
Núm. 393

Exemplar gratuït

Del 17/05 al 23/05 de 2013  
 

Segueix-nos al Twitter @diaridebadalona

El Museu de Badalona obrirà les 
seves portes la ‘Nit dels Museus’

Campions
d’Europa!



Publicitat
 Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

2 Núm. 393
Del 17/05 al 23/05/2013



Reportatge
Javier Torres - redaccio@diaridebadalona.com

3Núm. 393
Del 17/05 al 23/05/2013

Festes de Llefià sense bous?
La ‘suelta de vaquillas’ és un dels actes centrals i més tradicionals de les festes del barri Sant Joan 
de Llefià; tot i el seu arrelament en el veïnat, també compta amb detractors que voldrien canviar-la
Des dels anys 80, el barri de Sant Joan 
de Llefià organitza la tradicional ‘suelta 
de vaquilles’ al Parc del Gran Sol com 
un dels actes centrals de les festes del 
veïnat. A mitjans del mes de juny (en-
guany el 15 i 16), l’associació de veïns 
improvisa una petita plaça de toros en 
un amfiteatre, on set o vuit bous petits 
van sortint en torns de 10 minuts. No-
més els majors de 18 anys tenen per-
mís per accedir a l’arena i està prohibit 
el contacte amb la cua o la cornamenta 
dels animals. A dia d’avui, el cost de 
l’esdeveniment puja fins els 6.000 eu-
ros, finançats gràcies a l’aportació dels 
organitzadors de la fira d’atraccions, a 
les rifes que es duen a terme durant les 
festes i a la publicitat d’una revista que 
l’AVV edita amb motiu de la celebració. 
El president de l’entitat veïnal, Andrés 
Padilla, explica la ‘suelta de vaquilles’ 
no s’organitza així com així, sinó que 
necessita setmanes de preparació i de 
tràmits de papers que la Generalitat ha 
d’aprovar: “Tot es desenvolupa sota es-
trictes mesures de seguretat, amb dues 
ambulàncies presents i un veterinari 
pels animals”. Cada any, quan s’apropra 
el juny, les veus detractores de les ce-
lebracions de correbous s’aixequen per 
demanar la finalització d’aquesta festa 
del barri de Llefià. Sota el paraigües 
de la plataforma Badalona Sense Bous, 

originada el passat any, una trentena 
d’entitats treballen per intentar con-
vèncer ciutadania i polítics de substi-
tuir la ‘suelta de vaquilles’ per un altre 
tipus de festa. Ja fa més d’un any que 
la coordinadora va iniciar una campanya 
de recollida de firmes contra els corre-
bous a la ciutat que avui acumula prop 
d’11.000 signatures. Des de la platafor-
ma esperaven que, tant l’any passat com 

aquest, el permís per celebrar la festa 
es votés al Ple de forma secreta. En 
tots dos casos, però, el govern local ha 
donat el vistiplau per decret. Badalona 
Sense Bous acudirà a la propera sessió 
plenària per demanar que la ‘suelta de 
vaquilles’ de l’any vinent sí sigui votada 
a l’Ajuntament, o bé que es plantegi una 
festa diferent, sempre amb el consens 
de l’associació de veïns, amb qui asse-

  Les ‘vaquillas’ 
s’organitzen des 
de fa 30 anys i 
suposen a l’AVV un 
cost de 6.000€

  L’associació 
estaria disposada 
a canviar l’acte 
per una gran festa 
finançada per 
l’Ajuntament

guren tenir bona relació i molt diàleg. 
Aquest tema, el d’anul·lar els correbous 
i muntar un altre celebració, ja el va por-
tar al darrer Ple ICV-EUiA, que afirmen 
que l’AVV estaria disposada. El govern 
local replica que els veïns no l’hi han 
expressat això i que si volen continuar 
amb els correbous, no hi ha cap proble-
ma. L’entitat veïnal, per la seva part, ex-
plica que estaria disposada a asseure’s 

L’alcalde Xavier Garcia Albiol explica 
que des del govern local no hi ha cap 
problema amb aquesta celebració. “És 
una festa molt arrelada en el barri de 
Llefià. Quan vaig assistir per primera 
vegada vaig veure que l’animal no pa-
teix cap tipus de maltractament i que ni 
tan sols se’l pot tocar”. Sent així, diu, 
mentre l’associació de veïns vulgui 
continuar fent-la, l’Ajuntament no po-
sarà problemes. Albiol assegura que 
l’AVV no li ha transmés la voluntat de 
voler canviar-la.

Diferents postures dels grups municipals

amb tots els grups polítics de la ciutat el 
proper setembre i parlar d’una alterna-
tiva. No volen cedir la seva tradicional 
celebració a canvi de res: “Les ‘vaqui-
lles’ són l’element que atrau més gent, 
agrada molt en el barri i fan venir més 
‘firants’”. Des de l’AVV esclareixen que, 
si la substitueixen, ha de ser per una 
gran festa finançada per l’Ajuntament en 
el marc de les Festes de Maig.

Pel PSC, la ‘suelta de vaquilles’ és una 
llarga tradició de Llefià. Tot i que no són 
“fervorosos partidaris” dels bous, creuen 
que no passa res per continuar celebrant 
aquesta festa un, dos o tres anys. No 
obstant, sí creuen que a la llarga s’hauria 
de substituir per un altra classe de festa, 
i quan arribi aquest moment, s’haurà de 
consensuar plenament amb el veïnat.

Convergència i Unió explica que es tracta 
d’una qüestió en la qual sempre ha deixat 
i deixarà llibertat de vot a cadascun dels 
seus membres. Consideren, però, que 
la ‘suelta de vaquillas’ de Llefià no s’han 
d’equiparar a les curses de braus, pro-
hibides a Catalunya, i lamenten que sigui 
aquesta una qüestió que “s’utilitzi política-
ment”.

ICV-EUiA considera que es tracta d’una 
festa que no respecta els drets dels 
animals i que divideix la societat i ge-
nera polèmica. “No té sentit mantenir-la 
sabent que l’AVV del Gran Sol estaria 
d’acord en deixar de celebrar la festa si 
l’Ajuntament es compromet a programar 
un espectacle cultural central de festes al 
parc del Gran Sol”. 

