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Trobada entre PP i PSC a l’abril a la seu dels socialistes / PSC

la tensió entre els dos partits ja va conver-
tir aquells comicis en unes eleccions quasi 
bipartidistes que va acabar guanyant el PP. 
Durant la campanya de 2015, els socialistes 
es van marcar com a objectiu fer fora Albiol 
de l’alcaldia i, malgrat la patacada electo-
ral que va deixar el PSC amb 4 regidors, 
els seus vots van ser necessaris perquè 
Dolors Sabater es convertís en alcaldessa. 
Però d’això ja fa tres anys i el procés sobi-
ranista ha trasbalsat les aliances locals fins 
al punt que el líder del PSC, Àlex Pastor, 
esgrimeix la poca neutralitat de l’alcaldessa 
amb la independència per trencar el pacte 
d’investidura. Qui hauria pronosticat que al 
2018, PSC i PP s’asseurien en una mateixa 
taula per negociar una moció de censura? 
És obvi que els dos rivals històrics d’aques-
ta ciutat han acostat posicions, com també 
ho han fet a nivell estatal amb l’aplicació de 
l’article 155. No en va, Ciutadans ja parla de 
la necessitat d’un govern local constitucio-
nalista. Tot i així, Albiol ja fa precampanya 
a Badalona amb el seu polèmic estil amb 

què el PSC no hi combrega. En funció dels 
resultats, una de les incògnites d’aquestes 
properes eleccions serà si Xavier Garcia 
Albiol seguirà sent una línia vermella per 
al PSC o no. El que sembla evident llegint 
els comicis autonòmics del 21 de desembre 
de 2017 és que, malgrat el resultat històric 
d’ERC a Badalona, el bloc constitucionalista 
té una folgada majoria a Badalona. A ban-
da de PP, PSC i Cs, cal tenir en compte el 
paper de l’antiga Unió, ara rebatejada com 
Units per Avançar, que ja ha anunciat que 

Un any per a unes eleccions municipals 
marcades pel procés sobiranista
Els efectes de l’1 d’octubre i el debat 
nacional han aconseguit seure en una 
mateixa taula PSC i PP

“Aquestes eleccions municipals han de 
ser en clau de República”. Són paraules 
del president de la Generalitat, Quim To-
rra, en una entrevista emesa aquest cap 
de setmana pel Punt Avui TV. Segons el 
president, els comicis locals “han de ser 
una oportunitat” per continuar la feina de 
l’1 d’octubre i advoca per “candidatures re-
publicanes d’unitat”. Les paraules de Torra 
no fan res més que concretar el que ja s’in-
tueix a l’escenari polític municipal i que 
marcarà el resultat de les urnes d’aquí a 
un any. A Badalona, però, només hi ha un 
element que pot trencar aquesta dinàmica 
que potser funciona a d’altres municipis i 
és Xavier Garcia Albiol. Històricament PP 
i PSC a Badalona han estat sempre a les 
antípodes i, de fet, cap alcalde socialista 
des de 1983 ha arribat a pactes de govern 
amb els populars. La trinxera entre els dos 
partits es va fer més fonda a les eleccions 
de 2007, quan Albiol va començar a fer-se 
mediàtic amb missatges que els socialis-
tes ja qualificaven de xenòfobs. Al 2011,

no es presentarà conjuntament amb el PDe-
CAT i encara no hi ha converses per a un 
possible pacte amb els socialistes com va 
passar el 21D. 

ERC rebutja la candidatura unitària
Malgrat les paraules de Torra i els intents 
de Guanyem per a una candidatura con-
junta de les forces partidàries del “procés 
constituent republicà de base”, ERC ja ha 
deixat clar que a Badalona no es presen-
tarà amb aquesta fórmula. El candidat Oriol 
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Lladó creu que aquesta opció no 
sumaria tants vots com presen-
tant-se per separat. ERC proposa, 
en canvi, un decàleg de 10 punts 
compartits amb les forces que in-
tegren el govern per fer possible 
futures aliances després de les 
eleccions. A ningú se li escapa 
que ERC té bons pronòstics de 
cara als comicis locals i que una 
candidatura conjunta liderada per 
Dolors Sabater tanca  les portes 
a què Lladó pugui ser el primer 
alcalde d’ERC de Badalona. Amb 
el PDeCAT hi ha més distàncies 
ideològiques que no s’amaguen 
des de Guanyem. Tot i així, el fet 
que el regidor Pere Martínez hagi 
pactat el pressupost amb les tres 
forces del govern també es pot lle-
gir com una proximitat de cara a 
possibles aliances postelectorals. 

El paper de Podem i d’ICV-EUiA
Podem no es va presentar al 2015 
malgrat que el seu suport a la 
candidatura de Guanyem va ser 
cabdal en els resultats de Dolors 
Sabater. El procés sobiranista, 
però, i certes desavinences in-
ternes posen en perill l’aliança 
de cara al 2019. L’exregidor de 
Guanyem, Javi López, militant 
de Podem, va denunciar la falta 
de pluralitat interna a Guanyem 
i s’ha manifestat partidari que 
Podem es presenti amb la seva 
candidatura pròpia. Si això és així, 
s’haurà de veure quin impacte pot 
tenir en els resultats de la plata-
forma ciutadana de l’alcaldessa. 
Una altra incògnita és el paper 
d’ICV-EUiA, que a diferència de 
Barcelona, al 2015 no va unir-se 
a la candidatura dels comuns. La 

Investidura de Dolors Sabater el 13 de juny de 2015 / Ajuntament de Badalona

principal raó és que a Badalona, 
també a diferència del partit d’Ada 
Colau, la CUP va donar suport a 
Guanyem i 3 dels 5 regidors en són 
destacats militants. De moment, 
la coordinadora d’ICV a la ciutat, 
Aïda Llauradó, ha explicat que en 
breu es presentarà a Badalona la 
formació local de Catalunya en 
Comú, seguint el model de Cata-
lunya en Comú Podem que lidera 
Xavier Domènech a Catalunya. De 
fet, fonts de Podem consultades 
per aquest diari asseguren que “és 
impossible” repetir la confluència 
amb Guanyem i que es treballa 
per una coalició amb Catalunya en 
Comú. Si la CUP manté el suport 
a Guanyem, sembla a hores d’ara 
molt difícil que el partit de Do-
lors Sabater pugui confluir també 
amb Catalunya en Comú Podem. 

Mentre es teixeixen les candida-
tures conjuntes, hi ha formacions 
que ja tenen decidit qui liderarà el 
seu projecte polític el 2019. El pri-
mer en anunciar-ho va ser el líder 
del PP, Xavier Garcia Albiol, qui 
insisteix que es presentarà com 
a alcaldable “si els veïns li tornen 
a donar la confiança”. Cap dubte 
queda que serà el candidat del PP 
després d’unes setmanes intenses 
quan ha convocat els mitjans per 
encapçalar una moció de censu-
ra o per manifestar el seu rebuig 
a un nou oratori a Artigues. Les 
formacions que ja tenen candidat 
oficial són les dues independen-
tistes: ERC, amb Oriol Lladó al 
capdavant, assegura que el de 

Poques cares noves entre els possibles candidats a 
les eleccions municipals de Badalona 2019
Excepte Àlex Mañas d’ICV que no tornarà a presentar-se, la resta de líders polítics podrien repetir

Candidats que podrien presentar-se a les eleccions municipals de Badalona

TRES PARTITS POLÍTICS NOUS CONCORRERAN A LES MUNICIPALS 

Encara en poden aparèixer més 
però, de moment, ja sabem 
que tres formacions políti-
ques noves es presentaran a 
les municipals. La primera en 
anunciar-ho va ser Tú eres Ba-
dalona, sorgida del grup de Fa-
cebook ‘Tú no eres de Badalona 
si no...’ que el passat mes de 
març va omplir el Centre Cívic 
La Salut durant la presentació 
del projecte d’un grup liderat 
per Juanma Wenceslao. Volen 
treballar “per la ciutadania” 
sense ser “de dretes o d’esque-
rres”. Una altra de les forma-
cions que ha anunciat la seva 
proposta és Vox que està fent 
trobades amb simpatitzants en 
diverses localitats de l’àrea me-

Presentació de Tú eres Badalona al CC La Salut / TEB

tropolitana, entre elles Badalona. I 
un partit que es presentarà el mes 
de juny a l’Escorxador és el liderat 
per Javier Cabrera, president de 
l’entitat comercial de La Salut Alta. 

Porta per nom Gent transparent 
per Badalona i el seu líder as-
segura que volen treballar “pel 
petit comerç, contra l’incivisme 
i per la millora del turisme”. 

2019-2023 serà un “mandat deci-
siu”. Segons Lladó, seran 4 anys 
“claus per acabar de transformar 
la ciutat i explicar-la en positiu”.   
Pel que fa a Junts per Badalona 
-actualment PDeCAT- el candidat 
és l’actual regidor Pere Martínez, 
que ja va substituir a Ferran Falcó 
un cop iniciat el mandat i va ser 
escollit pel seu partit el passat 
febrer: “hem perdut un mandat 
sense resoldre temes claus, ni en 
habitatge públic, ni en promoció 
econòmica”, assegurava l’endemà 
de la seva elecció. El seu company 
actual al grup municipal, Jordi 
Subirana, encapçalarà Units per 
Avançar qui vol “sumar el suport 
de persones a un projecte nou i 

diferent”. Un cas semblant al del 
PDeCAT és el del PSC. Àlex Pas-
tor substituïa a Jordi Serra un cop 
iniciat el mandat. Tot apunta que 
ell serà el candidat el 2019 però 
es mostra prudent i “respectuós” 
amb el procés de primàries que 
farà el partit a nivell nacional. Pel 
que fa a Cs, Juan Miguel López diu 
tenir ganes d’encapçalar de nou la 
formació però “dependrà del pro-
jecte polític” i és possible que no 
es resolgui fins després de l’estiu. 
I a qui més vegades se li ha pre-
guntat si tornarà a presentar-se és 
a l’alcaldessa de Badalona. Dolors 
Sabater deia la setmana passada 
que “si es donen les circumstàn-
cies, jo estic disposada”. Unes 
circumstàncies que passarien per 
crear una organització més àmplia 
i pel canvi del codi ètic de Guan-
yem que limitava la candidatura a 
un sol mandat.

