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La Generalitat tira enrere una permuta 
entre l’Ajuntament i una immobiliària

  Territori no hi 
veu interès públic 
i obliga a corregir 
12 aspectes del 
projecte

  L’oposició creu 
que es tracta d’un 
‘pelotazo’ que 
beneficia al privat

Fa més d’un any, el govern badaloní i 
Eurostanding, SA, promotora del Parc 
Empresarial Grandland Badalona Sud, 
van començar a trenar un conveni per 
intercanviar uns terrenys. La idea era 
crear 23.000 metres quadrats de sòl in-
dustrial municipal a Les Guixeres amb 
l’objectiu de permutar-lo per uns terrenys 
de la companyia, equivalents en exten-
sió, en la zona de Can Ruti. L’Ajuntament 
argumentava i argumenta l’operació en 
tres pilars clau: construir  naus per fo-
mentar la captació de negoci i ocupació; 
tenir la possibilitat d’augmentar el con-
junt d’equipaments vinculats a Can Ruti 
i preservar els espais agroforestals de la 
Serralada de Marina. Tant al gener com 
al juny, quan la permuta va arribar al Ple 
municipal, PSC i ICV-EUiA no van veure 
amb bons ulls la proposta i es mostraven 
molt crítics. La idea clara que coincidien 
en transmetre era que l’Ajuntament surt 
perdent amb l’intercanvi i només Euros-
tanding surt beneficiada. L’aprovació pro-
visional del pla va tirar endavant amb el 
suport de CiU, que indicà que seria la Ge-
neralitat qui havia de donar el vistiplau. 
Pràcticament un any després, la conse-
lleria de Territori i Sostenibilitat ha tirat 

enrere l’operació i obliga a l’Ajuntament 
a refer el pla amb un 12 prescripcions, 
l’absència de les quals fa inviable el 
projecte ara per ara. D’entre les deman-
des de la Generalitat, la primera i més 
destacada és que s’acrediti “degudament 
l’interès públic” de l’operació; també 
recorda que Badalona s’ha de quedar 
amb el 10% de l’aprofitament urbanístic 
i exigeix major concreció i justificació 
d’alguns aspectes. L’oposició manté ara 

que l’informe del govern autonòmic els 
hi ha donat la raó. “Serà difícil justificar 
l’interès públic i que això es materialitzi; 
els terrenys de Les Guixeres estan valo-
rats en 10 milions aproximadament, i els 
d’Eurostanding molt per sota.”, manifesta 
el líder del PSC, Jordi Serra. El socialista 
creu que es tracta d’un “punt estratègic 
molt aprofitable”, que l’Administració lo-
cal podria subhastar per treure’n un bon 
rèdit econòmic. El regidor d’ICV-EUiA, 

Àlex Mañas, des del primer moment, ha 
qualificat l’operació de “pelotazo’ urba-
nístico”. Des del govern municipal in-
diquen que aquesta “no és una situació 
inusual, sinó que sol passar a la pràctica 
totalitat dels expedients que s’envien per 
part de qualsevol ajuntament”. La regi-
doria d’Urbanisme esclareix que ja s’està 
modificant el projecte amb les prescrip-
cions assenyalades i “no preveu que hi 
hagi cap dificultat” més. 

L’operació urbanística pretén cedir a l’empresa uns terrenys estratègics a Les Guixeres
El diputat de CiU al Parlament i líder del 
grup municipal a Badalona, Ferran Falcó, 
va mantenir dimecres davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), 
on va declarar per la seva presumpta im-
plicació en el ‘cas Adigsa’, la mateixa pos-
tura que ha mostrat des de 2006: insisteix 
en què el seu càrrec no tenia “capacitat 
executiva” i assegura desconèixer qualse-
vol contractació presumptament irregular 
que algú de l’ens públic pogués haver 
fet llavors. El regidor badaloní considera 
que tot ha quedat més clar i espera que 
la Justícia dilueixi aviat qualsevol dubte 
que pugui haver sobre la seva persona, 
després de set anys imputat esperant a 
declarar per segon cop.

Falcó manté 
que no tenia 
poder executiu 
a Adigsa 
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La lluita incessable contra ‘Goliat’
En els darrers anys, milers de persones s’han vist atrapades per les preferents; a Badalona i Santa 
Coloma, Estafa Banca agrupa més de 250 afectats que lluiten a diari per recuperar els seus diners 
“Imagina’t que portes tota la vida estal-
viant i al final arriba algú i et treu els 
diners”. Aquest és el reflex de la situa-
ció que viuen molts afectats per les par-
ticipacions preferents, uns productes 
financers d’alt risc que molts bancs van 
començar a vendre abans de la crisi, 
sobretot entre població d’avançada 
edat, de forma “indeguda”, bàsicament 
pel desconeixement i falta d’informació 
dels compradors, que ara tenen atrapats 
els seus estalvis i es consideren esta-
fats.
S’estima que, a Badalona, el nombre 
d’afectats arriba a unes 9.000 persones, 
amb una mitjana de 30.000 euros inver-
tits per cadascuna d’elles –i, en la ma-
joria de casos, no recuperats-, segons 
explica l’associació que conglomera 
les ‘víctimes’ locals d’aquesta operació 
financera. Es tracta de la Plataforma 
Estafa Banca Badalona-Santa Coloma, 
un moviment social que realitza les fun-
cions d’interlocutor entre els ciutadans 
i les entitats bancàries i les autoritats. 
A dia d’avui, aquesta coordinadora està 
integrada per uns 250 afectats i afec-
tades, la gran majoria amb edats que 
ronden els 65 anys i 103 dels quals són 
badalonins.  El col·lectiu va néixer fa 
més de dos anys i el node local, a l’estiu 
de 2011, impulsat per un petit grup de 
persones que veien impotents com els 
seus respectius bancs retenien els seus 