Govern (PP): “No hi ha cap problema” PSC: “Si es canvia, 
s’hauria de parlar i 
consensuar 100%”

CiU: “Aquesta festa 
no és una cursa de 
braus”

ICV-EUiA: “La 
festa no respecta 
els drets animals”

Foto: animanaturalis.org
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Un altre 10 de maig més, del Dimoni 
no van quedar ni les cendres. Milers de 
badalonins i badalonines es van tornar 
a donar cita i van ocupar gran part de la 
Rambla i del passeig Marítim per veure 
el tradicional i central acte de les Festes 
de Maig, que divendres passat va estar 
animat per un piromusical elaborat a base 
de cançons dels anys 90 i d’altres més 
actuals. Si vas perdre’t la Cremada i la 
vols reviure, trobaràs algunes fotografies 
de l’acte central de les festes a la nostra 
pàgina web: www.diaridebadalona.com

Milers de 
badalonins 
veuen cremar  
el Dimoni

Fa uns dies que el col·lectiu Badalona In-
dignada, que va germinar fa tot just dos 
anys amb el sorgiment popular del 15-M, 
trena una idea per congregar la reivindica-
ció ciutadana de tot el municipi. Durant els 
darrers mesos s’ha pogut comprovar que 
les entitats, moviments socials i població 
en general són capaces de coordinar-se 
per fer grans demostracions de força, com 
ho va ser la cadena humana del 3 de març. 
Arran d’aquesta observació, els Indignats 
volen donar continuïtat a aquesta energia a 
través d’una coordinació i un punt de reu-

Badalona Indignada impulsa 
una àgora ciutadana pel 25M

nió i de lluita comú. Per això han convocat 
la societat civil badalonina per construir 
una àgora ciutadana on debatre idees i 
proposar solucions a la delicada situació 
actual, sempre dins del marc municipal. Ja 
s’han mantingut algunes reunions prèvies 
per veure de quina forma es podria enfocar 
i quin és el parer global. La data fixada és 
el 25 de maig, i la gran trobada entre movi-
ments socials, polítics i d’altres agents de 
la ciutat convidats serà a la plaça de Tra-
falgar del barri de Llefià. En un escrit, els 
Indignats creuen que aquesta hauria de ser 

una jornada de “reivindicació i construc-
ció d’alternatives” amb una reflexió sobre 
cinc temes: la importància dels serveis 
públics davant el model privatitzador; la 
situació actual dels drets laborals; drets 
socials i llibertats civils; democràcia par-
ticipativa, tant en el context badaloní com 
supramunicipal, i política mediambiental 
amb qüestions tant cabdals com el model 
energètic. Els organitzadors esperen que 
això sigui només l’inici d’una “proposta 
oberta a canvis”, amb la participació “de 
tots i totes”.

  La jornada de 
debat serà a Llefià 
el dia 25 
de maig

  Els Indignats 
han convocat tota 
la societat civil i 
obren la porta a 
tothom

El deute de l’Ajuntament augmenta en 
quasi un 50% durant l’any 2012

  PSC reprova 
la gestió del PP i 
ICV-EUiA exigeix 
no pagar el deute 
il·legítim

  El PP atribueix 
la necessitat 
d’endeutar-se al 
govern anterior

Segons les dades sobre el deute que ha 
fet públiques el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, l’Ajuntament 
de Badalona ha incrementat el seu deute 
en un 45,6%, passant de 94.406.000 eu-
ros el 2011, darrer pressupost del govern 
anterior, a 137.484.000 el 2012. El PSC 
ha manifestat que aquest increment “de 
quasi el 50% trenca la tendència de la re-
ducció progressiva del deute encetada pel 
govern de l’alcalde Jordi Serra”. Segons 
les dades del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, l’Ajuntament 
de Badalona va tancar l’any 2009 amb un 
deute de 118.646.000 euros, l’any 2010 
va baixar fins els 100.411.000, l’any 2011 
va tornar a baixar fins els 94.406.000 i el 
2012, “el primer amb un pressupost del 
PP, s’ha disparat fins els 137.484.000”, han 
destacat els socialistes. El PSC afirma que 
“amb aquest increment de deute, el Con-
sistori ha pràcticament doblat la mitjana 
del ajuntaments d’Espanya situada en un 
24%. El comunicat subratlla que “el gruix 
de l’increment d’aquest deute correspon a l’ 
operació d’endeutament a llarg termini que, 
per un import de 30.843.014,18 euros, va 
ser aprovat pel Ple municipal el 15 de maig 
de 2012, amb els vots favorables dels grups 

municipals del PP i CiU”. El govern local, 
però, atribueix l’increment del deute a “ha-
ver hagut de destinar fins a 24’5 milions per 
fer front a romanents de tresoreria negatius 
corresponents a anys anteriors al 2011, una 
situació que el govern es va trobar a l’inici 
del mandat”. No obstant, el PSC assegura 
les factures anteriors a juny de 2011 “no-
més reprensenten un 1,5%” del préstec de 
30 milions. Els altres 31 milions, ha explicat 

la segona tinent d’alcalde, Maritxu Hervás, 
“corresponen als crèdits de l’ICO en el con-
text del pla del Ministeri d’Hisenda per tal 
de finançar el pagament als proveïdors”.  
També ha indicat que l’Ajuntament ha hagut 
de comptabilitzar com a deute la devolu-
ció de la participació als tributs de l’Estat. 
El grup municipal d’ICV-EUiA, que titlla la 
gestió del PP d’imprudent, reclama “una au-
ditoria transparent, que determini quina part 

d’aquest deute són interessos bancaris acu-
mulats al llarg dels anys”.Els ecosocialistes 
denuncien “la trampa de seguir beneficiant 
la banca privada”. “En el cas de Badalona 
són 35 milions d’euros públics que, enlloc 
de donar-se directament als ajuntaments, 
venen a través de la banca privada” a la qual 
s’ha rescatat amb diners públics, però que 
ara demana elevats interessos, explica la 
coalició.