Dolors 
Sabater

Jordi 
Subirana

Àlex 
Pastor

Juan Miguel 
López

Oriol 
Lladó

Pere 
Martínez

Xavier 
G. Albiol
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La plaça Josep Tarradellas, davant de l’Olímpic, 
és el millor espai per a la fira durant les Festes de Maig?

LA PREGUNTA DE LA SETMANA

La plaça President Tarradellas és una molt bona ubicació per acollir 
la Fira de les Festes de Maig perquè ofereix un espai diàfan per 
instal·lar moltes i diferents atraccions i poder-les distribuir de la 
millor manera per conviure amb el veïnat més proper, perquè està 
ben connectada amb transport públic amb tota la ciutat i alhora tam-
bé s’hi pot accedir a peu des de la majoria de barris de Badalona, 
perquè està molt a prop de l’anterior ubicació a la Rambla del Gorg 

i la gent ja s’ha acostumat a aquesta zona i perquè la instal·lació 
en aquest punt no afecta el trànsit ni la mobilitat. Evidentment, cap 
ubicació és perfecta i és per això  l’any vinent el govern de la ciutat, 
conjuntament amb el veïnat del barri i amb el gremi de firaires, 
seguirem ajustant el què calgui perquè la Fira funcioni encara mi-
llor, amb la voluntat de mantenir aquest emplaçament durant els 
propers anys.

Francesc Duran
Regidor grup municipal de Guanyem BDN

Àlex Mañas
President grup municipal d’ICV-EUIA

Hem fet un bon pas per recuperar la plaça josep Tarradellas per 
a l’us públic eliminant el que era un aparcament irregular en 
un plaça. La plaça Josep Tarradellas i la rambla del Gorg tenen 
les característiques necessàries per acollir grans esdevinements 
fent que poc a poc anem configurant una ciutat policèntrica. 

L’emplaçament de la Fira pot ser un d’aquests però hem de polir 
consensos amb els veïnat sobre quines activitats realitzar. 
En cas que no existeixi consens sempre és millor pensar altres 
alternatives si és que són possibles per aquest tipus d’esdeve-
niments.

Juan Miguel López
President del grup municipal de Ciutadans

En aquest moment, no podem afirmar que la ubicació actual de la 
Fira d’atraccions que s’instal·la a la ciutat durant les Festes de Maig 
sigui la millor opció donat què es tracta d’una ubicació provisional, 
que genera discrepàncies entre veïns i firaires. 
Però podem valorar que la modificació d’ubicació cap a la Pl. Josep 
Tarradellas incorpora una millor accessibilitat pels veïns/es de la 
ciutat a la fira i a la vegada es recupera un espai amb grans capa-

Álex Pastor
President grup municipal del PSC

La fira de les Festes de Maig de Badalona és un espai de dinamització 
que fa molts anys que s’instal·la a Badalona per les nostres Festes i 
és un reclam per a grans i petits. Creiem que és un element tempo-
ral de cinc o sis dies que val la pena que cuidem, que disposi d’un 
espai adequat perquè els nostres veïns i veïnes el puguin gaudir i no 
patir. Dit això, enguany a la Plaça Tarradellas la fira ha comportat dos 
problemes, d’una banda l’excessiva proximitat als habitatges, i d’altra 

banda l’espai de la plaça va resultar petit per tantes atraccions i en 
moments de molta afluència de ciutadans dificultava la mobilitat. Fa 
anys, quan Badalona estava menys urbanitzada era més fàcil trobar 
un lloc adequat. En qualsevol cas, la ubicació ideal hauria de res-
pectar el màxim de metres possibles amb els habitatges i facilitar la 
mobilitat interior de la Fira a les persones, si no es poden complir 
aquests requisits, caldria estudiar altres alternatives.

Pere Martínez Carreté
President grup municipal PDeCAT

Més enllà de la recuperació de la plaça Josep Tarradellas com a espai 
pel gaudi dels ciutadans, la decisió d’instal·lar-hi la fira durant les Fes-
tes de Maig no ens sembla la millor idea. Més aviat ens sembla una 
contradicció.Ens sembla una mesura adoptada sense previsió, amb 
l’oposició dels veïns i envaint l’espai dels habitatges propers, que en al-
gun cas han tingut una atracció a molt poca distància de la seva façana.
En una zona densament poblada, amb un trànsit de vehicles constant i 
que ja suporten un nivell de contaminació sonora notable, la instal·la-

ció de la Fira no fa més que agreujar la situació d’incomoditat i atempta 
contra la seva qualitat de vida.
Reitero: La voluntat de recuperar una plaça pública i instal·lar-hi una 
fira havent-hi opcions molt millors que no han estat ni valorades és un 
error de gestió i planificació.
Ens posem a disposició per aportar solucions per valorar una ubicació 
consensuada i acceptada per tots que aporti dinamisme i pugui ser 
integrada a les festes de la ciutat.

citats de dinamització pel barri, fet que les entitats portaven recla-
mant durant anys. 
Malgrat això, hi ha certa incertesa entre els veïns respecte a la 
ubicació, per la pèrdua d’aparcament i la proximitat als habitatges. 
Llavors ens preguntem, si no seria més adient que el govern mu-
nicipal deixés de prendre decisions de manera unilateral i estudiés 
conjuntament amb els firaires i veïns una millor ubicació.

Xavier García Albiol
Regidor grup municipal del PP

Tot just acabar les Festes de Maig de l’any passat, els veïns del 
Gorg ja van posar de manifest els problemes que els hi provocava 
la instal·lació de la fira tant a prop dels seus habitatges. El que ha 
de fer un govern responsable és trobar un espai que tingui el vist-
i-plau tant dels veïns com dels firaires i consensuar amb tots els 
implicats el millor espai per a fer-ho. El problema que hem patit 
aquest any és que, novament, l’Alcaldessa de la CUP espera a que 

els problemes explotin abans de posar-hi remei. Ha tingut un any 
sencer per buscar alternatives i al final el seu govern a esperat a 
l’última setmana per a oferir un remei que no ha estat de l’agrat 
de ningú. Portem tres anys dient que aquest govern no governa, 
que només es dedica a promocionar el procés independentista i 
aquesta és una bona mostra de la paràlisi en la que es troba la 
ciutat.

Agnés Rotger
Regidora grup municipal ERC

Després de més de deu anys, Badalona ha recuperat la plaça del 
President Tarradellas per a la gent. Era una reivindicació constant 
d’entitats i veïns des que l’espai es va convertir en un aparcament 
que havia de ser provisional. Hem guanyat una plaça magnífica per 
als veïns i per a tota la ciutat. Com que és tan gran i està tan ben 
comunicada, aquesta plaça està destinada a ser un lloc on hi pas-
saran coses interessants. Per això no és estrany que es proposés 

d’instal·lar-hi la fira d’atraccions de les Festes de Maig. Aquesta 
fira dura menys d’una setmana, però cal conciliar al màxim les 
ganes de divertir-se a les festes i el descans de les persones que 
viuen a prop. Per això vam treballar amb els veïns i els firaires per 
buscar la manera de minimitzar les molèsties, i tots vam prendre 
bona nota del que caldria millorar de cara a l’any que ve. I així ho 
farem.
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Asseguren que han passat uns dies rodejats de música, soroll, crits i llums

Els veïns del Gorg no volen la Fira tan a prop

La nova ubicació de la Fira d’atraccions 
no ha quedat exempta de crítiques per part 
dels veïns. És la primera vegada que els 
cinquanta tres firaires s’instal·len a la Plaça 
Tarradellas enlloc de fer-ho a la Rambla del 
Gorg, on s’havia fet els últims set anys. Tot 
i que els firaires van acceptar la ubicació 
que va proposar l’Ajuntament de Badalo-
na, els veïns s’han mostrat molestos ja que 
asseguren que el soroll ha estat constant 

Foto: Carlos

i que “semblava que les atraccions els 
entressin dins el menjador de casa”. La 
vicepresidenta del Gremi de Firaires de 
Barcelona, Isabel Ragageles, ja va advertir 
que hi hauria un horari de tancament i que 
només es posaria un fil musical per evitar 
al màxim les molèsties als veïns del barri. 
Tot i així, els veïns més propers no hi es-
tan d’acord. És el cas d’en Carlos qui s’ha 
mostrat molt crític amb la proximitat de 

les atraccions amb la seva vivenda: “A qui 
se li acut col·locar una muntanya russa al 
costat d’un llit? L’alcaldessa podria dormir 
al costat d’una tòmbola? Han pensat que 
els veïns volem pujar al tren de la bruixa 
mentre estenem la roba? Estic esperant que 
acabin les festes de maig i poder descansar 
de tant soroll, música, llums i crits”. Tam-
bé ha proposat al govern municipal que es 
busqui un lloc alternatiu amb més espai i 
més apartat dels edificis. El regidor d’Es-

pais Públics i Mobilitat, Francesc Duran ha 
assegurat que de cara als propers anys es 
faran els “ajustos necessaris per millorar la 
convivència amb el veïnat” i també recor-
da que “es van fer reunions prèvies amb 
el gremi de firaires i associacions de veïns 
per acordar aspectes com la ubicació,  ho-
raris, volum de música, etc.” Ara, aquest 
indret, que fins ara havia estat un aparca-
ment no regulat, passarà a ser una plaça 
que afavoreixi la vida social.

