita 
avui per un mes d’abril amb bones noves 
en l’àmbit laboral. La seva xifra total d’atur 
baixa fins les 13.776 persones després que 
138 colomencs hagin aconseguit un lloc de 
treball durant l’abril.

tar en assemblea el principi d’entesa, 176 
ho van fer a favor, 13 en contra i un vot en 
blanc. El sindicat CGT no ha firmat l’acord 

i denuncia que el procés no ha estat trans-
parent i que ha avançat segons la voluntat 
empresarial. 

Badalona també fa vaga 
contra les retallades en 
educació i la LOMCE
Badalona va participar ahir de la vaga con-
vocada en el sector educatiu per protestar 
contra les retallades i la LOMCE. A les 9.30h 
començava a la plaça de Trafalgar una mani-
festació pels barris de Llefià i La Salut d’una 

cinquantena de persones procedents de les 
escoles i AMPAs de la zona. Explicaven algu-
nes mares que era una acte una mica impro-
visat, però que la idea es continuar fent pinya 
entre els centres del Districte 4 i organitzar 
més esdeveniments semblants. A les 11.30h, 
el col·lectiu de l’educació pública badalonina, 
sota el paraigües de Badalona Es Mou, es va 
reunir a la plaça Pep Ventura per marxar ple-
gats cap a la manifestació central de la plaça 
Universitat de Barcelona. A la tarda, l’escola 
Gitanjali va dur a terme una inusual hora de 
classe a la plaça de la Vila, també amb motiu 
de protesta. Segons els càlculs de la coordi-
nadora Badalona Es Mou, el seguiment de la 
vaga va estar entorn al 35-40% de mitjana al 
centres públics de la ciutat.

El TSJC citarà a declarar Ferran 
Falcó (CiU) pel ‘cas Adigsa’

El diputat de CiU al Parlament i líder del grup 
municipal a Badalona, Ferran Falcó, declararà 
com a imputat el 22 de maig davant del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 

per la seva presumpta implicació en el po-
pularment conegut ‘cas Adigsa’, en el qual 
s’haurien cobrat comissions il·legals de fins 
el 20% a canvi d’adjudicació d’obra per part 
d’aquesta empresa pública de la Generalitat. 
El Jutjat de Barcelona, que ja va donar per 
conclosa la investigació, va haver d’inhibir-se 
del cas a favor del TSJC després que Falcó 
fos elegit diputat al Parlament de Catalunya 
el 2010-11. La investigació judicial del co-
brament de comissions il·legals d’Adigsa es 
deriva d’una querella presentada per la Fisca-
lia el 2005, després que el llavors president 
Pasqual Maragall acusés implícitament CiU 
al Parlament d’haver cobrat comissions de 
constructores a les quals va adjudicar obres 

durant els seus anys de govern. Les irregu-
laritats s’haurien produït en concedir obres a 
dit a petits constructors a canvi del pagament 
de comissions i sense complimentar el tràmit 
administratiu necessari. Ferran Falcó consi-
dera que poder tornar a explicar-se “és una 
bona notícia” i es mostra “convençut” que 
“aquest llarg procés s’acabarà positivament i 
permetrà deixar clar a la Justícia” tot el que vol 
saber respecte de la seva persona. El badaloní 
afirma que la seva declaració serà la mateixa 
que la del 2006 i manté que aquest és un cas 
amb dues persones presumptament implica-
des, alienes a la direcció d’Adigsa, que van 
actuar “d’esquenes” a l’empresa i al consell 
d’administració que ell encapçalava.

El regidor badaloní declararà el proper 22 de maig com a imputat
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La Cremada del Dimoni 
Aquest divendres 10 de maig, vigí-
lia del dia de Sant Anastasi, la festa 
començarà a mitja tarda amb el Ball 
de Festa Major per a la gent gran, a 
càrrec de l’Orquestra Montgrins, a la 
plaça de la Plana a partir de les 17h. 
El plat fort, però, arribarà més tard. 
A les 19.30h, el Ball del Seguici 
de la Ciutat a la plaça de la Vila serà 
l’inici d’un vespre que acabarà amb 
un dimoni ben ‘sucarrimat’. Les enti-
tats de la ciutat es desplaçaran fins el 
monument de Roca i Pi, on faran una 
tanda de lluïment (21h) i deixaran 
pas a l’Acte Sacramental (21.30h), 
la lluita entre el Bé i el Mal, i al Ball 
de l’Àliga (21.50h) per acomiadar el 
Dimoni. El moment més esperat de 
les festes serà a les 22h: els focs arti-
ficials començaran a consumir el di-
moni, acompanyats d’un piromusical 
compost per una selecció de cançons 
dels anys 90 i de la tradicional encesa 
de bengales per part del públic.

