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Àlex Pastor (PSC): 
“El PSC ha escollit 
l’esquerra i 
Dolors Sabater la 
independència”   6             
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L’alliberament de l’Open Arms després 
d’estar un mes immobilitzat al sud de Sicí-
lia per ordre de la fiscalia de Ragusa va ser 
una molt bona notícia per a l’organització 
ja que, d’aquesta manera, aconseguien una 
petita victòria. Tot plegat partia dels fets 
succeïts el 15 de març quan intentaven res-
catar 218 immigrants i van ser amenaçats 
pels guardacostes libis que els demanaven 
que els lliuressin les persones que duien 
a l’embarcació.”Si no ens doneu els immi-
grants, us matarem”, van sentir els mem-

bres de l’ONG que els amenaçava el capità 
d’una patrullera militar líbia. Els refugiats 
no entenien gairebé res del que es deia 
però el que sí sabien era que no volien cau-
re en mans dels libis. Després de dos dies 
en alta mar i a l’espera de rebre ordres so-
bre a quin port podien desembarcar, l’Open 
Arms va arribar al port italià de Pozzallo, 
d’on no s’ha pogut moure durant un mes. 
El jutge reconeix en la seva interlocutòria 
que Líbia no és un país segur: “no és un 
lloc segur on poder retornar els refugiats”, 
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El jutge reconeix que Líbia 
no és un lloc segur

“La nostra missió és evitar morts absur-
des al mar”, diu Òscar Camps, director i 
fundador de l’ONG Proactiva Open Arms, 
amb seu al Port de Badalona. I sembla 
mentida que ho hagi de repetir una vegada 
i una altra, ja sigui davant dels mitjans de 
comunicació com davant de les autoritats 
judicials. L’entitat de rescat ha passat per 
moments difícils en les darreres setmanes 
arran de l’acusació per afavorir la immi-
gració il·legal que recau sobre dos tripu-
lants de Proactiva i la immobilització de 
l’Open Arms, el vaixell insígnia de l’ONG 
-deixat anar la setmana passada. Però això 
no els atura. Ans al contrari. No només ja 
segueixen la seva tasca a bord de l’Astral, 

Proactiva viatja a Ghana 
per prevenir dels riscos 
de la fugida a Europa
És la nova línia d’actuació de l’ONG arran de la 
resposta que reben els immigrants que rescaten

el segon vaixell de l’ONG que va salpar de 
Badalona fa una setmana, sinó que aquest 
dijous han iniciat un projecte nou. Han 
viatjat fins a Ghana, a l’Àfrica, per treballar 
des de l’origen. “Anirem a les escoles de 
Ghana a explicar als joves que si es deixen 
endur per les màfies, es juguen la vida”, 
explica Camps. El director de Proactiva 
reconeix que no saben si ja hi ha algú que 
faci aquesta tasca però ells han pensat 
que, paral·lelament als rescats en aigües 
del Mediterrani, “hem d’aportar el nostre 
granet de sorra perquè hi ha molts menors 
que intenten arribar a Europa i moren al 
desert”. Allà, els membres de Proactiva els 
mostraran quins són els riscos de deixar 

el país d’origen d’aquesta manera. Durant 
molt temps, han recollit els testimonis 
de refugiats a bord de l’Open Arms i de 
l’Azzurro. Persones que els deien que no 
tornarien a fer aquell viatge si poguessin 
tornar enrere perquè podia costar-los la 
vida. “Els diuen que per 8.000 euros els 
portaran a Europa”, explica Òscar Camps, 
“però no els diuen quina és la realitat amb 
què es trobaran”. I és que Camps no es 
refereix només a les extorsions que pati-
ran per part d’aquestes màfies, ni el perill 
que els suposarà llançar-se al mar en una 
barca al costat de centenars de persones 
com ells. Sinó que, un cop arribin a Eu-
ropa -si ho aconsegueixen- no tenen cap 

garantia d’èxit. “Quan arribin a Europa, no 
se’n sortiran”, sentencia Camps, qui conti-
nua acusant a la Unió Europea de permetre 
que morin vides humanes al Mediterrani. 
“Volem explicar-los que potser és més ba-
rat i invertiran el mateix temps estudiant 
una carrera a l’Àfrica que no pas arruïnant 
la seva família i marxant del país”, afegeix 
el director de Proactiva. Òscar Camps re-
corda que aquestes persones que fugen 
triguen entre 3 i 4 anys en arribar al seu 
destí si és que ho aconsegueixen. A més, 
per fer-ho, les seves famílies perden tot el 
que tenen perquè ho aposten tot a una sola 
carta. Han començat aquest dijous a Gha-
na, que és l’origen dels immigrants que 
van rescatar el primer dia de la missió 44, 
a bord de l’Astral. La intenció de Proactiva 
és seguir amb aquesta línia d’actuació a 

altres països de l’Àfrica com el Senegal o 
el Níger.

Busquen un tercer vaixell
La tasca de prevenció la faran de manera 
paral·lela als rescats en alta mar. Per aquest 
motiu, Proactiva ja està buscant un tercer 
vaixell que els permeti continuar salvant 
vides al Mediterrani. L’Open Arms arribarà 
al maig a Espanya per passar revisions 
tècniques després de la darrera missió i de 
les setmanes que ha estat immobilitzat al 
port italià de Pozzallo. I amb l’Astral no en 
tenen prou. “Ampliem el camp d’acció i per 
això necessitem més estructura”, assegura 
Camps. Durant les darreres setmanes, el 
director de l’ONG ha viatjat a diverses ciu-
tats europees a la recerca d’aquest tercer 
vaixell. Esperen aconseguir-lo aviat. 

1- 11 persones ofegades en el darrer rescat de l’Astral al Mediterrani
2- 137 persones van ser rescatades el passat 22 d’abril per Proactiva / Òscar Camps
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assegurava Eduard Aguayo, as-
sessor legal de Proactiva, qui ha 
donat detalls de la decisió del 
jutge assegurant que les amena-
ces que l’ONG va denunciar, van 
existir. Aguayo explica, però, que 
la investigació de la fiscalia de 
Ragusa que recau sobre l’ONG 
per afavorir la immigració il·legal 
podria allargar-se fins a un any 
més. Aquesta és la preocupació 
de Proactiva Open Arms que pa-
teix com dos dels seus membres 
estan encausats. Batallen contra 
aquesta acusació i contra la d’or-
ganització criminal per part de la 
fiscalia de Catània que investiga 
no només a Proactiva, sinó tam-
bé a vuit organitzacions més que 
treballen en rescats al Mediterrani 
central. Per aquest motiu, des de 
l’ONG badalonina demanen que 
s’aclareixi el marc legal. Jaime 
Rodrigo, assessor de l’entitat i 
expert en dret marítim, assegura 
que Proactiva ha seguit el codi de 
conducta del mar ja que estableix 
que l’obligació del capità és “sal-
var vides humanes en alta mar”. 
“L’actuació del capità es va fer 
d’acord amb el dret internacional 
i marítim”, afirma Rodrigo que 
afegeix que el seu objectiu no era 
només rescatar vides humanes 

sinó proporcionar-los un port se-
gur. “On està el delicte quan Líbia 
no és un lloc segur?” es pregunta 
l’assessor de Proactiva.
 
Badalona viatja a Nàpols per 
rebre suport
Arran de la investigació que re-
cau sobre l’ONG, són molts els 
suports que Proactiva està rebent. 
Tot i això, la pressió s’exerceix 
sobre la Unió Europea a qui els 
membres de la organització li 
demanen que actuï i deixi de 
militaritzar les polítiques migra-
tòries i criminalitzar les ONG’s. 
En aquest sentit, l’entitat ha rebut 
el suport del grup parlamentari 
Esquerra Unida Europea que s’ha 
reunit amb diferents administra-
cions. Entre elles, l’ajuntament 
de Nàpols. Fins allà hi va viatjar 
Òscar Camps, acompanyat dels 
eurodiputats Miguel Urban de Po-
demos i Eleonor Florenza i l’alcal-
dessa de Badalona, Dolors Saba-
ter. En una trobada amb l’alcalde 
de Nàpols, Luigi de Magesti, van 
signar una declaració institucio-
nal que assegurava de manera ro-
tunda que “la Unió Europea, amb 
la seva política, ha transformat el 
Mediterrani en la fosa comuna 
més gran del planeta“.

Òscar Camps: “per primera vegada, les persones que rescatem 
al mar se’ns moren a bord del vaixell”
En dos dies, l’Astral ha rescatat 221 persones al Mediterrani Central però una desena ha perdut la vida

Naufragi en què va morir una dona de 25 anys el passat 23 d’abril / Òscar Camps

PROACTIVA TAMBÉ S’IMPLICA AMB ELS REFUGIATS 
A BADALONA

Socorristes de Proactiva 
a la platja de Badalona/ DB

L’empresa Proactiva Serveis Aquà-
tics, vinculada a l’ONG badalonina, 
també combat les situacions d’in-
justícia a Badalona. Aquest juny, 
una quinzena de persones que 
estaven en situació irregular o que 
fugien del seu país i van ser res-
catades per la mateixa ONG podran 
regularitzar la seva situació laboral 
fent de socorristes. Els cursos es 
fan a les instal·lacions d’Eurofit-
ness del barri de Llefià i el perfil 
dels alumnes és ben divers. Tots, 
però, tenen en comú les dificultats 
per inserir-se a la societat un cop 
surten dels seus països d’origen. 
Un dels aprenents a socorrista, 
l’Omar, ha vingut d’Honduras fugint 
de la violència del seu país. Un cas 
més paradigmàtic és el del Reza, un 

iranià de tan sols 19 anys, que va ser 
rescatat a l’Egeu per Proactiva i ara vol 
aprofitar aquesta oportunitat per co-
mençar una vida estable a Catalunya. 
Proactiva dona feina cada any a més de 
600 socorristes a les platges catalanes.