LA RECLAMACIÓ DELS FIRAIRES TAMPOC S’ATURA

Els firaires critiquen que el nou espai de 
Plaça Tarradellas és provisional i dema-
nen que se’ls emplaci a un lloc defini-
tiu. Asseguren que cada vegada que els 
canvien d’ubicació han de començar la 
promoció des de zero ja que molts dels 
qui gaudeixen de la Fira d’atraccions no 
són de Badalona. Ara, diuen, portaven set 
anys a la Rambla de Gorg i els usuaris 
ja sabien on trobar-los. Amb els últims 
canvis remarquen que han de fer més 
promoció.

Foto: Carlos

Plaça Josep Tarradellas, 
mai no plou a gust de tothom
La plaça del President Tarradellas, situada en el 
barri del Gorg, torna a ser des de fa uns dies un 
espai lliure de cotxes, recuperant així la funció 
per la qual es va construir. Com acostuma a pas-
sar massa sovint, un fet que havia de ser provi-
sional, que la plaça s’utilitzés com a aparcament 
mentre es construïa l’estació del metro del Gorg, 
ha acabat allargant-se més d’una década, tot i 
les constants reividindicacions dels veïns i veï-
nes de la zona. 

Badalona, així, recupera un espai espectacular 
per a l’ús públic, per les seves dimensions i per 
la seva excel·lent comunicació amb diversos ba-
rris, cridat a acollir tot tipus d’esdeveniments. Un 
dels primers ha estat la fira d’atraccions per les 
Festes de Maig, que s’ha traslladat de la Rambla 
del Gorg a aquest nou emplaçament. Una idea, 
però, que cal revisar, perquè algunes atraccions 
han quedat pràcticament a tocar d’alguns dels 
habitatges i això ha provocat molèsties evidents 
a diversos veïns, un fet que no s’hauria de tornar 
repetir. Evidentment recuperar espais d’aquesta 

mena per a l’ús de tots els ciutadans sempre és 
una gran notícia, però també cal treballar sem-
pre amb el consens de tothom i evitar situacions 
com aquesta. 

Un altre tema és el de la pèrdua d’una quantitat 
tan elevada de places d’aparcament d’un dia per 
l’altre. Com sempre no plou a gust de tothom i 
evidentment l’eliminació sobtada de tantes pla-
ces genera un problema afegit. Es guanya es-
pai per gaudir de la ciutat però alhora els que 
disposen de vehicle es troben de cop sense lloc 
on deixar el cotxe a prop de casa. Una situació, 
a més, que després de més de deu anys esta-
va absolutament consolidada. Aquest espai era 
utilitzat per molts veïns per deixar-hi al vehicle 
habitualment i molta gent també l’aprofitava per 
deixar-hi el cotxe i agafar el metro cap a Bar-
celona. Això sense comptar l’ús que en feien 
molts aficionats del Joventut en dies de partit. 
Per aquest motiu, aplaudint la recuperació de 
la plaça, cal que l’administració pensi també en 
dotar la zona d’alternatives d’aparcament.

EDITORIAL

Estàs d’acord amb la decisió 
de recuperar la plaça Josep 
Tarradellas per als vianants i 
que ja no s’hi pugui aparcar?

Judith Molina: “En la reunión de distrito hubieron ve-
cinos que pedían que la plaza volviera a ser una plaza 
pública y no una plaza ocupada por coches. Llevaban 
años esperando recuperar la plaza. Y por fin lo han con-
seguido”. 
Xavi López Girona: “Esa plaza es muy grande y no tie-
ne nada más que asfalto no? Piensan poner algo para 
los viandantes o para que las personas disfuten del es-
pacio?” 
Magí Borrell Magrià: “Penso que hi havia molta 
gent que deixava el cotxe alla per fer servir el tras-
port public.” 
Jaume Lameiro Mateos: “Los que viven cerca 
quieren tener su parking particular pero los que 
lo sufren hace más de 10 años ya están hartos”.

ENQUESTA

NO 37%
SI 63%
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Xavier Garcia Albiol assegura que fan “un sacrifici per aconseguir fer fora la CUP”

L’exalcalde popular Xavier Garcia Albiol 
ha renunciat a la seva candidatura d’al-
caldia per encapçalar la moció de censura 
contra l’alcaldessa de Badalona, Dolors 
Sabater, i ha ofert el seu suport al regidor 
socialista Àlex Pastor. Així ho ha anunciat 
en roda de premsa on ha assegurat que 
“estem disposats a apostar per un go-
vern de transició i, si cal, renunciaré a la 
meva candidatura”. També ha declarat que 
els 10 regidors populars votarien a favor 
d’Àlex Pastor. Tot i que a la convocatòria 
no hi havia cap representant ni del PSC ni 
de Ciutadans, Albiol ha dit que s’han man-
tingut converses durant l’últim mes on el 
PSC només posava com a condició l’al-
caldia. Per això ha assegurat que “neces-
sitem un nou govern de transició per do-
nar-li la volta a la ciutat i estem disposats 
a convertir-ho en realitat, fins i tot si per a 
això cal renunciar al que legítimament ens 
toca com a llista més votada a les elec-
cions de maig de 2015. Acceptem la seva 

El Partit Popular ofereix l’alcaldia als socialistes per 
formar un “govern de transició”

sol·licitud i fem el sacrifici de renunciar a 
l’alcaldia, sense cap condició, només de-
manem un govern sòlid”.  Segons Albiol, 
la resposta del PSC no pot ser una altra 

que acceptar l’oferta ja que la condició que 
va posar va ser elaborar un programa de 
xoc i l’alcaldia per Pastor. Això sí, el PP 
no renuncia a formar part de l’equip de go-

Foto: Marta Grífols

vern resultant de la moció. “Només dema-
nem un govern fort, a partir d’aquí ja dis-
cutirem quines àrees liderarem”, ha afegit.  
Des del PSC han declarat que estudiaran 
la proposta feta per Xavier García Albiol 
i ho explicaran en roda de premsa el di-
vendres. Per part de Ciutadans, han afir-
mat que “no seran un obstacle pel nou 
govern”. Juan Miguel López ha explicat 
que, la formació taronja donarà suport a 
la formació d’un govern constitucionalista 
que permeti “el cessament del bloqueig 
administratiu del consistori i aposti per 
projectes claus per a la ciutat”.López, ha 
conclòs que des de Cs “es continuarà 
apostant per realitzar polítiques útils per 
a la ciutadania que millorin la qualitat de 
vida dels veïns”.
Recordem que el termini per presentar 
un candidat és el proper 7 de juny. Cal 
un nom i 14 firmes que l’avalin, després 
s’obirira un període de 10 dies hàbils per 
formalitzar un govern alternatiu.



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 13Marta Grífols - redaccio@diaridebadalona.comACTUALITAT12 Del 25/05 al 31/05/2018Núm. 614

Torna la Fira dels oficis al Port de 
Badalona durant quatre dies
Del 24 al 27 de maig es podran practicar esports o fer compres

La Fira Inicia’t, organitzada per Marina 
Badalona i l’Ajuntament de Badalona, arri-
ba a la III edició com una cita consolidada 
en potenciar el coneixement de les pro-
fessions de la nàutica entre els estudiants, 
amb demostracions participatives guiades 
per professionals i la pràctica d’esports 
nàutics, com el caiac, el rem, la vela o 
el dragon boats. Inclourà també xerrades 
adreçades de Jordi Villacampa, expresi-
dent i jugador del Club Joventut Bada-
lona, sobre la seva experiència al vaixell 
d’Open Arms amb missió humanitària; 
Alfred Rodríguez Picó, sobre el mar i la 
meteorologia o la cap de Salvament Ma-
rítim, Eulàlia Pujol. Durant quatre dies es 
podrà provar diferents propostes aquàti-
ques, i es podrà veure i passejar pels més 
de 75 expositors de productes i embar-
cacions. També tots aquells qui s’animin 
podran provar de manera gratuïta esports 
nàutics com rem, vela lleugera, pàdel 
surf, dragon boat, caiac, vela de creuer, 

pesca esportiva, etc.   Propostes que ja 
es practiquen al port, com a poliesportiu 
a l’aire lliure, i que poden tenir continuïtat 
després de la cita, per superar l’estacio-
nalitat del litoral només durant els mesos 

d’estiu i sobretot en temporada de platja. 
Per reservar batejos gratuïts de rem, vela, 
caiac, dragon boats...és imprescindible la 
inscripció al web: www.iniciatbadalona.
cat 

El passat dissabte els veïns del barri de 
Casagemes van ser cridats a les urnes per 
decidir, en referèndum, si acceptaven o no 
la implantació de places de zona verda i 
blava. Hi van participar 464 persones de les 
qual 354 van votar no, 100 sí i 10 en blanc. 
L’Associació de Veïns va decidir consultar 
els seus veïns ja que creien que amb la pro-
posta de l’Ajuntament “s’incrementaria les 
dificultats per trobar aparcament al barri”.  
Tot i que des del govern municipal es va 
anunciar que la consulta no seria vinculant, 
el regidor Francesc Duran va declarar, des-
prés de veure els resultats, que la implan-
tació es posposa fins al mes de setembre. 
Així doncs, només es procedirà a retirar els 
cotxes del Passeig Marítim a principis de 
juny i es deixa per més endavant la restric-
ció d’aparcament. Recordem que a l’ d’abril, 
l’Ajuntament va anunciar un projecte per 
regular les places d’aparcament a la ciutat. 
Concretament, proposava pintar 300 places 
de zona verda, i ampliar la zona blava.  