  La plataforma 
estima que el 
número d’afectats 
a Badalona podria 
arribar als 9.000

  “Al principi els 
bancs no ens feien 
cas; no esperaven 
que gent tan gran 
batallés tant”

La feina de molts membres de la platafor-
ma no desmereix cap tipus de reconeixe-
ment i adjectius enaltidors. Tot i així, un 
d’ells va aconseguir cridar l’atenció de 
molts ciutadans i mitjans de comunica-
ció per la contundència del seu acte. Fa 
unes setmanes, un veí de Badalona afec-
tat per les participacions preferents es va 
encadenar durant dos dies a les portes 
de la seu central de Catalunya Banc, 
situada a la Via Laietana de Barcelona. 
Ismael Lara, de 67 anys, i el seu gos 

Una plataforma amb el seu 
particular ‘David’ mediàtic  

es van apostar a l’entrada de l’entitat 
bancària amb pancartes i cadenes per 
reclamar els prop de 140.000 euros 
que ell i la seva dona van invertir en 
aquests productes financers d’alt risc 
sense que ningú els avisés dels perills 
que a tantes famílies espanyoles han 
acabat perjudicant. Durant els dies de 
combat silenciós, Ismael va rebre el 
recolzament de molta gent. Un combat 
silenciós que va servir per fer visible 
una tasca titànica i persistent.

Treball i pressió constants
La tasca de l’associació és constant. 
Desenes i desenes d’afectats protesten 
setmanalment a les portes dels ajunta-
ments de Badalona – dijous a la tarda- i 
Santa Coloma –dimecres-. És allà on 
tothom pot apropar-se per inscriure’s a 
la plataforma si vol donar un cop de mà 
o rebre assessorament i ajuda directa 
per intentar recuperar els seus diners. 
Els membres d’Estafa Banca es reunei-
xen habitualment amb els cap de zona 
de les entitats amb més afectats, Bankia, 

CatalunyaBank i Caixa Bank, per fer pressió 
i intentar solucionar cada cas. És una fita 
que no acostuma a ser fàcil i que necessita 
una gran organització i precisió administra-
tiva; tot i així, quasi un 20% dels membres 
badalonins de la plataforma ha recuperat ja 
pràcticament el 100% dels seus estalvis.
“No s’esperaven que gent tan gran lluités 
tant”. La seva constància, coordinació i or-
dre els ha valgut per guanyar-se el respecte 
dels bancs. “Abans reien; ara s’asseuen a 
negociar amb nosaltres periòdicament”. 
També el respecte de l’administració. Afir-

men tenir una bona relació amb els 
governs de Badalona i Santa Coloma, 
amb els quals intenten arribar a acords 
com ara disposar d’un advocat munici-
pal que assessori els afectats, o crear 
comissions per anar a protestar al Par-
lament. “Cal augmentar la pressió sobre 
les entitats bancàries i els polítics han de 
donar un pas endavant. Ja hem avisat: a 
partir del dia 4 de juny, si no comencen 
a arribar solucions ràpides i eficaces per 
tots nosaltres, les nostres accions seran 
més contundents”.

Foto: Aitor Sáez

estalvis i que no podien continuar fent 
la guerra pel seu compte. Poc a poc, el 
moviment es va anar donant a conèixer, 
gràcies, entre d’altres coses, a les xe-
rrades organitzades a les associacions 
de veïns de la ciutat. Tot i que el crei-
xement del nombre d’integrants ha estat 
exponencial els darrers mesos, adme-
ten que encara hi ha moltes persones a 
les quals els fa vergonya confessar que 
estan atrapats pel mateix problema, i 
d’altres que prefereixen afrontar-ho de 
forma individual.
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Les AMPA de les escoles públiques de 
Primària de la zona 4 de Badalona, Pro-
grés, Gitanjali, Ventós Mir i Jungfrau, 
porten setmanes denunciant públicament 
que hi havia alumnes en perill de quedar-
se sense plaça per accedir als instituts 
adscrits de la seva àrea. Les dades de la 
preincripció deixaven fora de La Llauna i 
el Badalona VII (B7), els dos centres de 
referència, una vintena d’estudiants que 
enguany han de començar l’ESO. Els pa-
res i mares han reprovat la falta de pre-
visió del Departament d’Ensenyament i, 
finalment, semblen haver aconseguit una 
solució. Durant una reunió mantinguda 
la setmana passada, els responsables 
territorials de la Generalitat en aquest 

La ràtio de La Llauna i el 
B7 s’apujarà per cobrir 
la necessitat de la zona

àmbit van argumentar que la fluctuació 
demogràfica ha trastocat les previsions, 
però que cap nen o nena es quedarà sen-
se plaça. La solució, segons van exposar 
als pares i mares, passa per augmentar 
la ràtio fins a 32 alumnes per classe a La 
Llauna i al B7. Tanmateix, van explicar que 
s’afegeix una línia al IES Eugeni d’Ors, que 
el nombre de repetidors sempre acostu-
ma anar a la baixa quant a les previsions 
i que, amb això, es guanyaran prop de 
46 places a tota la ciutat. El compromís 
d’Ensenyament, asseguren les AMPA, es 
tractar particularment el cas de les famílies 
d’aquesta vintena d’estudiants afectats per 
la falta de places per tal que no es quedin 
fora de la seva zona d’adscripció.

