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Gruplegal, experto en casos 
de mala praxis bancaria
El despacho de abogados de Santa Coloma consigue imputar al primer director de banco en España por 
comercializar participaciones preferentes de manera irresponsable
Ha conseguido lo que ningún otro bu-
fet en España ha hecho antes: imputar 
a un director de una sucursal bancaria 
de Santa Coloma por haber comercia-
lizado participaciones preferentes de 
manera irresponsable a una persona en-
ferma de alzheimer de más de ochenta 
años. “En la orden de compra aparece 
la huella dactilar de la clienta pero ese 
día ella estaba ingresada en el hospital”. 
Pablo Barroso, abogado especializado 
en preferentes de  Gruplegal, que está 
llevando el caso, manifiesta que aunque 
el procedimiento está aún en fase de 
instrucción, el abogado confía en que 
el caso se resuelva favorablemente para 
sus clientes y que acaben recuperando 
el dinero. “Parece evidente que hay de-
lito”, asegura. En este caso, la venta de 
preferentes se hizo con posterioridad al 
2011, cuando la problemática ya había 
saltado a los medios de comunicación, 
algo que también juega a favor.
 Gruplegal tiene en cartera cerca de un 
centenar de casos relacionados con la 
venta de las participaciones preferentes 
o la deuda subordinada, dos de los pro-
ductos financieros tóxicos que en los 
últimos años las entidades bancarias 

  La vía judicial 
es la más fiable 
para recuperar 
el dinero de las 
preferentes

  El despacho 
también está 
especializado en 
cláusulas suelo 
de hipotecas

Situados en el centro 
de Santa Coloma

comercializaron masivamente entre sus 
clientes sin, en muchos casos, explicar-
les de los riesgos que corrían al adqui-
rirlos. El bufet cuenta con un equipo de 
expertos en lo que llaman mala praxis 
bancaria. “El 90% de nuestro tiempo 
lo dedicamos a resolver casos de este 

tipo”, asegura Barroso. De momento, 
están teniendo éxito: “todos las senten-
cias han sido favorables”, admite. 
 
Lo más fiable, la vía judicial
Pablo Barroso asegura que para recu-
perar la inversión de las preferentes la 
mejor manera es optar por la vía judi-
cial. Pero, ¿cuál es el procedimiento 
que puede seguir un afectado que opte 
por demandar? Después de analizar el 
caso, el departamento especializado de  
Gruplegal pone en marcha la maquinaria. 
“Al existir un evidente engaño, se pide la 
nulidad del contrato de compra de pre-
ferentes, un documento que no existe en 
el 30% de los casos, algo que juega a 
favor del cliente. Con la nulidad, tam-
bién se piden los intereses y las costas 
del procedimiento”, explica. En princi-
pio, las entidades bancarias no acceden 
a devolver el dinero por las buenas pero 
a veces el caso es tan evidente que ofre-
cen devolver la inversión. El mensaje en 
este sentido es claro: “Con demanda, el 
dinero de las preferentes se recupera”, 
añade Barroso con rotundidad.

También cláusulas suelo 
Las preferentes y las subordinadas sólo 
son dos de los temas con los que trabaja 
el departamento bancario de Gruplegal. 
También están especializados en las cláu-
sulas suelo. Antes de estallar la burbuja 
inmobiliaria, una de cada tres hipotecas 
que se firmaban incluían esta cláusula, 
lo que ha condenado a muchos clientes 
a pagar cantidades mucho más elevadas 
que si se tomara como referencia el eurí-
bor por el crédito que en su día solicitaron 
al banco. “Para que las cláusulas suelo no 

sean abusivas te las han tenido que expli-
car”, dice Pablo Barroso. Y añade. “Debe 
estar por escrito y en un documento anexo 
a la hipoteca en sí. Si demostramos que la 
entidad bancaria no te informó, o la infor-
mación es poco clara, la cláusula es nula, 
algo bastante probable”, asegura. Gru-

plegal tiene ahora mismo unos cuarenta 
casos relacionados con este asunto.  
Los afectados por alguno de estos asun-
tos pueden demandar con  Gruplegal por 
500 euros más un porcentaje si el caso 
se resuelve de manera positiva para el 
cliente.

El despacho de Abogados Gruplegal 
está ubicado en la calle San Ramón, 
27-29, al lado del mercado Sagarra. El 
horario de atención al público es, por 

la mañana de 9 a 14 horas de lunes a 
viernes y por la tarde de 16 a 19 horas 
de lunes a jueves. No hace falta cita 
previa. 
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el bancario, en el que atendemos casos 
de mala praxis bancaria (participaciones 
preferentes, subordinadas, cláusulas sue-
lo…); el matrimonial (guardas y custodia, 
divorcios, separaciones, etc.); tráficos 
(lesiones por accidente de tráficos, ac-
cidentes laborales, etc.) y laboral (desde 
comprobación de nóminas, hasta casos 
de despidos improcedentes, ERE…). Tam-
bién llevamos la administración de fincas.

Alguna área se haya ampliado por 
motivo de la crisis?  
En cuanto a volumen de trabajo, nosotros 
tenemos el mismo, pero sí es verdad que 
ha cambiado la temática de las consultas. 
Hace unos años, teníamos muchos casos 
de divorcio, pero ahora por ejemplo, se 
han diversificado a otros aspectos, como 
la pensión de alimentos, guardas y custo-

Reunió d’afectats de preferents a Santa Coloma

“Siempre damos un presupuesto cerrado”
Cuándo abre las puertas Gruplegal?
Estamos en Santa Coloma desde 1997. En 
ese momento empezamos como asesoría. 
En 2007 dimos un giro al negocio, inician-
do una nueva etapa como despacho de 
abogados. Nuestro objetivo era hacer un 
tipo de abogacía diferente a lo tradicional.

En qué sentido? 
En ofrecer un servicio más cercano, más 
cordial, ayudar y acompañar al cliente. 
La percepción de los ciudadanos es que 
la justicia es muy lenta, muy farragosa. 
Queríamos romper con esos tópicos que 
persiguen a los abogados. Para empezar, 
los despachos que tenemos no se parecen 
en nada a un despacho tradicional.

Dar una imagen más próxima.
Sí y poner el foco en otros aspectos que 
para nosotros son clave, como la abogacía 
preventiva. Pero también en detalles como 
no tener que pedir hora. El cliente puede 
venir al despacho en horario de oficina sin 
necesidad de haber pedido cita previa. Es 
decir, acercarse a consultar cuando tiene el 
problema, no una semana después.

En qué áreas ofrecen servicio? 
Hacemos de todo, abordamos cualquier 
tipo de cuestión jurídica. Aún así, estamos 
divididos por departamentos específicos: 

dias… Podríamos decir que se han diver-
sificado los temas en cada uno de nuestros 
departamentos. Como es obvio, ahora lle-
vamos más casos de despidos, pero quizá 
el porcentaje en ese departamento lo ocu-
pan temas de mobbing, sanciones…
Y el bancario, en qué ha cambiado?
Tenemos un equipo de dos personas des-
tinado casi exclusivamente a los casos 
bancarios, sobre todo, relacionados con 
la adquisición de participaciones preferen-
tes y la deuda subordinada. Es uno de los 
departamentos que más casos recibe en la 

 “El cliente 
puede venir sin 
tener que pedir 
cita previa”

  “Queremos 
romper con los 
tópicos que 
persiguen a los 
abogados”

Entrevista a Eva Pla, gerente de Abogados Gruplegal

actualidad.