Aquest juny farà dos anys que 
l’Astral va navegar per primera 
vegada en aigües del Mediterrani 
per salvar la vida dels refugiats 
que buscaven una nova vida a 
Europa. Qui li havia de dir a Òs-
car Camps, fundador d’aquesta 
ONG de Badalona, que hauria 
de tornar a salpar amb aquesta 
embarcació que s’havia quedat 
petita per recollir els centenars 
de persones que creuen el mar 
cada dia des de Líbia. Ara, l’As-
tral s’ha convertit en l’única ma-
nera de seguir fent les tasques 
de salvament. En dos anys, el 
vaixell ha salvat la vida de quasi 
15.000 persones de les prop de 
60.000 que ha rescatat Proac-
tiva en missions al Mediterrani 
i a Lesbos. En aquest segon 
viatge, l’Astral ha rescatat 221 
persones en només dos dies, 
però una desena ha mort i molts 

han desaparegut. Són xifres 
que dóna Òscar Camps en 
declaracions a aquest diari 
després d’assegurar-nos que 
no està cansat malgrat que 
acaba de baixar d’un avió i 
ve directament de salvar vi-
des al Mediterrani Central. 
El passat 22 d’abril, Camps 
explicava al seu compte de 
Twitter que havien rescatat 
137 persones i afegia: “el 
dolor patit per algunes do-
nes ens fa plorar. Impossible 
acostumar-se a això”. De fet, 
Camps reconeix que l’Astral 
no compleix els requisits 
necessaris per rescatar tan-
tes persones del mar: “el 
fet que sigui una embarca-
ció més petita ens permet 
que només puguem tenir 
200 persones a coberta i no 
els puguem portar a Itàlia. 

Això ens obliga ara a bus-
car un altre vaixell que els 
transporti a un lloc segur”. 
Proactiva és només una de 
les ONG que aquests dies ha 
salvat un miler de persones 
del mar. Quan li preguntem 
per l’estat en què arriben 
els refugiats, Camps alerta 
que les rescaten en pitjors 
condicions que fa un any. 
“Arriben en un estat de salut 
molt precari perquè abans de 
salpar són retinguts en con-
dicions infrahumanes. De 
fet, ara veiem com es moren 
persones a bord, i això no 
ens havia passat mai”, ex-
plica Camps a aquest diari. 
L’Astral haurà de seguir fent 
les tasques de salvament 
fins que l’ONG aconsegueixi 
la nova embarcació gràcies a 
les donacions de particulars.    
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Àlex Pastor surt en defensa de les acusacions de l’alcaldessa i li retreu que qui no ha fet la feina és el seu govern

Àlex Pastor (PSC): “Amb una confluència liderada 
per ICV-EUiA seria molt més fàcil arribar a acords”

Per què el PSC li ha tret la 
confiança al govern de Dolors 
Sabater? 
Dolors Sabater entre procés i 
Badalona, ha escollit procés.  La 
confiança es guanya complint 
amb la paraula donada, i en 
aquest sentit Dolors Sabater ha 
demostrat que no es de fiar. Ha 
incomplert l’acord d’investidura 
que comportava ser l’alcaldessa 
de tots i totes mantenint la neu-
tralitat institucional en la qüestió 
sobiranista, i no ha executat les 
polítiques efectives d’esquerres 
pactades amb el PSC, com ara 
l’escola bressol a Montigalà, les 
inversions a Sant Roc o acabar 
amb el col.lapse dels serveis so-
cials.
 
Per què han esperat fins 
aquest moment en fer-ho pú-
blic?
Fa molts mesos que estem adver-
tint públicament que l’alcaldessa 
s’està equivocant al sotmetre a tot 
el seu govern a l’estratègia de la 
CUP  i utilitzant la vara d’alcaldes-
sa per impulsar el procés. Entre 
ser d’esquerres o independentis-
ta, el PSC ha escollit l’esquerra i 
Dolors Sabater la independència.
 
Quines conseqüències té la 
no aprovació del pressupost 
per l’ajuntament?
Amb una alcaldessa que no ha es-
tat capaç de gestionar els recur-
sos públics i a la que li han sobrat 
prop de 50M€ en dos exercicis, 
queda palès que no tindrà cap 
conseqüència pràctica. Preguntin 
als veïns i veïnes si amb el pres-

supost en vigor han vist millorat 
el seu dia a dia.
 
Què creuen que farà Dolors 
Sabater, prorrogar pressu-
postos o voldrà aprovar-los 
mitjançant una moció de con-
fiança?
Qualsevol polític responsable in-
tentaria aprovar els pressupostos. 
En aquest cas la responsabilitat 
és únicament i exclusivament de 
Dolors Sabater. Per aprovar els 
pressupostos podria acceptar les 
condicions del PSC, buscar altres 
suports d’altres partits polítics al 
ple, o bé sotmetre’s a una qüestió 
de confiança, com s’ha fet a Bar-

celona. És l’Alcaldessa qui ha de 
decidir.
 
Si Dolors Sabater perdés 
una possible qüestió de con-
fiança, s’obre diàleg entre els 
partits de l’oposició. Quines 
possibilitats reals existeixen 
a un any vista de les eleccions 
d’un canvi de govern?
D’entrada seria sorprenent que 
Dolors Sabater prefereixi sotme-
tre’s a una qüestió de confiança 
abans que cumplir el pactes amb 
el PSC, en tot cas encara no es-
tem en aquest escenari. El que sí 
que és cert és que el PSC ha de-
mostrat  que és l’únic partit amb 

la centralitat suficient com per 
poder establir diàleg amb tothom, 
i en conseqüència els únics que 
podríem liderar una hipotètica al-
ternativa.

Aquest moviment està pensat 
en el càlcul electoral del pro-
per any?
Està pensat en clau Badalona i 
en garantir que les polítiques que 
es fan des de l’Ajuntament deixin 
de dividir i representin a la majo-
ria de veïns i veïnes. La ciutat és 
l’única preocupació del PSC 
 
Ha estat un error donar su-
port a Guanyem aquesta le-

Foto: @msubirats

gislatura? 
Al 2015 vam donar suport a un 
govern progressista i d’esquerres. 
El nostre error, vist en perspectiva, 
va ser investir a Dolors Sabater. 
Tant amb el candidat d’ICV-EUiA 
com amb el d’ERC hem pactat ini-
ciatives polítiques i han complert. 
És evident que amb qualsevol 
candidatura de les confluències, 
de les quals es parla, si fos lide-
rada per un o una representant 
de ICV-EuiA seria molt més fàcil 
arribar a acords, en canvi si el 
lideratge recau en Dolors Sabater 
serà molt difícil l’entesa.
 
Tornaran a donar suport en 
les eleccions del proper any?
Som l’única opció d’esquerres no 
independentista en aquesta ciutat, 
els únics amb un projecte perquè 
Badalona surti de l’ostracisme 
institucional en què ha viscut 
en els darrers set anys. Al 2019 
sortirem a guanyar el màxim de 
confiança dels veïns i veïnes. La 
nostra gestió per Badalona està 
sobradament demostrada i així 
ens ho diuen dia rere dia, la con-
fiança en el nostre projecte cada 
cop és més gran i ens fa ser opti-
mistes de cara al futur.  Nosaltres 
no pensem en donar suports, sinó 
en liderar el proper govern muni-
cipal amb el suport dels partits 
que vulguin sumar-se. La ciutat 
mereix un govern que fugi dels 
extrems, d’aquells que tenen qua-
tre diputats al Parlament, que no 
utilitzin la ciutat com a plataforma 
personal i que posi en el centre 
de la seva acció el benestar dels 
veïns i veïnes.

El ple municipal tomba la proposta 
de pressupostos del 2018
Els comptes han estat rebutjats per Ciutadans, PP i PSC

Els pressupostos municipals per aquest 
2018 no s’han aprovat. Només hi ha do-
nat suport Pere Martínez, del PdeCat, 
Jordi Subirana, d’Units per Avançar i la 
regidora no adscrita, Contxa Botey. PSC, 
PP i Ciutadans han votat en contra. Tots 
ells han al·legat que els pressupostos 
han arribat tard. Els socialistes han exi-
git a l’alcaldessa que “cumpleixi amb els 
pactes que es van fer a l’inici del mandat 
i que governi per tot Badalona i no només 
pels independentistes”. El popular Juan 
Fernández ha afirmat que “la ciutat està 
paralitzada i només hi ha dues formes de 
solucionar-ho: la dimissió o una qüestió 
de confiança”. 