Tres treballadors en vaga de fam per 
reclamar quasi un any d’impagament
Tres treballadors de l’empresa badalonina 
Comroc 2006 SL, situada al barri de Coll i 
Pujol, van encetar dimarts una vaga de fam 
a les portes de la fàbrica per reclamar tots 
els impagaments que han acumulat al llarg 
del darrer any. Durant sis anys, expliquen, 
han estat treballant en condicions fraudu-

lentes com autònoms; l’estiu passat van 
interposar una denúncia i els jutjats els hi 
van donar la raó aquest mateix desembre. 
O la direcció els hi pagava o els tornaven a 
contractar dins la legalitat i en condicions 
òptimes. L’empresa els va contractar i han 
estat treballant fins fa uns dies. El problema? 

El PSC badaloní lliura 300 quilos de 
productes al Banc d’Aliments
El Partit dels Socialistes va iniciar el 
passat mes d’abril una campanya de re-
collida d’aliments entre els seus militants 
i simpatitzants que ha culminat aquesta 
setmana amb l’entrega de 300 quilos de 
productes al Banc d’Aliments de Bada-
lona. En paraules del primer secretari 

socialista, Àlex Pastor, “l’objectiu polític 
i social del PSC és estar al costat de les 
persones defensant el dret a l’estat del be-
nestar, és per això que davant les dificul-
tats del banc d’aliments per arribar a totes 
les famílies necessitades de Badalona”. 
En concret, s’han lliurat 210 quilos de 

menjar i 100 litres de llet. Per tal de donar 
continuïtat a la iniciativa, i Àlex Pastor ha 
explicat que el PSC badaloní ha “decidit 
establir un punt permanent de recollida 
d’aliments” al seu local, on tothom podrà 
aportar i col·laborar, al igual que en els 
actes polítics.

Que des de juliol passat només han cobrat 
1.700 euros, abonats el febrer. Han tornat a 
denunciar i ara la Justícia obliga l’empresa a 
pagar tot el que deu als tres homes i les co-
rresponents indemnitzacions. Ells expliquen 
que el propietari els ha dit ben clar que no 
els pagarà i davant una situació límit han de-
cidit plantar-se en la porta fins que aguantin. 
Dos de les tres famílies, en no poder pagar 
el lloguer de casa, van ser desnonades 
i viuen totes tres en un mateix domicili. 
D’aquí unes setmanes, però, també seran 
desnonats d’aquesta vivenda. Lamenten no 
estar rebent ajuda d’Ajuntament o sindicats 
i veuen que se’ls hi acaba el temps abans 
de quedar-se al carrer. Els responsables de 
l’empresa han preferit no fer declaracions al 
respecte. Segons afirma TeleB, la compan-
yia està en concurs de creditors.
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La comunitat educativa 
de Badalona surt al 
carrer contra la LOMCE
Una setmana més la comunitat educativa 
badalonina ha sortit al carrer per mos-
trar el seu rebuig a la LOMCE, aprovada 
divendres passat i que titllen de “llei re-
trògrada, franquista o antidemocràtica”, 
entre d’altres qualificatius amb signifi-
cats gens positius. Desenes de famílies 
i docents de les escoles públiques de 
Badalona es van concentrar la tarda de 
divendres a la plaça de la Vila. Una cas-
solada davant l’ajuntament va ser l’inici 
d’una protesta que va recórrer el carrer 
Francesc Layret al ritme dels timbals de 
la Colla Pugui Pugui de l’Escola Salvador 

Prop de 30 entitats participaran 
a l’àgora ciutadana del 25M
Una jornada de gairebé 12 hores per 
consolidar llaços de treball entre les di-
ferents entitats i moviments socials de la 
ciutat. Aquest és l’objectiu de la jornada 
Àgora Ciutadana Badalona, programa-
da per aquest dissabte, 25 de maig, a la 
plaça de Trafalgar. L’esdeveniment comp-
tarà amb la presència de quasi una tren-
tena d’associacions de diferents àmbits, 
celebració de xerrades, un dinar popular 
i concerts. La jornada s’iniciarà amb el 

Espriu en direcció a la seu del PP Badalo-
na, a l’avinguda President Companys. El 
local ‘popular’ va ser, un cop més, blanc 
de queixes, penjada de pancartes i, en 
aquest cas en particular, dels “missatges 
grocs sobre la LOMCE”: cartolines gro-
gues amb consignes i dibuixos de nens, 
pares i professors. Des Badalona Es Mou, 
coordinadora que agrupa bona part de la 
comunitat educativa de la ciutat, es ne-
guen a acatar la nova llei i asseguren que 
continuaran “sent ben visibles i fent tant 
de soroll com calgui” fins que retirin la 
retirin.

muntatge del dispositiu a les 08:30 del 
matí. Tot i que no serà fins a les 10:30 quan 
comencin les activitats. Les presentacions 
de les diferents entitats i l’explicació dels 
objectius de l’Àgora donaran el tret de sor-
tida a una jornada de treball. Durant tot el 
matí, diferents grups reflexionaran sobre la 
situació i la importància dels serveis pú-
blics, els drets laborals, drets socials, la 
possibilitat d’una democràcia participativa, 
així com els seus mecanismes, i sobre po-

lítica mediambiental, abandonada mediàti-
cament degut a la situació de depressió 
econòmica. Uns debats que es podran se-
guir per Internet via streaming. I cap a les 
14 hores es celebrarà un dinar d’entitats. A 
primera hora de la tarda, havent-hi deba-
tut les propostes, s’establirà un programa 
mínim local d’actuació per a treballar con-
juntament, a més de definir l’estructura de 
comunicació entre les diferents entitats de 
la ciutat. 