La xifra passa de 94,4 milions a 137,4 milions d’euros, un creixement de 43 milions

Font: PSC

Els veïns de Badalona van evitar dimecres 
un nou desnonament. Una quarantena de 
ciutadans es va apostar a les portes del 
domicili de les persones afectades, al carrer 
Havana, al barri de La Salut, i van aconse-
guir que la comissió judicial concedís una 
pròrroga de dos mesos després de parlar i 
negociar amb la dona del matrimoni impli-
cat. Aquest cop va ser l’Associació 500x20 
la que va portar la batuta de la convoca-
tòria, plenament recolzada per la PAH de 
Badalona. No es tractava d’una execució 
hipotecària. La parella, d’uns 50 anys, porta 
en el mateix pis en règim de lloguer des de 
1998 i el propietari els va informar fa uns 
mesos que havien de desallotjar l’habitatge 

La pressió veïnal atura 
un nou desnonament al 
barri de La Salut

per poder disposar d’ell. El problema no és 
l’impagament; tot i cobrar una ajuda social 
de 290 euros, el matrimoni sempre s’ha 
mostrat disposat a abonar la mensualitat 
d’uns 300 euros. El problema és que, amb 
aquests ingressos, no troben cap altre llo-
guer assequible i, segons expliquen, els 
Serveis Socials no els hi han donat cap 
alternativa ni solució. Tant 500x20 com la 
PAH han volgut subratllar que l’acte de di-
mecres anava encaminat a guanyar temps i 
pressionar l’Ajuntament per tal de trobar una 
nova vivenda als afectats, però en cap cas a 
denunciar l’actitud del propietari, que és un 
particular i es troba en plena legitimitat per 
recuperar l’immoble.
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La pesca a les platges de Badalona està 
prohibida des del passat dimecres fins 
el 15 de setembre en els horaris com-
presos entre les 8 i les 20 hores, que és 
l’horari més habitual de bany; i entre les 
2 i les 5 hores, franja de la matinada du-
rant la qual la màquina garbelladora està 
netejant la sorra de les platges. Aquesta 
normativa està inclosa en el Pla de dis-
tribució d’usos i serveis de temporada de 
les platges i mar territorial de Badalona, 
aprovat per la Generalitat de Catalunya el 
passat mes d’abril. Cal recordar que en 
l’espai del pont del Petroli la pesca està 
prohibida durant tot l’any. 

Inici de les restriccions 
en els horaris de pesca 
a la platja de Badalona

Restriccions per animals domèstics
Per altra banda, a partir de l’1 de juny, 
quan comença oficialment la temporada 
de bany, quedarà prohibit portar animals 
de companyia a la sorra i a l’aigua de bany. 
L’excepció són els gossos d’assistència 
que acompanyen persones amb disca-
pacitat. Enguany la temporada oficial de 
bany durarà de l’1 de juny a l’1 de set-
embre. Aquests dies tant l’Ajuntament de 
Badalona com l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona estan realitzant les millores 
necessàries per posar a punt les platges, 
amb la instal·lació de nou mobiliari i el 
condicionament de l’existent. 

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest 
cap de setmana sis joves per barallar-se al 
carrer Joan XXIII de Badalona, molt a prop 
de l’estació de Metro de Artigues-Sant Adrià 
de la Línia 2, segons publicava diumenge 
l’ACN. Es tracta de sis persones que po-
drien ser integrants de la mateixa banda 
llatina, encara que la policia considera que 

Una baralla acaba amb 
sis detinguts d’una 
possible banda llatina

és massa aviat per confirmar-ho i afirma que 
encara es desconeixen els motius que han 
desencadenat la baralla. Els fets s’han sal-
dat amb el resultat d’un ferit lleu. La policia 
catalana, que va rebre l’avís de l’incident a 
les deu de la nit, els atribueix un delicte per 
baralla tumultuària. Està previst que passin 
a disposició judicial.

L’Escola de Dansa 
Marisa Yudes, premiada 
en un concurs a Rússia
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-
biol i la regidora de Cultura i Ciutadania, 
Montserrat Salgado, han rebut aquesta 
setmana al Saló de Plens de l’Ajuntament 
els estudiants de l’Escola de Dansa Marisa 
Yudes, guanyadors de diversos premis en 
el Concurs de Dansa de la ciutat d’Orel, 
a Rússia. Són un total de 7 estudiants, 6 
noies i un noi, amb edats compreses en-
tre els 18 i els 13 anys, que van obtenir a 
Orel el 1r, 2n i 3r Premi en Dansa Clàssica 

en diversos nivells, el 1r Premi en Dansa 
Folklòrica i Estilitzada, i el Premi Especial 
del Públic. L’alcalde ha reconegut la bona 
tasca efectuada per l’escola i ha felicitat 
els ballarins pels bons resultats obtinguts 
en un concurs de caire internacional. La 
directora del centre, Marisa Yudes, per la 
seva part, ha subratllat l’orgull que supo-
sen aquests resultats i el treball i esforç 
realitzats dia a dia pels joves ballarins i 
ballarines.

El Grup d’Immunologia de la Diabetis de 
l’Institut d’Investigació en Ciències de la Sa-
lut Germans Trias i Pujol ha descobert una 
nova teràpia que evita en ratolins l’aparició 
de la diabetis tipus 1, que afecta un 0,3% 
de la població. Aquest tractament, que ac-
tua com una vacuna, es basa en extreure 
del cos un tipus de cèl·lules del sistema 
immunitari anomenades dendrítiques i 
modificar-les per tal que, en ser reintro-
duïdes, frenin la destrucció de les cèl·lules 
productores d’insulina. Malgrat que és aviat 
per constatar-ho, els investigadors apunten 
que aquesta estratègia podria ser la base per 
prevenir la diabetis i altres malalties de cau-
sa autoimmunitària en humans.

