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El ple municipal votarà el relleu 
de Dolors Sabater a l’alcaldia
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Excavacions arqueològiques durant les obres del lateral de la C31 / Aj. de Badalona

Les crisis polítiques 
han posat a prova 
la cohesió del govern

complert amb el termini. Sí que han inclòs 
la tarifació social a les llars d’infants, un al-
tre dels compromisos amb les famílies amb 
pocs recursos. La creació de la primera Taula 
sense Llar, la Taula de la Infància i l’Adoles-
cència o el Consell Econòmic i Social són un 
seguit d’òrgans de participació iniciats en la 
línia de posar les persones al capdavant de 
les polítiques del govern. Espais on govern 
i entitats han començat a treballar tot i que, 
de moment, sense veure grans fruits. Això 
sí, amb la col·laboració i la participació dels 
agents implicats. Perquè parlar del balanç del 
govern de Dolors Sabater és parlar de par-
ticipació. És la primera vegada que la ciuta-
dania decideix en què vol invertir 14 milions 
d’euros destinats a petites obres de tots els 
districtes de la ciutat i també el primer cop 
que el disseny del Dimoni que ha cremat per 
les Festes de Maig l’han pogut escollir els 
badalonins a partir de 3 opcions elegides per 
un jurat. Ni així, s’han lliurat de la polèmica. 

Grans compromisos, petites obres 
Si ens centrem en els projectes més tangi-
bles, el major triomf del govern de Dolors 
Sabater ha estat l’inici de les obres del lateral 
de la C31, una obra encallada des de feia 
anys i que s’allargarà en una segona fase que 
depèn de les expropiacions de Sant Crist. 
Aquí, Guanyem, ERC i ICV-EUiA van obtenir 
el suport del Departament de Territori -amb 
Ferran Falcó com a secretari- no només amb 
el lateral sinó també amb l’anunci del per-
llongament de la L1 del metro o del tramvia. 
Aquest, però, a uns quants anys vista. De 
la Generalitat, Sabater també s’ha endut el 
compromís dels edificis educatius pendents 

o d’un ambulatori al Gorg. Precisament la 
gran obra sense acabar segueix sent el canal 
del Gorg. Es van comprometre a tenir-lo llest 
al 2019 però no serà així. Les petites obres 

El govern compleix 3 anys amb petites obres 
en marxa però sense grans projectes acabats 
Guanyem, ERC i ICV-EUiA podrien acabar 
el mandat abans d’hora amb l’èxit en la 
participació i en el diàleg metropolità  

Qui li anava a dir a Dolors Sabater quan sor-
tia enmig de la Plaça de la Vila a “lliurar” la 
vara d’alcaldessa a la ciutadania i les entitats 
el juny del 2015 que no compliria els quatre 
anys de mandat. I que, principalment, no ho 
faria pel seu suport al procés independen-
tista. El mandat de l’anomenat “govern del 
canvi” podria acabar abans d’hora el proper 
dia 20 de juny. Han estat tres anys replets 
de polèmiques però Guanyem Badalona en 
Comú, ERC i ICV-EUiA també han aconse-
guit capgirar la imatge que l’exterior tenia 
de la ciutat de Badalona. Aquest ha estat un 
dels seus grans èxits, anuncis -en moltes 
ocasions de Sabater acompanyada d’altres 
alcaldes- que han enfortit la relació de Bada-
lona amb altres ajuntaments i una aposta per 
posar les polítiques socials i la participació 
ciutadana al capdavant. Com a exemple, la 
petició al Parlament junt a l’alcalde de Saba-
dell, Maties Serracant, de crear una conse-
lleria d’habitatge que vetlli per la urgència en 
aquesta matèria. En aquest sentit, s’ha anun-
ciat la compra de pisos de segona mà o la 
creació d’un alberg metropolità de persones 
sense sostre i d’un parc públic per fer front 
a una situació que afecta un elevat nombre 
de famílies vulnerables de la ciutat. Projec-
tes que no han estat exempts de polèmica 
perquè, passats 3 anys i amb l’anunci d’un 
superàvit de 21 milions d’euros, el govern 
encara no ha adquirit cap habitatge. Dolors 
Sabater es defensa recordant que els proces-
sos per licitar projectes són lents i posava 
com a exemple l’escola bressol projectada a 
Montigalà -un acord pactat amb el PSC per 
rebre el seu suport al pressupost de 2017– i 
que, tot i tenir una partida, el govern no ha 

que sí veuran la llum són les de la millora 
de part del paviment, l’enllumenat, l’ascensor 
a Albert Llanas i la pacificació del Passeig 
Marítim. 