El referèndum de 
Casagemes obliga 
a posposar la 
zona verda al barri
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Venca Pop Up aterra al Centre Comercial Montigalà
Durant un mes les clientes podran gaudir de la moda i la tecnologia

Des de dijous 24 de maig i fins el 30 de 
juny Badalona compta amb una botiga 
Venca Pop Up. Està situada al Centre 
Comercial Montigalà i s’hi estarà du-
rant un mes per després desplaçar-se 
a altres ciutats del país. Després de 20 
anys oferint els seus productes a través 
d’internet o catàleg, la marca ha decidit 
crear un espai itinerant per apropar el 
producte als seus clients. El concep-
te és un pop up store, un espai àgil i 
dinàmic, que permet a les clientes veure 
i tocar les peces i després comprar el 
que vulguin en un entorn completa-
ment digital. La botiga està composta 

per tres contenidors marítims, situat al 
centre comerciali i compta amb dues 
pantalles digitals, on les usuàries po-
dran comprar la seva roba després de 
poder-les provar, cosa que fins ara 
resultava impossible. La iniciativa, 
que forma part de l’estratègia digital 
de la firma espanyola, busca crear un 
entorn online adaptat als seus clients 
en un espai on es puguin conèixer els 
productes a través de la tecnologia.  
L’usuari i potencial comprador pot 
conèixer les novetats “in situ”, pujar els 
seus looks a les xarxes socials i formar 
part de la comunitat virtual de Venca.

El recompte fet demostra que 57 habitants no tenen llar digna

A Badalona, 57 persones dormen al carrer 
i 172 allotjades en equipaments públics 
i privats, en infrahabitatges o en barra-
ques. És la dada obtinguda després del 
segon recompte organitzat a la ciutat on 
hi ha participat uns dos cents voluntaris.  
Aquests es van dividir en 18 grups i van 
caminar per tots els carrers i barris de 
la ciutat. El punt de trobada era la finca 
Can Banús, tal i com ja es va fer al 2016. 
Cal destacar que es tracta d’un recompte 
quantitatiu, en el qual no s’ha fet cap en-
questa o qüestionari a les persones que 
dormien al carrer. En total s’han visibili-
tat 57 persones dormint a la via pública 
durant aquesta nit. A aquesta xifra cal 
sumar les 172 allotjades en equipaments 
de les entitats, en pensions, i les que es 
té constància que s’allotgen en habitatges 
inadequats o barraques. Una xifra que en 
l’anterior recompte 2016 no es va sumar 
en el resultat total però que dona la di-
mensió de les persones sense habitatge 

Augmenta la xifra de persones que 
dormen als carrers de la ciutat

propi digne. Amb el recompte, s’obté la 
fotografia del nombre de persones sense-
llar a la ciutat en una nit determinada per, 
d’una banda, sensibilitzar la ciutadania 

sobre aquesta problemàtica, i de l’altra, 
incidir en el disseny d’unes polítiques 
d’actuació i atenció més acurades a la 
realitat de la ciutat. 

Foto: Carles Carvajal

Foto: Diari de Badalona

L’enquesta s’ha fet durant el passat mes de 
març sobre una mostra telefònica de 1.100 
entrevistes a població resident i empadro-
nada a Badalona de més de 16 anys. Els 
resultats permeten veure, per exemple, que 
la gestió municipal obté l’aprovació del 
67,3% de la ciutadania amb una nota mitja-
na de 5,18 punts. L’enquesta revela que més 
de 8 de cada 10 badalonins o badalonines 
es troben molt o bastant satisfets de viure 
en Badalona. Els aspectes més valorats per 
la ciutadania de Badalona són la ubicació i 
la situació geogràfica, el mar i determinats 
espais com el passeig Marítim o la Rambla.  
Per altra banda, pel que fa als principals 
problemes, la ciutadania assenyala el man-
teniment de carrers com el pitjor atribut de 
la ciutat. El regidor de l’Àmbit de Badalona 
Democràtica, Jose Téllez, ha assegurat que 
“estem satisfets que la ciutadania tingui en 
bona consideració els equipaments i els 
serveis municipals. Les opinions recollides 
també ens serveixen per millorar”.

La gestió 
municipal obté 
l’aprovació 67,3% 
de la ciutadania 
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Parlem amb l’Ariadna Sánchez i la Júlia Mateu, dos membres de la Colla Micaco de Badalona

“L’enxaneta té el poder de decidir en tot moment si un castell segueix amunt o es para”

La Diada Castellera és un dels actes més 
imponents que es celebren a la Plaça de la 
Vila durant les Festes de Maig. Entre castell 
i castell hem pogut parlar amb l’enxaneta ti-
tular, l’Ariadna Sánchez de 9 anys i la cap de 
canalla, Júlia Mateu. Ha estat una conver-

Foto: Marta GrífolsFoto: Marta GrífolsFoto: Marta Grífols

sa molt informal, entre rialles i mirades de 
complicitat entre la petita i la gran. 

- Júlia, quin és el teu paper de cap de 
canalla?
És la gestió de l’equip que s’encarrega de 

formar la canalla a nivell de tècnica caste-
llera i donar-los suport a nivell psicològic, 
tot i que això últim ho fem entre tota la colla 
La idea és ser un referent de confiança per 
a tots els infants que en formen part, així 
com donar estímuls perquè confiin en ells 

i elles mateixes. Els valors castellers hi són 
presents en tot moment aixi com la unitat de 
grup i la cooperació 

- Ariadna, ets molt petita per pujar tan 
amunt! Com és que ets tan aficionada 

als castells?
A: Els meus pares, germans i tiets formen 
part de la colla. Però jo vaig provar-ho du-
rant unes jornades i em va agradar. Ara porto 
a mi em va enamorar 
J: L’Ariadna es lenxaneta titular a la colla, a 

més de ser una una apassionada dels cas-
tells i que té els valors sempre molt present. 
Coopera i escolta a tothom, i és un referent 
per a tota la colla, des dels més petits fins 
els més grans. És un plaer tenir la canalla 
que tenim, ja que entre ells s’ajuden en qual-

sevol circumstància.

- Quin és el castell que us faria més il·lu-
sió descarregar?
El dos de set! Té molta inestabilitat perquè són 
set pisos de dos persones cada un. L’hem ca-
rregat dues vegades durant els assajos i estem 
desitjant poder-ho posar a prova al carrer. Però 
el que recordem amb més emoció és el quatre 
de vuit perquè és el castell més alt que hem fet. 

- I com portes això de ser enxaneta, 
Ariadna?
No em fa gens de por pujar tan amunt. Si veig 
que tot va bé, pujo i sinó, baixo.
J: Les enxanetes tenen el poder de decidir què 
passa amb el castell.

- Plans de futur immediats?
J: A curt termini ens agradaria recuperar els 
castells que assoliem amb freqüència l’any 
passat, com és el 2d7 i el 3d7 per sota.  
L’enxaneta i la cap de canalla miren la plaça 
de l’Ajuntament on els capgrossos de Mataró 
acaben de descarregar el seu castell. Es senten 
aplaudiments. Es disculpen, marxen corrents i 
diuen: ah! Us esperem a tots a la plaça!

Més de 7.000 persones van gaudir d’una 
nit diferent al Museu de Badalona coin-
cidint amb la Nit dels Museus. Com ja 
fa anys que és habitual, es van obrir les 
portes de forma gratuïta de tots els espais 
i del subsòl de l’antiga ciutat de Baetulo. 
Enguany, tal i com va avançar la directora 
Margarida Abras, no hi ha hagut concerts 
ni cap espectacle que amenitzés la vet-
llada, sinó només el Museu i les seves 
restes. Tot i així, s’han registrat mil visites 
més que el passat 2017.

Set mil visitants 
al Museu de 
Badalona durant 
la Nit dels 
Museus

Foto: Marta Grífols
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Molts barris ja estan de festa major, com 
Sant Mori de Llefià i Bufalà que les inicien 
aquest cap de setmana. Per la seva part, a la 
plaça de les Palmeres, l’associació de veïns 
de Sant Mori de Llefià començarà el dissab-
te 26 de maig, a les 10 del matí, amb jocs i 
tallers infantils i teatre amb Màgic Empenta. 
A la tarda, a les 16.30h, s’oferirà xocolatada 
i taller de cant i una sessió acústica a càrrec 
de ‘Mal Vecino’. Diumenge 27 de maig, se 
celebrarà la sardinada al matí i actuacions 
musicals, a partir de les 17h, de l’escola 
Antoni Botey, Ateliers des Artistes, Extremo 
Puro i la rondalla ‘Amantes de la Música’ de 
la Casa de Còrdova. D’altra banda, a Bufalà, 
durant tot el matí del dissabte es competirà 
un torneig de 3x3 de bàsquet al poliesportiu 
del barri, mentre que a les 21h, es podrà 
gaudir de cinema a la fresca a l’escola Can 
Barriga. Diumenge, d’11 a 14h, serà el torn 
de la festa infantil al parc Can Barriga amb 
jocs de carrers, tradicionals, bitlles catala-
nes, manualitats, taller de balls i entre altres 
sorpreses més.