Can Ruti troba 
una vacuna 
de la diabetis
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El júnior es proclama campió d’Europa

La Penya ja és a semis del 
campionat d’Espanya

Abalde designat MVP

Els verd-i-negres 
van tornar a 
enlluernar amb un 
gran joc d’equip i 
es van venjar del 
Barça amb una 
pallissa a la final

No existeix una Eurolliga d’equips júniors, 
però el Nike International Junior tourna-
ment (NIJT), que també està organitzat per 
l’Eurolliga, en fa el paper. Els verd-i-negres 
van meravellar amb el seu estil al torneig 
que es va fer a Hospitalet al gener i ara, a 
Londres amb els campions d’altres tornejos, 
ho ha  tornat a fer davant del continent. El 
conjunt dirigit per Paco Redondo i Dani Mi-
ret ha tornat a ser un equip amb majúscules, 
i amb la força del grup ha anul·lat les estre-
lles que s’ha anat trobant. Amb una defensa 
molt intel·ligent que ha acabat noquejant 
als rivals, un dia sobresortia un jugador i a 
l’endemà ho feia un altre. De fet, tot i que 
Abalde ha estat MVP i Sans ha entrat al 5 
ideal del torneig, cap jugador ha promitjat 
més de 30 minuts per partit. És la única ma-

El júnior de la Penya no ha tingut temps 
per gaudir del títol relaxadament i dilluns 
a les 3 de la matinada, va marxar de Lon-
dres per arribar a Santiago i jugar el mateix 
dilluns. De fet, el campionat d’Espanya ja 
començava diumenge, però l’organització 
va permetre ajornar el primer partit fins di-
marts. Tot i el cansament, no va tenir pro-
blemes per derrotar l’Azpeitia basc per (36 
a 72) en un partit en el que Paco Redondo 
va fer descansar a Sans i va repartir molt 

Alberto Abalde va ser designat MVP del 
torneig. L’aler gallec va ser el jugador 
que més ha destacat de l’equip campió, 
amb una mitjana de 17,75 punts i 5,75 
rebots amb un 44% en triples per 18,75 
de valoració en només 25 minuts de joc. 
A més, Abalde va ser determinant en els 
moments importants i va fer 14 punts a 
la primera part de la final contra el Barça. 
L’acompanya al 5 ideal del torneig, Agustí 
Sans. El balear, va fer un torneig de menys 
a més acabat amb dues exhibicions contra 
el Team China (31 de valoració) i contra 

nera per fer el joc que vol fer la Penya, amb 
intensitat durant els 40 minuts. A la prime-
ra jornada, el Lietuvos va ser el primer en 
tornar-se boig amb la defensa de la Penya 

(65 a 77) perdent 20 pilotes. Abalde va ser 
el millor. L’endemà, van guanyar a l’Estrella 
Roja, una de les favorites per 77 a 67 amb 
la defensa un altre cop per bandera i amb 
un Assalit espectacular (27 de valoració). 
En l’última jornada, van certificar el pas a la 
final en vèncer al Team China per 62 a 75, i 
el que va destacar va ser Sans (31 de valo-
ració). A la final els esperava el Barça, amb 
l’estrella de l’equip de Leb Or, Mario Hejon-
za. Els de Calderón havien guanyat fa dues 
setmanes a la final de Catalunya remuntant 
11 punts al tram final. Aquest cop però, la 
Penya no va donar opció i va anar per davant 
des del principi. Un parcial 15 a 2 al segon 
quart va obrir un forat definitiu que en el al-
gun moment va ser escandalós (70 a 37) per 
acabar guanyant amb solvència.

els minuts. Amb la mateixa formula, i molta 
facilitat, els verd-i-negres van guanyar els 
altres dos partits del grup contra l’Instituto 
Rosalia gallec i el Heidelberg canari. Ahir, 
es van desfer de l’EASO per 77 a 30 i es 
van classificar pels quarts de final que han 
superat avui vencent al Múrcia per 64 a 
95. Demà divendres a les 19h hores juga-
ran les semifinals contra el guanyador de 
l’Unicaja - Madrid. Si guanyen, la final serà 
el dissabte a les 12 hores. 

el Barça a la final (28). Sans ha promitjat 
10,25 punts, 4 rebots i 5,5 assistències per 
17,75 de valoració en 24 minuts de joc.

Foto: Marta Forné

Foto: Marta Forné

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

Propera Jornada

L’equip ACB rep el 
Madrid en l’últim partit 
de l’any a l’Olímpic

Rudy tornarà per primer cop a casa

Amb els èxits del júnior i l’ajornament del 
partit contra el Madrid, el primer equip de 
la Penya ha passat a un segon pla. Tampoc 
hi ha ajudat la victòria de l’Unicaja el pas-
sat diumenge, que ha deixat ja virtualment 
sense opcions als verd-i-negres. Tot i això, 
el missatge des del vestidor és d’optimisme 
ja que és conscient que l’equip està prac-
ticant el millor joc de la temporada, i que 

Tot i que ni la Penya ni el Madrid s’hi ju-
guen res, serà un partit molt especial tant 
per Rudy Fernàndez com pels aficionats de 
la Penya. L’escorta tornarà per primer cop a 
Badalona des que va marxar l’estiu del 2008 
després d’haver guanyat la Copa del Rei i 
la Uleb Cup, i de deixar una bona quantitat 
a la caixa. Des d’aquell moment, 4 tempo-
rades a l’NBA entre Portland i Denver amb 
un pas fugaç pel Madrid mentre durava el 
tancament patronal de l’NBA. En aquells 
partits que va disputar amb el Madrid, no li 
va tocar jugar contra la Penya, ni a casa, ni a 
fora. Amb el salt definitiu a Europa aquesta 
temporada, aquest moment no s’ha escapat 

 Per arriscar Per amarrar

Bases Uriz Granger i Satoransky

Alers  Toolson i Roll Nocioni i Hanga

Pivots Sekulic i Antelo Doellman i Tomic

Enhorabona RAMONIRIVALDO
Guanyador sorteig 

d’Abril: MEMEO

El consell del Supermanager 
de Badalona, Dani Miret

Col·labora:

El Joventut d’aquest estiu patirà un canvi 
de rumb. Un canvi de rumb però sense 
perdre l’essència. Si històricament la Pen-
ya ha estat un planter de jugadors formats 
a la casa, un planter de tècnics formats a 
la casa, ara toca ser planter també de di-
rectors esportius de la casa. Jordi Martí, 
fins ara director del bàsquet base verd-
i-negre, serà el substitut de Jordi Cairó. 
Ningú al club coneix millor que ell l’entitat 
perquè Jordi Martí porta 40 dels seus 41 
anys al club. Primer com a jugador, des-
prés com a entrenador i als últims anys 
a l’escola de bàsquet i al bàsquet base. 
Ningú millor que ell coneix el mercat de 
joves. Als últims anys ha portat jugadors 
com Pere Tomàs, Henk Norel, Marko To-
dorovic, Àlex Suárez, Àlex Barrera, Nacho 
Llovet, Guillem Vives, Agustí Sans, Jose 
Ignacio Nogués, Alberto Abalde... I tot 