En general, los ciudadanos sabemos 
nuestros derechos? 
Lamentablemente, no. También son muy 
comunes los bulos o las ideas preconcebi-
das sobre algunos asuntos que nada tienen 
que ver con la realidad. Para eso servimos 
los despachos de abogados y por eso una 
de nuestras líneas de actuación es la abo-
gacía preventiva.

A qué se refiere exactamente?
Ofrecemos un servicio que permite a 
nuestros clientes consultar sobre cual-
quier tema del ámbito judicial. La cuota 
es de 12 euros al mes (incluido el IVA) 
y pueden preguntar sin ningún tipo de 
limitación, salvo procedimientos. Cubre 
a la unidad familiar. Y nos pueden hacer 

llegar la consulta por medio de todos los 
canales posibles: en persona, por e-mail, 
por formulario a través de web, por Whats-
App… Creemos mucho en las ventajas de 
las nuevas tecnologías. Hacemos incluso 
divorcios on-line.

Antes ha dicho que intentan romper 
tópicos. También el de “los abogados 
son caros”? 
Sí. Siempre decimos que nosotros no so-
mos caros, somos económicos. Defende-
mos la total transparencia en la justicia y 
por eso, siempre antes de coger un tema 
damos el presupuesto cerrado. El cliente 
sabe lo que le va a costar antes de iniciar el 
proceso y también sabe que esa cifra no va 
a cambiar ni un ápice.
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Pere Navarro destaca la 
importància de recuperar 
l’alcaldia a Badalona

El primer secretari del PSC, Pere Navarro, va 
ser el convidat especial al Consell Federal de 
l’agrupació del Barcelonès Nord, en el qual 
es va valorar la feina dels socialistes a la co-
marca. Navarro es va mostrar crític amb la 
gestió dels governs estatal, català i badaloní 
i va recordar que el PSC local, que gaudeix 
“de bona salut” política, és l’alternativa davant 
la “incapacitat” del Partit Popular i Albiol. El 

El projecte del CAP de Sant Crist 
podria iniciar-se d’aquí un any
Les obres del CAP de Sant Crist podrien 
començar d’aquí un any i s’allargaran 
dos anys més. Això s’ha explicat aques-
ta setmana després que l’alcalde de Ba-
dalona, Xavier Garcia Albiol, i el presi-
dent de la societat Arauca SCCL, Oriol 
Martínez, signessin el contracte per 
construir, entre els barris de Sant Crist 
i Bufalà, un total de 56 habitatges de 
promoció pública, 80 pisos de lloguer 
dotacional, una gran plaça pública i un 
local destinat a ús assistencial sanita-
ri de 1.500 metres quadrats a on està 
previst que s’ubiqui el futur ambulatori.
Aquest mateix pla urbanístic va ser 
projectat durant el mandat anterior, 
però diverses traves van propiciar que 
les obres no s’arribessin a iniciar i el 
projecte quedés paral·litzat. Tot sembla 
indicar que, després de ser recuperat 
el mes passat pel Ple, serà una reali-
tat a partir de 2014. L’empresa adju-
dicatària es farà càrrec de les obres 
d’urbanització de la zona.

primer secretari va destacar que el partit 
ha d’afrontar un repte a l’hora de recuperar 
l’alcaldia a Badalona, una fita “molt important 
tant a nivell municipal com per a tota Cata-
lunya”, “perquè els ciutadans necessiten que 
Badalona torni a ser progressista” i tenir un 
projecte del que ara manca. “En Jordi Serra 
va ser un gran alcalde i tornarà a ser-ho. La 
població veu que la ciutat no rutlla”.

El govern posposa la presentació del nou 
contracte del servei de neteja municipal

  La falta d’acord 
amb l’oposició 
allargarà uns dies 
més la negociació

  Els treballadors 
expliquen que 
els volen retallar 
la nocturnitat i el 
servei d’estiu 

Tot i que estava previst que dimarts el Ple 
municipal debatés el nou contracte de la 
neteja dels edificis municipals, el govern 
local va retirar el punt de l’ordre del dia 
a última hora. Presumiblement, la falta 
d’acord i conseqüent negativa de CiU -ja 
que PSC i ICV-EUiA havien mostrat ja el 
seu rotund ‘no’- va provocar que l’equip 
de Garcia Albiol hagi preferit continuar 
negociant la proposta amb l’oposició i 
els treballadors. Sembla, doncs, que les 
manifestacions que la plantilla de FCC ha 
convocat durant la darrera setmana han es-
tat efectives. Abans del Ple, la mobilització 
de treballadors i treballadores no va ser 
menor. Més d’un centenar de persones es 
van congregar a les portes de la Casa de 
la Vila. El comitè de treballadors ha afirmat 
que l’executiu municipal els ha convocat, 
en principi la setmana vinent, per seguir 
parlant de les modificacions del contracte. 
Els representants laborals insisteixen en 
què els sous ja són suficientment baixos i 

que si els hi resten més complements, com 
el de nocturnitat, i suprimeixen el servei de 
juliol i agost, posaran en una situació de-
licada a moltes famílies. De fet, creuen que 
aquests canvis, als quals diuen que s’ha de 

sumar l’ampliació i partició de la jornada, 
suposaran 25 acomiadaments. En aquest 
sentit, consideren que durant molts anys 
les empreses s’han estat lucrant i que, si 
s’ha de retallar per algun lloc, hauria de ser 

dels seus beneficis.
Des del govern municipal no es volen 
avançar les condicions de la plica del nou 
contracte, ja que no es poden conèixer fins 
que es faci públic. El regidor de Via Pú-

La plantilla assegura que es produiran acomiadaments i s’ha manifestat tota la setmana

Un jove de 18 anys va resultar ferit la nit de 
dimarts després de caure del sostre d’una 
nau abandonada al barri de Can Claris. 
Els Bombers de la Generalitat han explicat 
que el noi va pujar per recollir una pilota, 
el sostre d’uralita va cedir i la caiguda li 
va provocar una fractura oberta a la cama 
i una contusió en el tòrax.  L’accident va 
ocórrer a la plaça de Joan Miró, molt a 
prop del Palau de la Penya, poc abans de 
la mitjanit. Tres dotacions de bombers s’hi 
van desplaçar i van rescatar el jove, veí de 
Vidreres, Girona, que va ser traslladat a 
l’Hospital Germans Trias i Pujol.

Un jove, ferit 
en caure 
del sostre 
d’una nau 
abandonada

blica, Daniel Gracia, va assegurar que no 
tenen cap problema amb el personal de la 
neteja i manifestà que si els treballadors 
tenen alguna inquietud l’han de dirimir 
amb la seva empresa, FCC.
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La Festa del Mar es 
trasllada al nou passeig 
Marítim de la ciutat
Aquest proper diumenge, 2 de juny, Ba-
dalona celebra, un any més, la Festa del 
Mar. Enguany la Festa canvia d’ubicació 
i tindrà lloc al tram del passeig Marítim 
de la platja del Pont del Petroli. La jor-
nada té com a motiu central afavorir el 
contacte amb aquest espai natural i lúdic 
de la ciutat des de les seves múltiples 
perspectives. L’objectiu és fer conèixer 
el mar, aprendre i passar-ho bé. Les 
activitats es portaran a terme de 10 a 
14 hores a les carpes situades sobre la 
passera de fusta en el tram del passeig 
Marítim de la platja del pont del Petroli. 
L’esdeveniment compta amb la parti-
cipació de més d’una vintena d’entitats 
dedicades al mar, com ara pescadors, 
centres de recerca o associacions es-
portives o educatives, i amb una àmplia 
llista d’activitats i tallers.