El dimoni de la polèmica
També es van aprovar dues mocions refe-
rents a les Festes de Maig. PP, Ciutadans i 
PSC van exigir que no es polititzéssin les 
festes. En aquest sentit, el regidor popular 
Garcia Albiol va acusar l’alcaldessa “de 
ser un perill per la convivència a la ciu-

tat”. Juan Miguel López, de Ciutadans, va 
assegurar que “el regidor Téllez és qui ha 
escollit el dimoni, ja que tots els membres 
del jurat dormen amb el llaç groc”. José 
Téllez va respondre a aquesta acusació 
dient que “de 10 membres del jurat, ell era 
l’únic càrrec polític”. 

Construcció definitiva de Badalona 
port
Els grups municipals han aprovat de forma 
unànime la construccio definitiva de l’es-
cola Badalona Port. El centre s’ubicarà de 
forma definitiva al solar de Can Badrines 
però estan a l’espera que el propietari lliuri 
el projecte de descontaminació. Els mem-
bres de l’AMPA demanen a l’Ajuntament 
que treballi en l’adequació de la parcel·la 
situada al carrer Monturiol com a opció 
alternativa per a l’ubicació de l’escola. 

Altres mocions aprovades 
La recuperació de les activitats gratuïtes 
als casals de la Gent Gran, la garantia de la 

Foto: Marta Grífols

seguretat i la convivència en front a l’ocu-
pació il·legal a Badalona han estat altres 

mocions aprovades durant el Ple Munici-
pal.



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 9Redacció - redaccio@diaridebadalona.comOPINIÓ8 Del 27/04 al 03/05/2018Núm. 611

Amb pedaços
no n’hi ha prou

Com valores l’estat
dels carrers i voreres
de la ciutat?

L’estat de l’asfalt i de les voreres que presenten 
alguns carrers de la ciutat és un fet preocupant i 
que aixeca les crítiques dels veïns i veïnes que ho 
pateixen dia a dia. Fent una passejada per la ciutat 
sovintegen els sots i el mal estat d’una pavimen-
tació que en alguns casos ha provocat fins i tot 
esvorancs, amb el consegüent risc per a vianants 
i vehicles, especialment per a les motos. 
Aquest és un fet que malauradament es produeix 
en diversos barris de la ciutat, però un dels ca-
sos més sagnants és, sens dubte, el del barri del 
Progrés. Només cal fer una passejada per carrers 
com Enric Borràs o Guifré per veure la magnitud 
del problema, amb munió de sots i bonys en un 
asfalt molt deteriorat, sobretot a les zones on hi 
ha més tràfic de vehicles de més tonatge, com 
autobusos o camions. En les darreres setmanes 
s’han obert alguns esvorancs al mig de la calçada 
que fins i tot han obligat a tallar algunes zones 
al trànsit. La solució d’urgència gairebé sempre 
acaba sent un pedaç, per sortir del pas, però sem-
bla evident que, sobretot en algunes zones, ara 

mateix amb això no n’hi ha prou. Sobretot tenint 
en compte que el problema, que en moltes oca-
sions també està relacionat amb el mal estat del 
clavegueram, sovint acaba reproduint-se al cap 
de pocs mesos.
Des de l’Ajuntament cal donar una resposta ur-
gent a aquest greu problema i fer-ho  amb ac-
tuacions molt més contundents i integrals, davant 
l’evidència que hi ha carrers sencers que necessi-
ten d’una actualització urgent. Des del consistori 
s’afirma que s’ha duplicat la partida de paviments 
entre els anys 2015 i 2017, passant d’un milió a 
2 milions d’euros l’any, i que específicament al 
barri del Progrés hi ha diverses actuacions pre-
vistes, però la realitat sembla revelar clarament 
que aquestes inversions són del tot insuficients. 
Ja va passar amb l’anterior mandat amb el PP i 
ara es repeteix la història. Massa sovint els go-
verns ho deixen tot per a última hora, per quan 
s’acosten les eleccions, quan hi ha coses que no 
poden esperar. I encara menys quan es presumeix 
de tenir superàvit dels darrers exercicis.

Aitor Gago Aguiló:  “No es val ficar pedaços per a 
solucions a mig termini; hi ha carrers amb una deixa-
desa tant de netejar com d’asfaltar-los sencers”. 
Mercè Garin Fortea: ”No estic d’acord amb moltes 
coses que fa alcaldessa, però per desgràcia això fa 
molts anys que està malament. No aprofitem l’ocasió 
per atacar”.
Alberto Arias: “Un desastre. Solament s’ha de veure 
el nyap que es va fer als forats dels carrers...tornen a 
sortir als 3 mesos i estem en lo mateix”. 
Ramon Garcia: “L’estats dels carrers es molt lamen-
table, jo visc al carrer Guifré i hi ha uns sots increï-
bles, fins i tot els taxistes no volen passar, però això 
està en línia de tot el que fa aquest govern municipal”.

EDITORIAL ENQUESTA

BO 6%

MOLT DOLENT 83%

REGULAR 11%
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El barri del Progrés és un dels que més esvorancs té. Els membres de l’Associació de veïns s’han cansat de reclamar millores

El mal estat de les voreres i els paviments de Badalona  són una de les principals crítiques al govern

L’estat de l’asfalt i les voreres d’alguns 
barris de Badalona és un dels temes 
que provoca més crítiques a les xarxes 
socials. Tot i que des de l’Ajuntament 
afirmen que s’ha duplicat la partida de 
paviments entre els anys 2015 i 2017, 
passant d’un milió a 2 milions d’euros 
l’any, els veïns segueixen enviant les se-
ves queixes. Des del Diari de Badalona 
s’ha demanat als lectors que fessin arribar 
les seves fotografies, amb la resposta que 
la gran majoria són referents al barri Pro-
grés. José Rodríguez, president de l’Asso-
ciació de Veïns de Progrés, ha assegurat 
que estan cansats de reclamar millores 
als carrers, en concret a Enric Borràs.  
Fa anys que demanen a l’Ajuntament, mit-
jançant requeriments escrits, que s’arreglin 
els carrers i el paviment per evitar accidents.  
Des del consorci anuncien que “s’ha detec-
tat el deteriorament del paviment i el regi-
dor Francesc Duran ja ha presentat al veïnat 
el projecte que inclou la repavimentació 
amb un tipus de material que reduirà el so.  
A més a més, afirmen que “específicament 
al barri de Progrés hi ha previst diverses 
inversions de paviment, que actualment 

C/ Güell i Ferrer / Plataforma no més zona blava

C/ Marti Pujol / Josep Coves C/ Enric Borràs / Marta GrifolsC/ Colom / Plataforma no més zona blava

ELS MOTORISTES ALERTEN DEL PERILL  DELS SOTS A LA CALÇADA

Un forat i la presència de gra-
va al carrer va provocar que 
en Jordi Luna patís un acci-
dent amb la motocicleta. El fet 
va passar al carrer Ramiro de 
Maeztu al barri de Llefià. La 
seva exigència en arreglar els 
carrers no és nova ja que és 
una reclamació històrica dels 
usuaris de les dues rodes. L’eli-
minació de sots, la uniformitat 
en l’asfalt i l’ús de pintures an-
tilliscants tant en els passos de 

es troben en fase d’elaboració del projecte 
tènic”.  
Aquestes serien al carrer Guifré entre Ro-
ger de Flor i Sant Ignasi de Loiola. També 

a nivell de clavagueram hi ha previstes 
inversions als carrers de Güell i Ferrer, 
Sagunt o Conquesta. Tot i així, els ciu-
tadans de Badalona que han fet arribar 

fotografies i opinions declaren que l’Ajun-
tament actua amb lentitud a l’hora de repa-
rar els desperfectes de les infraestructures 
públiques.

zebra com a la resta de la senyalització horitzontal 
dels vials són les mesures que demanen.

Barri Llefià - C/ Ramirez de Maeztu / Jordi Luna
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Per què es troba en tan mal estat
 l’asfalt i les voreres en moltes zones de la ciutat?

El govern de la ciutat dediquem molts recursos al manteniment dels 
carrers de Badalona, al bon estat de l’asfalt, a l’accessibilitat de les 
voreres, conscients de la importància que té això en el dia a dia del 
veïnat. Hem reforçat l’equip tècnic d’Espais Públics que s’encarre-
ga específicament d’aquest tema, hem posat en marxa les Brigades 
d’Actuació Immediata (BAI), hem executat un Pla de millora d’asfalt 
el passat 2017 (aquí el mapa http://bit.ly/asfalts) i hem duplicat el 

pressupost anual, passant d’un a dos milions d’euros, sense obli-
dar-nos dels 6 milions d’euros del pressupost d’inversions desti-
nats a renovar paviments i clavegueram.
Així doncs, mentre el govern d’unitat popular de la ciutat prioritza 
aquest tema, la dreta fa demagògia parlant de “el mal estat dels 
carrers de la ciutat”. La mateixa dreta que en el mandat anterior va 
retallar en personal i pressupost la cura dels carrers.

Francesc Duran
Regidor grup municipal de Guanyem BDN

Àlex Mañas
President grup municipal d’ICV-EUIA

Al novembre del 2011 el govern del Partit Popular a Badalona 
va aprovar un pla d’ajust que reduïa un 30 per cent les despeses 
directes en bens i serveis a la ciutadania. Fins ara hem estat 
patint en tots els àmbits aquesta manca d’inversió publica. A 
ningú se li escapa que no pots cobrir el servei aplicant aquests 

retallades. Darrerament el govern municipal hem aprovat nous 
contractes de manteniment de voreres i asfalt i esperem en breu 
es vegin els resultats. Darrerament molts carrers de la nostra 
ciutat han estat de nou pavimentats amb els recursos ja dis-
ponibles.