Jordi Martí, el primer gran “fitxatge” de 
la Penya

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

això ho ha fet amb recursos molts inferiors 
per lluitar contra els grans clubs ACB i euro-
peus. És mereix l’oportunitat. S’ho ha guanyat 
a pols i té el consentiment de tots, els que 
entren i els que surten.Els representants dels 
jugadors joves també són els que tenen els 
jugadors grans pel primer equip. Ja els co-
neix. Ell més que ningú sap que l’aposta i el 
futur de la Penya continua sent apostar per 
gent de la casa i això evidentment seguirà sent 
així. La primera operació que haurà de fer és 
la renovació de Salva Maldonado. A l’ombra 
tothom ja està treballant per l’estabilitat de la 
Penya del present i del futur. Caldrà paciència 
en la nova etapa que s’iniciarà oficialment el 
30 de juny però que ja està en marxa amb 
Marcel Riera agafant el relleu de Jordi Villa-
campa. Una transició que serà feta amb seny, 
amb la complicitat i comprensió de l’afició i 
on qui ha de guanyar, sobretot, és el Joventut. 

El primer “fitxatge”, el de Jordi Martí, em 
sembla inmillorable. Felicitats i sort.

arribarà un Madrid afectat per la derrota a 
l’Eurolliga i amb el cap pensant en els Play 
Off, que comencen d’aquí a una setmana.
Amb aquests ingredients, la Penya vol ju-
gar un partit obert, intentant competir en 
tot moment per arribar a un final igualat. 
És per aquest motiu també, que tots els ju-
gadors que han parlat i també Maldonado, 
han fet una crida a l’afició per fer un bon 
comiat a la temporada. “L’afició ha estat 
present tota la temporada i ens ha donat 
una força extra” apuntava Llovet, “segur 
que voldran acomiadar l’any de la millor 
manera possible”.

tot i que el calendari l’ha retardat fins la pe-
núltima jornada. Aquesta setmana, la revista 
“Tu al Ramiro y yo a Badalona” publicava 
una enquesta digital per saber com rebrien 
a Rudy els aficionats de la Penya. Un 53% 
ha respès la opció “amb una gran ovació, 
sent conscients que era molt difícil que tor-
nés a Badalona”, acompanyada de la opció 
“aplaudiments, però sense passar-se que no 
deixa de ser un jugador del Madrid” que ha 
rebut un 12%. També hi ha opinions con-
tràries, i així la opció “xiulets, ha anat al Ma-
drid, i ara li toca aguantar-ho” ha tingut un 
17% i “bronca absoluta, si tant de la Penya 
és perquè no s’ha quedat” un 8%. Foto: ACBPhoto

Foto: ACBPhoto
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OLÍMPIC XÀTIVA
Entrenador Toni Aparicio

 CF BADALONA - HURACÁN LA PRÈVIA

42ª Jornada del Campionat de Lliga de la Segona Divisió B - Camp del Centenari - 19/05 a les 18.00 - Àrbitre: Vizuete Sánchez (col·legi andalús)

Com va passar contra l’Ontinyent fa 
dues jornades, i davant de l’Olímpic 
diumenge passat, el Badalona afronta 
un darrer partit de lliga en què tindrà 
davant un rival que encara competeix. 
I no és que el Badalona no ho faci, 
però aquestes tres últimes jornades 
han estat tràmits pels d’Albert Càma-
ra, sabedors que la permanència esta-
va assegurada i cap altre objectiu es-
tava a l’abast. Per tant, és d’entendre 

que l’equip hagi abaixat la intensitat i en 
cap cas se’ls hauria d’imputar falta de 
tensió competitiva, sinó més aviat una 
relaxació natural i comprensible. Una 
relaxació que, en qualsevol cas, no serà 
impediment perquè diumenge l’equip 
intenti tancar el curs donant la millor 
imatge possible. 
El partit és important perquè es juga al 
Centenari. I caldrà deixar el millor sabor 
de boca possible a una afició que ha 

hagut de patir molt durant el curs pels 
alts i baixos de l’equip. A més, el rival és 
el segon de la classificació, un Huracán 
molt competitiu que encara té una lleu-
gera esperança d’apujar-se a un liderat 
que actualment ocupa L’Hospitalet. No 

HURACÁN
Entrenador Nicolás Estévez

Gomis

Navarro

Fabiani

Carreño

Vidal Rubio

Villar
Tomás Amarilla

Paco

Capdevila

Tres punts per un Olímpic 
que sí els necessitava 

Estadi de La Murta
Francis Álex Sánchez

 Heras  Ferrón
Peris Gallardo
Mendoza Marcelo
Pepín Bermudo
De Val (  Denis 18’)  Borja Abenia
Rifaterra Xavi Muñoz (Jordi 62’)
Vaquero (Belda 83’)  Javi Moreno
Guirado   Abraham (Juanma 71’)
Nando Ramón  Robert (Cortés 75’)
Franch (Soldevilla 90’)   Joan Grasa

Toni Aparicio               Albert Càmara
Àrbitre: Mateo Montañés (col·legi aragonès)
GOLS: 1-0, Nando (minut 24); 2-0, Franch (minut 70); 3-0, 
Guirado (minut 77); 3-1, Gallardo (minut 86)
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OLÍMPIC                                             BADALONA
Sense res en joc, el Badalona ha afrontat les tres jornades 
finals del campionat sense la motivació necessària per su-
perar a tres rivals que sí que urgien de puntuar per acom-
plir els seus objectius. Va passar contra l’Ontinyent la set-
mana passada i també ha passat contra l’Olímpic de Xàtiva. 
Els valencians no es podien permetre cap altre resultat que 
no fos la victòria si no volien veure com el Llevant B els 
passava en la classificació i els privava d’ocupar la quarta 
posició, la darrera que permet jugar el play-off d’ascens 
a Segona. Acostumat a vèncer basant-se en una defensa 
molt ordenada i traient el màxim partit dels gols a favor, 
l’Olímpic va escabellar-se anotant tres dianes al Badalo-
na, quelcom que només havia aconseguit dues vegades 
amb anterioritat en la temporada. Els d’Albert Càmara van 
plantar cara fins on van poder, però es van veure clarament 
superats per un rival molt més motivat. Gallardo, al final, 
va fer el gol de l’honor escapulat.