Sens dubte, si hi hagut una espina clava-
da en aquests tres anys de mandat ha estat 
Badalona Capaç, que aglutina pares de fills 
amb discapacitat. La fundació no va poder 
tirar endavant el seu projecte -ja encarrilat 
en el mandat anterior- per fer el nou edifici 
al barri de la Morera. L’operació implica-
va un nou Mercadona al barri i el govern 
s’hi va oposar per dues raons: no volia ser 
còmplice de l’obertura d’una gran superfície 

i volia protegir un entorn natural fins ara 
desconegut com és el Turó de l’Enric. Guan-
yem es va sortir amb la seva i va avortar el 
projecte tot i que no tenia majoria al ple. De 
fet, no només el PSC, sinó que també ERC 
va expressar el seu malestar per la posició 
del partit de l’alcaldessa. Tres anys més 
tard, la fundació encara espera una solució 
i l’última notícia és un nou projecte al barri 
de Pomar liderat per l’INCASÒL i que s’ha 
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EL PROCÉS INDEPENDENTISTA TRENCA EL PACTE D’INVESTIDURA AMB EL PSC 

La cohesió del govern ha de-
mostrat estar a prova de bom-
bes, fins i tot quan ICV-EUiA 
no comparteix els postulats de 
Guanyem i ERC pel que fa a la 
independència. La posició del 
govern local sí que ha esquer-
dat el consens amb el PSC. La 
primera prova de foc van ser els 
fets del 12 d’octubre de 2016 
quan el govern va decidir obrir 
les dependències municipals 
malgrat l’ordre judicial que ho 
impedia. La imatge del regidor 
de Guanyem, Jose Téllez, tren-
cant la interlocutòria judicial va 
posar en perill els acords amb 
el PSC, que aleshores va rebut-
jar l’oferta de moció de censura 
per part del PP. 

El protagonisme de Dolors Saba-
ter el 27 d’octubre de 2017 durant 
la declaració d’independència al 
Parlament sí que va condemnar en 
part les relacions amb el PSC i va 

provocar les queixes d’ICV-EU-
iA. Des d’aleshores, el govern 
ha estat més prudent i només 
s’ha posicionat en contra dels 
presos polítics.  
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Jose Téllez abans de trencar l’ordre judicial el 12 d’octubre/ ACN

Concentració de  Badalona Capaç aquest passat mes de març

promès que es presentaria abans 
d’aquest estiu. 
Un altre dels malsons d’aquest 
govern ha estat el manteniment 
dels equipaments esportius. Mal-
grat el pla de xoc de 200.000 eu-
ros en 15 equipaments anunciats 
al gener de 2017, el degoteig de 
problemes ha estat incessant en 
aquests 3 anys: les calderes a la 
piscina del Centre i al Municipal 
de Bufalà, episodis de legionel·la 
a Casagemes i Badalona Sud o el 
mal estat del pavelló de la Plana. 
Més complicat va ser refer els 

ponts amb el CF Badalona o la 
Penya. Amb l’equip escapulat la 
tensió va ser màxima quan no hi 
havia acord pel conveni d’ús del 
camp a pocs dies de la inaugura-
ció. Amb la Penya, encara s’espe-
ra que es desbloquegin els diners 
de la Fundació Capital Europea 
del Bàsquet. El mandat, però, ja 
va començar amb la negativa del 
govern a deixar que el club se-
guís organitzant concerts al Palau 
Olímpic per falta de seguretat. 
Un dels grans anuncis d’aquest 
govern que no s’han complert 

han estat les remunicipalitzacions 
de serveis públics. La de l’aigua 
no es podrà fer a curt termini. 
En aquesta línia, una altra de les 
crisis d’aquest mandat va ser po-
sar en qüestió el servei de neteja 
viària que fa l’empresa FCC. Un 
informe encarregat quantificava en 
12 milions els diners pagats per 

serveis no prestats per l’empresa, 
però la fiscalia va acabar arxivant 
la demanda. El PP va exigir ales-
hores la dimissió de l’alcaldessa 
Dolors Sabater. 
L’oposició també ha estat crítica 
amb la lentitud del govern. Un 
cas especialment polèmic va ser 
el del Pont del Petroli que va patir 

els efectes del temporal al gener 
de 2017 i, malgrat la intenció 
d’enllestir-lo abans de l’estiu, no 
va reobrir al públic fins 8 mesos 
més tard tot i la partida d’urgència 
d’uns 200.000 euros. Els proble-
mes a l’Àrea d’Espais Públics va 
ser un dels motius que va esgrimir 
el regidor Javi López per dimitir. 
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Especialistes en el sector del transport i vehicles

Xavier Garcia Albiol Álex PastorÀlex Mañas Juan Miguel López Oriol Lladó

No existe ningún proyecto nuevo de ciudad que se haya im-
pulsado en estos tres años de mandato. Las obras que existen 
en la actualidad son aquellas que ya se habían proyectado en 
gobiernos anteriores, como por ejemplo la primera fase del 
lateral de la autopista.
Al contrario, lo que ha hecho la alcaldesa de la CUP es parali-
zar algunos proyectos que se habían impulsado bajo mi man-
dato, como por ejemplo la urbanización del barrio del Gorg 
-incluyendo el canal- o la construcción de una piscina en los 
barrios de Bufalà y Morera.