Juan Miguel López
President del grup municipal de Ciutadans

En noviembre de 2016, una encuesta indicaba que uno de los ma-
yores problemas de la ciudad es el estado del espacio público. En 
junio del año pasado, en el pleno, Ciutadans presentaba una mo-
ción para denunciar el estado de mantenimiento de la vía pública ya 
que el gobierno de la CUP, ERC e ICV solo estaba preocupado en 
ayudar al independentismo en su camino a ninguna parte, en lugar, 
entre otras cosas, de reparar los desperfectos en los equipamientos 
e infraestructuras públicas. El estado de deterioro de nuestras ace-
ras y calzadas, al día de hoy, sigue siendo alarmante. Los ciudada-

Álex Pastor
President grup municipal del PSC

El mal estat de l’asfaltat i les voreres de molts carrers de Badalona 
es deu principalment a la manca d’un pla integral d’asfaltats i reur-
banitzacions. Les actuacions que es realitzen a la majoria de carrers 
es realitzen només amb criteris d’urgència, però no estan planifi-
cades. Els Socialistes proposem un Pla de Reurbanització 10x10, 
en el qual cada any es renovi l’asfaltat o es reurbanitzi, segons el 
cas, un 10% dels carrers de la ciutat, començant evidentment pels 
més urgents. Aquest Pla requereix d’un pacte de ciutat durant tres 

mandats consecutius de totes les forces polítiques, governi qui go-
verni. Els Socialistes estem disposats a encapçalar-ho, donat que 
hem demostrat que som capaços de parlar amb tothom. A Badalona 
hem de fugir dels asfaltats ràpids a sis mesos de les eleccions, que 
només tenyeixen de quitrà l’asfalt antic, i que pocs mesos des-
prés tornen a estar degradats. De fet aquest és el pla del govern 
de Dolors Sabater, que al llarg d’aquests tres anys no ha planificat 
absolutament res i que ara intentarà tenyir quatre carrers.

Pere Martínez Carreté
President grup municipal PDeCAT

La pregunta que se’ns formula ja denota que es constata que l’execució 
de les millores en el manteniment d’asfalt i voreres de la ciutat no ha 
estat prioritari pel govern municipal en aquest mandat. A falta de poc 
més d’un any de la seva finalització, haurem d’afegir quatre anys més al 
dèficit que arrosseguem a l’hora de posar la ciutat al dia. Si bé els anun-
cis, la publicitat i la retòrica han estat a l’ordre del dia, l’eficiència i la 
capacitat de gestió mereixen una qualificació molt per sota de l’aprovat.
En aquest moments, res ens fa pensar que es puguin concloure les 

obres projectades abans de 2019. El ritme d’execució és tan lent que, 
tot i que la vella política de començar les obres just abans d’eleccions 
apareixerà de nou, serà impossible acomplir els compromisos adqui-
rits. Però el que és més greu és que no s’ha sabut ni gestionar els 
diners provinents de les administracions supramunicipals. Per exem-
ple; de l’assignació que prové de l’Àrea Metropolitana (13.283.364 €) 
només se n’ha invertit poc més del 9%. Gestió deficient i prioritats, al 
nostre parer, equivocades, ens han portat a aquesta situació.

nos pagan los impuestos municipales: el IBI, el Impuestos de Ve-
hículos,… para que ese dinero se destine a mantener los servicios 
básicos: seguridad, limpieza, sanidad mantenimiento, etc. Por este 
motivo, en 2017 y de nuevo ahora, en 2018 instamos al gobierno 
a que repare los desperfectos en la vía pública, empezando por 
aquellos que más peligro presentan para la movilidad segura de 
vehículos y peatones, y deje de utilizar el Ayuntamiento para ayudar 
al procés independentista que no reporta ningún beneficio, solo 
división y declive económico.

Xavier García Albiol
Regidor grup municipal del PP

El lamentable estado en el que se encuentra el asfalto y las aceras de los 
barrios es responsabilidad exclusiva de la nula dedicación que tiene la 
alcaldesa de la CUP. Hoy en día el Ayuntamiento tiene dinero, de hecho, 
tiene más dinero que nunca ya que en 2016 les sobró 21 millones de 
euros y en 2017, 33. El problema es que los que tienen que gobernar no 
lo hacen y solo se dedican a promocionar el procés independentista. Por 
eso sobra dinero. Y una muestra de ello son las calles: solo se ponen 

parches, que en poco tiempo saltan, y no se asfaltan calles enteras, 
algunas de las cuales son realmente peligrosas. Está muy bien que las 
calles del Centro estén en perfecto estado, pero los barrios también se 
merecen tener la misma inversión. Mientras fui Alcalde, asfaltamos más 
de 200 calles enteras, adaptamos más de 120 cruces y arreglamos par-
ques en la mayoría de barrios. Esa fue mi prioridad y lo va a seguir sien-
do si el año que viene los vecinos me volvéis a dar vuestra confianza.
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El Tanatori de Badalona celebra els 15 anys i ja 
pensa en els nous equipaments i remodelacions
També s’ha creat un llibre per ajudar a gestionar el procés del dol dels infants

L’ex alcalde Xavier Garcia Albiol va ser rodejat i escridassat durant quasi tres hores / Marta Grífols

El Gremi de Floristes de Catalunya ha 
confirmat que la venda total de roses ha 
estat entorn als set milions, 600.000 de 
les quals eren grogues. Les novel·les de 
ficció més venudes han estat “La força 
d’un destí” de Martí Gironell i “Las hijas 
del Capitán” de María Dueñas. Els llibre-
ters, però, asseguren que la demanda de 
llibres referents al procés independentista 
ha crescut respecte l’any anterior..

Les roses, els llibres i, fins i tot, la pastis-
seria, han estat els protagonistes de Sant 
Jordi als carrers i places de Badalona. 
Com és habitual, les roses vermelles són 
les majoritàries, però aquest any també 
s’ha incrementat notablement la venda 
de les grogues, un color relacionat amb 
el simbolisme polític. Les roses grogues 
han desbancat les blanques, que tradicio-
nalment eren les segones més venudes. 

La rosa groga tenyeix el 
Sant Jordi més reivindicatiu
Martí Gironell i María Dueñas, els més buscats

El Tanatori de Badalona ha commemorat el 
15è aniversari de la seva posada en funcio-
nament. L’acte ha comptat amb la presència 
del regidor Àlex Mañas, segon tinent d’Al-
caldia de l’Ajuntament de Badalona, i de la 
directora general de Pompas Fúnebres de 
Badalona (PFB), Ana Gassió, que ha fet 
un repàs dels trets principals de la història 
d’aquest equipament, des de la seva cons-
trucció fins a l’actualitat.

Obres d’ampliació i millora
A llarg dels 15 anys d’existència, el tanatori 

ha dut a terme importants obres per facili-
tar en tot moment el servei als usuaris. En 
són exemple la remodelació de les sales de 
vetlla, les escales mecàniques, l’aparcament 
gratuït o la parada d’autobús just davant de 
l’entrada. Aquest any, està previst fer millo-
res a la sala d’oratòries. 

Gestionar el dol dels més petits
Amb motiu de Sant Jordi, s’ha creat la Cap-
sa dels adéus, una capsa que inclou una 
selecció de contes per ajudar a gestionar 
adequadament la pèrdua en els infants

Foto: Marta Grífols
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Un any més, el barri de Llefià commemo-
ra el Dia Internacional de la Dansa, aquest 
diumenge 29 d’abril. Un esdeveniment or-
ganitzat per la Comissió de Cultura de Llefià 
que es desenvoluparà a la plaça Trafalgar. 
Per una banda, a partir de les 11 hores, i 
durant tot el matí es podrà gaudir de balls 
de cultura popular; mentre que a la tarda, 
a partir de les 17h, la plaça serà ocupada 
per balls de dansa clàssica, contemporània 
i hip-hop, entre altres. Totes les actuacions 
seran interpretades per entitats local.
El Dia de la Dansa va ser establert per la 
Unesco l’any 1982, atenent una iniciativa 
del Comitè Internacional de la Dansa.

El Dia de la 
Dansa a la 
plaça Trafalgar 
de Llefià Amb actuacions musicals i degustacions gastronòmiques

Després de l’inici de les Festes de la Pri-
mavera del barri de Sant Roc, amb el so-
par solidari, l’escapada a Vall de Cardó i 
la celebració de la Diada de Sant Jordi a 
la plaça Sant Elies, arriba la Festa Major 
del barri de Puigfred, més conegut com la 
Colina.
En primer lloc aquest dissabte 28 d’abril, 
una cercavila a càrrec de la comunitat xine-
sa inaugurarà la festa a les 11 del matí pels 
carrers del barri fins a arribar a la plaça 
Rafael Campalans, davant del centre cívic, 
on es donarà pas, a partir de les 12h, a la 
sardinada popular i un oferiment cultural 
de balls regionals de la mà dels centres 
asturià i castellanolleonès de L’Hospitalet 
de Llobregat. La tarda serà dedicada per als 
més petits, on l’associació de veïns realit-
zarà, a les 17h, tallers de tatuatges i maqui-
llatge. La jornada conclourà amb una disco 
mòbil amb música dels anys 80 i 90 (18h) i 
l’actuació musical d’’The Guatekers’ (21h). 
Diumenge, 29 d’abril, serà el torn de les 
actuacions de l’entitat Complex Catalunya 

El barri de Puigfred celebra 
la seva festa major el 28 i 29 d’abril

a les 12h, que aniran acompanyades de 
degustació de ‘montaditos’. Finalment, a 
partir de les 17h, s’oferirà una xocolatada, 

espectacle infantil i un musical amb ‘Actos 
para el consumo’. El 5 de maig se celebrarà 
l’homenatge a la tercera edat del barri.