Una família acusa Can Ruti de no 
haver ingressat la seva filla malalta
Una família del barri de Llefià ha viscut 
aquestes darrers mesos un desencís amb 
el tractament rebut per part de la sanitat 
pública. La filla, de 26 anys, pateix des 
dels 12 anys una anorèxia nerviosa severa. 
Fa unes setmanes va ser atesa a la Uni-
tat de Psiquiatria de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol, que va confirmar, segons 
diuen els protagonistes, el diagnòstic de 
descompensació molt greu i la necessitat 
d’hospitalització. Tot i així, i tal i com expli-
ca EUiA Badalona a través d’un comunicat, 
la noia va ser remesa a consultes externes 
en no disposar-se de llit hospitalari en 

aquesta secció del centre. Els pares, preo-
cupats, van ingressar la seva filla el passat 
abril a l’Institut de Trastorns Alimentaris 
(ITA), entitat privada que té concert amb el 
CatSalut, i on ella havia estat tractada anys 
enrere.  El centre, especialitzat en aquest 
tipus de malalties, ha presentat una factura 
per valor de 4.500€/mes, una xifra de la 
qual no disposa la família. És per això que 
han traslladat aquest requeriment econò-
mic a l’ens públic de sanitat, que havia 
omès “la deguda atenció mèdica”. Segons 
expliquen EUiA i els badalonins afectats, 
el CatSalut es nega a satisfer el deute. La 

família acaba de presentar demanda legal 
als tribunals contra aquesta actuació. Des 
de l’Hospital de Can Ruti asseguren que 
l’actuació va ser en tot moment “correcta 
i diligent” i que es va considerar, per cri-
teris clínics i no pas de disponibilitat de 
recursos assistencials, que no era indicat 
ingressar la pacient. Així mateix, al·leguen 
que anar al centre ITA va ser decisió de la 
família i rebutgen responsabilitzar-se de la 
derivació. També han volgut remarcar que 
actualment no hi ha llista d’espera a la uni-
tat de Trastorns de l’Alimentació i que, per 
tant, sí que existeix disponibilitat de llits.

Foto: BDN Es Mou



Una generació d’Or (95-96)

Felicita aquesta generació
Campionat d’Espanya 
Infantil 2009

Torneig de L’Hospitalet 2013 NIJT Londres 2013

Minicopa 2009
Foto: ACB Photo

Foto: Charly Mula - EFEDOS



Una generació d’Or (95-96)

Campionat d’Espanya 
Cadet 2011

Campionat d’Espanya 
Júnior 2013

Foto: Penya

Foto: Penya

Foto: Euroleague

Foto: Marta Forné
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Rendits a aquest equip
 “És molt díficil 

arribar-hi i encara 
més guanyar-lo. 
Cal estar-ne 
orgullosos”
Pere Tomàs

 “Tot i que no 
treballem per 
guanyar campionats 
ens mereixíem un 
premi així”
Pere Tomàs

 “Quan l’Agustí 
(Sans) va aixecar la 
copa se’m va caure 
una llàgrima.”
Àlex Suàrez 

 “En Rudy, en 
Pau o en Pere 
no ho havien 
aconseguit. S’ha 
de valorar molt”
Albert Ventura 

 “Ens han tret 
l’espina dels que 
ens vam quedar 
pel camí. Estic 
molt orgullós 
d’aquest equip i 
d’aquest club”
Guillem Vives 

 “La victòria del 
júnior representa 
la feina del club 
els últims anys”
Nacho Llovet

 “No és fàcil 
guanyar-lo i la 
temporada que 
han fet ha estat 
excel·lent”
Àlex Barrera 

 “Dono molt de 
valor a guanyar 2 
títols en 7 dies”
Salva Maldonado
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24 anys de l’últim campionat d’Espanya
Feia gairebé un quart de segle que la Pen-
ya, una de les pedreres més prolífiques del 
bàsquet ACB, no guanyava el campionat 
d’Espanya júnior. L’últim triomf va ser l’any 

fer carrera al bàsquet professional com Fe-
rry López, Tomàs Jofresa, Dani Pérez, An-
tonio Medianero, Juanan Morales o Carles 
Ruf. Aquella victòria del 89 completava un 
altre triplet històric. Campions d’Espanya 3 
cops seguits: el 87, el 88 i el 89. Per Pe-
dro Martínez “la Penya es mereixia tornar 
a guanyar-lo perquè han passat jugadors 
de molt de nivell” però recorda que “no 
ha estat el principal objectiu del club, sinó 
formar jugadors, i que d’haver-ho plantejat 
per guanyar campionats, en tindrien més”. 
Sobre si té més mèrit el que va aconseguir 
una generació o altre diu que “és un error 
comparar generacions” però afirma que 
“tècnicament aquesta és molt millor”.