Sant Mori de 
Llefià i Bufalà 
estan de festa 
major Una festa consolidada al barri de La Salut

El circ i la màgia seran els elements prin-
cipals de la Diverfesta d’enguany, la cele-
bració que la Fundació Salut Alta organitza 

La plaça Antonio Machado 
acull aquest dissabte la Diverfesta

any rere any al barri de La Salut el pròxim 
dissabte 26 de maig a la plaça Antonio Ma-
chado.

Un matí de jocs, tallers i actuacions creat 
amb la voluntat de dinamitzar infants i fa-
mílies d’un barri mancat d’activitats lúdi-
ques per fomentar la cohesió social i l’es-
perit cívic. Alhora, aquest esdeveniment és 
una mostra de les accions que l’entitat fa 
dins el seu treball d’acompanyament co-
munitari.
El caràcter participatiu de la Diverfesta és 
essencial des de diverses perspectives. Per 
una banda, els adolescents han col·laborat 
amb la difusió creant el cartell, després 
d’un concurs on es van rebre fins a sis pro-
postes. D’altra banda, els dies previs els 
infants i famílies s’impliquen en la creació 
de materials decoratius. A més, voluntaris 
i professionals organitzen i dinamitzen les 
diferents activitats, amb el suport d’alguns 
joves. També hi ha entitats i col·lectius 
que col·laboren oferint espectacles, com 
el cantant Welelo, el grup Badamags o els 
dinamitzadors del Pont Tibetà que enguany 
ens acompanyaran durant tot el matí, creant 
una jornada festiva i lúdica.

Del 25/05 al 31/05/2018Núm. 614

Foto: Fundació Salut Alta
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Aquest dissabte, 26 de maig, el Centre Cívic 
de Can Cabanyes acull la Festa Indiana, que 
organitzen les entitats veïnals i comercials del 
districte 2. En primer lloc, de 10 a 12.30 hores, 
se celebrarà el segon Torneig Infantil d’Escacs 
Ciutat de Badalona, mentre que d’11 a 14h, la 
mainada podrà gaudir d’activitats. A la tarda, 
de 17 a 20 hores, els veïns podran gaudir d’ac-
tuacions musicals i de ball de diferents enti-
tats veïnals, culturals i educatives. El moment 
més esperat arribarà a les 8 del vespre amb el 
sopar de callos, una degustació de tripa amb 
cigrons, que anirà acompanyada de la retrans-
missió de la final de la Champions League.

Festa 
Indiana a 
Sant CristAmb unes jornades culturals a la plaça Trafalgar

L’agrupació gallega Agarimos 
commemora el seu 21è aniversari

Any rere any l’agrupació cultural gallega 
Agarimos de Badalona celebra les se-
ves jornades culturals al voltant del seu 
aniversari, que enguany celebra 21 anys 
amb moltes novetats que es podran gaudir 

durant aquest cap de setmana. En primer 
lloc, a les 11 del matí del dissabte 26 de 
maig, l’entitat gallega, acompanyada dels 
Grallers de Santa Coloma de Gramenet 
i City of Barcelona Pipe Band, realitza-

ran una cercavila pels carrers de París i 
Guasch, les avingudes de Pius XII i Mar-
quès de Sant Mori, fins a arribar a la plaça 
de Trafalgar; on la festa continuarà amb les 
actuacions de les tres entitats. A la tarda, 
a les 17.30h, serà el torn dels espectacles 
musicals de l’Ateneu Cultural de Llefià, la 
Casa Gallega de L’Hospitalet i dels Diables 
Kapaoltis. Mentre que la nit, a partir de les 
20h, serà amenitzada per la formació celta 
The Stouts, que donarà pas al ‘Conxuro 
Da Queimada’. D’altra banda, el diumen-
ge estarà destacat per les actuacions de 
l’Asociación Cultural Rociera Andaluza 
Ciudad de Badalona i la Comunitat Xinesa 
de Badalona, que ens donaran un tast de 
la seva cultura a les 11 del matí. el Centre 
Aragonès de Badalona i les agrupacions 
gallegues Rosalía de Castro de Cornellà 
de Llobregat i Agarimos de Badalona con-
clouran les jornades de 17.30 a 19 hores. A 
més, durant tot el matí del diumenge, s’ins-
tal·larà el bus de Banc de Sang i Teixits a 
l’avinguda de Puis XII, 19-27.

Del 25/05 al 31/05/2018Núm. 614

Foto: Saturnino Benítez
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Festa de fi de curs
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LA PRÈVIA

D. CONGER

NICOLÁS LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

SIMON BIRGANDER TOMASZ GIELO

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

UNICAJA 
Entrenador: Joan Plaza

SASU SALIN

RAY McCALLUM

NEMANJA NEDOVIC

JEFF BROOKS JAMES AUGUSTINE

L’equip intentarà donar una última alegria a l’afició. / D. Grau - CJB

Punt i final a una temporada d’angúnies i 
patiments però que la Penya podrà tancar 
amb una festa a l’Olímpic amb l’Unicaja de 
Joan Plaza com a convidat. Els de Carles 
Duran s’han guanyat poder gaudir d’un 
final de lliga inesperadament tranquil i el 
partit contra els malaguenys ha de servir 
per poder donar un darrer regal a una afi-
ció incansable que en tot moment ha estat 
al costat de l’equip. “Demano disculpes 
a la nostra gent”, afirmava molest Carles 
Duran després de la derrota a la pista del 
GBC. Un grup d’aficionats, tot i tenir ja la 
salvació matemàtica, s’havien fet un munt 
d’hores d’autocar i la Penya no havia estat 
a l’altura. 
És comprensible, de tota manera, que 
l’equip, amb la feina feta, abaixés una 
mica el to. Han estat uns mesos de molta 
tensió, vivint al llindar del precipici. Ju-
gant de nou a casa, però, toca recuperar 
la millor versió per tombar un Unicaja 
que arriba amb el bitllet per als “play-off” 
a la butxaca. Els de Joan Plaza, això si, 

encara aspiren al cinquè lloc. Ara són si-
sens (19-14 de balanç) i segons el que 
passi en aquesta darrera jornada poden 
mantenir aquest sisè lloc, pujar al cinquè 
o caure al setè. Baskonia, Barça o Valèn-
cia, els seus possibles rivals. Carles Du-
ran en destaca el seu nivell físic i la inten-
sitat: “Carreguen molt bé el rebot d’atac i 
tenen un gran talent en la línia exterior. 
Si volem guanyar i donar una alegria a 
la nostra afició haurem de jugar molt bé i 
estar molt sòlids defensivament”.

Segell Penya al millor 5 jove de 
l’ACB
D’altra banda, dos jugadors del Divina 
Joventut, Simon Birgander i Xabi López 
Arostegui, han estat entre els més votats 
per formar part del millor cinc jove de la 
lliga ACB 2017/18 que encapçala Luka 
Doncic. Tots dos han crescut durant la 
temporada i especialment en el cas del 
pivot suec ha estat clau en el final de lli-
ga, fent-se gran dins la pintura. 

34a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, dijous 24 de maig a les 20:30 h

Dani Pérez (7), De la Iglesia (-), Fakuade (9), 
Swing (10), Clark (11) -cinc inicial-, Agbelese 
(15), Chery (18), Van Lacke (7), Oroz (4), Salvó 
(6), Pardina (-) i Maiza (5).

92

DELTECO GBC

El Divina Joventut no va poder allargar la 
seva ratxa victoriosa a Sant Sebastià. Ja 
sense res en joc, els badalonins van cau-

Conger (14), Birgander (8), Ventura (5), Laprovit-
tola (16), Gielo (15) -cinc inicial-, Dimitrijevic (2),  
López-Arostegui (4), Vidal (4), Kulvietis (4), Patrick 
Richard (9) i Jordan (6).

87

DIVINA JOVENTUT

La Penya domina fins a l’expulsió del tècnic Porfi Fisac, que ho capgira tot

Descompressió a Guipúscoa

re davant del Delteco GBC en un partit on, 
especialment en el tram final i en l’aspecte 
defensiu, es va notar la manca de tensió 

Conger va sumar 14 punts. / D.Grau - CJB

competitiva un cop assolida la salvació. 
Nico Laprovittola va tornar a ser el millor de 
la Penya (16 punts, 9 assistències i 21 de 
valoració), però aquest cop no va ser sufi-
cient. L’argentí, com la resta de l’equip, no 
va acabar d’estar clarivident en l’últim quart, 
on els verd-i-negres van deixar escapar un 

partit que semblaven tenir controlat (57-64). 
L’expulsió per dues tècniques de l’entrena-
dor del GBC Porfi Fisac ho va canviar tot. Els 
verd-i-negres van perdre el fil del partit, van 
abaixar el to defensiu i, sobretot, van deixar 
de jugar en equip. Chery (18 punts) ho va 
aprofitar per liderar el triomf basc.

  Equip  G P

 1 Real Madrid 30 3
 2  Baskonia 24 9
 3 Barça Lassa 23 10
 4  València Basket 22 11
 5  Herbalife G. Canària 19 14
 6  Unicaja 19 14
 7 Morabanc Andorra 18 15
   8  Iberostar Tenerife 18 15
 9  UCAM Múrcia 17 16
10     Montakit Fuenla 16 17
 11     Movistar Estudiantes 16 17
 12    Monbus Obradoiro 14 19
 13    Delteco GBC 13 20
14  San Pablo Burgos 12 21
 15    Divina Joventut                     11            22
 16    Tecnyconta S.                     10            23
17  RETAbet Bilbao 8 25
 18    Betis Eplus           7           26

Classificació

Propera jornada

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

Resultats darrera jornada

Real Madrid - Betis Eplus                 104-89
Kirolbet BK -  San Pablo Burgos                          102-82
Unicaja  - Morabanc Andorra      87-86
Iberostar Tenerife - Monbus Obradoiro 73-69
Delteco GBC - Divina Joventut 92-87 
València Basket  - Barça Lassa 70-71
RETAbet Bilbao  - UCAM Múrcia                   73-82
Movistar Estudiantes   -  Herbalife GC  88-75
Tecnyconta S. - Montakit Fuenla  102-108
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NOVA LLIGA BADAGRES - LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
SUPERMANAGER

1- Laprovittola, Heurtel, 
Hannah
2- Conge,r Ponitka, 
Popovic, Smits
3- Tomic, Suarez, 
Tavares, 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 33
1º  Badafor  rafavecina15 (Badalona)  203,00
2º  No hi ha manera  creba (Badalona)  201,60
3º  quimbiarnes  Quim31biarnes ()  201,40
...............................................................................................................

17ºDiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  172,40

Lliga (general)
1º  Santako  Xevo (Badalona)  6.457,60
2º  DRAMA  RAMONRIVALDO (Santa Coloma)  6.416,20
3º  Penyacrack3  manel14penya (Badalona)  6.408,50
...............................................................................................................

10ºDiarideBadalona  DiarideBadalona (Badalona)  6.304,20

Equip  del Diari
Confesso: pensava que la Penya baixava i vaig 
criticar Conger
Aquesta temporada no només ha servit al 
Juanan Morales com a president per fer 
un màster, també ha servit de lliçó d’hu-
militat per molts. Com a mi. Realment 
durant molts dies vaig pensar sincera-
ment que la Penya no tenia solució i que 
baixaria a la LEB. Encara quan ho pen-
so em ratifico. I també reconec que vaig 
criticar Conger quan se’l va fitxar pel seu 
debut a Sevilla que em va deixar fred, pel 
tir guanyador contra Gran Canària que no 

va tocar cèrcol o el fet que a Tenerife no 
jugués ni un minut. Amb una cosa i amb 
l’altra em vaig equivocar totalment. I es-
tic content no només per la permanència 
sinó també perquè s’ha de tenir confiança 
i fe en l’esport i en la vida. El què ha pas-
sat a la Penya d’enguany pot servir com a 
exemple. Espero que tothom n’hagi pres 
nota per no repetir errors i també que de 
miracles cada vegada n’hi ha menys i a 
Badalona ja han gastat el seu aquest any. 

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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Mercat Municipal de Torner, 
paradas 225-226-227 - Tel. 93 387 03 94

· Carns de 
 vedella, porc i 
 xai ecològic
· Formatges i embotits 
 ecològics
· Pernil de Terol i pernil 
 Ibèric ecològic

El júnior verd-i-negre brilla a Belgrad, però
no pot arrodonir l’any amb el títol de l’Eurolliga
Joel Parra (30,7 de valoració per partit), escollit en el cinc ideal del torneig

Joel Parra, contra el Bayern. / Euroleague

El júnior de la Penya no va poder complir 
el somni de tornar a aixecar l’Eurolliga jú-
nior que el club ja va conquerir l’any 2013. 
Els de Dani Miret van fer un gran paper al 
torneig disputat a Belgrad, demostrant el 
potencial enorme d’aquesta generació de 
jugadors, però finalment es van quedar a 
les portes de poder disputar la final. 
Els badalonins van començar el torneig 
amb bon peu, tombant l’Estrella Roja per 
78-90 i realizant una exhibició de joc 
col·lectiu, sobretot en la segona part. A 
la segona jornada tenien l’opció d’as-
segurar-se ja matemàticament la seva 
presència en la final, pero van caure contra 
l’Stellazzurra Roma (82-92), una derrota 
que finalment va resultar letal. Els italians 
van imposar la seva fortalesa física sota 
els cèrcols i, a més, van tenir un dia molt 
inspirat en els triples amb el base Dalph 
Panopio (24 punts i 5/6 des dels 6m75) 
al capdavant. Després d’aquest entrebanc 
els verd-i-negres, per classificar-se, ne-
cessitaven que els italians perdessin el 

seu partit contra l’Estrella Roja de la ter-
cera jornada, però els romans no van fallar 
(75-64) per assolir el primer lloc del grup 

B i accedir a la final. Això va convertir en 
intranscendent el duel de la Penya con-
tra el Bayern de Munic, però els de Dani 
Miret van acomiadar-se del torneig su-
mant el triomf (77-99) amb un Joel Parra 
estratosfèric (29 punts, 16 rebots i 43 de 
valoració), escollit en el cinc ideal de la 
competició (22 punts, 8,6 rebots, 4,3 as-
sistències i 30,7 de valoració per partit). 
Dídac Cuevas també va brillar en aquest 
matx contra els alemanys, fregant el triple 

doble amb 17 punts, 13 assistències, 9 re-
bots i 31 de valoració. 
L’altra finalista va ser el Lietuvos Rytas, 
que va conquerir l’altre grup  sense perdre 
cap partit per davant del Madrid, segon. 
Els lituans, en la final, van tombar l’Ste-
llazzurra per 76-71 per proclamar-se nous 
campions d’Europa júnior. Deividas Sirvy-
dis (Lietuvos), un exterior de 2m02 amb 
molt bona mà, va ser escollit com a MVP 
del torneig. 

Tot i tombar l’Estrella 
Roja i el Bayern de 
Munic, la derrota de 
la segona jornada 
contra l’Stellazzurra 
Roma va resultar letal 
i van ser els italians 
els que van accedir a 
la final, on van caure 
davant del Lietuvos 
Rytas, nou campió

Un cop acaba la temporada arriba l’hora 
dels despatxos per començar a bastir la 
plantilla del curs vinent i un dels primers 
passos serà tancar la renovació de Carles 
Duran al capdavant de l’equip. El tècnic 
vilassarenc va agafar la plantilla en una 
situació crítica i ha estat capaç de revertir 

La renovació de Carles Duran, primer pas
una caiguda lliure que semblava irrever-
sible. L’equip, a més, no només ha estat 
capaç de sumar victòries, sinó que a més 
ho ha fet practicant un gran bàsquet. 
El club ja li ha fet arribar a Duran la seva 
intenció d’allargar el compromís i el tèc-
nic no amaga la seva il·lusió per conti-

nuar, tot i que alhora també ha apuntat 
en diverses declaracions que cal que la 
Penya sigui ambiciosa per construir un 
projecte sòlid. És cert que les estretors 
econòmiques manen i que el club segueix 
patint angúnies en aquest aspecte, però 
el que ha passat enguany és tot un avís: 

cal filar molt prim sobretot a l’hora de re-
forçar posicions clau, amb jugadors que 
sobretot coneguin la lliga. Per exemple, 
caldrà buscar un pivot de garanties que 
agafi el relleu de Jerome Jordan, mentre 
que la continuïtat de Nico Laprovittola 
sembla ara mateix un somni impossible. 
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Sergio Maestre: “M’ha d’arribar una proposta molt 
bona perquè vulgui deixar el Badalona”

- La temporada va acabar el 13 de 
maig però l’equip segueix entrenant. 
Com ho porta?
- Tinc ganes d’acabar. Després de tants 
mesos, i d’una temporada tan rara, tinc ga-
nes de desconnectar completament.

- Certament, enguany han passat per 
una muntanya russa de resultats.
- No ens podem guiar pels deu partits sen-
se perdre de la segona volta. La nostra rea-
litat s’apropa més al que vam ser durant la 
primera part del campionat, quan no guan-
yàvem cap partit fora de casa. Hem estat 
un equip de mitja taula, que no havia de 
patir pel descens però que tampoc podia 
optar a fer el play-off. La temporada pas-
sada el nivell de la plantilla era superior i 
vam estar a les portes de play-off. Per tant, 
enguany és normal que no ens hàgim fi-
cat. Si, és cert, ens vam fer il·lusions, però 
el més lògic era que acabéssim com hem 
acabat.

- Ningú els treu, però, aquella ratxa 
dels mesos de febrer i març...
- Veníem d’un cop dur, a Olot, i d’un inici 
de segona volta dolent, a Lleida i contra 
l’Elx a casa. El túnel era fosc i no en veiem 
la sortida. Malgrat els problemes extraes-
portius que teníem, i que queden per no-
saltres, la unió del grup ens va fer arribar 
a no perdre durant deu jornades seguides. 
Sens dubte, el millor que ens ha passat 
aquesta temporada.

- I el pitjor, Olot?
- Sí. Va ser un punt d’inflexió, però la set-
mana abans i la setmana després ho vam 
passar malament. Recordo el viatge de 
tornada i els dies posteriors. Van ser molt 
durs. Al final, per sort, tot es va girar.

fiança del cos tècnic. A partir d’aquí, em 
sembla que jo també hauré fet alguna cosa 
per guanyar-m’ho. Certament, són molts 

Foto: Eloy Molina.

El grup humà i la 
relació entre els 
jugadors i els tècnics 
han tapat situacions 
que en altres vestidors 
s’haurien airejat

- Com ha viscut el vestidor una tem-
porada de tanta incertesa?
- El grup humà i la relació entre els juga-
dors i el cos tècnic han tapat situacions 
que en altres clubs, i en altres vestidors, 
de seguida haurien aparegut a la premsa. 
Com l’any passat, la convivència ha estat 
molt bona. M’imagino un vestidor amb 
veterans com els que hi havia abans, com 
els que vaig trobar al Lugo, que no tenien 
miraments, i hauria estat una temporada 
ben diferent.