Foto: Arxiu

Foto: Arxiu

Del 27/04 al 03/05/2018
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Fins el 31 de maig estan obertes les inscrip-
cions al Concurs de Música de Badalona. 
Com cada edició, els organitzadors assegu-
ren que “el Concurs és molt més que un con-
curs, si no que és un projecte sociocultural 
per donar una oportunitat a les bandes emer-
gents de Badalona i de tota Catalunya i també 
per crear un espai de cultura i socialització 
per la comunitat, accessible a tothom També 
es vol potenciar l’ús de la llengua catalana i 
que aquesta deixi de tenir un paper marginal 
en el món de la música”.  Les bases d’aques-
ta edició i el formulari d’inscripció els podem 
trobar aquí: www.concursbdn.cat.

XX Concurs 
de Música 
de Badalona: 
inscripcions obertesInaugurada la ruta senyalitzada dedicada al mestre de les lletres

Activitats culturals per commemorar 
el 150è aniversari de Pompeu Fabra

Badalona ja disposa de la senyalització de 
la Ruta Pompeu Fabra. Durant l’acte s’ha 
col·locat a terra la darrera de les deu rajoles 
que marquen els indrets més significatius 
de l’estada de Pompeu Fabra a la ciutat i que 
serveixen de referència per seguir la ruta. 
Amb aquest acte s’han iniciat les activitats 
programades a Badalona de l’Any Pompeu 
Fabra per commemorar els 150 anys del 
naixement del filòleg i els 100 anys de la 
publicació de la Gramàtica catalana. El pro-
grama d’activitats recull una àmplia oferta 
d’actes com ara rutes guiades, conferèn-
cies, exposicions, caminades lingüístiques 
i espectacles teatrals organitzades per 
l’Ajuntament de Badalona i diverses entitats 
culturals com el Centre de Normalització 
Lingüística de Badalona i Sant Adrià; l’Es-
pai Betúlia, Centre de la paraula i les lletres; 
el Museu de Badalona; Òmnium Cultural i 
la Xarxa Municipal de Biblioteques de Ba-
dalona. L’objectiu d’aquesta ruta literària és 
fer conèixer, una mica més, la vida i l’obra 
de Fabra i la seva vinculació amb la ciutat.Foto: Marta Grífols
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El proper 26 d’abril torna la XIV edició del 
famós festival Romà de Badalona, Magna 
Celebratio. Com cada últim cap de setmana 
d’abril, la ciutat de Badalona es trasllada a 
l’antiga època romana a través de recreacions 
històriques, espectacles, tallers, activitats per 
a tota la família i demostracions d’oficis. Du-
rant 4 dies podrem viure en l’època de Bae-
tulo gràcies a un ampli programa d’activitats 
i a unes jornades de cuina romana que no 
deixaran indiferent a ningú. Es podran dur 
a terme activitats com pentinar-se com les 
romanes, lluitar com gladiadors o aprendre 
a cuinar els plats més típics dels romans. 
També es podran veure els espais museïtzats 
de la ciutat romana (Termes i Decumanus, 
al Museu; Casa dels Dofins, Jardí de Quint 
Licini i Conducte d’aigües) i visitar lliure-
ment diversos espais d’època romana, no 
museïtzats, que habitualment no estan oberts 
al públic com són el mosaic de la Torre Vella, 
els fonaments del teatre i les restes conser-
vades al subsòl d’un edifici de la plaça de la 
Constitució. 

Torna el cap 
de setmana 
més romàObjectes, fotografies i espais són els elements que es poden veure

L’exposició “Botigues d’abans” ens 
mostra els comerços del segle XIX

El Museu de Badalona ha inaugurat l’expo-
sició “Botigues d’abans”, una mostra que 
preten ensenyar als badalonins com era la 
ciutats abans de la targeta de crèdit i dels 
supermercats. Objectes, recreacions d’es-
pais i fotografies de botigues de finals del 
segle XIX i de bona part del segle XX, estaran 
exposats fins l’1 de juliol. Tal i com assegu-

Foto: Marta Grífols Foto: Marta Grífols

ren els creadors de la mostra “qui visiti el 
Museu descobrirà la dimensió humana del 
tracte personalitzat, que s’ha anat perdent 
amb la proliferació de les grans superfícies 
en les imatges i els objectes de l’exposició.”
El conjunt,  inclou elements dels diversos 
eixos comercials de Badalona, com els del 
Centre, el Progrés, Bufalà, la Salut, Llefià o 

Canyet. Destaquen les recreacions de dos 
comerços mítics de la ciutat: la pastisseria 
Ventura i la botiga de roba Rosita. Tant les 
fotografies com les peces que es poden veu-
re a l’exposició són, majoritàriament, fruit de 
donacions de persones que han volgut com-
partir els seus àlbums d’imatges i objectes 
quotidians. 
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JORNADA DE PORTES OBERTES
Dia 8 de maig a les 18h

INSTITUT EUGENI D’ORS

ESO - BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS  D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I 
   PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A  
   LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
   DEPENDÈNCIA

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   INTEGRACIÓ SOCIAL 
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   DOCUMENTACIÓ I 
   ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

TORN DE TARDA
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Ovie Soko (21), Urtasún (2), Kloof (2), Lima (4), 
Rojas (8) -cinc inicial-, Benite (14), Hannah 
(14), Oleson (6), Delía (4) i Tumba (-). 

75

UCAM MÚRCIA

L’UCAM Múrcia, en el partit avançat de la 31a 
jornada, va comprovar de primera mà la trans-
formació radical que ha experimentat la Penya 

Conger (13), Birgander (12), Laprovittola (27), 
Ventura (2), Gielo (12) -cinc inicial-, Dimitrijevic 
(1), López-Arostegui (3), Kulvietis (7), Nogués (-), 
Patrick Richard (9) i Jordan (4).  

92

DIVINA JOVENTUT

La Penya allarga la ratxa i tomba el Múrcia fent un darrer quart demolidor (11-27)

Moment dolç amb un Laprovittola estel·lar

en les darreres setmanes i va acabar destarotat 
davant el moment dolç que travessen els de 
Carles Duran, que un cop més van trobar en 

Festa grossa a l’autocar després del triomf. / Albert Ventura

Nico Laprovittola el seu far. L’argentí segueix 
impartint el seu mestratge i va signar l’enèsim 
recital, amb 27 punts, 8 assistències i 34 de va-
loració, nou sostre personal a la lliga. El triomf, 
però, va tenir més noms propis. En un mal dia 
de Jordan, Simon Birgander es va doctorar amb 

12 punts i 9 rebots, formant un gran tàndem in-
terior amb Gielo (12 i 6) en els minuts decisius. 
Conger, que segueix reivindicant-se (15 de 
valoració), i Richard van completar el cinc que 
va trencar el partit en l’últim quart, on la Penya, 
impecable en defensa, va fer un parcial d’11-27.

  Equip  G P

 1 Real Madrid 25 3
 2  Kirolbet Baskonia 20 8
 3 Barça Lassa 20 9
 4  València Basket 20 9
 5  Unicaja 17 12
 6  Morabanc Andorra 17 12
 7 Herbalife G. Canària 17 12
   8  UCAM Múrcia 16 14
 9  Montakit Fuenla 15 14
10     Iberostar Tenerife 15 14
 11     Movistar Estudiantes 14 15
 12    Delteco GBC 12 17
 13    Monbus Obradoiro 11 18
14  San Pablo Burgos 10 19
 15    Divina Joventut                     9            21
 16    Tecnyconta S.                     8            21
17  RETAbet Bilbao 8 21
 18    Betis Eplus           7           22

Classificació

Propera jornada

 Montakit Fuenla - Barça Lassa
 Morabanc Andorra  -  Monbus Obradoiro
 Kirolbet Baskonia -  UCAM Múrcia
 Divina Joventut  -  València
  Unicaja  -  RETAbet Bilbao 
 Tecnyconta S. -  Betis Eplus
 Herbalife G. C.  - Iberostar Tenerife  
 Delteco GBC  - San Pablo Burgos 
 Movistar Est. - Real Madrid

Resultats darrera jornada

Iberostar T. - Montakit Fuenla                 83-75
M. Obradoiro- Movistar Est.                          112-116
Barça Lassa  - Delteco GBC      89-74
UCAM Múrcia - Tecnyconta S. 84-73
San Pablo Burgos - Divina Joventut 79-80   
Betis Eplus  - Herbalife G. Canària 76-77
RETAbet Bilbao  - Morabanc And.                   72-82
València   -  Unicaja  74-73
Real Madrid - Kirolbet Baskonia  3 de maig