La Festa des del Port
Marina Badalona ofereix la pos-
sibilitat de veure la Cremada des 

del mar, amb el Quetx Ciutat de 
Badalona, un catamarà o velers. 
El Port també organitzarà acti-
vitats i actuacions, com ara la 
del grup Mundaka del badaloní 
David Ros, i els restaurants ofe-
riran tapes especials i un sopar 
de festa major.

Divendres 10
23:15h. Ball del Micaco: a la plaça de 
la Plana a càrrec de l’Orquestra Montgrins.

23:15h. Concerts a la plaça del 
Centenari: actuacions dels badalonins 
Martinny’s i de l’Orquestra Mitjanit. A cà-
rrec de la Comissió de Festes.

Dissabte 11, Sant Anastasi

10h. Repic de campanes

11h. La Festa d’Aigües, al Port de Ba-
dalona: jocs per a tota la família, a càrrec 
d’Aigües de Barcelona.

12h. Ofici solemne a l’església de 
Santa Maria: Missa de Sant Josep del 
mestre Salvador Valls, amb orgue i la 
col·laboració de la Coral La Badalonense.

18h. Baixada del Sant: recorregut des 
de l’església fins al carrer de Sant Anastasi.

19h. Ballada de sardanes a la plaça 
de la Vila: a càrrec de la Cobla Marinada

19:30h. Passada de Sant Anastasi: a 
càrrec de la Confraria de Sant Anastasi i 
amb altres entitats de cultura popular de la 
ciutat. Finalitza amb l’esclat de festa davant 
l’església de Santa Maria.

21h. Cant dels goigs davant l’església 
de Santa Maria: a càrrec de l’Orfeó Badaloní.

22h. Concert de Delafé y las Flores 
Azules al Teatre Principal: presenta-
ran el seu darrer disc, De ti in mí/De mí 
sin ti.

22h. Banda Simfònica de Badalona a 
la plaça de la Plana: concert dirigit pel 
mestre Manel Barea.

23h. Concerts a la plaça del Centena-
ri: Amb les bandes Blandiblues i Bourbon 
i els badalonins Slap. A càrrec de la Comis-
sió de Festes.

Diumenge 12
09:30h. La Cursa del Dimoni!: XXXIV 
Cursa Popular Ciutat de Badalona.

18h. XXXI Festival de Jotes a la plaça 
de la Plana: a càrrec del Centre Aragonès 
de Badalona.

18 i 20.30h. De Broadway a Badalona, 
al Teatre Zorrilla: espectacle a càrrec de 
l’Orfeó Badaloní i L’Oca Underground que 
repassa els musicals més emblemàtics de 
sempre.

18h. Faldilles Enlaire, a la plaça Font 
i Cussó: ballada de gegants a càrrec de 
la Colla de Geganters de Badalona i dues 
colles convidades.

19h. Ballada de sardanes, a la plaça 
Font i Cussó: amb la Cobla Marinada, a 
càrrec de Badalona Sardanista.

Dissabte 18
11:30h. On són els Dragolins?: activitat 
infantil i d’animació a càrrec de la Dra-
màtica del Círcol. Coordina de Badalona 
Bèsties de Foc i amb la col·laboració de 
La Xarxa.

17:30h. XV Correfoc Infatil: 
dos recorreguts aparellats pel Centre i final 
de festa a la Rambla. Animació de Yakum-
ba. Coordina Badalona Bèsties de Foc i 
amb la col·laboració de La Xarxa i l’AVV 
del Centre.
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22h. XXXI Correfoc: recorregut des de 
la plaça de la Vila fins la Rambla pels 
carrers de Baix Mar. Acte coordinat pels 
Diables de Badalona i amb la participa-
ció de Badalona Bèsties de Foc, Bufons 
del Foc, Kapaoltis de Llefià i colla con-
vidada.

De 20 a 1h. La nit dels museus: pos-
sibilitat de visitar gratuïtament les Ter-
mes, el Decumanus, la Casa dels Dofins 
i el Jardí de Quint Licni, amb activitats 
diverses i l’actuació del Conservatori 
Superior de Música de Badalona. 

Tarda i nit. Festa de ‘Las Migas’, 
al Parc de l’Escorxador: acompan-
yada del Festival de Música Gallega de 
l’Agrupació Agarimos. A càrrec de la Co-
missió de Festes de La Salut.

21h. El nom, al Teatre Zorilla: comè-
dia dirigida per Joel Joan que explica 
com el fet d’haver d’escollir el nom per 
a un fill sacseja les relacions familiars, 
sentimentals i d’amistat.

Diumenge 19
Durant tot el dia. XXXIII Fira de 
l’Arrop, a Dalt de la Vila: a càrrec de 
l’AVV de Dalt de la Vila.