- Ha estat titular en 35 dels 38 partits de 
lliga. Quin valor li dóna a aquesta dada?
- Primer de tot, haig d’estar agraït a la con-

Una de les veus més autoritzades del vestidor del Badalona és, sens dubte, la del seu segon capità, el migcampista Sergio 
Maestre. Imprescindible per a Manolo González, ha estat titular en 35 dels 38 partits a la lliga. Amb ell hem volgut fer balanç 
d’una temporada difícil i irregular.

partits, perquè és molt difícil mantenir-se 
en l’onze titular d’aquest equip, amb la 
competència que tenia. Per altra banda, 
aquesta xifra també vol dir que no m’he 
lesionat. Només m’he perdut un partit per 
targetes i dos, a principi de curs, per un 
petit trencament a l’adductor.

- Si continua en el Badalona, la tem-
porada que ve és molt probable que 
acabi sent un dels jugadors amb més 
partits jugats amb la samarreta es-
capulada. De moment, en porta 125. 
Que suposaria per a vostè augmentar 
aquesta xifra?
- N’estaria molt orgullós. Seria molt po-
sitiu continuar en aquest club, que m’ha 
tractat tan bé. Sempre he valorat, més 
encara en una categoria com la segona B, 
poder continuar molts anys en un mateix 
club. Espero que la situació vagi en la di-
recció que volem el Badalona i jo mateix.

- El club haurà de replantejar-se per 
sobreviure en la segona B que sem-
bla que hi haurà la temporada que ve.
- Sí, serà una lliga molt complicada. No 
m’agradaria estar en un club que anés 
ofegat. Em consta que hi ha la intenció de 
convertir el Badalona en una societat anò-
nima esportiva. Tant de bo pugui ser.

- En tot cas, si es donen les mínimes 
circumstàncies, vostè vol seguir?
- Si, d’entrada sí. Mentre no m’arribi una 
proposta d’un club molt important de la 
categoria, sí. Les condicions han de ser 
molt bones perquè vulgui deixar el Bada-
lona. Mai no he tingut problemes amb el 
president ni amb l’entrenador, que és el 
meu principal avalador. Si tot va com cal 
esperar, hi ha molts números que continuï.

Darrer capítol competitiu però 
amb desenllaç ja conegut (2-1)
Les badalonines van competir a Madrid contra el CD Tacón

Foto: M. Expósito

El Seagull es torna a quedar a les 
portes de Primera Divisió i cau 
per tercera vegada consecutiva 
a la promoció d’ascens a la Liga 
Iberdrola. La diferència econò-
mica entre les ‘gavines’ i la resta 
d’equips participants és la gran 
barrera per aconseguir l’anhe-
lat ascens. Les badalonines van 
competir en el partit de tornada a 
Madrid contra el CD Tacón però 
van caure per la mínima (2-1) en 
un matx amb millor imatge i re-
sultat que a Badalona. 
A Las Cárcavas, el duel va arren-
car amb molta intensitat per part 
de les ‘gavines’. Un cop trans-
corregut el primer tram del duel, 
Blanca Rubio va intentar avançar 
el seu equip amb un xut potent 
que va marxar per sobre la porte-
ria en un moment que el ritme es 
va reduïr. Tot seguit, Malena Ortíz 
amb un altre llançament va posar 

prova la portera del Seagull Noe. 
Al minut 29 va arribar el 0-1 des-
prés d’una falta picada per Alba 

Gordo que va rematar de cap des 
del punt de penal Lara Rabal. 
L’actuació defensiva del Seagull 

va ser notable en accions com 
les de Queralt Gómez a l’hora de 
frenar Blanca Rubio. El joc es va 
equilibrar a mesura que s’acosta-
va el descans i  el Tacón qui gau-
dia de més opcions, com un xut 
llunyà de Lucía Rodríguez. També 
ho va intentar Irina Uribe per part 
de les badalonines.
A la represa, la tònica de la pri-
mera part es va mantenir, no 
obstant, al minut 58, Mery Ruíz 
va igualar el matx en una jugada 
pràcticament calcada a la del gol 
de les badalonines. A l’equador 
de la segona meitat, les oportu-
nitats les van generar les catala-
nes, com un llançament bombejat 
al pal d’’Ausi’ o un intent de Mar 
Torras des de la llunyania. Lara 
Rabal van tenir el doblet a tocar 
quan va perdonar amb un xut 
massa alt. El Tacón va capgirar el 
marcador amb una diana de Lore-

na Navarro. Volea des del punt de 
penal de la davantera madrilenya 
després d’una jugada per la ban-
da de Yamila Badell a nou minuts 
pel final. 

Arrenca la Copa Catalunya 
Amb el capítol del play-off ja 
tancat, el Seagull arrenca quest 
diumenge el camí de la Copa 
Catalunya amb l’enfrontament da-
vant el Cerdanyola a domicili.Les 
gavines acumulen diverses edi-
cions amb el repte de poder clas-
sificar-se per la final del torneig 
autonòmic però sempre s’han 
quedat a les portes. La temporada 
anterior, l’Espanyol va serle botxí 
de les ‘gavines’. 
El Seagull iniciarà la competició 
en 2a ronda i haurà de superar-hi 
tres per accedir a semifinals, on 
els hi esperaria el RCD Espanyol, 
actual subcampió del torneig. 

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com FUTBOL COMARCAL

Punt final ‘in extremis’; l’ascens, a un punt; 
el Pomar s’emporta el derbi de la salvació
El Young Talent encara no ha confirmat el títol de lliga a Tercera

Foto: M.E

El St Andreu de la Barca va ser el 
botxí de la Llefià. El conjunt d’ Iñi-
go Irisarri va posar punt final a la 
ratxa de quatre triomfs seguits del 
l’equip de Jordi Souto. Al Munici-
pal de Llefià, els del Baix Llobre-
gat es van avançar amb una diana 
de Tena als darrers minuts del pri-
mer temps. A la represa, però els 
vermells van capgirar el marcador 
amb un gol de Miguel i Casulleras 
a les acaballes del partit. Malu-
radament, l’esforç per capgirar el 
partit no es va traduir en victòria i 
Pueyo va tancar el partit en empat 
(2-2). Aquest diumenge a Sant Pol 
(12h), es finalitzarà la temporada.

El YT, a un punt de l’ascens
A Tercera Catalana, l’anhelat as-

Lloreda va superar el Poble Sec a 
Badalona (3-2).

A Quarta, l’Àguila va empatar con-
tra l’Esc. Brafa (1-1), el Sistrells va 
caure davant el Turó B (1-5) i la UE 
Bufalà va perdre versus Montbau 
(2-5). 

El Barça, campió de la Sis-
trellsCup
A més a més, el FC Barcelona es 
va imposar a la IX edició de la 
Sistrells Cup 18’ després d’impo-
sar-se justament als seus rivals i 
vèncer el Celta de Vigo a la final 
(3-0). Espanyol i Cornellà, van ser 
els semifinalistes de la competició. 
El torneig, celebrat a Can Caban-
yes, va desenvolupar-se en tres 
dies festius i amb una afluència de 
públic aproximada de 2.000 perso-
nes durant la disputa de partits.

cens del Yount Talent encara no 
és una realitat. El títol de lliga del 
conjunt de Ricardo Parra es resis-
teix i fins a la darrera jornada no 
es podrà confirmar. Després de 
superar la Cirera (3-0) a Badalona 
Sud, amb dianes d’Antonio, Alber-
to i Josué, els de Sant Roc encara 
no són equip de Segona Catalana 
i s’haurà d’esperar al partit contra 
el Cabrils per acabar d’arrodonir la 
temporada.
Al pol oposat, el Pomar va guan-
yar amb contundència el pols per 
la permanència al Pere Gol (4-0). 
Els gols d’Alexis, Daniel, Antonio 
i Sergio, expulsen els de Jorge 
Rincón del descens i condemnen 
els de Luis Ortega. La darrera jor-
nada, serà decisiva, a la vegada 

que dramàtica. Sense cap objectiu 
i amb més aviat tranquil·litat, el 
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La competició organitzada pel Centre Ex-
cursionista de Badalona, celebra enguany la 
seva setena edició el pròxim dissabte 9 de 
juny. L’Endimoniada és una cursa de mun-
tanya nocuturna que té el seu punt d’inici i 
final al passeig de la Rambla, concretament 
davant del monument a Roca i Pi. El seu re-
corregut passa pel parc de la Serralada de 
Marina, tenint com a punt més alt la Cosco-
llada de l’Amigó.
En total, l’itinerari consta de 18 quilòmetres 

Torna l’Endimoniada, 
la cursa nocturna

amb un desnivell acumulat de 570 metres 
positius i es reparteix en un 85% en camins 
de terra i corriols, i un 15% sobre asfalt, 
amb un temps màxim per completar el cir-
cuit de 2 hores i 30 minuts. La sortida serà 
a les 21.30 hores.
Pel que fa a les inscripcions, ja són obertes 
al públic, des del 9 de maig, a través del 
web www.endimoniada.org i ja s’han regis-
trat més de 350 corredors, recordant que el 
màxim de registres són 500. Foto: CEB

Els Badalona Dracs jugaran la seva 
16a final de la lliga nacional

El partit davant els Osos va tenir un primer 
i únic quart igualat, on només va haver-hi 
un touchdown al marcador, l’anotat de 
forma espectacular per Brandon Ravenel 
després de rebre un pas de 25 iardes del 
quarterback local Sergi Gonzalo. L’extra 
point anotat de forma espectacular per 
Guillem García situava el 7-0 amb el que 
acabaria el primer quart. En canvi, a l’ini-
ci del segon parcial, els locals deixaven 
pràcticament sentenciat el duel amb tres 
touchdowns consecutius. Dos d’ells van 
ser obra de Lorenzo Melchiorre que, des 
de la posició de quarterback, aconseguia 
dues anotacions després de sengles ca-
rreres de cinc i vuit iardes. El tercer ho 
va aconseguir la defensa Albert Pascual 
després de retornar una intercepció so-
bre el quarterback rival Sergio Barbero. 
Els Osos Rivas van quedar tocats després 
de veure com els badalonins aconseguien 
una amplia diferència en el marcador en 
pocs minuts (27-0) i més encara, amb el 
touchdown Guillem García després d’un Foto: Toni Miquel