LA PRÈVIA 30a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 29 d’abril a les 12.30 h 

El factor Olímpic, fonamental

D. CONGER

NICO  LAPROVITTOLA

ALBERT  VENTURA

SIMON BIRGANDER TOMASZ GIELO

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

VALENCIA BASKET CLUB 
Entrenador: Txus Vidorreta

ALBERTO ABALDE

SAM VAN ROSSOM

RAFA MARTÍNEZ

A. DOORNEKAMP BOJAN DUBLJEVIC

Birgander amb l’exverd-i-negre Alberto Abalde. / Penya.com

Les victòries a Burgos i Múrcia han fet que 
més de tres mesos després la Penya ja no 
estigui en la zona de descens. Amb cinc 
victòries en els darrers sis partits el pano-
rama ha canviat radicalment i la pressió 
s’ha traslladat de domicili. Els bons resul-
tats dels de Carles Duran, però sobretot el 
bon nivell de joc i la confiança que estan 
exhibint, posen el Betis, el Bilbao i el Tec-

nyconta contra les cordes, conscients que 
els verd-i-negres han trobat la tecla. 
Els passos fets són de gegant, però cal 
rematar la feina i aquí l’Olímpic serà un 
factor determinant. Tres dels quatre par-
tits que li queden a la Penya seran a casa 
i cal fer-se fort amb el suport d’una afició 
que tampoc està fallant. L’últim exemple, 
el desplaçament a Burgos, on un nombrós 

grup de seguidors no va dubtar a fer un 
munt d’hores d’autocar per poder estar al 
costat de l’equip. 

Una nòmina extensa i molt talent
El València serà un os molt dur de rose-
gar i la victòria anirà molt cara, però en 
l’actual estat de gràcia que travessen els 
verd-i-negres tot és possible. Malgrat tot, 
els taronja, quarts classificats amb 20 vic-
tòries, són un autèntic equipàs, amb una 
plantilla llarguísima capaç de mantenir 
un gran nivell tot i tenir un munt d’absèn-
cies importants, com les de Fernando San 
Emeterio, Antoine Diot o Guillem Vives. 
En el darrer partit contra l’Unicaja, a més, 
el tècnic Txus Vidorreta tampoc va poder 
comptar amb Tibor Pleiss, per culpa d’una 

fascitis plantar al peu dret. Caldrà veure 
si el preparador valecià pot recuperar-ne 
algun, tot i que la nòmina dels taronja és 
molt extensa i farcida de talent, amb ho-
mes contrastats com el pivot Bojan Bublje-
vic (11,3 punts, 6 rebots i 14,2 de valora-
ció), l’escorta Erick Green (12,8 punts per 
partit), el base Sam Van Rossom o el català 
Rafa Martínez. Amb ells, un vell conegut, 
Alberto Abalde, que ha anat guanyant pro-
tagonisme. 
El València arriba immers en una ratxa po-
sitiva de quatre triomfs seguits, ja sense 
l’Eurolliga pel mig, i en la primera volta, el 
desembre passat, es va imposar als verd-i-
negres per 102-81 a la Fonteta. Des d’ales-
hores, però, les coses han canviat molt a 
Badalona.
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Doncic, Jaime 
Fernández, Laprovittola
2- Neal, Ponitka, 
Nedovic, Landesberg
3-Thompson, Tomic, 
Suárez, Shengeila

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA A LA SUPERMANAGER DE 
BADAGRES DE LA MÀ DE DANI MIRET. T’APUNTES!!!

El guanyador de la tem-
porada rebrà una Pilota 
firmada pels jugadors de 
la Penya!

LLIGA

Jornada 29
1º  AGUILES  davidmgmix (Badalona)  201,20
2º  angel arias herrero 4  angelbasket (Badalona)  197,40
3º  BIELIDRA  carles carbo ()  192,80
...............................................................................................................

81º DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  140,40

Lliga (general)
1º  Santako  Xevo (Badalona)  5.587,80
2º  Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  5.586,10
3º  Penyacrack2  manel14penya (Badalona)  5.584,20
...............................................................................................................

11º  DiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  5.427,20

Equip  del Diari
Penya-Zenit, amics per sempre

Si la Penya es salva el partit de presen-
tació de la temporada vinent hauria de 
ser amb l’amic Zenit de Sant Petesburg. 
No entenc ni vull entendre perquè el 
Zenit, amb qui Nico Laprovittola té con-
tracte  aquest any on li paguen 750 mil 
euros (quasi el què cobra la plantilla de 
la Penya junta) i també té contracte pel 
curs vinent a 850 mil euros van prescin-
dir d’ell. No entenc com el van posar a 
entrenar amb el segon equip. No entenc 
que encara que el fill de l’entrenador 

compartís posició amb Laprovittola no 
li poguessin treure profit. El què sí que 
sé és que el Zenit sempre quedarà en 
la memòria dels aficionats de la Penya 
perquè va ajudar a salvar la categoria 
ACB si així s’acaba confirmant. Penso 
que Penya i Zenit han de lligar llaços 
perquè l’arribada de Laprovittola ha es-
tat un regal de déu, una arribada més 
que decisiva perquè a Badalona hi hagi 
més felicitats. Penya i Zenit, amics per 
sempre.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

El poliesportiu El Juncar de Tremp és 
aquest cap de setmana l’escenari de la Fi-
nal a 4 del Campionat de Catalunya Júnior 
Masculí Preferent, amb la participació del 
Divina Joventut. El júnior verd-i-negre, 
que dirigeix Dani Miret, jugarà dissabte 
la primera semifinal davant del Platges de 

El júnior juga a Tremp la final a 4 
del Campionat de Catalunya

Mataró-Jam (17h), mentre que el Barça 
Lassa i el Basket Almeda ho faran a partir 
de les 19h per assolir el segon billet a la 
final, que es disputarà l’endemà diumenge 
a les 12.30 h. 
La Penya i el Barça són els grans favorits 
per assolir el títol. Els verd-i-negres defen-

saran la victòria aconseguida l’any passat 
a Tàrrega, quan van imposar-se als blau-
grana en la gran final per 60-64. L’objectiu 
dels dos clubs, a més, serà assegurar la 
seva presència als campionats d’Espanya, 
una altra de les cites clau de la temporada, 
que es disputaran del 6 al 12 de maig. Per 

a la Penya, a més, també s’acosta el gran 
repte de la final a 8 de l’Eurolliga júnior, 
que tindrà lloc del 17 al 20 de maig a Bel-
grad. Els verd-i-negres s’hi van classificar 
després de conquerir el torneig de l’Hospi-
talet i els seus rivals en el grup B seran el 
Bayern, l’Estrella Roja i l’Stellazzurra.
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LA PRÈVIA 36a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 29 d’abril. 12 hores (IB3).

Guanyar, tant sí com no

FORMENTERACF BADALONA
POSICIÓ 18è

17 Partits a fora G 5  E 5  P 7
Gols a fora Marcats 13 Rebuts 16

Entrenador Juan Isidro Arsenal.

POSICIÓ 6è
17 Partits a casa G 9  E 6  P 2

Gols a casa Marcats 22  Rebuts 10
Entrenador Manolo González.

El Formentera, un equip que lluita per evitar 
el descens, visitarà l’Estadi aquest diumenge 
al migdia en un partit que el Badalona està 
obligat a guanyar per mantenir les opcions 
de jugar el play-off. Els escapulats han arri-
bat a l’avant-penúltima jornada de la lliga a 
dos punts del quart classificat, el Cornellà, i, 
després de sumar dos punts dels últims dotze 
possibles, la victòria davant dels balears se’ls 
fa imprescindible. El seu rival de diumenge 

ha caigut al lloc 18è de la classificació però 
ha puntuat en les seves tres últimes sorti-
des: empatant a Mallorca, guanyant a Lleida 
i empatant a Olot. Caldrà anar amb compte, 
doncs, amb el conjunt que entrena Juan Isi-
dro Arsenal, que ocupa el lloc de Tito Garcia 
Sanjuán des de la jornada 23. Amb el tècnic 
d’Hellín, el Formentera ha perdut només dos 
dels set partits que ha jugat lluny del seu 
camp. “No espero un equip gaire diferent 

Foto: Eloy Molina.

00

VILA-REAL B   -   BADALONA

  Equip PTS GF GC

 1. Mallorca 67 48 25
 2. Vila-real B 59 41 25
 3. Elx 58 51 29
 4. Cornellà 53 43 38
 5. Lleida 51 36 31
 6. Badalona 51 34 32
 7. Ebro 50 30 30
 8. Hércules 49 36 27
 9. Ontinyent 49 27 36
 10. València B 47 58 50
 11. Peralada 46 31 31
 12. Sabadell 45 30 27
13. Alcoià 45 29 27
 14. Llagostera 40 27 36
 15. Olot 39 31 35
 16. At. Saguntí 39 33 41
 17. At. Balears 38 29 36
 18. Formentera 37 22 36
 19. Peña Deportiva 35 24 37
 20. Dep. Aragón 20 31 62

Classificació

Vila-real B: Cantero; Miguelón, Quintillà, 
Roger, Pau, Imanol, Chuca, Pedro (Samu, 
72’), Dalmau, Dario (Mario, 62’) i Simón.  