Els treballadors en vaga de fam, 
recolzats per la societat civil
L’acció dels tres treballadors en vaga de fam 
de l’empresa badalonina Comroc 2006 està 
tenint cada cop més repercussió i recolza-
ment per part de la societat civil badalonina. 
Durant els darrers dies s’han convocat diver-
ses concentracions de suport a les portes 
de l’empresa. Alguns col·lectius, partits i 
entitats, com la CUP, ICV-EUiA, el moviment 
veïnal, el sindicalista, el 15M o la PAH, entre 
d’altres, s’han solidaritzat amb els tres treba-
lladors. Diumenge, una vintena de persones 
més es va apropar al barceloní domicili par-
ticular del director de l’empresa, Joan Casa-
font, on van dur a terme un ‘escrache’ i van 
informar els veïns del cas. Fins i tot la protes-
ta de l’assemblea d’aturats de dimarts que va 
marxar des de la plaça dels Països Catalans 
fins la plaça de la Vila va passar per allà. A 
més, els tres homes compten ara amb una 
petita carpa per protegir-se del sol, una tenda 
de campanya, cadires i d’altres estris que la 

L’Àgora Ciutadana organitzarà 
un ple alternatiu cada mes

  Més de 
25 entitats es 
reuniran a la plaça 
de la Vila 

  L’Àgora també 
coordinarà els 
diferents actes de 
protesta locals

L’àgora ciutadana celebrada el passat 
cap de setmana va congregar desenes 
de persones i més de 25 entitats que 
han posat les bases del camí a seguir 
per a l’organització social de la ciutat. 
La principal iniciativa pactada és la de 
celebrar un ple alternatiu al que cele-
bren les forces polítiques al consistori. 
L’últim dimarts de cada mes, les entitats 
es reuniran a plaça de la Vila per treba-
llar i debatre sobre els temes més relle-

vants del moment, com ara l’atur. De fet, 
aquesta setmana s’ha posposat el primer 
plenari; l’Àgora Ciutadana va marxar des 
de la plaça dels Països Catalans fins la 
plaça de la Vila en una protesta convo-
cada per l’assemblea d’aturats. Allà van 
coincidir amb la plantilla de l’empresa de 
la neteja municipal, amb els quals es va 
continuar la protesta pels drets laborals 
i contra l’atur. La manifestació, seguida 
per un centenar de persones va ser una 

presa de contacte i es va decidir deixar 
el primer ple alternatiu pel mes vinent. A 
més, des de l’Àgora es crearà una coor-
dinadora d’entitats per treballar conjun-
tament amb una agenda d’actuació i un 
mitjà de comunicació alternatiu. També 
hi ha previst el recolzament a una acció 
a Can Ruti en reivindicació de la sanitat 
pública aquest divendres i una propera 
trobada de les entitats de l’Àgora el 7 de 
juny.

Badalona encetarà aquest dissabte la tem-
porada de bany, per primera vegada, amb 
tres trams de platja amb bandera blava, 
dos més que l’any passat. L’Associació 
d’Educació Ambiental i del Consumidor 
i la Fundació per a l’Educació Ambiental 
(ADEAC-FEE) va atorgar fa uns dies a 
l’Ajuntament de Badalona el reconeixe-
ment Bandera Blava a la platja dels Pes-
cadors -tram del litoral badaloní situat 
entre el carrer de Mar i el carrer de Sant 
Domènec-; a la platja del Cristall-Barca 
Maria, -entre la riera Canyadó i el passat-
ge Cussó-; i a les platges del nou tram de 

Tres platges de Badalona, 
el port i l’Escola del Mar 
amb bandera blava

passeig Marítim, entre el Port i l’avinguda 
de Martí Pujol (platges de l’Estació, pont 
del Petroli i Coco).
D’altra banda, l’Escola del Mar s’ha con-
vertit per quart any consecutiu en Centre 
Bandera Blava com a equipament obert al 
públic. També el Port de Badalona, que 
optava per primera vegada al distintiu de 
Bandera Blava, ha aconseguit aquesta 
qualificació, que s’atorga als ports que 
compleixen uns estàndards de bones 
pràctiques ambientals, informació, bon 
manteniment de les instal·lacions i se-
guretat. 

gent els hi ha anat portant per fer menys dura 
la lluita. L’AVV de Coll i Pujol els hi cedeix 
el seu local per a les necessitats higièniques 
i organitza recollida de menjar per a les se-
ves famílies, i altres entitats veïnals properes 
s’han interessat també. Els tres vaguistes es 
troben ara en contacte amb el consulat de 

Romania, d’on són originaris, i un advocat 
per veure com afrontar la situació legalment. 
D’altra banda, i segons publicava dilluns La 
Directa, sembla que el destí de la companyia 
serà el tancament definitiu, fet que deixarà la 
resta de treballadors, més d’una desena, al 
carrer.
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El Ple aprova una modificació de la pròrroga dels 
pressupostos per cobrir necessitats immediates
El Ple de l’Ajuntament de Badalona 
ha aprovat aquesta setmana una mo-
dificació de l’annex d’inversions, en 
1.187.120,93 euros, i de les despeses, 
en 1.653.503,36 euros, del pressu-
post general de 2013, en pròrroga del 
de 2012. El govern local ja va presen-
tar aquesta proposta fa un mes, encara 
que amb una variació major –de més 
de 200 partides- que l’oposició no va 

acceptar. Després d’un mes de negocia-
ció, la dimensió del plantejament s’ha 
reduït –fins a 66 partides- per cobrir 
les necessitats més immediates i ha ti-
rat endavant. L’objectiu principal de les 
despeses és donar cobertura al servei 
domiciliari de BSA i al dèficit del Patro-
nat de la Música. Quant a inversions, hi 
ha un increment de 763.190 euros desti-
nats a Marina Badalona. 

Molts treballadors de diferents centres 
d’assistència primària de la ciutat porten 
setmanes avisant que les seves plantilles 
estan sent retallades, i dimarts van de-
manar la paraula al Ple per exposar-ho 
davant de tots els grups polítics. Expli-
quen que és un procés que va començar 
ja fa almenys dos anys, però que s’ha ac-
centuat des de finals de 2012. Asseguren 
que la direcció sanitària encarregada de 
la regió metropolitana nord no cobreix la 
baixa de cap company -maternitats, ju-
bilacions, trasllats- ni ocupa les places 
vacants reservades per a les oposicions. 
En paraules dels treballadors de l’atenció 
primària badalonina, aquesta dinàmica 

Treballadors de l’assistència primària alerten de 
retallades de personal en els ambulatoris locals

ha retallat, des de principis d’any, un mí-
nim de 24 persones entre metges, espe-
cialistes, pediatres, enfermers, auxiliars 
i administratius dels ambulatoris de 
Gorg, Sant Roc, La Salut, Llefià i Bufalà. 
A més, temen que l’augment de jornada 
que se’ls hi ha d’aplicar properament su-
posi una reducció encara més acusada 
de les plantilles. Així mateix, esperen 
amb incertesa l’apertura del CAP del 
Gran Sol; sospiten que el personal que 
donarà servei al nou centre serà traslla-
dat des dels ambulatoris de Llefià i La 
Salut, minvant així molt més el servei, 
diuen, i infrautilitzant tres edificis amb 
el cost que això suposa. Desenes de 

La unitat de Recerca Translacional en 
Neurociències de l’Institut d’Investigació 
en Ciències de la Salut Germans Trias i 
Pujol explica, en un article a la revista 
científica Human Molecular Genetics, 
un nou mecanisme molecular involu-
crat en el desenvolupament de l’atàxia 
espinocerebel·lar tipus 1 en ratolins. 
Aquest mecanisme ja és present abans 
de l’aparició dels símptomes de l’atàxia i 
obre portes a noves opcions per teràpies 
preventives. Teràpies que podrien ser 
útils en altres malalties com l’Alzheimer 
i l’autisme, on hi ha implicat el mateix 
mecanisme. En concret, els investigadors 
han identificat de quina manera la muta-
ció en una proteïna de l’ADN anomenada 
ataxin-1 causa la mort progressiva de les 
neurones del cerebel, i han vist que al 
procés hi és implicat l’enzim PP2A. Ha-
ver trobat aquest mecanisme molecular, 
que és previ a l’aparició dels símptomes 
de l’atàxia, desvetlla potencials vies per 
crear teràpies per prevenir l’atàxia i altres 
malalties neurodegeneratives. L’estudi ha 
estat finançat per l’Instituto Carlos III i per 
la Fundació La Marató de TV3. 