1989 a la pista del Sant Josep de Badalona 
contra el Cai Saragossa. Aquell equip, amb 
Pedro Martínez i Salva Maldonado a la 
banqueta, comptava amb jugadors que van 

Foto: Penya

Triplet històric del júnior
El júnior del Fiatc Joventut va completar un 
triplet històric amb la victòria al campionat 
d’Espanya. Ho va fer només 7 dies després 
de guanyar el Nike International Júnior 
Tourmament, l’equivalent a l’Eurolliga 
júnior, i en la mateixa temporada que ha 
guanyat el torneig júnior de l’Hospitalet. 
D’aquesta manera s’ha endut les 3 compe-
ticions més importants que podia disputar i 
es disputa el títol honorífic de millor júnior 
de la història amb el del final dels anys 80, 
que va guanyar 3 campionats d’Espanya 
seguits amb una sèrie de jugadors que 
han acabat fent carrera a l’ACB, entrenats 
per Pedro Martínez i Salva Maldonado.  
La victòria al campionat d’Espanya signifi-
ca tornar a posar la Penya al seu lloc. Feia 
24 anys que no es guanyava en aquesta 
categoria, i els nois de Paco Redondo 
i Dani Miret, ho van aconseguir amb el 
segell verd-i-negre: defensa i contraatac. 
Com vam explicar la setmana passada, van 
arribar sense massa problemes a les semi-
finals, guanyant als seus rivals sempre per 
més de 10 punts. Llavors es van trobar el 
Real Madrid, el rival a la final del torneig 
d’Hospitalet. Els blancs disposaven de 

Foto: Marta Forné

molt de poder físic per dins, però la Penya 
va ser capaç de contrarestar-lo amb una 
esforç extraordinari per deixar-los en no-
més 45 punts (60 a 45). A la final el rival 
seria el Barça, el mateix que 7 dies enrere 
a Londres, que dues setmanes enrere a la 
final de Catalunya, amb el que s’ha enfron-
tat 8 cops aquesta temporada, i el gran 
adversari d’aquesta generació. En un partit 

molt igualat, la Penya sempre va dur la ini-
ciativa i tot i l’empenta final del Barça, els 
verd-i-negres van tancar el partit des del 
darrere (60 a 61). Gerard Gomila va ser es-
collit MVP de la final amb 12 punts i 17 de 
valoració. El tècnic Paco Redondo, va voler 
destacar que aquesta generació “ha acostat 
la categoria júnior on pertoca” i que hi ha 
“una certa tristesa perquè això s’acaba”.
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El Fiatc Joventut ha de prendre aquesta 
setmana decisions molt importants. De-
cisions que marcaran el futur més im-
mediat. La Penya ha de decidir qui és el 
tècnic del nou cicle que comença el club 
verd-i-negre i on, ja ha quedat clar, que 
amb patiment o no serà fer una aposta 
cega per la gent de la casa. Pel planter. 
Si per mi fos renovaria automàticament a 
Salva Maldonado. És un entrenador que 
dóna estabilitat, que aporta criteri, que té 
coneixement, que va de cara, que és fi-
del, sincer i sobretot sap de bàsquet i sap 
gestionar un equip. En treu un suc increï-
ble i de jugadors que porten 10 anys a 
la lliga, ell és capaç de fer que facin la 
seva millor temporada de la història com 
ha passat amb Albert Oliver. Ho tinc molt 
clar. Però també tinc clar que si alguna 
cosa és Maldonado és conseqüent i fidel 
als seus principis. Si una cosa no la veu 
clara no la farà encara que hagi d’estar 

El millor “fitxatge” és Salva Maldonado

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

un any en blanc. O un dia, perquè com ha 
entrenat, més d’un club (com el Fuenlabrada) 
el voldrà. La retallada que volen fer i el fet de 
no poder mantenir els ajudants poden ser 
decisius. Al Salva penso que des de la Pen-
ya només se li pot dir: Gràcies. Si finalment 
Salva no continués, la meva aposta seria 
Jaume Ponsarnau, un tècnic que té els ma-
teixos valors humans que Maldonado i que 

encaixaria amb el perfil que vol la Penya. 
D’altra banda, i parlant de tècnics, em sap 
molt greu que Joan Rallo, un entrenador 
de referència del bàsquet base de la Pen-
ya, posi el punt i final a la seva vinculació 
al Joventut. Perquè és molt bo i a banda 
de coneixements té dues coses que cos-
ten de trobar: li apassiona el bàsquet i és 
de la Penya com ningú.

Granger (7), Kuric (16), Kirksay (6), Clark 
(18), Barnes (2) -cinc inicial- Fisher (-), 
Fernàndez (6), Gabriel (16), Vicedo (-), 
Guerra (-), Birzuela (-), Nogueira (4).
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Oliver (6), Quezada (7), Pere (6), Llovet 
(11), Savané (9) -cinc inicial- Ehambe 
(21), Trias (11), Fisher (26), Barrera (-), 
Suarez (11), Kuzmic (2), Ventura (2).

FIATC JOVENTUT 

75

ESTUDUANTES

La Penya tanca l’any 
amb una pallissa

La Penya va acabar la temporada amb el mi-
llor regust de boca possible. En un partit en 
que tant el Fiatc Joventut com l’Estudiantes 
no es jugaven res més que quedar 11é per 
davant de l’altre, els verd-i-negres van te-
nir més ganes de guanyar, i sobretot, més 
encert. Tocats per una vareta, van batre el 
rècord històric de triples a la lliga ACB (20) 
i ho van fer amb un percentatge d’escàndol: 

57%. L’encert va marcar el guió del partit. 
Del 10 a 6 inicial pels col·legials, la Penya 
ja va respondre amb un 0 a 9 des de la línia 
de 3 i va anar ampliant la diferència triple 
rere triple. A la mitja part, ja en duien 12 i 
guanyaven per 17 punts. Lluny de lluitar pel 
partit, l’Estudiantes es va deixar anar i als 
últims minuts, la Penya va buscar descara-
dament el rècord. Un triple d’Ehambe a falta 
de poc més d’un minut el va empatar, i un de 
Suàrez i un de Fisher el va superar i fer més 
difícil de batre.