Durant tot el dia. Festa de ‘Las Mi-
gas’, al Parc de l’Escorxador: acom-
panyada del Festival de Música Gallega 
de l’Agrupació Agarimos. A càrrec de la 
Comissió de Festes de La Salut.

Des de les 11h, durant tot el dia. 
XXXIV Xerinola, al carrer de Sant 

Anastasi: festa adreçada, sobretot, a la 
canalla. A càrrec del Círcol Catòlic.

De 10 a 16h, IV Motor Festival Bada-
lona, al tram nou del Passeig Marí-
tim: exposició de vehicles clàssics, es-
portius i de competició, amb rua inclosa 
pels carrers de la ciutat (12h). A càrrec 
de l’Escola de Mecànics de Competició 
RS Grup i la revista MCM Motor Club 
Magazine.

19h. El nom, al Teatre Zorilla: comè-
dia dirigida per Joel Joan que explica 
com el fet d’haver d’escollir el nom per 
a un fill sacseja les relacions familiars, 
sentimentals i d’amistat.

08h. Matinades Castellers pels ca-
rrers de la ciutat

11h. Cercavila al carrer Font i Es-
colà: recorregut des del local dels 

Castellers de Badalona fins la plaça de 
la Vila, on els Micaco i les altres dues 
colles convidades entren caminant en 
tres pilars.

11:30h. Presentació del casteller 
honorífic a la plaça de la Vila

12h. Diada Castellera a la plaça de 
la Vila: Els Castellers de Badalona cele-
bren 15 anys i han convidat els Minyons 
de Terrassa i els Capgrossos de Mataró 
per celebrar-ho.

Dissabte 25

20h. Festa a Baix a Mar, a la platja: 
Sardinada, rom cremat i havaneres amb 
el grup Port Vell. A càrrec de l’AVV del 
Centre.

Diumenge 26
10h. Dia del Micaco, a la plaça de 
Trafalgar: punt de trobada per a totes 
les edats. Gimcana, 2n Torneig Popular 
de Bitlles Catalanes de Badalona, dinar i 
concurs de postres amb micacos. A cà-

rrec de la Comissió de Festes.

12h. Concerts de Primavera. ‘Una 
hora amb els nostres músics’, al 
Museu de Badalona: concerts d’antics 
alumnes del Conservatori de Música. 

Frenètic inici de 
festa major

5

Les Festes de Maig 2013 van co-
mençar a un ritme frenètic durant el seu 
primer cap de setmana. Divendres, el 
comunicador Justo Molinero va donar 
el tret de sortida amb un pregó que va 
parlar de la difícil situació econòmica i 
social, de l’atur i de les persones que es 
queden sense sostre. Es va mostrar dur 
amb l’actuació dels polítics i dels pode-
rosos. Va defensar el model d’immersió 
lingüística de Catalunya i va abordar la 
qüestió de la independència, amb dis-
par resposta a la plaça. Tanmateix va 
recordar aquelles persones que han 
lluitat tants anys per aconseguir mi-
llores de ciutat. Posteriorment es van 
succeir els tradicionals actes, entre 
ells el Ball de l’Àliga. La plaça de la 
Vila es va convertir també en l’escenari 
de l’actuació de les Divinas.La festa va 
seguir a la fàbrica de l’Anís del Mono, 
d’on va partir la cercavila de la Nit del 
Mono, el correbars de tots els anys, 
amb l’innovador capgròs de l’Anís del 
Mono. També es van viure el Badage-
gants, la Festa del Badiu o els concerts 
de Miguel Poveda i Juan Magán.
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Fa molts anys que el veïnat de Sant Crist 
reclama la construcció d’un ambulatori pro-
pi per no haver-se de desplaçar als centres 
d’altres barris. El 2008-2009-2010, amb 
PSC, CiU i ERC, semblava que aquesta situa-
ció se solucionaria gràcies a un pla urbanístic 
que projectava pisos de protecció oficial i el 
desitjat CAP. Diverses traves administratives, 
que finalment s’han pogut dissoldre, van 
propiciar que aquelles obres no s’arribessin 
a iniciar i el projecte quedés paral·litzat. La 
setmana passada, però, el Ple donava una 
nova empenta a aquest propòsit, que po-
dria començar a fer-se realitat a finals d’any. 

El Port de Badalona acollirà aquest cap 
de setmana, des de divendres 10 i fins a 
diumenge 12, la celebració del Festival 
del Mar i de la Fira Nàutica, un certamen 
pensat per acostar aquest sector als ciuta-
dans a través de diverses activitats i ofer-
tes de compra. S’hi reuniran prop d’una 
trentena d’empreses expositores amb una 
oferta de mig centenar d’embarcacions i 
s’espera arribar als 7.000 visitants a Ba-
dalona. També hi hauria un gran repertori 
d’activitats: des de navegació en caiac i 
vela, exhibicions, un simulacre de rescat 
marítim des d’una embarcació o una rega-
ta, fins a unes jornades gastronòmiques, 
en les quals els restaurants del port oferi-
ran una tapa i un menú del dia, o tallers i 
xerrades informatives.