Can Ruti troba 
un sistema 
que podria 
prevenir 
l’Alzheimer

CiU va donar suport a la mesura, tot i 
etzibar al govern que “no es veu amb cor 
de presentar un nou pressupost”, per-
què considera que, després de dialogar, 
s’han salvat moltes partides que el pla 
inicial sí trastocaven. 
PSC i ICV-EUiA es van abstenir; enca-
ra que admeten un gran canvi entre la 
proposta inicial a l’aprovada, consideren 
que hi ha algunes reduccions, com ara 

treballadors i ciutadans es manifesten, 
cada divendres a migdia, a les portes 

dels seus respectius CAPs, com ara el de 
Llefià o el de Sant Roc.

en l’apartat del IMPO, que no veuen amb 
bons ulls, i mantenen que no haver pre-
sentat ja un nou pressupost reflexa una 
mala gestió i un projecte sense rumb.
El govern municipal assegura que les 
partides de despeses reduïdes correspo-
nen a àmbits “no prioritaris” i argumenta 
que cobrir BSA i el Patronat de la Música 
era quelcom urgent i s’havia d’avançar a 
la presentació del pressupost.
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“Hem acabat una etapa i estem a 
l’espera de començar-ne una altra”
Paco Redondo és l’home de moda. Ho 
ha guanyat absolutament tot en ca-
tegories de formació. Campionats de 
Catalunya i d’Espanya en infantil, ca-
det i júnior i els tornetjos més impor-
tants de cada categoria. Aquesta tem-
porada amb el júnior ha aconseguit un 
triplet increïble. Quina es per tu la clau 
d’aquests èxits?
La qualitat individual esportiva dels juga-
dors i del grup humanament. He portat al-
tres generacions i amb aquests sempre hem 
quedat primers. Porten molts anys junts i 
són companys a la pista i amics fora. 
Als 3 tornejos us heu trobat equips 
amb jugadors cridats a ser grans es-
trelles. Té un valor doble haver guan-
yat jugant com un equip?
Tothom diu que hem guanyat com un equip 
perquè som els que més jugadors hem posat 
a la rotació, però en els moments importants 
hi ha hagut jugadors que han tirat del carro, 
com en tots els equips. Hem jugat amb 12 i 
tothom dins del seu nivell ha sumat. 
Ha estat l’any que més has gaudit del 
que fas?
Ha estat l’any que més hem guanyat. In-
tento gaudir cada any i del passat en tinc 
molt bons records tot i que no vam poder 
guanyar.
Feia 24 anys que no es guanyava el 
campionat d’Espanya. Creus que era 
massa temps per un club com la Pen-
ya?
Si, però no és senyal d’una mala salut de la 
cantera. A infantil i cadet portem uns anys 
increïbles, però la categoria júnior cada cop 
s’assembla més al bàsquet professional. 
Hi ha equips que porten 7 ó 8 estrangers 
i tenen un pressupost molt més alt, pagant 
fitxes, trànsfers i sous. També és cert que 
en els últims 3 anys hem estat a la final, i 
aquest any per fi ha sortit de cara
L’última generació campiona 
d’Espanya, ho va fer 3 cops seguits. 
Quin triplet té més mèrit?
Són mèrits diferents. El que van aconseguir 
ells era l’any de juvenil d’aquella època, un 
any més del que tenen els nostres. Si no-
saltres hem trigat 24 anys en guanyar-lo, 
imagina el mèrit que tenen ells que ho van 
fer 3 cops seguits. I no només és guanyar, 
mira què ha fet aquella fornada de jugadors 
i entrenadors.

S’ha fet el triplet, però la Penya sem-
pre diu que treballa per treure juga-
dors. Aquesta generació és part del 
futur a mig termini de la Penya?
Sí, per la seva qualitat i perquè tenen un 
“handicap” positiu. El tema econòmic afa-
voreix el futur a mig termini d’aquesta ge-
neració, com ja ha passat amb els del 92. Hi 
ha jugadors amb nivell per jugar a la Penya, 
alguns amb un joc de progressió i altres 
amb un rol important. Ara estem integrant la 
fornada del 92-93 que és la que ha d’intentar 
créixer en el primer equip, i quan estiguin 
més formats, cal fer entrar la del 95-96. Això 
és un cicle
Quan hi ha èxits a la pedrera sempre 
es fa la reflexió de tenir pel primer 
equip 10 de casa i 2 bons americans. 
És la formula correcta?

Com està el bàsquet és molt difícil. El dia 
del Baskonia que guanyàvem amb gent de 
la casa va ser un dia, però és insostenible 
esportivament durant tot l’any. Nosaltres 
hem de tenir veterans que ajudin als joves 
a consolidar-se perquè ajudin a una nova 
fornada.
11 dies fora, 3 títols, portades als dia-
ris, entrevistes a la ràdio, recepcions a 
l’Ajuntament...com baixa un noi de 17-
18 anys d’aquest núvol ara que tenen 
la selectivitat?
Ells són molt humils. Han agraït i disfrutat 
el que fèiem i el seu entorn familiar els ha 
sabut fer entendre que cal diferènciar això 
excepcional que hem fet de la seva vida 
acadèmica. Avui tenim entrenament i n’hi ha 
6 que no venen perquè tenen exàmens.
El Nèmesi d’aquesta temporada, i en 

general de la història d’aquesta gene-
ració, ha estat el Barça. Què en pots 
dir?
Té molt de mèrit el que ha fet el Barça. Arri-
bar a moltes finals, de les que algunes ens 
les ha guanyat. He de felicitar en Marc Cal-
deron perquè sempre han competit. Hi ha 
partits que es decideixen per un punt amunt 
o un punt avall i han demostrat que tenen un 
nivell molt semblant a nosaltres
Hi ha una sensació de tristesa perquè 
s’acaba una etapa i res tornarà a ser 
igual?
Es tanca un cicle. Hi ha jugadors que porten 
des del 5-6 anys. Jugadors que han deixat 
les seves famílies amb 13-14 anys per venir 
a Badalona, i amb aquesta culminació final, 
es tanca un cicle molt emotiu.