Classificació final

  Equip  G P

 1 Real Madrid 30 4
 2  Baskonia 25 9
 3 Barça 23 11
 4  València 22 12
 5  Cai 21 13
 6  Bilbao 19 15
 7  Gran Canària 19 15
 8  Obradoiro 18 16
 9  Unicaja 18 16
 10  Canàries 17 17
 11  Fiatc Joventut 16 18
 12  Estudiantes 15 19
 13  Múrcia 13 21
 14  Fuenlabrada 12 22
 15 Cajasol 12 22
16  Valladolid 12 22
 17  GBC 8 26
 18    Manresa 6 28

Rècord de triples a la 
història de la lliga ACB
La Penya va tornar a batre el rècord de 
triples de la història de l’ACB. Ho va fer 
per primer cop a la temporada 07/08, en 
el partit després de guanyar la Uleb Cup, 
quan en va fer 18 contra el Real Madrid. 
El Fuenlabrada i el Barça van aconseguir 
igualar-lo, i només dues setmanes després 
de que ho fessin els blaugranes, la Penya 
el va tornar a batre fent-ne 19 en un partit 
de la temporada 08/09 contra el Múrcia 
que va acabar en pròrroga. Llavors va can-
viar la distància de la línia de 3 del 6,25 
al 6,75, i sempre que es preguntava pel 

rècord de triples, s’havia de respondre que 
la Penya tenia el de la distància antiga amb 
19 encerts i el Madrid i el Manresa el de la 
nova amb 18. Els propis verd-i-negres, el 
fins la jornada 33 pitjor equip en triples de 
la competició, va tornar a ser l’encarregat 
de tancar la discussió amb un nou rècord 
històric (20 triples). A més, ho va fer en 35 
intents amb un percentatge increïble: 57%. 
A la mitja part, els de Maldonado en duien 
12 i al tram final, conscients que eren a 
prop del rècord, el van buscar. Fisher (7 de 
11) va ser el més encertat.

Col·labora:
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Foto: ACBPhoto /A. Martín

“Enhorabona Fanloman! 
ets el campió de la 1a 
lliga privada del Diari de 
Badalona”. 

Els altres guanyadors poseu-vos en 
contacte amb redaccio@diarideba-
dalona.com abans del 30 de juny: 
Carlos94, Pelos, Markotes BDN i 
Doctorpichardo
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  Equip  PTS GF GC

 1. L’Hospitalet 80 66 28
 2. Huracán 80 52 24 
 3. Llevant B 72 60 46
 4. Alcoià 72 56 33
 5. Olímpic 71 41 25 
 6. Nàstic Tarragona 60 53 35
 7. Sant Andreu 58 39 37
 8. Espanyol B 55 44 42
 9. Vila-Real B 54 50 57
 10. Llagostera 50 45 44
 11. Atlètic Balears 48 40 40
 12. AE Prat 48 36 35
 13. Badalona 48 36 41
 14. Reus 46 46 56
 15. Ontinyent 46 34 46
 16. València B 45 41 55
 17. Constància 44 29 39
 18. Mallorca B 44 34 53
 19. Oriola 39 29 44
 20. Yeclano 35 39 60
21. Binissalem 30 22 61

Classificació Final

Clausura del curs amb 
una derrota esperada

L’Hospi se la 
jugarà contra 
el Tenerife 

Camp del Centenari
Marcos Paco

 Ferrón Pomares (García 62’)
Pablo Gallardo Julià (Morgado 46’)
Marcelo San Julián
Pelegrí Alexis
Javi Moreno  Capdevila
Xavi Muñoz Omar

 Cortés (Jordi 71’) Amarilla
Robert (Juanma 62’)  Akapo
Abraham   Fabiani (Carreño 53’)
Joan Grasa  Salero

Albert Càmara Nicolás Estévez
Àrbitre: Vizuete Sánchez (col·legi andalús)
GOLS: 0-1, San Julián (minut 55)
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BADALONA  HURACÁN
rebombori de conjectures i càbales, el 
Badalona afrontava un partit intrans-
cendent, en què només lluitava per de-
mostrar professionalitat i respecte a la 
resta d’equips implicats i en què mirava 
d’oferir una imatge respectable davant 
l’afició en el que era el darrer partit del 
curs. 
Però la diferència de motivació va mar-
car el dominador i, finalment, el vence-
dor. L’Huracán va intentar-ho més i va 
trobar premi a la insistència al minut 
55, quan San Julián a la sortida d’un 
córner va convertir el 0-1. Un gol que 
al final no canviaria res.

L’Huracán necessitava guanyar i al 
Badalona tant li feia vèncer, empatar 
o perdre. Amb aquestes premisses, 
suposar un triomf visitant era apostar 
sobre segur. Els valencians arribaven al 
Centenari sabedors que malgrat depen-
dre del que fes l’Hospitalet, la primera 
posició del grup era una opció gens 
descabellada. El seu rival pel campionat 
havia de rebre un Olímpic que, alhora, 
estava obligat a guanyar per no veure’s 
superat pel Llevant B. Enmig d’aquest 

Qui va ser botxí del Badalona en la pri-
mera ronda del play-off d’ascens a Sego-
na del curs passat serà aquesta vegada 
el contrincant de l’Hospitalet en la lluita 
dels líders per pujar directament. Els de 
Miguel Álvarez se la jugaran contra el Te-
nerife. La resta d’eliminatòries dels clas-
sificats del grup tercer són: Alcoià - Eibar, 
Llevant B - Athletic de Bilbao B i Lucena - 
Huracán. Aquest cap de setmana s’enceta 
el play-off.