CF BADALONA
Entrenador Albert Càmara

Bueno

Robert Joaquin Abraham

Xavi M. Borja Abenia

Ferrón Pelegrí Marcelo Bermudo

Marcos

Cloenda de temporada contra 
un Huracán que vol ser primer

és pas descabellat pensar en la ca-
rambola de la derrota de l’Hospi i el 
triomf de l’Huracán, perquè els pri-
mers s’enfronten a un Olímpic que ha 
de guanyar sí o sí per no esperar el 
miracle de la desfeta del Llevant B.

  Equip  PTS GF GC

 1. L’Hospitalet 79 66 28
 2. Huracán 77 51 24 
 3. Alcoià 71 55 32
 4. Olímpìc 70 41 25
 5. Llevant B 69 58 45 
 6. Nàstic Tarragona 59 52 34
 7. Sant Andreu 58 38 35
 8. Vila-Real B 54 58 52
 9. Espanyol B 52 41 42
 10. Llagostera 49 43 42
 11. Badalona 48 36 40
 12. Atlètic Balears 47 38 38
 13. Reus 46 45 53
 14. València B 45 41 55
 15. AE Prat 45 31 34
 16. Ontinyent 45 33 45
 17. Mallorca B 44 34 51
 18. Constància 41 27 39
 19. Oriola 39 29 41
 20. Yeclano 32 36 59
21. Binissalem 29 21 60

Classificació 2a B GRUP 3

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

Propera Jornada

Resultats 41a Jornada

 Olímpic 3 - Badalona  1   
 Oriola 1 - Vila-Real B 1
 València B 0 - Espanyol B 0
  Huracán 2 - Gimnàstic 0
 Ontinyent 0 - L’Hospitalet 2
 Constància 0 -  Binissalem 0
 Llagostera 0 - Mallorca B 1
 Sant Andreu 2 - Atlètic Balears 1
 Reus  2 -  Llevant B 3
                        AE Prat 1  - Yeclano 0 
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Guanyar o guanyar per ser a les 
semifinals de la Copa de la Reina

L’afició 
serà amb 
l’equip a 
SaragossaEl Sant Gabriel Femení està a tan sols 

90 minuts de superar la gran fita que 
va aconseguir fa un parell d’anys, en la 
seva estrena a la màxima divisió del fut-
bol femení estatal. Llavors, les de Pedro 
Martín es van quedar a les portes de la 
semiginal de la Copa de la Reina, men-
tre que ara les noies de Taka no volen 
deixar escapar aquesta oportunitat. Amb 
tot, d’aconseguir-ho les futbolistes de 
l’equip adrianenc hauran donat una cam-
panada de les grosses, doncs el resultat 
del passat cap de setmana en el partit 
d’anada disputat a Sant Adrià no convida 
gaire a l’optimisme. I és que diumenge 
passat, amb un Ruiz Casado ple d’una 
afició entregada a un partit decisiu, 
el conjunt gabrielista no va passar de 
l’empat a 3 contra el seu rival en aquests 
quarts, el Praínsa Zaragoza. I, el que és 
pitjor, les adrianques van perdonar dues 
avantatges de dos gols: 2-0 i 3-1. En 
aquest sentit, el Sangra va fer un gran 
primer temps i va avançar-se per partida 
doble amb gols de Gio i de Marta Villa-
grasa. Fins i tot, d’haver aprofitat més al-
tres ocasions de que va gaudir, s’hauria 
anat al descans amb més avantatge. Ara 
bé, a la represa, el conjunt aragonès va 

Poder passar a semifinals de la Copa de la 
Reina és una fita molt important per al Sant 
Gabriel i l’afició del conjunt de Sant Adrià 
ho sap. Per això, les de Taka no estaran 
soles pel partit de diumenge (12h), doncs 
un munt de seguidors  en autocar sortiran 
el mateix diumenge al matí per ser al camp 
i animar-les. Si el miracle del triomf arriba, 
les gabrielistes se les veuran contra qui 
passi de l’enfrontament entre Rayo i Bar-
ça. A l’anada a Madrid, el resultat va ser 
d’empat a 0. 

despertar i va retallar distàncies a la re-
presa. Però llavors, ni tan sols l’equip va 
notar el cop, doncs  Rocío Serrano va 
tornar a marcar i a aconseguir un bon 
resultat per a la tornada. El pitjor, però, 
no havia arribat, doncs llavors el partit 
es va trencar i això va perjudicar a les 
adrianenques, que en menys de 10 mi-
nuts van veure com el Praínsa igualava 
amb dos gols més, aconseguint un 3-3 
que ja no es mouria. Amb aquest marca-
dor, les úniques opcions per eliminar les 
aragoneses i plantar-se a les semifinals 
passen per guanyar a Saragossa, doncs 
sembla improbable que les de Sant Adrià 
empatin a més de 3 gols. Tot i la dificul-
tat de guanyar allà, les noies de Taka han 
de saber que res és impossible, doncs 
el Praínsa ha arribat a perdre fins a cinc 
partits aquest curs a casa seva, tot i que 
davant els equips més grans de la lliga, 
no pas contra els més dèbils. De fet, 
potser ja va sent hora d’aconseguir, en 
el millor moment, el que mai ha acon-
seguit fins ara el Sant Gabriel en les tres 
temporades que fa que és a l’elit del fut-
bol femení estatal: guanyar al camp del 
Praínsa, doncs fins ara ha perdut tots els 
partits allà disputats. Jose Carrera



Bàsquet comarcal
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Poliesportiu

L’Urban dóna una lliçó a l’open 
de Kyokushin Karate d’Edinburg

Els Dracs juguen la 
semifinal de la lliga

Els GAP Badalona Dracs disputaran dissabte 
a partir de les cinc de la tarda a partit únic la 
semifinal de la Lliga Nacional contra els Va-
lència Giants. La semifinal és a partit únic i 
es juga al camp de l’equip que ha quedat 
millor classificat que en aquest cas van ser 
els badalonins que van acabar dissabte la 
lliga regular en la segona posició mentre els 
València Giants van acabar tercers. Curiosa-
ment el darrer partit de la lliga va ser contra 