Badalona: Marqueta; Álvaro Vega, Robusté, 
Moyano (Kevin Lacruz, 64’), Héctor Camps; 
Uche, Sergio Maestre; Robert Simón, Segura 
(Adri Rivas, 76’), Kilian Duran (Marcel Serra-
mitja, 55’); Néstor Querol.

Àrbitre: Julio-Fermín Leo Ollo (navarrès). 
TG: Uche, Moyano, Miguelón.

del de la primera volta, els jugadors són els 
mateixos. Hem de mirar d’obrir el partit al 
més aviat, tenir calma i no cometre errades”, 
assegura Manolo González. “Haurem de pro-
posar nosaltres, com sempre que juguem a 
casa. Contra l’Ebro potser vaig posar molts 
jugadors ofensius i l’equip va quedar una 
mica descompensat. A més, vam voler guan-
yar massa ràpid. Però diumenge no passarà: 
l’equip estarà equilibrat, sortirem a guanyar 

però no descuidarem la defensa”, diu també. 
L’entrenador del Badalona, que la setma-
na passada va revolucionar l’onze titular en 
donar entrada al porter Raúl Marqueta en el 
lloc de José Miguel Morales, podrà comptar 
amb la totalitat de la plantilla, a excepció d’Aly 
Coulibaly, encara lesionat, i d’Ismael Moya-
no, que va veure la cinquena targeta groga a 
Vila-real. Xiularà el partit l’àrbitre gallec Ja-
vier Iglesias Villanueva.

Raúl Marqueta: “Tant se val qui sigui el porter 
titular diumenge, l’important són els tres punts”
Inesperadament titular en la visita al Vila-real B, el porter Raúl Marqueta és, sense dubte, protagonista principal de l’actualitat 
del CF Badalona. Fins ara ha estat a l’ombra gegant de Morales, però diumenge passat va demostrar que ofereix les màximes 
garanties sota els pals.

Foto: M. Expósito

- Deu estar content de 
l’oportunitat que va tenir 
diumenge?
- Si, perquè vaig poder de-
butar en la lliga i perquè vaig 
poder ajudar a l’equip en el 
camp. M’ha arribat l’oportu-
nitat de jugar ara i he mirat 
d’aprofitar-la.

- Quan va saber que seria el 
porter titular?
- Quan l’entrenador va donar 
l’onze inicial, als vestidors.

- El cor li devia saltar, no?
- Em vaig posar molt content i 
vaig sortir amb moltes ganes de 
no decebre el Manolo, que em 
donava una oportunitat. Sempre 
estem preparats per si hem de 
jugar.

- Li va sortir un bon partit.
- Sí, estic molt content.

- Com ha portat tots aquests 
mesos d’entrenar i no ju-
gar?
- Aquesta és una feina i has de 
ser professional. N’hi ha que ju-
guen més que altres, però s’ha 
d’acceptar.

- Com veu els seus compan-
ys abans dels tres últims 
partits de la lliga, que poden 
posar-los en el play-off?
- Estem preparats per jugar 
contra qualsevol rival. La nostra 
dinàmica és bona, perquè entre-
nem molt bé. Els bons resultats 
no han estat una casualitat. Hi 
ha un molt bon vestidor, tots 
ens donem suport i això és molt 

important.

- Diumenge espera que pas-
si el mateix que a Vila-real, 
quan l’entrenador doni l’ali-
neació?
- Jugui qui jugui, l’important 
són els tres punts. Hem de 
guanyar de la manera que sigui, 
això és l’important.

- Què n’espera del Formen-
tera?
- Allà vam tenir un partit difícil. 
Ens van remuntar i, al final, vam 
caure amb dos jugadors menys. 
Ells es juguen la salvació i vin-
dran a mossegar. Tornarà a ser 
difícil. Nosaltres hem de sortir 
a fer el nostre partit i tenir la 
paciència que, de vegades, no 
hem tingut.

Propera Jornada

 Vila-real B 0 - Badalona 0 

 Alcoià 3 - Peña Deportiva 0

 Hércules 0 -  Lleida 0

 Ebro 2 -  Dep. Aragón 0

 Llagostera 1 -  At. Balears 0

 Formentera 1 -  Sabadell 3

 Mallorca 3 - Olot 1

 València B 3   -  Elx 3

 Cornellà 0     -  Peralada 2

 Ontinyent 1 -  At. Saguntí 0

 Badalona - Formentera

 Elx -  Lleida

 Ontinyent  -  Hércules

 Peña Deportiva -  Cornellà

 Peralada -  Ebro

 Dep. Aragón - Vila-real B

 Olot   -  València B

 At. Balears   -  Alcoià

 At. Saguntí -  Llagostera

 Sabadell -  Mallorca

Resultats 35a jornada

Del 27/04 al 03/05/2018Núm. 611
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La ‘Llefi’ torna a agafar altitud; meritori punt del 
Pere Gol; el Sistrells supera l’Escola Brafa
La Unificació Llefià segueix sumant i acumulant resultats positius

Foto: M.E

La Unificació Llefià segueix su-
mant i acumulant resultats po-
sitius. El conjunt de Jordi Souto 
acumula 8 punts a les darreres 
quatre jornades i comença a treu-
re el cap entre les posicions de 
privilegi. En aquesta ocasió, els 
vermells van superar la Fundació 
Privada Hermes de Montgat al seu 
Municipal amb un marcador que 
semblava tancat amb el 3-0 a favor.

Isra va avançar els badalonins al 
primer temps i Marcelo va aug-
mentar la diferència a la represa 
amb el segon. Yassir va tancar un 
marcador i un partit que semblava 
ja enllestit, però no va ser així. La 
FP Hermes va retallar diferències a 
manca de 30 minuts per concloure 
el partit amb gol de Lobera i Bernat 
va capficar el seu equip al partit 

El Pere Sol suma 
un punt treballat 
al camp de la 
Cirera, segon 
classificat i rival 
del Young Talent

reda va empatar davant el Callela 
amb diana d’Héctor. Finalment, el 
Pomar de Jorge Rincón va caure 
contra el Premià de Dalt. Ser-

gio i Daniel, van ser els autors 
dels gols badalonins. Cap equip 
defensa posicions de descens.

El Sistrells va superar l’Escola Brafa 
al grup XIV de Quarta Catalana (3-
4), l’Àguila va perdre contra l’Arrbal 
(3-0) i el Bufalà va caure al grup 
XVI contra Bunker Carmelo (3-0).

quan encara restaven 15 minuts 
per concloure el matx. Tot i això, 
el marcador ja no es va moure més 
i la Llefià va sumar la catorzena 
victòria de la temporada i defensa 
la sisena posició amb 49 punts.

El YT guanya sense jugar
A Tercera Catalana, la notícia del 
cap de setmana s’ha protagonitzat 
a Badalona Sud. El Young Talent, 
líder del grup 4, no va disputar 
el seu matx després que el Poble 
Sec viatgés a Sant Roc amb úni-
cament sis jugadors. D’aquesta 
manera, el partit finalitzarà amb 
un marcador de 3 gols a 0 a favor 
dels badalonins. Per la seva ban-
da, Pere Gol i Lloreda van tancar 
acta amb empat. Els de Luis Orte-
ga van sumar un meritori punt al 
camp de la Cirera (2-2). Al camp 

del segon classificat, Heredia va 
avançar el conjunt verd-i-blanc 
i Daniel va assegurar un treballat 
punt a Mataró. Així mateix, el Lo-

Fita immensa: el Seagull és de play-off 
per tercera vegada seguida!

El Seagull aconsegueix certificar 
matemàticament la classificació a 
la promoció d’ascens a Primera 
Divisió en la darrere jornada de la 
lliga regular. Aquesta serà la terce-
ra participació en un play-off i que 
coincideix de forma consecutiva
 Amb el pas del temps, el període 
2015-2018 de les ‘gavines’ aga-
farà una rellevància incalculable. 
El conjunt de Jordi Ferrón ha fet 
història, està fent història i encara 
vol fer més història, amb un as-
cens a la Liga Iberdrola. A Pallejà, 
el Seagull va suar de valent per 
endur-se’n els 3 punts.
Durant els primers minuts, les 
badalonines van mostrar-se ner-
vioses, amb un Pallejà còmode 
sobre la gespa. Les roig-i-negres 
es van avançar al marcador amb 

un gol on la pilota va ser mal re-
butjada per la defensa blava i va 
superar la xarxa congelant la sang 

de les ‘gavines’ i afegint més ten-
sió a l’equip. El conjunt badaloní 
no va aprofitar les seves ocasions 

per igualar el matx materialitzar i 
amb els canvis, i a poc a poc, el 
Seagull es va retrobar amb el seu 
joc. Una conducció i centre d’Alba 
la va aprofitar Lara per rematar a 
porteria igualant el resultat al mar-
cador.
Tot i que l’empat significava el ma-
teix que la victòria quant al play-
off, el Seagull va buscar tranqui-
l·litat fins al final i a les acaballes 
‘Ausi’ va trobar una línia de passa-
da interior amb Irina, que va de-
cantar la balança per les visitants.
Amb aquest resultat el Seagull, 
per tercer any consecutiu certifica 
una plaça a la promoció d’ascens 
després d’una temporada que no 
ha estat gens fàcil però amb un 
ritme de competició de menys a 
més. 