Badalona recupera 
el projecte del CAP 
del barri de Sant Crist

El Port, centre 
de la nàutica 
durant el cap 
de setmana

L’Ajuntament ha tornat a adjudicar el des-
envolupament del sector de l’avinguda dels 
Vents – carrer de la Batllòria, amb la cons-
trucció de 80 habitatges dotacionals en règim 
de lloguer, 56 habitatges de protecció oficial 
en règim de venda i un equipament públic a 
la planta baixa amb una edificabilitat de 1.700 
m2, previst pel futur nou CAP de Sant Crist. 
L’empresa adjuficatària també es farà càrrec 
de la realització de les obres d’urbanització 
del sector, que comporten la creació d’una 
gran plaça central, amb tots els elements de 
mobiliari urbà i instal·lacions. Les obres po-
drien començar a finals d’aquest any.

Cau a Badalona un punt 
de distribució de droga 
amb 200.000€ en cocaïna
Els Mossos d’Esquadra han detingut dos 
homes per la seva presumpta implicació en 
un delicte contra la salut pública en la seva 
vessant de tràfic de drogues. La policia va 
rebre informació sobre un home que, pre-
sumptament, distribuïa, des d’un domicili 
de la ciutat de Badalona, cocaïna a gran es-
cala que després era redistribuïda en zones 
d’oci nocturn. El 25 d’abril es va detectar 
una operació de compravenda de 55 grams 
de cocaïna. El comprador, badaloní de 29 
anys, va ser arrestat per un presumpte 
delicte de tràfic de drogues. Amb aques-
ta prova concloent, la policial va entrar al 

pis del principal investigat, badaloní de 32 
anys que també va ser detingut a posterio-
ri. Al domicili els investigadors van trobar 
i comissar 660 grams de cocaïna, encara 
en roca, balances de precisió, embolcalls 
i plàstics per preparar les dosis en pa-
perines, i anotacions de comptabilitat de 
les possibles vendes efectuades. El Jutjat 
d’Instrucció va determinar l’ingrés a presó 
del principal encausat i per a l’altre detin-
gut en va decretar llibertat amb càrrecs. La 
quantitat de droga intervinguda ascendeix 
a uns 810 grams de cocaïna, amb un valor 
aproximat al mercat d’uns 210.000 euros.
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El júnior de la Penya afronta des d’avui mateix els 
11 dies més importants de la temporada. Des-
prés de guanyar el prestigiós torneig d’Hospitalet 
i d’aconseguir el subcampionat de Catalunya, 
disputa de manera consecutiva la final interna-
cional del NIJT (Nike international junior tourna-
ment) i els campionats d’Espanya. Les cites són 
tant seguides, que en acabar el NIJT a Londres 
marxaran el dilluns de Londres per començar el 
campionat d’Espanya el mateix dilluns a la tarda 
a Marín, Galícia. 11 dies de gira que decidiran si 
aquest gran grup humà, completa la millor tem-

Classificació
  Equip  G P

 1 Real Madrid 28 4
 2  Baskonia 25 7
 3 Barça 21 11 
 4  València 20 12
 5  Bilbao 19 13
 6  Cai 19 13
 7  Gran Canària 18 14
 8  Unicaja 17 15
 9  Obradoiro 16 16
 10  Canàries 16 16
 11  Fiatc Joventut 15 17
 12  Estudiantes 14 18
 13  Valladolid 12 20
 14  Múrcia 12 20
 15 Fuenlabrada 11 21
16  Cajasol 11 21
 17  GBC 8 24
 18    Manresa 6 26

Resultats darrera Jornada

Barça - FIATC Joventut                   80-59
València- Valladolid                    93-86
Cajasol - Bilbao                  60-81
Obradoiro- Unicaja 65-69
Cai - Manresa 89-62
Múrcia - Baskonia                   95-98
Madrid - Estudiantes                   93-82
Gran Canària - GBC 66-59
Canàries - Fuenlabrada 81-71

Huertas (5), Oleson (9), Ingles (5), Lorbek (17), To-
mic (8) -cinc inicial- Sada (-), Abrines (10), Navarro 
(8), Jasikevicius (2),  Todorovic (12), Rabaseda (2), 
Jawai (2)

59

Oliver (2), Ehambe (6), Ventura (3), Llovet (5), Kuz-
mic (9) -cinc inicial- Fisher (12), Trias (5), Pere 
Tomàs (9), Quezada (-), Barrera (-), Suarez (2) i 
Savané (6).