El play-out torna a Badalona i La Plana dictarà 
sentència; el Círcol B, campió de Tercera
El Maristes Ademar frega la permanència a Copa Catalunya Després de vèncer a casa als Osos Rivas de Madrid per 48-0

Foto: J. Borrachero

Encara no ho podem celebrar però ho hem 
tingut molt a prop. La permanència a Copa 
Catalunya del Maristes Ademar de Lluís 
García no és una realitat perquè el Torrefor-
ta es resisteix a caure derrotat. En el partit 
de tornada del ‘play-out’, els badalonins 
van fregar la salvació (83-80) i no serà fins 
aquest diumenge a La Plana quan es deci-
deixi qui seguirà a Copa un any més. A To-
rreforta, es va viure un duel molt igualat des 
de l’inici (23-24). L’encert badaloní des de la 
línia de 6,75 va entregar el primer avantatge 
visitant però el conjunt tarragonès els hi va 
demostrar que també tenen un canell prodi-
giós en tir exterior (48-41). A la represa, el 
pols es va mantenir equilibrat i la diferència 
es va reduir a cinc punts (69-64) durant el 
tercer quart. L’Ademar va igualar el matx al 
darrer minut (79-79) però l’encert des de la 
línia de tir lliure va decantar el partit a favor 
dels de Tarragona.
Aquest diumenge a les 19:30h, partit deci-
siu a La Plana. Badalona decidirà si la ciutat 
del bressol del bbasquetbol tindrà 2 o 3 re-
presentants a la màxima categoria autonò-
mica el pròxim curs.

Cloenda agredolça
A Primera Catalana, la Minguella de David 
Martin va concloure el curs amb regust 
amarg després de perdre contra l’Arbúcies 
a Casagemes (58-64). Tot i liderar el primer 
parcial amb un +12 (21-9), els visitants van 
retallar diferències al marcador fins a capgi-
rar l’electrònic al darrer temps amb un 7-24 
demolidor (53-60). 15 triomfs i 15 derrotes 
és el balanç del curs.
Per la seva banda, el Badalonès B haurà de 
pencar dues setmanes més per salvar la ca-
tegoria a Segona. El darrer triomf contra el 
Nou Esplugues (81-75) no va ser suficient 
per poder confirmar la permanència sense 
evitar el play-out, que arrenca aquest cap de 
setmana.

Círcol B: dolça derrota del campió
La notícia més positiva a Badalona la tro-
bem a Can Círcol. El filial del ‘Coto’ es va 
proclamar campió del grup 3 de Tercera tot 
i caure al derbi contra la Minguella B (74-
65). El Sant Andreu Natzaret no va aprofitar 
l’ensopegada del seu veí i també va clau-
dicar davant l’ABB (91-83). Tant el campió 
com el subcampió disputaran un play-off 
de campions i un altre d’ascens a Segona. 
La victòria de la UB Llefià versus La Mina 
(62-50), el de la Cultural davant la UB Mir 
(93-68) i les derrotes del CB Coalci Sant 
Josep B davant l’Stucom (88-84) i el Maris-

tes Ademar B contra el (72-77) conclouen la 
darrera jornada de la lliga regular.

El play-out:l’antídot contra el descens 
De la mateixa manera que el Maristes Ade-
mar a Copa Catalunya masculina, el Sant 
Andreu Natzaret femení, dirigit per Ricard 
Gómez, també tindrà el comodí del play-out 
de permanència a Primera Catalana. Les de 
Pomar van concloure la lliga regular amb 
derrota a domicili a la pista del Geieg B (61-
35). La diferència de 26 punts té l’inici del 
darrer quart com a culpable de la desfeta. 
Un parcial de 32 a 3 va enfonsar les aspira-

cions del Natzaret per tancar la primera fase 
del curs amb victòria. Ara, les badalonines 
s’enfrontaran al Sant Ignasi a la promoció 
de permanència per renovar a Primera un 
curs més. El partit d’anada es disputarà 
aquest cap de setmana a Badalona i l’elimi-
natòria es disputarà al millor de tres duels.
Per la seva banda, la Minguella de Carles 
Esteve no tindrà accés a aquest privilegi i el 
curs que ve jugarà a Segona Catalana. Amb 
una derrota a Granollers, les de Casagemes 
han dit adéu a la categoria (70-32).

A Segona, la Llefià va superar el Collblanc 
(58-98) i el Círcol el Cornellà (72-63). 
Ambdós conjunts, també hauran de dispu-
tar el play-out.
Finalment, a Tercera victòries de Llefià B 
versus Joventut B (41-44), Sant Josep 
a Sant Cugat (59-69) i Círcol B al derbi 
contra la Minguella B (69-33). Derrotes de 
Badalonès versus Can Parellada (34-52) i 
Natzaret B a Premià de Dalt (49-36).

La derrota del 
Maristes Ademar a 
Torreforta (83-80) 
presenta un tercer i 
darrer partit decisiu a 
La Plana. 
La permanència a 
Copa del conjunt 
de Lluís García es 
resodlrà aquest 
diumenge (19:30h)

pas de sis iardes de Melchiorre instants 
abans d’arribar al descans, amb el qual 
es va arribar amb un clar 34-0 per als de 
Calatayud. La segona meitat es va iniciar 
amb un altre pas de Melchiorre sobre Gar-
cía, aquest de 17 iardes, i a partir d’aquest 
moment es va activar la mercy rule, pro-
vocant que la resta del partit es jugués a 
temps corregut, per la qual cosa només es 
va poder veure una anotació més, ja en el 
darrer quart, a càrrec de Ravenel després 
d’un pas de 38 iardes de Gonzalo, qui va 
tornar a dirigir l’atac negre i plata en els 
darrers minuts. Per al que si va haver-hi 
temps, va ser perquè en els últims instants 
es produís una tangana entre jugadors 
d’ambdós equips, sent expulsat el badalo-
ní Jordi Soler i tres jugadors madrilenys. 
Es dóna la circumstància que, després de 
jugar en Dracs més de 25 anys, Soler pen-
sava retirar-se com a jugadors després de 
la final de Gijón, partit que potser es pugui 
perdre a l’espera de la decisió judicial de 
la competició.



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 31Redacció - redaccio@diaridebadalona.comENTRETENIMENT30

MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA (Ctra. del Cross a 
Argentona, costat ITV, sense problemes d’aparcament)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: 7:30 a 13:30h i 15:00 a 20:00h
Dissabte: 8:00h a 13:30h i de 16:00 a 20:00h

MAGATZEM I EXPOSICIÓ A MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1, MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15

HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: 7:30 a 13:30h i 14:30 a 20:00h 
Dissabte: 8:00h a 13:30h

P
R

E
U

S
 IV

A 
N

O
 IN

C
LÒ

S

www.gress.es

TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ 
I LA REFORMA DE LA LLAR
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NOVETAT!

Revestiment
blanc brillant
40x120cm
1a qualitat

Revestiments
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Moltes més ofertes 

a les nostres botigues!!!

Per només

Sudokus

Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

La dieta pot ocupar part de la teva atenció. Sembla que 
vols adoptar alguns hàbits sans i fer esport. T’anirà bé, 
donat el teu potencial energètic i descansaràs millor.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Projectes pels mesos vinents, però encara una mica 
incerts. Si vols estar més tranquil, et tocarà estruc-
turar-los adequadament, doncs no tot és tan senzill. 
Documenta’t.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Els imprevistos poden estar a l’ordre del dia. Procura no 
perdre la paciència, especialment amb la gent més jove i 
la família política, que estaran una mica insistents.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Et ve de gust moure fitxa en un assumpte sentimental, 
especialment si sents que la cosa s’ha estancat una mica. 
És probable que no dubtis i tiris endavant amb coratge.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Les amistats poden tenir un gran protagonisme aquests 
dies. Retrobades i sortides per celebrar es poden do-
nar. Possibles despeses en productes tecnològics o 
telefonia.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Recordes vivències amb amics i això et fa feliç. Il·lusió 
per dur endavant alguns plans amb la parella. Sents que 
junts serà més agradable i el camí es farà més planer.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
T’has decidit a renovar la teva vida social, et ve de gust 
veure noves cares i deixar enrere algunes coses del pas-
sat. Però per no repetir-lo també has de canviar tu.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Tens la impressió que les coses no passen, com si el 
temps s’hagués congelat. Potser cal estar atent a la reali-
tat. De ben segur que hi ha alguna cosa que està canviant.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Etapa que pots començar a interessar-te per activitats 
poc corrents. Especialment les que tinguin a veure 
amb el món espiritual i la resolució de conflictes in-
teriors.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
A la feina pot haver-hi novetats com ara un cap nou que 
renova l’empresa i la manera de treballar. Són dies per 
fer alguna sortida amb la família a algun lloc assolellat.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Estarà bé recuperar el contacte amb una vella amistat 
que també et recorda. En l’horitzó s’albiren canvis pel 
que fa al sector professional i si li poses il·lusió, millor.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Diferent manera de percebre les coses. Obres la ment a 
la novetat. El sector material està subjecte a variacions, 
pot canviar la font d’ingressos d’un dia per l’altre.
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