L’equip de competició de l’ Urban es va 
desplaçar el passat a la ciutat escocesa 

  Equip  G P

 1 Quart 25 5
 2  Montgat 23 7
 3 Santa Coloma 22 8 
 4  Salt 21 9
 5  Arenys 17 13
 6  Prat B 15 15
 7  El Masnou 15 15
 8  Sant Cugat 15 15
 9  Barberà 14 16 
 10  Natzaret 13 17
 11  UBSA 13 17
 12  Mollet B 12 18
 13  Mataró 12 18
 14  Sant Josep 11 19
 15 Blanes 6 24
16  Figueres 6 24

Classificació

D’ascens
  Quart  -  Grup Barna

 Santa Coloma  -  Roser

 Pardinyes  -  Salt

 Montgat -  Jac Sants

Descens
                                           UBSA   -  Vic    

 Igualada -  Sant Josep

Play Off

El Natzaret es salva, l’UBSA cau a la 
promoció i els de dalt no es mouen
L’última jornada de la Copa Catalunya va 
acabar de posar cadascú al seu lloc i de 
decidir el futur dels equips que faran pos-
temporada. Mentre el Montgat i el Santa 
Coloma no es van moure de la 2a i 3a po-
sició respectivament, el Natzaret va aprofi-
tar la carambola de resultats per salvar-se, 
i l’UBSA i el Sant Josep no van poder com-
plir els seus objectius. El Montgat tenia 
la 2a plaça assegurada però no depenia 
d’ell mateix per acaba líder. Si el Quart, 
que jugava a la mateixa hora, perdia a casa 
contra el Prat B, i el Montgat guanyava, li 
hagués esgarrapat. Els de Xavi Bassas te-
nien línia directe amb el partit de Girona, i 
quan van saber que no quedarien líders, 
es van deixar anar contra el Barberà i van 
encaixar un 28 a 13 definitiu. Ara se les 
veuran amb el Jac Sants amb el factor pista 
a favor. Els barcelonins, tot i que acaben de 
pujar de la 1a catalana, han completat una 
extraordinària temporada i han fet valer el 
seu joc físic de jugadors joves que fan de 
tot. El primer partit es jugarà diumenge a 
les 12:15 al Pavelló de l’Espanya Indus-
trial. 
El Santa Coloma per la seva banda tam-

bé serà als Play Off. Jugarà la primera eli-
minatòria contra el Roser, al qui ja va guan-
yar a les semifinals de la Copa Federació. 
Els de Cristian Bañuelos depenien d’ells 
mateixos, i tot i que el Blanes va posar 
més problemes dels previstos, van acon-
seguir la victòria i segellar la 3a plaça. Els 
colomencs jugaran el primer partit a casa 
el dissabte a les 19:30. Al Roser hi juga 
el badaloní Adolfo Sada, que ha completat 
una gran temporada. 
El Natzaret es salva a última hora
El Natzaret va aconseguir salvar-se en 
l’últim partit de l’última jornada de la lliga. 
Els de Vidal Sabaté, que s’han passat gaire-
bé tota la lliga en zona de promoció, en van 
sortir aprofitant la carambola de resultats. 
Havien d’evitar un empat amb el Mataró, i 
l’Arenys els va fer mitja feina guanyant-los 
per 20 punts. L’altre mitja la van completar 
el diumenge a la tarda contra el Mollet B, 
que immers en aquest embús, ja no tenia 
opcions per salvar-se. Els locals van sortir 
amb molta més gana -van atrapar 55 re-
bots, 23 ofensius- i es van endur un partit 
que van dominar d’inici a fi. 
L’UBSA fa els deures però no en té 

prou
L’UBSA havia d’evitar un empat amb el 
Natzaret, però la victòria dels badalonins 
a l’última jornada els va condemnar a fer 
postemporada per salvar-se. I això que els 
adrianencs havien fet la feina derrotant al 
Sant Cugat a domicili. Els de Xavi Castillo 
han pagat la mala segona volta a casa i ara 
ho hauran de solucionar vencent al Vic en 
un Play Off a 3 partits amb el factor camp 
a favor.
El Sant Josep no té el camp a favor
En canvi el Sant Josep ho farà amb el 
camp en contra. Tenint en compte els re-
sultats del camp de setmana, la victòria a 
El Masnou els hagués permès encarar la 
permanència jugant l’hipotètic 3r partit 
a casa, però els d’Oscar de Paula no van 
tenir prou continuitat defensiva per aturar 
El Masnou, que va fer 92 punts. Dissabte 
jugaran a Igualada a les 19h. 
Dos ascensos en altres categories
La Minguella va completar a la pista 
del Ripoll el retorn a Copa que se li 
havia escapat la setmana passada. 
També puja el Círcol, que ha acabat 
2n de la Segona Catalana.

Foto: E.R

Natzaret - Mollet B                   71-56

Arenys - Mataró                     66-46

Sant Cugat - UBSA                  66-75

Santa Coloma - Blanes 66-53

Figueres - Salt 73-80

El Masnou - Sant Josep                    91-82

Quart - Prat B                   87-75

Barberà - Montgat 76-68

Resultats 30a Jornada

d’Edimburg per disputar un open de Kyo-
kushin Karate de nivell internacional. La 

delegació de l’Urban estava formada per 
Edu Martinez, Eric Alcaraz, Alfredo Ruiz 
i Sergi López. Els dos primers van par-
ticipar en una modalitat de semi-contact 
a la qual no es permet el contacte ple, 
després de passar varies rondes els dos 
competidors de l’Urban es van trobar a 
la final i l’Eric va haver d’abandonar per 
lesió quedant l’Edu Martinez campió de 
la categoria de semi-contact. Pel que 
respecta a la categoria de contacte total 
l’Alfredo Ruiz després de dos combats 
molt durs es va classificar en la terce-
ra posició en el pes lleuger i en Sergi 
López va quedar campió del pes pesat 
desprès de guanyar tres rondes, dues de 
les quals per fora de combat.