Sant Gabriel Femení

Es queden a un gol de 
les semifinals de la Copa

Ho van intentar fins el final, fins a la da-
rrera jugada, fent passant-les magres a 
un rival que va acabar demanant l’hora. 
Però finalment la sort no va acompanyar 
i el San Gabriel Femení es va quedar a 
un gol de passar a semifinals de la Copa 
de la Reina de futbol. Les de Sant Adrià, 
que havien de guanyar o empatar a més 
de 3 gols de diferència, van notar durant 
tot el partit l’escalf de prop de 200 aficio-
nats adrianencs desplaçats a Saragossa 
en autocar. I potser aquest alè va ajudar 
a que el Sangra resistís una primera part 
que va acabar en empat a 0 però en què 
les adrianenques havien cedit el control 
al conjunt local. El Praínsa, però, no volia 

ensurts i a la represa va marcar, de falta 
directa, el gol que suposadament els do-
nava la tranquil·litat. Res més lluny de la 
realitat, doncs Lilo va aconseguir l’empat 
per al Sangra pocs minuts després, el que 
va esperonar a les Sant Adrià en l’objectiu 
que el triomf era possible. Tant és així que 
els darrer tram de partit va ser un atac-i-
gol del Sangra, que va tancar dins la seva 
área l’equip rival. Tot i els esforços i el 
poc encert golejador, els minuts van aca-
bar passant i el gol no va arribar, tancant 
un 1-1 que classifica les aragoneses -van 
empatar a 3 gols a Sant Adrià- per a les 
semifinals i que fa acabar la temporada a 
les adrianenques.

Jose Carrera
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1ª eliminatòria d’ascens 
(anada i tornada)

  Grup Barna 75  -  Quart 60

 Santa Coloma 79 -  Roser 75

 Salt 68 -  Pardinyes 66

 Jac Sans 66 -  Montgat 77

Descens (al millor de 3 partits)
                                   UBSA  72 -  Vic 63  

                    Igualada 73  -   Sant Josep 53

Play Off - 1er partit

Santa Coloma, Montgat i 
UBSA a prop dels objectius
La primera jornada de postemporada de 
la Copa Catalunya va ser gairebé perfecte 
pels equips de la comarca. Santa Coloma, 
Montgat i UBSA van guanyar els seus par-
tits i són a un pas de complir els objectius. 
L’altre cara de la moneda és el Sant Josep, 
que va caure a Igualada, però aquest any ja 
ha demostrat que té moltes vides. Al Juan 
del Moral, el Santa Coloma va guanyar 
al Roser, però el va deixar viu de cara a 
la tornada. Els de Cristian Bañuelos van 
dominar el partit per una diferència de 10 
punts en molts moments, però els bar-
celonins, molt competitius, sempre van 
trobar al manera de tornar-se a aferrar al 
marcador. Tot i que a falta d’un minut el 
Santa Coloma manava per 10 punts (79 a 
69), el Roser va saber jugar millor després 
del serial de temps morts per marxar cap 
a casa amb només 4 punts per recuperar. 
El partit de tornada serà aquest diumenge 
a les 12:30 al pavelló de l’estació del nord. 
També defensarà una renda el Montgat, 
que va ser capaç d’endur-se 11 punts de 
la pista del Jac Sans. Els de Xavi Bassas 
no va sortir a especular i van dominar el 
partit en tot moment. Del 10 a 5 inicial 
dels barcelonins, es va passar a un 13 a 
26 per tancar el quart. Al segon període, 
els barcelonins van estar molt encertats -5 
triples- però 11 punts gairebé seguits de 

Cuesta els va contenir (33 a 43 min 20). 
Ala represa el Montgat va arribar a tenir un 
avantatge de 17 punts (33 a 50), però el 
Jac Sans va embogir el partit i va cruspir-
se la diferència en un moment (64 a 69). 
Al final, el bon saber fer d’Usatorre i un 
triple sobre la botzina d’Ortiz van donar 
el merescut coixí d’11 punts. La tornada 
serà aquest dissabte a les 19:30 al Pla de 
la Concòrdia, que serà un infern vermell. 
A Sant Adrià, l’UBSA es va avançar en la 
sèrie a 3 partits per la permanència. Els de 
Xavi Castillo, que no arriben en el millor 
moment de la temporada, en van tenir prou 
amb un extraordinari últim quart de Corra-
les i Crespo per tancar el partit contra el 
Vic. Abans, sempre havien anat per davant 
però els d’Osona mai li havien perdut la 
cara al partit. Quan pitjor ho passaven els 
adrianencs, la parella exterior va senten-
ciar amb la seva experiència. La tornada, 
aquest dissabte a les 19h. Qui no té més 
marge d’error és el Sant Josep. Els pa-
rroquials van caure amb contundencia a la 
pista de l’Igualada, que els tenia molt ben 
estudiats. Els de l’Anoia van saber aturar el 
bloc directe del Sant Josep i van ser molt 
superiors en el rebot, sobretot en les se-
gones ocasions. Ara el Sant Josep ha de 
guanyar al centre Parroquial diumenge a 
les 19h per no ser equip de 1a catalana.
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Poliesportiu