Cualquiera vecino puede comprobar el lamentable estado en 
el que se encuentran las aceras, las carreteras, los parques y 
las plazas de nuestros barrios. Y no solo eso, los servicios de 
limpieza se han reducido al mínimo, la Guardia Urbana ha des-
aparecido de nuestras calles y hay zonas de algunos barrios 
que están totalmente abandonadas.
Además, para maquillar la falta de inversión en la vía pública, 
este gobierno se ha dedicado a poner parches y chapuzas. Tres 
años después, siguen sin tener ni idea de las necesidades rea-
les de los barrios.

Solo daré una cifra: del millón de euros que el Ayuntamiento 
tenía disponible en 2017 para ayudar a las familias que no po-
dían pagar la luz y el gas, solo gastó 1.000 euros. En tres años 
han demostrado que los problemas de las personas más ne-
cesitadas solo les servían para hacer campaña porque cuando 
han estado en el gobierno no han hecho nada para ayudarlas.
Además, el hecho de haber cerrado oficinas de Servicios So-
ciales -como por ejemplo la del Distrito 5- pone en evidencia 
que ayudar a los vecinos que peor lo están pasando no ha sido 
una de las prioridades del gobierno de la CUP.

En estos momentos hay una larguísima lista de espera de fa-
milias que necesitan un piso social de forma urgente. En estos 
tres años el Ayuntamiento solo ha conseguido un único piso 
social. Promesas, muchas. Anuncios de construcción de vi-
viendas, cada dos por tres. Pero la realidad es que solo han 
conseguido un único piso destinado a aquellas familias que 
no tienen hogar.
La comparativa es clara: durante mi mandato obtuvimos más 
de 90 viviendas procedentes de acuerdos con entidades ban-
carias y que se destinaban al alquiler social.

Durante estos tres años nos hemos quejado de la falta alar-
mante de inversión y mantenimiento que hay en las instalacio-
nes deportivas. Pero no es solo eso, el gobierno de la CUP ha 
dado la espalda a la mayoría de entidades deportivas que, de lo 
primero que se quejan, es que siempre que llaman a la puerta 
del Ayuntamiento está cerrada. Nadie les atiende.
Este gobierno ni ha cuidado a los clubs ni ha velado porque la 
ciudad siga siendo un referente en el ámbito deportivo. Bada-
lona necesita seguir invirtiendo en deporte porque es la mejor 
manera que tenemos de invertir en nuestros jóvenes.

Infraestructures

Via pública

Serveis socials / 
igualtat

Habitatge

Esports

La nota en la gestió de l’àmbit de les infraestructures no és 
ni positiva, ni negativa, directament la podríem qualificar de 
“no presentat”. El govern de Badalona no ha avançat en cap 
infraestructura per la ciutat. Recordem que al darrer govern 
Socialista a Badalona va arribar el tramvia a la ciutat, el 
metro es va perllongar fins a la Plaça Pompeu Fabra, es va 
crear la línia de metro L9 que dona servei al barri de la Salut 
i Llefià, i es va fer el nou Passeig Marítim.

Els carrers, places, parcs infantils i espais públics estan aban-
donats. Només cal passejar per Badalona per veure el seu 
estat. El ritme de treball del govern és molt inferior la ritme 
de degradació dels nostres carrers. Cal un canvi urgent per 
poder tenir un espai públic digne. 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 governi.

Un altre gravíssim problema de gestió del govern. No es pot 
atendre l’emergència social sense destinar-hi recursos hu-
mans i econòmics. A principis d’any el govern anunciava la 
contractació de 25 treballadors per a l’àrea de serveis socials, 
dos mesos després, sense cap explicació, van dir que no es 
contractaven. També tenia que obrir-se una nova seu de Ser-
veis Socials al barri de Llefià, i no s’ha obert. La gestió ha estat 
molt deficient.
Respecte a la igualtat, el Pla d’igualtat de l’ajuntament de Bada-
lona està fet i no s’està implantant.

La gestió de l’emergència d’habitatge també ha estat un 
gran fracàs, ens han anunciat un parc públic d’habitatge 
invertint 8 milions d’euros i no existeix ni tan sols un pro-
jecte, mentre molts ajuntaments han comprat pisos per 
tanteig i retracte, el govern de Badalona no ha comprat cap 
en tres anys.
La llista de famílies amb dret a un habitatge social va 
creixent, sota risc de desnonament, i l’ajuntament ha estat 
incapaç de donar-hi resposta, tot i dir que és una de les 
seves prioritats.