S’acaba un cicle per molts. Quin és el 
proper cicle per Paco Redondo?
He fet 3 anys de mini, 4 d’infantil, 2 de cadet, 
2 de júnior. Segurament l’evolució natural 
després d’entrenar júnior seria portar sènior. 
Crec que ja he fet 2 anys de júnior, que he 
conegut la categoria i l’hem dominat espor-
tivament. No sé què passarà. Estic esperant 
que es posin en contacte amb mi per veure 
què m’ofereixen esportiva i econòmicament 
per continuar la meva progresió. Tan juga-
dors com entrenadors hem acabat una etapa 
i estem a l’espera de començar-ne una altra.
La teva prioritat és seguir a la Penya?
Porto 11 anys al club, si s’arriba un acord 
sí perquè em considero un més de la casa.
D’aquí a dues setmanes marxes amb 
la selecció sub20 com a ajudant de 
Sito Alonso. Et sents valorat per la 

“A aquesta 
generació l’afavoreix 
la situació 
econòmica. Ara 
hem d’integrar la 
del 92-93 perquè a 
mig termini ajudin a 
integrar la del 95-
96”

FEB?
Quan competeixes a màxim nivell, et van 
arribant més oportunitats. Estic molt feliç 
de que la selecció espanyola confii en un 
entrenador de cantera per ser ajudant de 
Sito Alonso. Per mi serà una formació diària 
durant un mes i mig. Em sento molt valo-
rat pel club, per la federació catalana i per 
l’espanyola.
Com dèiem, s’acaben molts cicles, 
també pels que dirigeixen el club.
El club acaba un cicle i ara en començarà 
un altre. Crec que seria injust valorar-ho 
pensant només en les últimes temporades 
degut a que els problemes econòmics han 
fet que els equips no hagin estat tant com-
petitius com voldríem, però crec que en una 
valoració global hem viscut l’època d’Aito, 
de Sito, hem viscut en Rudy, en Ricky, hem 
guanyat títols, hem jugat Eurolliga...cal fer 
una valoració positiva. Desitjo que la nova 
junta entri amb molta força i valori moltís-
sim el bàsquet base perquè és el principal 
valor de la Penya.
I també s’acaba per Joan Rallo, entre-
nador del bàsquet base.
A part de ser dels meus millors amics, s’ha 
convertit en una persona imprescindible pel 
club. Per tot el que ha treballat, guanyat, i 
pel sentiment de club que crea. Suposa una 
gran baixa com a entrenador i a nivell social.
Abans hem parlat de que els jugadors 
joves cada cop més seran el futur de 
la Penya. Com s’ha de fer per lligar-
los?
Fins els 18 anys han de tenir el seu en-
torn, la seva escola i el seu aprenentatge 
basquetbolístic. Això no treu, que si algú 
ve de fora, se li dongui algo perquè pugui 
fer una vida com la dels seus companys. 
Quan juguen a FEB, han de tenir contracte. 
Potser no els podrem oferir la millor oferta 
econòmica però els donem partits de màxim 
nivell i oportunitats de sortida al bàsquet 
professional amb el nostre primer equip. I 
per últim crec que la millor opció és oferir 
un contracte de 4 anys en acabar júnior per-
què segueixin la seva evolució al Prat i els 
poguem gaudir al primer equip.
Què li passa a Paco Redondo quan ha 
de fer l’scouting contra el Team Xina?
(riu). Sort que portaven números. Va ser el 
primer scouting de la temporada en el que 
no ens vam atrevir a utilitzar noms.

Núm. 395
Del 31/05 al 06/06/2013

Foto: Penya
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La ciutat homenatja als campions

El júnior de la Penya, recent campió del 
NIJT i el campionat d’Espanya va ser rebut 
a l’Ajuntament de Badalona per l’alcalde de 
la ciutat, Xavier Garcia Albiol. Els nois de 
Paco Redondo van oferir a la ciutat aques-
tes dues copes i la del Torneig d’Hospitalet, 
que van aconseguir aquest passat gener. 
L’alcalde els va donar les gràcies en nom de 
la ciutat per “portar el nom de Badalona es-
portivament fora de les nostres fronteres”. 
L’alcalde els va felicitar per “una temporada 
espectacular” i va destacar “l’esforç i de-
dicació” d’uns jugadors que “formen part 
d’una casa que creu en la feina de base”. 
També va voler fer una menció especial als 
pares, que si bé ara ja no acompanyen als 
fills als entrenaments “ho han fet moltes 
vegades i sou aquí gràcies a ells”. Garcia 
Albiol, que també va jugar al júnior de la 
Penya, va recordar als actuals jugadors, 
una reflexió que li va fer un entrenador 
en aquell moment: “Encara que alguns no 
arribeu al bàsquet professional, el que es-
teu aprenent us servirà pel vostre futur per-
sonal i professional”. “Esteu obligats com 
a jugadors d’un equip a tenir els valors de 
l’esforç el sacrifici i el companyerisme”, ha 
remarcat, “i els podreu traslladar en altres 
àmbits de les vostres vides”.

Núm. 395
Del 31/05 al 06/06/2013

Fotos: Penya
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Col·labora:

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

El Fiatc Joventut vol renovar Llovet, 
Pere Tomàs, Vives, Suárez i que Ven-
tura i Barrera es quedin molts més 
anys. És força difícil però que tots 
diguin que sí. Però el més important 
és la línia que ha de seguir un club. 
Estic esperançat perquè aquest any 
es pot mantenir una línia de conti-
nuïtat que per diferents circumstàn-
cies no s’ha pogut fer als darrers 
anys. Canviar cada any set jugadors 
fa que l’aficionat se senti poc identi-
ficat amb l’equip. Amb el seu equip. 
I encara que sigui una tonteria rela-
cionar un nom amb la cara ja es prou 
important. A Valladolid, per exemple, 
els seguidors no saben encara qui 
és Humphrey, Ewing, Sosa, Moham-
med, Porta,Cizauskas. Alguns d’ells 
van marxar a mig curs. I a qui si 
que coneixen que és Nacho Martín, 
ja no jugarà més amb el Valladolid. 
A Badalona la idea és poder seguir 
en la mateixa línia i no només amb 

Recordar el nom dels teus jugadors

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

els jugadors sinó també amb els tècnics. 
Salva Maldonado ja està associat a la 
Penya. Per sort o per desgràcia ja no 
hi ha ara mateix cap Norel, Todorovic o 
Ribas i això vol dir que l’estiu no es pre-
veu que hi hagi disgustos per la marxa 
de referent del planter.La Penya és viva 

com ho demostra el fet d’haver fitxat 
un serbi Goran Huskic (2m12) enmig 
de la transició entre Jordi Villacam-
pa i Marcel Riera. Ara cal mantenir el 
bloc, i això sí, després es pot perdre o 
es pot guanyar però la línia ha d’estar 
clara i mantenir-la.

El cadet de la 
Penya ja és 
als quarts del 
campionat 
d’Espanya
El cadet de la Penya i el del Sant Josep de 
Badalona estan competint als campionats 
d’Espanya. En el moment de tancament 
d’aquesta edició, els verd-i-negres estan ju-
gant contra el Barça els quarts de final. els 
blaugranes van acabar per darrere de la Pen-
ya a la lliga regular però es van endur la final 
del campionat de Catalunya en un partit que 
van remuntar al tram final. El Sant Josep per 
la seva banda va fer un campionat molt digne 
arribant als vuitens de final. Llavors va caure 
contra el Barça, amb el que va competir du-
rant 20 minuts. L’infantil també es va classifi-

Vives, Ventura, 
Barrera, Pere 
Tomàs, Àlex 
Suàrez i Llovet, 
segueixen fent 
entrenaments 
per millorar 
tècnicament

5 ja han marxat, els 
joves encara entrenen 
i Vives i Suàrez aniran 
amb la sub 20

Els joves segueixen 
treballant i aposten per 
la continuïtat del bloc

Els jugadors de la Penya tenen 
plans diversos per aquest estiu

Els joves de la Penya són els primers 
que saben que encara poden seguir mi-
llorant. Per això encara fan entrenaments 
tècnics sota les ordres de Maldonado, 
Samaniego i Carles Duran. Tot i que 
alguns, com Tomàs i Llovet, encara no 
han acordat la renovació, creuen que la 
millor notícia per la Penya seria la conti-
nuïtat d’una gran base de l’equip. “Seria 
positiu perquè és una forma de mantenir 
l’estil de joc, els jugadors es coneixen 
i és més fàcil que l’afició s’identifiqui”, 
apunta Llovet. En la mateixa línia, el ca-
pità Pere Tomàs ha manifestat que “sem-
pre fa il·lusió que siguem els màxims de 
la casa possible”.