MB Motors organitza el 
2n torneig de pàdel al 
Club Espai Wellness
El passat mes d’abril el Concessionari 
Mercedes-Benz MB Motors va orga-
nitzar el segon torneig de pàdel a les 
instal·lacions del Club Espai Wellness, 
situat a la ciutat de Granollers. Els parti-
cipants van conèixer el nou model CLA 

que hi havia exposat a l’entrada del club. 
Van gaudir de la festa i entrega de pre-
mis als guanyadors d’aquesta edició, en 
categoría masculina A.vera i J.Bertran i 
en categoría femenina M.Moreno i V.de 
Cabo.
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El Museu de Badalona tanca la Nit dels 
Museus amb 5943 visitants, un 35% 
més que l’any passat. Badalonins, ma-
joritàriament, però també de poblacions 
del barcelonès, del Mareme o del Vallès, 
han volgut participar aquest cap de set-
mana en la proposta amb que Badalona 
ha celebrat la Nit dels Museus. 
Els participants van poder visitar tots els 
espais arqueològics, que s’han omplert 
de música clàssica i de poesia eròtica. 
Erotisme que encarà es viurà al museu, 
fins al 30 de juny, gràcies a la mostra El 
sexe a l’època romana. La mostra ha re-
but al llarg de la jornada prop d’un miler 
de visitants.

La Festa a Baix Mar i el Dia del Micaco, 
darrers cartutxos de les Festes 2013

Prop de 6.000 
persones visiten 
‘Baetulo’ la Nit 
dels Museus

El CRAD obre 
les portes a 
les ‘Dones 
artistes’
El Centre de Rrecursos i Assessora-
ment per a les Dones (CRAD) obre 
les seves portes a un col·lectiu de 
dones que fan art. Sota el nom de 
‘Dones artistes’, un grup de badalo-
nines van començar la difícil tasca 
d’iniciar-se en el món de la pintura, 
dirigides i animades per l’artista 
local Sara Moncunill. En aquesta 
exposició podem veure les pintu-
res que el col·lectiu ha estat ela-
borant en el taller. Temes diversos 
i tècniques diferents ens endinsen 
en l’univers de la creació artística 
femenina. L’exposició romandrà 
oberta al públic fins el dia 18 de 
juny, a la nau 2 de l’antic escorxa-
dor municipal.

L’Ajuntament de Badalona posa en 
marxa a partir del proper dilluns, 27 
de maig, i fins al dijous, 20 de juny, 
l’Estudiem de Nit, un programa que am-
plia els horaris de les biblioteques de 
la ciutat amb l’objectiu de facilitar als 
joves l’estudi en horari nocturn en èpo-
ca d’exàmens. 
Estudiem de nit coincideix amb les 
setmanes prèvies a les avaluacions, 
afavorint així que els joves que actual-

ment estan preparant aquests exàmens 
tinguin la possibilitat d’estudiar de nit a 
dues biblioteques de la ciutat. 
La Biblioteca Llefià-Xavier Soto, situa-
da al carrer Planeta Mart, 2-10 (93 383 
29 70), ampliarà de 20.30 a 00.30 h, 
de dilluns a dijous. La Biblioteca Can 
Casacuberta, ubicada al 40-48 del ca-
rrer Mossèn Anton (93 464 34 00), per 
la seva part, estarà oberta de dilluns a 
dijous de 21 a 01 h

Els alumnes de Badalona 
tornen a estudiar de nit

Les Festes de Maig 2013 tindran aquest 
cap de setmana el seu últim sospir amb 
olor a sardines i micaco. L’acte central 
d’aquest tram final és el Dia del Micaco, a 
la plaça de Trafalgar a partir de les 10h, un 
punt de trobada i de germanor per tothom 
qui vulgui participar amb un sa esperit 
competitiu. Durant el matí hi haurà una 
gimcana per equips a diferents barris de 
la ciutat, es podrà gaudir tot el dia del 2n 
Torneig Popular de Bitlles Catalanes de 
Badalona i, al migdia, hi haurà un dinar 
després del qual es farà un concurs de 
postres amb micacos. El vespre de dissab-
te (20h) tindrà lloc la Festa a Baix Mar, a la 
platja, organitzada per l’AVV del Centrem, 
que inclou la tradicional sardinada on tam-
poc faltaran el rom cremat i les havaneres, 
a càrrec del grup Port Vell

L’intens mes de maig dels Micaco ha 
arribat al seu punt i final amb la diada 
castellera de les Festes de Maig 2013, 
enguany especial per la celebració dels 
seus quinze anys. La colla va voler posar 
diumenge el colofó en una diada amb un 
cartell de luxe: els Minyons de Terrassa 
i els Capgrossos de Mataró. Els Micaco 
van obrir alçant el tres de set, una figura  
pujà una mica nerviosa i que, al final, es 
va haver de treballar força en no tenir les 
mides correctes. Malgrat tot, en segona 
ronda, van plantar el primer gamma alta 
de set de l’any: el tres de set amb agulla. 
En aquesta ocasió el castell pujà millor 

Els Micaco celebren 
el seu 15è aniversari

però, de nou, es va haver de treballar més 
del compte. Amb una diada a bon ritme, 
una plaça plena i ganes d’oferir una bona 
actuació, els badalonins van arrodonir 
amb el quatre de set amb agulla, també 
el primer de l’any, i un vano de cinc. Un 
pilar de quatre al balcó un pèl accidentat 
va posar fi a la tercera millor diada feta 
per les festes de maig. La diada també 
va comptar el nomenament del Casteller 
Honorífic 2013, que enguany ha recaigut 
en la figura d’Antonio Guillén, gerent de 
l’empresa d’Anís del Mono i amb la pre-
sentació d’un autocar personalitzat de la 
Colla Micaco. 

Foto: Comissió Festes
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