FIATC JOVENTUT 

80

REGAL BARCELONA

La Penya aguanta 20 
minuts al blaugrana

És l’hora del júnior

El Fiatc Joventut no va ser capaç de competir 
durant 40 minuts contra el Barça. Aquest era 
l’últim partit dels blaugranes abans de la f4 de 
l’Eurolliga, però tot i la lesió de Jawai i els pro-
blemes de faltes de Tomic, van saber imposar el 
seu ofici per acabar guanyant amb comoditat. 
La Penya va jugar 20 minuts molt seriosos, en 
els que va arribar a estar per davant (24 a 28) 
i només va marxar dos punts per sota als ves-
tidors (32 a 30). A la represa, amb Navarro a 
pista, els verd-i-negres van sortir tous i el Barça 
ho va aprofitar per agafar una renda que els va 
fer jugar còmodes la resta del partit. L’exverd-i-
negre, Todorovic, va fer el millor partit de l’any.

porada del júnior dels últims anys o es queda en 
una molt bona campanya. A Londres està enqua-
drat en el grup A amb el Lietuvos Rytas, el Team 
China i l’Estrella Roja de Belgrad, la favorita per 
endur-se el torneig. Ahir dijous va guanyar al Lie-
tuvos, actual campió, en el primer partit (65-77). 
Avui divendres a les 12:45 juga el segon contra 
l’Estrella Roja i demà dissabte a les 12h el tercer 
contra el Team China. Si acaba primer, disputarà 
la final contra el primer classificat el grup B, en 
el que hi ha el Barça, el Team England, l’Insep 
París, i el KK Spars, l’altre favorit per arribar a 
la final. Després d’un dilluns maratonià, els de 
Paco Redondo i Dani Miret debutaran a les 20h al 
campionat d’Espanya contra el Glual Hydraulics 
ISB d’Azpeitia, Guipúscoa. De fet, la federació 
ha acabat cedint i ha canviat el partit que tenia 
programat pel diumenge 12 contra el Rosalia, i 
que jugarà el dimarts abans d’enfrontar-se al Hei-
delberg en l’última jornada de grups. En cas de 
guanyar, jugaran els vuitens el dimecres, quarts 
el dijous, semis divendres i final dissabte.

El júnior és a 
Londres competint 
contra els millors 
d’Europa i dilluns 
s’estrena al 
campionat d’Espanya



FIATC Joventut
Enric Ribó - redaccio@diaridebadalona.com

11Núm. 392
Del 10/05 al 16/05/2013

Els cadets de la Penya i del Sant Josep es van 
classificar pel campionat d’Espanya que es cele-
brarà a El Ferrol (Galícia) del 26 de Maig a l’1 de 
Juny. Els parroquials ho van fer després de vèn-
cer amb comoditat al Manresa en la lluita pel 3r 
i 4rt lloc (60 a 41). A les semifinals van aguantar 
20 minuts al Barça, que a la final va poder amb la 
Penya. Els verd-i-negres guanyaven per 11 punts 
al 3r quart, però com li va passar al júnior la set-
mana anterior, es van veure superats al tram final.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Jugadors RECOMANABLES
1.- Uriz: Un dels pocs bases que assegura un 12-14.
2.- Nocioni: Juntament amb Hanga, regulars i encertats.
3.- Doellman: Partit important, i està en mode MVP.
Jugadors a EVITAR
1.- Granger: Està fi, però té un desplaçament complicat. 
2.- Pile pic: Els partits amb Vassileiadis ha jugat pocs minuts
3.- Mirotic/Tomic: Barça i Madrid no juguen fins dijous, amb risc 
 de lesions.

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

Penya i Sant Josep 
als campionats 
d’Espanya cadet

El Fiatc Joventut disputa des d’ahir i fins diu-
menge la final a vuit de l’Eurolliga. Un èxit 
absolut perquè arriba després de fer història 
en guanyar el Torneig Júnior d’Hospitalet 
després de molts anys sense fer-ho i assolir 
la fita per mèrits p`ropis, no com altres clubs 
que hi juguen perquè han estat convidats per 
l’organització. No és una competició oficial i el 
fet que hi hagi Nike al darrera, també l’Eurolliga 
i el Barça entre els quatre ha fet que, per exem-
ple, els júnior blaugrana també hi jugui tot i no 
haver-se classificat. Però dit això el què vull 
parlar és del mèrit que té avui en dia no ser ni 
Penya ni Barça. El món actual del bàsquet s’ha 

El Sant Josep, el millor de l’altra lliga
tornat tan professional que els nens infantils ja te-
nen representants. Els nens volen deixar els seus 
clubs d’origen quan encara no saben quasi botar la 
pilota. Xoca i molt amb anys anteriors on jugadors 
com Xavi Fernández es quedava a l’Hospitalet fins a 
júnior i després podia fer carrera al Barça i ser inter-
nacional. Ara, tothom té pressa i en aquest sentit el 
Barça i la Penya s’ho emporten tot. En el campionat 
de Catalunya que s’han disputat aquests dies en 
cadet i júnior la final ha estat entre verd-i-negres i 
blaugrana. És per això que el mèrit s’ha de buscar 
en el tercer classificat i aquí hi ha el Sant Josep. 
El cadet que dirigeix Marcel Roca s’ha classificat 
pel campionat d’Espanya, una fita importantíssima 

per tornar a subratllar el paper d’un club com el 
parroquial. No cal dir que m’afegeixo i molt a la 
campanya per salvar el club però sobretot vull 
que es salvi perquè esportivament les coses 
s’estan fent molt bé. Moltes felicitats.