Diumenge 19 es va acabar la lliga i el 21, amb 
l’acte de cloenda, es va donar per tancada la 
temporada. Ara cada jugador té plans dife-
rents de cara a aquest estiu. Fisher va ser el 
primer en marxar. El nord-americà té un any 
més de contracte amb la Penya i una clàusula 
que l’obliga a pagar 50.000$ si vol marxar. El 
jugador rebrà ofertes d’altres lligues i nego-
ciarà amb el club un acord per sortir. Eham-
be va marxar a Texas, on resideix. L’aler no 
continuarà a la Penya i intentarà guanyar-se 
un contracte jugant les lligues d’estiu de la 
NBA. Quezada també va marxar a finals de la 
setmana passada cap a Amèrica, i tot i que té 
un any més de contracte, la seva continuïtat 
dependrà de l’entrenador que hi hagi. Sava-
né serà el que farà més quilòmetres. El pivot 
va marxar a Bilbao, passarà uns dies a Gran 
Canària i anirà al Senegal, on la selecció vol 
que jugui l’Afrobasket. Savané no té contracte 
i la seva continuïtat depèn molt de qui sigui 
l’entrenador. Kuzmic també ha marxat. Ho 

va fer cap a Màlaga, on jugarà la tempora-
da que ve i ja l’estan tractant de la lesió que 
va patir en l’últim partit de lliga. Pel que fa 
als joves, Vives i Suàrez formaran part de la 
selecció sub20 entrenada per Sito Alonso i 
Paco Redondo. Pere Tomàs, Barrera i Ventura 
segueixen entrenant i Oliver i Trias ja són de 
vacances.

car pel campionat estatal gràcies a la victòria 
contra el Manresa en la lluita pel 3r lloc amb 
un Eric Gonzàlez estel·lar (51 de valoració). 
Encara en pedrera, aquest dissabte es celebra 
la diada de l’escola de bàsquet.
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Foto: Charly Mula - EFEDOS

Foto: Penya
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El CF Badalona ha assegurat de manera 
oficial que el primer equip tindrà la tem-
porada vinent nou entrenador. Això implica 
que Albert Càmara finalitza la seva primera 
aventura com a tècnic, havent aguantat en el 
càrrec una única campanya. De fet, el que fa 
la directiva es no donar continuïtat als dos 
entrenadors que ha tingut enguany el Bada-
lona. Perquè l’altre meitat d’Albert Càmara 
ha estat José Delgado, que ha estat més 
aviat el màxim corresponsable del primer 
equip que no pas un segon entrenador. Així 

Càmara no seguirà dirigint 
al Badalona el curs vinent

doncs, el tàndem Càmara - Delgado aban-
donarà la responsabilitat que fins ara se’ls 
havia encarregat i hauran de deixar pas a un 
nou entrenador. Un nou tècnic encara des-
conegut, en la cerca i contractació del qual 
està treballant la secretaria tècnica des que 
va oficialitzar la no renovació dels fins ara 
dos primers entrenadors. Darrerament està 
sonant amb força el nom de Piti Belmonte, 
que ha abandonat el Sant Andreu després de 
dues notables temporades.
El cert és que amb Càmara i Delgado com 

a tècnics, el Badalona ha fet una temporada 
indubtablement irregular. Però en la qual 
s’ha acabat acomplint l’objectiu marcat: no 
patir en excés per mantenir la categoria. 
Malgrat els dubtes constants, i fins i tot 
moments de vertadera angúnia per la proxi-
mitat de la zona baixa, l’equip ha salvat els 
mobles amb antelació. Però el futbol discret 
i la incapacitat per mantenir un rendiment 
uniforme, entre altres raons, han marcat la 
determinació del club sobre la necessitat de 
virar el rumb.

Tot i que Albert Càmara i José Delgado 
ja no seran entrenadors del Badalona el 
curs vinent, el club s’ha afanyat a expli-
car que això no implica necessàriament 
que s’hagin de deslligar de l’entitat. De 
fet, podria donar-se el cas que tos dos 
continuessin, però a les ordres d’un altre 
primer entrenador. En la mateixa tessitura 
es troba Luis Guilera, el fins ara prepara-
dor físic de l’equip. La decisió de la seva 
continuïtat, expliquen des dels despatxos, 
serà del nou entrenador, que haurà de de-
terminar si algun dels actuals membres 

El club supedita la 
continuïtat del cos tècnic 
a l’opinió de qui vingui

del cos tècnic pot seguir amb ell la pro-
pera campanya. 
Evidentment, també Càmara, Delgado i 
Guilera hauran d’acceptar les noves fun-
cions que hipotèticament els encomani 
el nou màxim responsable. No cal des-
cartar doncs que algun dels tres estimi 
aquesta opció, si s’arribés a donar. Fins i 
tot el propi Càmara, qui podria no acabar 
de veure amb mals ulls donar una passa 
enrere i tornar a ser segon entrenador, 
de manera que pogués seguir creixent i 
formant-se com a tècnic.

El juvenil Jordi Sánchez serà 
jugador del primer equip

Es mou la banqueta i es mou també la plantilla. 
Un únic jugador té contracte en vigor amb l’equip 
per la campanya vinent: Robert Simón. La situació 
contractual de Ferrón és ambigua, perquè en teoria 
també té un altre any de contracte, però podria exis-
tir un acord a través del qual es deslligui de l’entitat 
sempre que se li pagui el que encara té acordat. La 
resta de futbolistes del primer equip no tenen cap 
relació contractual amb l’entitat més enllà del 30 de 
juny. Per això la secretaria tècnica ha començat ja a 
moure fitxa i a més d’encetar converses amb alguns 
futbolistes per mirar de renovar-los, ha decidit tam-
bé confirmar que un dels juvenils que enguany ha 

dirigit Robert Cuesta serà el curs vinent jugador del 
primer equip.
Es tracta del davanter Jordi Sánchez, qui en les 
darreres setmanes del curs ja s’ha entrenat com un 
més de la primera plantilla i fins i tot ha entrat en 
les convocatòries dels tres últims compromisos de 
lliga, jugant alguns minuts en un parell de compro-
misos. El punta va arribar a la disciplina escapu-
lada l’estiu passat procedent de la Damm. Amb el 
Juvenil ha estat el gran referent ofensiu de l’equip, 
col·laborant amb la gens menyspreable xifra d’onze 
gols. Caldrà veure quins seran els següents movi-
ments de la secretaria tècnica.