El Tacón, rival a semis 
Aquest dilluns a les 17h s’ha ce-
lebrat el sorteig de la promoció 
d’ascens la Liga Iberdrola. Les 
‘gavines’ s’enfrontaran a la ronda 
de semifinals al Club Deportivo 
Tacón, un dels grans aspirants a 
l’ascens. El conjunt madrileny ha 
tancat el grup 5 de Segona amb el 
títol a la butxaca abans d’arribar a 
la darrera jornada. 23 victòries, 2 
empats i una única derrota és el 
balanç de l’equip de la capital. 107 
gols a favor i 9 en contra són les 
xifres que confirmen la bona tem-
porada al grup que agrupa la Co-
munitat de Madrid, Castella i Lleó 
i Castella La Manxa.
El partit d’anada serà a Badalona el 
pròxim 13 de maig i la tornada a la 
capital el 20 de maig.

El CD Tacón madrileny serà el rival de les ‘gavines’ a la primera ronda

Foto: Seagull

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com FUTBOL COMARCAL



Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com POLIESPORTIU 29Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comBÀSQUET COMARCAL28

Les Dracs Girls posen punt final 
a la lliga nacional sense triomf
Després de sumar la vuitena derrota davant L’Hospitalet Pioners per 30-6

Foto: Thorsten Lux

Foto: Comeliau Bernard

realitzar una bona actuació.
 
Croàcia
Per la seva part, Pau Lloret i Marina Bueno van 
formar part de la Selecció Catalana a l’Open 
Internacional de Zagreb. Lloret va aconseguir 
passar com a primer de grup i superar dues 
eliminatòries, per cedir finalment als quarts de 
final, mentre que Bueno va caure després de 
classificar-se com a segona de grup.

En primer lloc, el jugador del primer equip del 
Club Tennis Taula Badalona, el júnior Adrià 
Fernàndez va disputar amb la Selecció Espan-
yola a l’Open Internacional Júnior de Bèlgica, 
on va aconseguir superar la fase de grups, on 
partia com a tercer cap de sèrie i va finalitzar 
segon. Amb la segona plaça a la butxaca, Fer-
nàndez va passar al quadre final on va caure 
a setzens de final. En la prova de dobles, el 
badaloní va fer parella amb Grau, amb qui va 

El tennis taula es desplaça 
a Bèlgica i Croàcia
Amb Fernàndez, Lloret i Bueno

Les noies de Manolo Pérez s’acomiaden 
de la Lliga Nacional de Futbol Americà 
amb una nova derrota, en aquesta oca-
sió davant L’Hospitalet Pioners per 30-6. 
Malgrat haver començat molt bé la troba-
da, aguantant els convidis del seu rival 
fins al segon quart, al qual es va arri-
bar amb l’empat inicial, les riberenques 
van aconseguir un parcial de 22-0 en el 
segon quart que va deixar el duel pràc-
ticament sentenciat. Claudia Font, amb 
dues anotacions, juntament amb Teresa 

Echeverría i Nadia Beschí, van ser les ju-
gadores més destacades del conjunt que 
dirigeix Willi Grande.
En la segona meitat, les Dracs no van 
poder contrarestar la superioritat de les 
Pioners i van veure com encaixaven un 
touchdown més que deixava el momen-
tani 30-0.
Ja en els darrers minuts, les Dracs Girls 
van poder anotar el touchdown de l’honor 
mitjançant Roser Mejías, deixant el defi-
nitiu 30-6.
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El Badalonès retorna al play-off; la salvació 
encara no és una realitat a Maristes i Círcol
El Joventut Femení s’aferra a la salvació després de superar el Draft Gramenet

Foto: Joventut Femení

Emportar-se’n el derbi veïnal contra la UBSA 
serà el repte del CB Coalci Sant Josep en la 
pròxima temporada a Lliga EBA. El conjunt 
de Sergi Vives va caure contra l’equip adria-
nenc a la darrera jornada de lliga al centre 
parroquial (71-80). 
Els badalonins van dominar el matx durant 
el primer temps (48-42) però a la represa es 
va iniciar la reacció visitant, amb Pau Ruza-
fa, Jaume Lobo i Óscar Amo al capdavant. 
La baixa anotació badalonina durant el da-
rrer quart (8 punts) va decantar la balança a 

favor de l’equip de Mario Lousame al darrer 
quart (8-22). Gerard Blat amb 16 punts i 
Pedro Cuesta - qui disputava el seu darrer 
partit amb el Sant Pep a Badalona - amb 13 
punts i 7 rebots van ser els jugadors bada-
lonins més destacats.

Mirem al cel i a l’infern de Copa
A Copa Catalunya, vam viure un altre der-
bi però en aquest cas badaloní. Maristes i 
Badalonès es citaven a La Plana amb dos 
reptes completament oposats: permanència 

versus play-off. Els dimonis van dominar el 
marcador durant tot el partit (67-79). Per la 
seva banda, el ‘Coto’ va caure a Barcelona 
contra el Ciutat Vella (71-60) i encara no té 
la salvació a la butxaca
Així mateix, a Primera, la Minguella va 
caure a Casagemes davant la UE Mataró B, 
líder del grup (62-76).  A Segona Catalana, 
el Badalonès B va caure a Santa Coloma 
contra el Bàsquet Neus (76-73).
El Natzaret no afluixa al capdavant de Ter-
cera després de superar l’Alisos (67-73). El 
Círcol B es va emportar el derbi versus St 
Josep B (58-62) i el Maristes B contra la 
Llefià (72-65). L’ABB va esmicolar el Dia-
gonal (109-60), la Minguella B va vèncer la 
Gramenet (64-55) i la Cultural va tancar els 
triomfs badalonins davant la Mina (80-75). 

No es rendeixen
El Joventut Femení s’aferra amb ungles i 
dents a la salvació després de superar el 
Draft Gramenet, líder del grup (55-54). 

L’equip colomenc va portar el ritme de partit 
durant el primer quart (9-16) però l’encert 
badaloní es va contrarestar al darrer quart. 
Tania Hurtado, amb 11 punts i 10 rebots. 
Ara, s’haurà de superar el Molins en la 
pròxima jornada amb un +14 per recuperar 
‘average’ i mantenir les opcions de salvació 
encara intactes.
A Primera Catalana, la Minguella també ha 
de fer un miracle per evitar el descens a Se-
gona Catalana després de perdre contra el 
Mas Avicola (92-57). Per la seva banda, el 
Natzaret va deixar escapar la victòria al da-
rrer quart contra el Joviat (67-55). A Segona 
celebrem la victòria del Círcol contra el St 
Jordi (68-66) i patim la derrota de la Lle-
fià davant L’Hospitalet (44-47). Finalment, 
celebració a Tercera del Joventut B contra 
el Montgat (67-29), del St Josep davant el 
Badalonés (32-54) i el Círcol B versus Mas 
Avicola B (63-30). La Llefià B va caure con-
tra el Can Parellada (78-41) i el Natzaret B a 
Sant Pol (69-40).
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Sudokus

Solucions

Dificultat baixa Dificultat alta

Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

No tot es pot canviar, perquè no tot depèn de tu. Si deixes 
d’entossudir-te amb impossibles, podràs passar pàgina abans. 
Practicar l’altruisme et pot resultar alliberador.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si vols recuperar la bona relació amb algú, hauràs de suavitzar 
les formes. Els assumptes judicials poden estar presents ara. 
Practica l’honestedat i tot anirà fluint.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
S’activen assumptes que es trobaven en stand by. Deixes enrere 
un període inactiu i comences a moure fitxa i a més, ho fas amb 
més bon humor. Despertes alguna passió...

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
En assumptes sentimentals sents que tens el control de la situa-
ció i això et dóna certa seguretat. Pots tendir a la desconfiança i 
tens les teves raons però no exageris.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Sents necessitat de reservar certes opinions o de mantenir-te al 
marge de qüestions que intueixes que no et portaran res de bo. 
Vols contactar amb una persona del passat.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Has entès finalment que només amb paciència i organització 
aconseguiràs alguns avenços. Potser no és el que més et ve de 
gust ara mateix però més endavant ho agrairàs.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si normalment ets una persona més aviat tranquil·la, en aquest 
període experimentes la impaciència i vols fer més activitats del 
que és normal en tu. Vigila amb l’estrès.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Finalitza un període de grans aprenentatges. Aviat Urà entrarà al 
signe de Taure i podràs descansar una mica. Ja toca gaudir del 
que hagis sembrat en els darrers anys.

  Bessons (21/5 al 21/6)
El teu discurs està ple de raons però entra en conflicte amb algú 
que veu les coses de manera oposada. Mantens la teva indivi-
dualitat i vols fer les coses a la teva manera.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Una entrada de diners que creies segura, pot variar o desa-
parèixer. Tot són etapes i potser és moment de pensar en alguns 
canvis. Ets enginyós i aviat hi posaràs solució.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Augmenta la teva capacitat física. Et sents més fort, amb més 
resistència per afrontar circumstàncies. Si ets esportista, compta 
amb l’obsessió i posar el cos al límit.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si darrerament t’havies tancat una mica en tu mateix i no et venia 
de gust comunicar el que passa per dins, ara tens la possibilitat 
de sentir-te més escoltat i acompanyat.
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