C.F. Badalona
Crístofer Fernàndez - redaccio@diaridebadalona.com 
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 CD OLIMPIC XÀTIVA - CF BADALONA LA PRÈVIA
41ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - 12/05 a les 18.00 - La Murta - Àrbitre: Mateo Montañés (col·legi aragonès)

Malgrat no poder-ne ser protagonista di-
recte, el Badalona es disposa aquest cap 
de setmana a ser jutge per decidir quins 

l’Huracán ja han assegurat el seu concurs 
en la post temporada, tot i que encara 
han de veure quin dels dos acaba primer. 
L’Alcoià està a un punt d’assegurar-se el 
tercer lloc. Només la quarta posició ge-
nera encara incertesa. Dos equips se la 
disputen: l’Olímpic de Xàtiva i el Llevant 
B. El Badalona visitarà diumenge al primer 
d’ells, actual ocupant de la darrera plaça 
d’honor. Els d’Albert Càmara no tenen res 
en joc, però no per això deixaran de bus-
car una victòria que seria de molt prestigi. 
L’equip vol acabar el més amunt possible i, 
a més, és conscient que d’ell depèn el futur 
de dues entitats. Davant d’això, honestedat 
total i a intentar guanyar com sempre. 

han de ser els equips del grup tercer de Se-
gona B que ocupin una de les posicions que 
donen opció a pujar a Segona. L’Hospitalet i 

OLÍMPIC XÀTIVA
Entrenador Toni Aparicio

Peris

Vaquero

Franch

Nando

Marc Carles

Mendoza
Pepín Heras

Francis

Ferran

Una derrota 
que certifica 
la salvació

Camp del Centenari
Álex Sánchez Jonathan
Ferrón Sáez
Pelegrí Ayala
Marcelo  Muñoz
Gallardo (Juanma 65’)  Martín (Tornero 66’)
Xavi Muñoz  Berna
Joaquin Alvcover
Quintillà (Grasa 50’) Chavero
Cortés   Fran

 Abraham  Rubén (Alegre 60’)
Bueno (Yagüe 83’)  Hugo (Kikín 79’)

Albert Càmara Albert Càmara
Àrbitre: Usón Rosel  (col·legi aragonès)
GOLS: 0-1, Hugo (minut 31); 1-1, Xavi Muñoz (mi-
nut 73); 1-2, Kikín (minut 87(