els valencians però aquesta vegada es va ju-
gar al camp del Saler i va acabar amb empat 
a 22.  Els d’Òscar Calatayud no van donar tot 
el què es podia per reservar-se per a la semi-
final però cal dir que el seu rival va estar a un 
molt bon nivell. Si els GAP Badalona Dracs 
aconsegueixen passar a la final amb molta 
probabilitat es trobarien el seu rival històric, 
els Pioners de l’Hospitalet amb qui aquesta 
temporada ha guanyat i han perdut un partit.
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El grup T.A.3 (Teatres) porta a l’Espai Be-
túlia la setmana vinent la funció Lleonard 
i la Castellona en sessió doble: dimecres 
i dijous a les 20h. Lleonard i la Castello-
na és una adaptació escènica del capítol 
“La Castellona” de la coneguda novel·la 
de Terenci Moix El sexe dels àngels. Una 
novel·la que l’autor va dedicar a dues do-
nes que havien estat especialment impor-
tants en la seva vida: Maria Levy de Bofill 
i Maria Aurèlia Capmany. Precisament en 
el personatge de la Castellona d’aquest 
espectacle es poden copsar amb facilitat 
alguns dels trets de la Capmany dels anys 
70, amiga, mestra i consellera del jove Te-
renci Moix.

Joel Joan trasllada l’èxit de ‘El nom’ 
al Teatre Principal en sessió doble

‘El sexe dels 
àngels’ de 
Terenci Moix, a 
l’Espai Betúlia

En la tradició de les millors comèdies con-
temporànies, l’efecte papallona desenca-
dena la tempesta perfecta. Així entendrem 
que a El nom les relacions familiars, sen-
timentals i d’amistat es vegin sacsejades a 
partir d’un fet en principi tan innocent com 
triar un nom per al fill.
Després de l’èxit aconseguit a França, 
amb més de tres milions d’espectadors, 
aquesta comèdia arriba a Catalunya amb 
una versió de Jordi Galceran i en la què 
Joel Joan estrena la seva faceta de direc-
tor teatral. Protagonitzada pel propi Joel 
Joan, Lluís Villanueva, Xavi Mira, Sandra 
Monclús i Mireia Piferrer, El Nom deixa al 
descobert, sobre la taula d’un ‘plàcid’ so-
par, totes aquelles veritats que no volen ser 
escoltades, enmig d’una batalla dialèctica 
plena d’humor punyent servit amb preci-

sió. Aquesta triomfadora obra, que ha estat 
la principal aposta de temporada del Teatre 
Goya de Barcelona, arriba al Teatre Princi-

Nou videoclip 
del grup 
badaloní 
Jolly Jumper
El grup badaloní Jolly Jumper ha 
estrenat recentment el videoclip 
del tema Hotel Blues, el segon 
del seu darrer treball discogràfic, 
Girando el Mundo. El curtmetrat-
ge va ser gravat el passat mes de 
febrer per l’equip creatiu ‘OYEME!’, 
que ha col·laborat amb artistes de 
renom com Macaco, Nena Daconte 
o Lori Meyers. Durant el vídeo, els 
integratnts de la banda s’escapen 
a Àmsterdam, on viuen una peti-
ta aventura acompanyats pel seu 
Rock’n’Roll. Els Jolly Jumper van 
viure la seva autèntica posada en 
escena amb un àlbum comandat en 
la producció pel reconegut guita-
rrista Santiago Campillo: Girando 
el mundo. Pots gaudir del videoclip 
al nostre web: www.diaridebadalo-
na.com.

El popular grup britànic One Direction 
actuarà el proper 22 de maig al Pavelló 
Olímpic de Badalona. Es tracta d’un con-
cert emmarcat dins de la seva gira per 
Europa que es va iniciar a l’abril i fina-
litzarà a finals d’aquest mateix mes. Les 
actuacions a l’estadi badaloní i una altra a 
Madrid seran els seus dos únics concerts 
a l’estat espanyol. El quintet de joves que 
va trobar la fama al programa britànic The 
X Factor presenta en la gira de primavera 

el seu segon disc, Take me home, que ja 
s’ha convertit en tot un fenomen musical i 
que compta amb col·laboracions estelars, 
com Britney Spears o Christina Aguilera. 
El primer single de l’àlbum, Live While 
We’re Young, es va estrenar el passat 20 
de setembre i les reserves anticipades del 
tema el van convertir en la cançó de pre-
venda més ràpida de la història, cosa que 
la va situar en el número 1 en més de 50 
països, incloent Espanya.

Badalona es prepara per 
rebre els ‘One Direction’

pal de Badalona en el marc de les Festes 
de Maig 2013. I en sessió doble: dissabte 
a les 21h i diumenge, a partir de les 19.

La ‘Nit dels Museus’ tornarà a inundar 
Barcelona i la seva àrea metropolitana de 
cultura la nit de dissabte. Es tracta d’una 
iniciativa promoguda pel Consell d’Europa 
en la que participen fins a 40 països. A 
Barcelona, enguany s’hi sumen 62 centres 
artístics, dividits en sis zones diferents, que 
oferiran múltiples activitats, exposicions, 
concerts i tallers, tot de forma gratuïta. Al 
Museu de Badalona es podran visitar en 
horari nocturn (de 19 a 1h) les Termes i el 
Decumanus, la Casa dels Dofins i el Jardí 
de Quint Licini, al compàs de la música in-
terpretada per alumnes del Conservatori de 
Badalona i de la poesia eròtica i amorosa 

Badalona, amb la Nit 
dels Museus de BCN

d’autors llatins, recitada per Odile Arqué 
i Marçal Font. Es podrà visitar, també en 
horari nocturn, l’exposició El sexe a l’època 
romana. Al subsòl del Museu de Badalona 
s’hi conserven 3.400 m2 de restes de la 
ciutat romana de Baetulo, un conjunt ex-
cepcional tant per l’extensió que té com per 
l’espectacularitat d’alguns elements i la seva 
innovadora museografia. Aquest any, com a 
novetat, es podrà participar en un concurs 
a través de Twitter i Instagram, mitjançant 
l’aplicació oficial pel mòbil. Tanmateix, es 
podrà seguir l’actualitat de l’esdeveniment 
amb el hashtag #bcnesmuseu. Més info a 
http://www.bcn.cat/lanitdelsmuseus.
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