L’entitat ha fet 
oficial que el 
tàndem format 
per l’ex jugador 
i José Delgado 
no es reeditarà 
la propera 
campanya
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Els nois del planter triomfen amb la Catalana
Tots els grans èxits del Badalona 
d’enguany sembla que provenen de les 
categories inferiors. Després de la mag-
nífica campanya del Juvenil a la Divisió 
d’Honor, en la qual els de Cuesta van ba-
rallar-se tot el curs pels llocs d’honor, ara 
dos futbolistes de la pedrera escapulada 
han aconseguit convertir-se en campions 
d’Espanya amb les seleccions catalanes 
de les seves categories.
El primer triomfador va ser Jordi Casta, 
un jove defensa de dotze anys que és un 
dels líders de l’Aleví A. En Jordi va pro-
clamar-se campió del torneig autonòmic 
estatal després de vèncer en la final a An-
dalusia per 3-2. L’entitat, orgullosa de que 
un dels seus hagués estat co protagonista 
de tan important consecució, va convidar 

Jordi Casta 
amb la sots-
12 i Quique 
García amb la 
sots-16 s’han 
proclamat 
campions 
d’Espanya

al jove jugador a fer la sacada d’honor 
en el darrer partit de temporada que va 
disputar-se al Camp del Centenari, el que 
va jugar el primer equip contra l’Huracán 
de València.
Només dues setmanes després, un altre 
dels jugadors de les categories inferiors 
del CF Badalona va repetir idèntic èxit. 
Aquesta vegada va ser en la categoria 
sots-16. En Quique García, integrant del 
Cadet A badaloní, va ser un dels futbo-
listes que van conformar la plantilla del 
combinat català que va endur-se el cam-
pionat d’Espanya de la categoria amb 
considerable solvència. A les semifinals 
van superar a la selecció d’Euskadi i a la 
gran final van vèncer a la Comunitat Va-
lenciana per un clar 2-0. 

Sant Gabriel Femení

Carol Miranda i Gio, 
primeres baixes per a 
la propera temporada

Quan han passat pocs dies des de 
l’acabament de la Copa de la Reina i 
alguna setmana del de la lliga, i tot i 
que encara queda per encarrilar la Copa 
Catalunya, el Sant Gabriel ja està pen-
sant en configurar la plantilla del primer 
equip per a la propera temporada. I el 
que ja s’ha sabut, perquè les mateixes 
implicades ho han explicat a les xarxes 
socials, és que dues jugadores força 
destacades d’aquest equip, les mig-
campistes Carol Miranda -que portava 
quatre anys al club- i Georgina Carreras 
-que en portava un parell-, no seguiran 
al club per decisió tècnica. Totes dues 

han agraït a les seves companyes i 
l’afició el suport rebut en aquest temps 
i han desitjat sort a l’equip en el futur. 
D’altra banda, la pedrera gabrielista con-
tinua donant senyals que és una de les 
més destacades del futbol base femení. I 
és que fa uns dies, el conjunt infantil es 
va proclamar campió de la Costa Brava 
Women’s Club. Les noies de Sant Adrià 
van vèncer 1-4 al Vic i 0-5 al Llers en la 
fase de grups; després, a la semifinal, va 
costar una mica més derrotar el Sabadell 
(4-2) i plantar-se a la gran final. Allà, i 
en un gran partit, les adrianenques van 
derrotar l’Estartit per un clar 5-1. 
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1ª eliminatòria d’ascens 
(anada i tornada)

  Quart 90  -  Grup Barna 66

 Roser 81 -  Santa Coloma 86

 Montgat  81 -  Jac Sants 88

 Pardinyes 78 -  Salt 60

Descens (al millor de 3 partits)
                                   Vic  69 -  UBSA 76  

               Sant Josep 67  -  Igualada 74

Play Off - 1er partit

El Montgat i el Santa Coloma passen 
a les semifinals de la Copa Catalunya
Aquest ha estat un cap de setmana 
d’emocions contrastades a la Copa Cata-
lunya. Mentre el Montgat i el Santa Colo-
ma segellaven el pas a les semifinals de la 
Copa Catalunya, i l’UBSA aconseguia la 
permanència, el Sant Josep, un històric de la 
categoria, ha confirmat el descens a la 1a ca-
talana. Al Pla de la Concòrdia de Montgat, 
tot estava preparat per la festa i per fer passar 
un calvari als jugadors del Jac Sants. Els 
montgatins defensaven una renda d’11 punts 
de l’anada i tot i que els barcelonins van sor-
tir amb molta empenta, el Montgat, com a 
l’anada, no va anar a especular. Així, amb un 
joc cerebral per atacar la defensa en zona, i 
l’encert d’Usatorre -3 triples seguits- va obrir 
un primer forat (17 a 12), que amb els triples 
de Monterde i Nogales va mantenir al segon 
quart (31 a 22). Va ser el badaloní Jordi Cos-
ta, el que va rescatar el Jac des de la línia de 
3, amb 3 cistelles gairebé seguides (43 a 41). 
A la represa, Costa va seguir amb el xou i va 
capitanejar un parcial de 2 a 13 que encenia 
les alarmes (47 a 53). Llavors el Montgat va 
tornar a ajustar la defensa i els pesos pesats 
van aparèixer per igualar el matx (63 a 65). a 
l’últim període els vermells es van mantenir 
ferms fins els últims dos minuts en que una 
sèrie de precipitacions quan calia especu-
lar, van donar aire al Jac Sants. Una cistella 

d’Ortiz a falta de 40 segons va tancar definiti-
vament l’eliminatòria tot i 2 triples finals dels 
visitants. Ara toca el Pardinyes amb el primer 
partit a La Plana dissabte a les 19:30.
El Santa Coloma gairebé s’endú un 
ensurt
Els colomencs havien de defensar 4 punts 
de l’anada i tenien mitja feina feta quan a la 
mitja part, després d’un excel·lent treball de-
fensiu, guanyaven per 9 (35 a 26). Llavors, 
dues errades consecutives van permetre al 
Roser anotar dos triples i agafar la confiança 
necessària per fer-ne 6 de seguits. El 6é va 
ser el que posava per primer cop per davant 
als barcelonins (51 a 53). El Santa Coloma 
va aguantar l’embestida amb els punts de 
Marc Balagué, però cada cop hi havia menys 
bàsquet i més cor i això afavoria al Roser, 
que a falta de 3 minuts aconseguia l’objectiu 
(77 a 71). Els de Cristian Bañuelos estaven 
groguis, però llavors va aparèixer Eric Bala-
gué amb un triple providencial seguit d’una 
bona pilota interior a Berenguer que va aca-
bar en cistella (78 a 76). Tot i que el Roser 
encara tenia opcions, no va estar encertat en 
els tirs que tocava i el Santa Coloma va es-
tar molt segur des del tir lliure per endur-se 
l’eliminatòria i el partit. Ara toca el Quart amb 
el primer partit a casa el dissabte a les 19:30. 
L’UBSA remata la feina

Els adrianencs van resoldre l’eliminatòria per 
al via ràpida evitant el 3r partit. Els de Xavi 
Castillo van ser superiors durant gairebé tot 
el matx i només van patir al primer quart (22 
a 17) quan el Vic, més encertat, aprofitava els 
errors defensius de l’UBSA. La zona ho va fer 
canviar tot, el Vic va deixar de veure la cistella 
amb claredat i els adrianencs van fer créixer 
mica a mica la diferència fins els 10 al final 
del 3r període (50 a 60). Un 11 a 3 a l’inici 
de l’últim quart igualava el partit, però de nou 
des de la defensa, ara individual, l’UBSA va 
dominar i es va acabar salvant.
El Sant Josep vol però no pot
Com ha passat durant tota la temporada, 
el Sant Josep va jugar al límit de les se-
ves possibilitats, però aquest cop no va 
ser suficient per guanyar a l’Igualada, un 
equip que ha arribat en molt bona forma 
al Play Off. Els d’Oscar de Paula, amb un 
equip molt més curt que els de l’Anoia, van 
tornar a patir molt físicament per la pressió 
de l’Igualada i en la lluita pel rebot. Tot i 
això, van marxar 4 amunt a la mitja part. 
A la represa, un 2 a 17 va ser definitiu 
malgrat els intents de Xavi Gonzàlez. De 
Paula plega i el subsituïrà Victor Cruz. Al 
Natzaret també marxa Vidal Sabaté, i el nou 
entrenador serà Victor Carrasco, del sènior 
B del Sant Josep.