21

BADALONA                  ONTINYENT

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Bueno

Robert Joaquin Abraham

Xavi M. Borja Abenia

Ferrón Pelegrí Gallardo Bermudo

Marcos

Enmig de la batalla pel play-off
  Equip  PTS GF GC

 1. L’Hospitalet 76 64 28

 2. Huracán 74 49 24 

 3. Alcoià 71 55 32

 4. Olímpic 67 38 24

 5. Llevant B 66 55 43 

 6. Nàstic Tarragona 59 52 32

 7. Sant Andreu 55 36 34

 8. Vila-Real B 53 57 51

 9. Espanyol B 51 41 42

 10. Llagostera 49 43 41

 11. Badalona 48 35 37

 12. Atlètic Balears 47 37 36

 13. Reus 46 43 50

 14. Ontinyent 45 33 43

 15. València B 44 41 55

 16. Prat 42 30 34

 17. Mallorca B 41 33 51

 18. Constància 40 27 39

 19. Oriola 38 28 40

 20. Yeclano 32 36 58

21. Binissalem 28 21 60

Classificació 2a B GRUP 3

 Olímpic   - Badalona 

 Oriola  -  Vila-Real B 

 València B  -  Espanyol B

 Huracán  -  Nàstic

 Ontinyent  -  L’Hospitalet

 Constància  - Binissalem

 Llagostera  -  Mallorca B

 Sant Andreu  -  Atlètic Balears

 Reus -  Llevant B

  Prat - Yeclano

Propera Jornada

Resultats 40a Jornada

 Badalona1 - Ontinyent 2   

 Llevant B 1 - AE Prat 0

 Espanyol B 0 - Alcoià 1

  L’Hospitalet 2 - Constància 0

 Binissalem 0 - Llagostera 1

 Gimnàstic 2 -  Olímpic 2

 Mallorca B 2 - Sant Andreu 1

 Oriola 2 - València B 0

 Yeclano  2 -  Vila-Real B 2

              Atlètic Balears 1  - Reus 1 

Sant Gabriel Femení

Jose Carrera

Volen un Ruiz Casado ple 
pel primer assalt a la Copa
Les noies del Sant Gabriel ja han començat 
el compte enrere per a l’importantíssim partit 
d’aquest cap de setmana: es tracta del partit 
d’anada dels quarts de final de la Copa de la 
Reina, en què les noies de Taka necessiten un 
bon marcador per al partit de tornada, d’aquí 
a set dies. El rival de les futbolistes adrianen-
ques és un Praínsa Saragossa que ha acabat 
la lliga en setena posició, amb cinc punts més 
que el Sangra, que ha acabat vuitè. Les ara-
goneses sempre han estat un rival incòmode 
per a les gabrielistes en aquests anys de lliga, 
però aquest és el torneig del KO i les de Sant 
Adrià estan capacitades per arribar més lluny, 
com a mínim fins a les semifinals de la com-
petició. El club ha fet una crida a l’afició per tal 
que ompli el Ruiz 
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Falta una jornada i cap equip pot saber 
amb seguretat què estarà fent la setmana 
que ve. El Montgat i el Santa Coloma ju-
garan Play Off, però no saben contra qui. 
El Natzaret i l’UBSA encara tenen opcions 
de sortir de la zona de promoció però 
també de quedar-hi atrapats, i tot i que 
el Sant Josep no la pot evitar pot tenir el 
factor camp a favor. El Montgat encara 
té una petita opció de quedar líder, i tenir 
el factor pista en totes les eliminatòries. 
Aquesta passa per guanyar a la pista del 
Barberà (diumenge a les 18:30) i que el 
Quart perdi a casa contra el Prat B (diu-
menge 18h). Si queda 2n, jugarà contra 
el Jac Sants, i de quedar líder, de les 27 
combinacions possibles a l’altre grup, hi 
ha un 33% que li toqui el Martorell, un 

22,2% de que sigui l’Artés i un 40,7 que 
sigui el Grup Barna. El Santa Coloma per 
la seva banda, depèn d’ell mateix per que-
dar 3r. Si guanya a casa contra el Blanes, 
el cuer, (dissabte 19:30) ho aconseguirà. 
Sinó, necessita que el Salt perdi a la pista 
del Figueres (dissabte 19:45). De ser 3r 
jugarà contra el Roser amb el camp en 
contra. Si és 4rt ho farà contra el Pardin-
yes de Lleida, també jugant la tornada fora.  
UBSA, Natzaret i Sant Josep en un 
embús de 27 combinacions
UBSA, Natzaret i Sant Josep estan immer-
sos en el col·lapse de la part baixa de la 
taula. Amb les places de descens directe 
decidides, UBSA i Natzaret intenten evitar 
la promoció mentre que el Sant Josep bus-
ca les millors condicions. L’UBSA es salva 

en 6 de les 27 combinacions, en les que 
sempre guanya el seu partit contra el Sant 
Cugat i el Mollet B venç a la pista del Nat-
zaret. Els de Vidal Sabaté ho aconseguei-
xen en 9 de les 27 combinacions i li passa 
el mateix que als adrianencs. A part de 
guanyar al Mollet B (diumenge 17:30) han 
de tenir un ull pendent de l’Arenys-Mataró 
(dissabte 18:30) perquè només en 1 de les 
5 combinacions en que Natzaret i Mataró 
guanyen, els de Badalona es salven. El 
Sant Josep no podrà evitar la promoció, 
però si que podrà tenir el factor pista. En 6 
de les 27 combinacions, sempre amb vic-
tòria al camp d’El Masnou (dissabte 20:15) 
ho aconseguirà. Els rivals a l’encreuament 
estan decidits: Igualada, Castellbisbal, 
Reus Deportiu i Vic   >>Continua pag 15 Foto: E.R

Tot per decidir a la Copa Catalunya en una 
última jornada amb calculadora a la mà
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  Equip  G P

 1 Quart 24 5
 2  Montgat 23 6
 3 Santa Coloma 21 8 
 4  Salt 20 9
 5  Arenys 16 13
 6  Sant Cugat 15 14
 7  Prat B 15 14
 8  El Masnou 14 15
 9  Barberà 13 16 
 10  Natzaret 12 17
 11  UBSA 12 17
 12  Mollet B 12 17
 13  Mataró 12 17
 14  Sant Josep 11 18
 15 Figueres 6 23
16  Blanes 6 23

Classificació

 Natzaret  - Mollet B

  Arenys  -  Mataró

 Sant Cugat  -  UBSA

 Santa Coloma  -  Blanes

 Figueres -  Salt

 El Masnou -  Sant Josep

                                          Quart   -  Prat B    

 Barberà -  Montgat

Jornada actual (30)

Salt - Natzaret                   79-54

UBSA - Santa Coloma                     62-70

Prat B - Arenys                  69-70

Mataró - Sant Cugat 97-70

Montgat - El Masnou 95-72

Mollet B - Quart                    54-84

Blanes - Barberà                   70-80

Sant Josep - Figueres 94-85

Resultats 29a Jornada

La Minguella depèn d’ella mateixa 
Els de Casagemes no van poder celebrar 
l’ascens a Copa Catalunya davant la seva 
afició i hauran de lluitar-lo fins l’últim 
minut de la temporada. Els blaus van 
caure a casa contra el Cabrera per 75 a 
85 en un partit en el que gairebé sem-
pre van anar a remolc. Tot i que els del 
Maresme no s’hi jugaven res, tenen una 
sèrie de jugadors amb experiència i qua-
litat, que van mostrar el seu millor bàs-
quet. La Minguella tenia una altre opor-
tunitat per certificar l’ascens el passat  
cap de setmana. Passava per la victòria 
del Tiana, 3r per la cua, contra el Sant 

Poliesportiu

Badalona acull amb èxit el Campionat de 
Catalunya de Pesca Boia “Corcheo Mar”

Protagonisme badaloní al 
campionat d’Espanya: dos 
ors i dos subcampionatsEl passat dissabte es va celebrar al Port 

de Badalona el II Campionat de Catalun-
ya de Pesca amb Boia “Corcheo-Mar”.  
Els 37 millors esportistes d’arreu del 
territori català d’aquesta modalitat van 
competir en dues mànegues de 3 ho-
res cadascuna -matí i tarda- en un es-
cenari de pesca ideal per treure bones 
captures. El campió va ser Sergi Pina, 
del Club MarSport d’Arenys de Mar, se-
guit de Joaquin Villar, Jesus Rodenas i 
Rafa Revelles que seran els represen-
tants catalans al Campionat d’Espanya 
aquest mes de Juny al Port d’Algesires 

El pavelló del Toyo a Almeria va acullir el cam-
pionat d’Espanya de veterans de Tennis de 
Taula. El badaloní Ramon Fonollà, que juga 
amb l’Escola Palés, va ser campió d’Espanya 
de dobles i també per equips de majors de 
50 anys. El club badaloní del CTT Badalona 
també va ser un dels grans referents i l’equip 
format per Lluís Farrés, Josep Maria Nolis i 
Joan Redón va acabar com a subcampions 
d’Espanya en majors de 60 anys en perdre la 
final contra el club 2 de Mayo de Sant Se-
bastian de los Reyes (Madrid). Joan Redon 

a la provincia de Cadis. El badaloní, 
Juan José Fariña, va aconseguir una 
meritòria 10a plaça.  L’organització va 
ser excel·lent per part de la Federació 
Catalana de Pesca amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Badalona, Marina 
Badalona i el Club de Pesca Esportiva 
Badamar. Destacar que totes les captu-
res van ser retornades vives a l’aigua 
una vegada realitzada la pesada final en 
un acte més de respecte i conservació 
del medi marí. D’altra banda, aquest 
cap de setmana es celebrarà a Arenys el 
Campionat de Catalunya d’Embarcació 

va ser subcampió estatal en majors de 65 
anys i van tornar a demostrar que el tennis de 
taula badaloní té molt bona salut. També van 
participar, tot i no pujar al podi, Ramon Pons, 
Manel Dalmanu i Anton Maria Llucià.

Narcís, el principal rival per prendre la 
3a posició a la Minguella. Els de Ramon 
Pla van arribar a guanyar per 16 punts 
demostrant que arriben en bon moment 
a la promoció de permanència, però al 
final no van poder endur-se el triomf. 
Ara els de Pere Garcia han de guanyar 
dissabte a les (17:45) a Ripoll o esperar 
que el Sant Narcís perdi (dissabte 18h) a 
casa contra La Garriga.
El Círcol aconsegueix l’ascens oficiós
El Círcol es va assegurar acabar entre els 
3 primers en vèncer al Balsareny per 74 
a 63. Si guanya al Sant Quirze (dissabte 
18h) i la Seu guanya a Llefià (diumenge 

17:45) serà matemàticament equip de 
1a. Si no, haurà de fer una fase de 3rs 
que acostuma a premiar a tots els equips 
amb l’ascens. Més difícil ho té el Bada-

lonès que ha de guanyar al Balsareny 
(dissabte 19h) i esperar una derrota del 
Ripollet (diumenge a les 19h) contra el 
Balaguer.
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Fondejada on 4 pescadors badalonins 
hi participaran.
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