Poliesportiu

L’Endimoniada 
ja és a punt amb 
450 corredors 
inscrits en 24h
Badalona rebrà dissabte a dos quarts 
de deu del vespre la tercera edició de 
l’Endimoniada. El Centre Excursionista 
de Badalona ho té tot a punt per fer-
ne un nou èxit. Amb 450 corredors 
inscrits en només 24 hores, el CEB 
ha batut el seu rècord de participació 
i interès ciutadà. Però tot i que el gruix 
de participants és de Badalona, aquest 
dissabte vindran a córrer esportistes 
de diferents zones de Catalunya, de 
Mallorca, Andorra i, fins i tot, Irun. El 
Centre Excursionista compta també 
amb un gran nombre de voluntaris que 
fan que l’Endimoniada sigui possible, 
assumint diferents tasques la nit de l’1 
de juny i  vivint de molt a prop la cur-
sa. L’itinerari de l’Endimoniada consta 
de 18 km amb un desnivell acumulat 
de 570m positius. La superfície de 
l’itinerari es reparteix en un 85% terra 
i un 15% asfalt, amb un temps màxim 
per completar el circuit de tres hores. 
La sortida i arribada serà a la Rambla 
de Badalona.
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Després d’un any ple d’èxits actuant per 
diferents sales i festivals i apareixent en 
programes com Para Todos La 2 de TVE 
o La Sonora de TV3, LaRumbé torna a fer 
soroll. Amb el seu segon àlbum, Mirando 
Pa Taubaté, una obra senzilla quant a com-
posició però molt madura conceptualment 
que va presentar el passat gener a la Sala 
Sidecar, el grup no ha parat ni un sol mo-
ment. LaRumbé tocarà aquest dissabte a 
Badalona, acompanyat per l’emergent grup 
Medizina, una banda de rumba catalana que 
ha recorregut més de 30 escenaris en l’últim 
any i mig . L’espectacle serà a l’Estraperlo 
Club (Isidre Nonell, 9 ) a partir de les 22:30. 

Les entitats de cultura popular fan 10 
anys i ho celebren amb els més petits

Rumba a 
l’Estraperlo 
amb LaRumbé 
i els Medizina

La Coordinadora d’Entitats Badalonines 
de Cultura Tradicional i Popular Catalana 
(COENBACU TRAPOCA), que agrupa un 

total de 14 entitats de cultura tradicional de 
la ciutat, celebra enguany el seu 10è aniver-
sari. Per commemorar la data se celebraran 

Els clàssics 
de SEAT 
ocupen el 
C.C. Màgic
El centre comercial Màgic Badalona 
presenta fins el 25 de juny una nova 
exposició de set models de cotxes 
clàssics de la marca Seat. 
Un Seat 850, un Seat 600, el llegen-
dari 1430 o l’elegant Seat 1500, són 
algunes de les peces més admirades 
de l’exposició. Cal veure també els 
models esportius Seat 1200 o el 
Seat 850 Spider que mostren una 
estètica ben agressiva. A les vitri-
nes de l’exposició s’hi poden veu-
re detalls antics de la marca Seat, 
com la toballola i la tassa de café 
que la fabrica entregava a tots els 
treballadors, o un document origi-
nal d’una acció de la Seat, així com 
reproduccions en miniatura dels set 
cotxes exposats. Exposició a càrrec 
de l’Associació Club Seat 600 de 
Barcelona. 

Sidonie i Christian M. actuaran el proper 
divendres 31 de maig a les 21:30 a la sala 
Estraperlo de Badalona, en un concert 
molt especial. Sidonie presentarà la seva 
darrera feina, El Fluido García, el seu disc 
més impactant segons afirma el mateix 
grup i del qual en Marc, en Jesús i l’Axel 
se’n senten especialment orgullosos. La 
banda també presentarà a l’artista emer-
gent Christian M., amb qui ha realitzat 
una petita gira per tot el país i amb qui ha 

demostrat mantenir-hi una sintonia ex-
traordinària, compartint escenari i oferint 
fins hi tot un nou format de quartet en 
alguns temes. Christian oferirà un reper-
tori de cançons amb un peu en territori 
acústic i l’altre en sons més psicodèlics, 
sempre embolcallats amb melodies vo-
cals en clau pop.  Aquesta serà la darrera 
actuació conjunta d’aquestes dues ban-
des dins la iniciativa d’ASACC i Estrella 
Damm CURTCIRCUIT.

Sidonie presenta el seu 
darrer treball a Badalona

un seguit d’actes oberts a tothom, que tam-
bé serviran per donar a conèixer les entitats 
de cultura tradicional que hi ha a Badalona. 
Un d’aquests actes serà la gimcana infan-
til ‘Som Cultura!’, que es celebrarà aquest 
dissabte de 17h a 20h a la Plaça Pompeu 
Fabra. Serà una activitat per nens i nenes de 
4 a 14 i estarà oberta a tota la ciutat. Durant 
la gimcana, els nens i nenes que hi vulguin 
participar hauran de superar una sèrie de 
proves relacionades amb les entitats de cul-
tura tradicional participants i, al final, se’ls 
hi atorgarà un diploma com a membres 
de la cultura tradicional i popular catalana 
de Badalona i un petit obsequi. La finalitat 
d’aquest acte es que els infants badalonins 
coneguin les entitats de cultura mentre s’ho 
passen d’allò més bé. 

L’Associació la Rotllana celebra, una tem-
porada més, el Concurs de Música de 
Badalona, que enguany arriba a la 15a edi-
ció. Els organitzadors, però, han vist com, 
darrerament, suportar el pes econòmic del 
projecte s’ha fet més i més difícil, fins que, 
enguany, s’han vist obligats a recórrer al 
micromecenatge, a través del web Verkami, 
per poder continuar. Els diners recaptats 
a través de Verkami seran destinats a la 
masterització i edició dels CD’s recopila-
toris i a recaptar els diners que manquen 
a l’organització per garantir el premi en la 
categoria de Millor banda en Llengua Ca-
talana, valorat en 1.000 euros.
A més d’aquest, el certamen compta amb 

El 15è Concurs de Música 
recorre al ‘crowfunding’

altres dos guardons: el de Millor banda de 
Catalunya, de 3.000 euros a bescanviar en 
instruments, i el de Millor banda de Bada-
lona, de 1.000 euros.
Els participants no només opten als pre-
mis, sinó també a la visibilitat que els 
hi ofereix el concurs. Molts participants 
i guanyadors d’altres edicions són ac-
tualment reconeguts en l’escena musi-
cal local i nacional. Tot i les dificultats 
econòmiques, els organitzadors diuen 
estar molt satisfets perquè s’hi han pre-
sentat 190 bandes, “tot un èxit en volum i 
sobretot en qualitat”. La primera selecció 
d’enguany, realitzada a través de votació 
popular, ja ha finalitzat.
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