Esports ha estat una de les àrees que més problemes ha gene-
rat. D’una banda, tot l’esport base i amateur de la ciutat estant 
patint una manca de manteniment flagrant de les instal·lacions 
esportives, que ha arribat al nivell d’haver de tancar instal·la-
cions, suspendre competicions o estar un poliesportiu dos 
anys sense aigua calenta.
D’altra banda, La Penya i el CF Badalona han estat a punt de 
desaparèixer per culpa del govern municipal, unes vegades per 
manca de voluntat política, i unes altres vegades per manca de 
capacitat de gestió.

Hem desbloquejat les obres dels laterals dela C-31; una 
reivindicació històrica que, per fi, s’ha tornat a posar en 
marxa. Un cop enllestit el lateral, les millores pel que fa a la 
circulació del trànsit seran evidents, ajudant a la necessària 
descongestió de la ciutat. 
A nivell tècnic, les obres no avancen amb la velocitat que 
a ens agradaria. Les operacions són complexes i afecten a 
parts sensibles de la ciutat, però entenem que cal fer les 
coses bé i de forma segura. .

Hem dignificat carrers i places impulsant la reurbanització 
d’espais degradats o amb altes necessitats, com Abat Escarré 
(207.000€), Sant Brú (640.000€) Passatge Vinyas (40.500€), 
Isaac Albèniz (117.000€),Plaça Roja (1.235.000€), Mossèn 
Anton (665.994€) o carrer de la Costa (211.000€), entre altres. 
Som conscients que a Badalona resten molts espais de la via 
pública que requereixen inversions, fruit de l’abandonament de 
molts anys per part dels governs anteriors. Per això, aquest 
govern ha incrementat notablement el pressupost de manteni-
ment de l’espai públic 

Hem impulsat la creació de les Taules Sense Llar i de la Infàn-
cia i l’Adolescència de Badalona. Hem participat a la creació 
de la Taula Social del Consorci Besòs. Pel que fa a igualtat, 
hem aprovat primer Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de 
Badalona 2017-2021 i el Protocol per abordar les violències 
masclistes. 
Cal impulsar el nou model Servei d’Intervenció Socioeduca-
tiva no Residencial per a Infants i Adolescents, incorporar un 
reforç professional a Serveis Socials i enfortir més els  serveis 
d’atenció a les dones.

Hem impulsat diverses mesures per combatre l’emergència 
habitacional,  aprovant al Ple destinar 8 milions d’euros 
a la creació, per primer cop, d’un parc d’habitatge públic; 
convocant ajudes al lloguer (350.000€) o reforçant l’Oficina 
Local de l’Habitatge (320.000€), entre altres mesures. 
Badalona ha patit una manca de polítiques d’habitatge molt 
important en les legislatures anteriors. Això ha fet que, en 
molts casos, haguéssim de partir de zero; fet que endarre-
reix els resultats de la feina feta.

Hem acabat el camp de futbol municipal i hem impulsat un 
pla  de xoc per arranjar quinze equipaments esportius  de 
tota la ciutat, com el parquet dels pavellons de la Plana i 
Casagemes o l’enllumenat dels camps de Bufalà, Montigalà 
o Llefià, entre altres. Resten diversos equipaments de ciutat 
amb unes instal·lacions molt envellides que s’han deixat 
decaure al llarg dels anys i que cal continuar renovant i 
millorant.

El més destacable en quan a infraestructures és ens dubte l’inici de les obres de 
construcció del lateral de l’autopista en el tram President Companys Coll i Pujol. 
S’ha desencallat el projecte del port que suposarà la connexió amb el mar de 
bona part de la ciutat que un cop feta la obra inicial estava desconnectada. Està en 
marxa la redacció del projecte de trasllat del col·lector transversal, pendent des de 
fa més de 10 anys i s’ha donat un impuls gegant en la descontaminació i recupe-
ració del nostre litoral. Obres pendents d’execució com la millora del polígon sud 
en asfaltat, enllumenat i senyalística, previst inici de les mateixes aquest estiu, la 
remodelació de la platja dels pescadors o la nova entrada al parc de la serralada 
pel camí de Sant Jeroni seran sens dubte de les més emblemàtiques del mandat.

L’arranjament del parc del Torrent de la font i la seva inclusió com a parc 
metropolità, l’arranjament del pont del petroli i l’aposta per noves xarxes de 
mobilitat crec són els elements destacables.

La partida pressupostària destinada a drets socials, com ara el dret a l’ha-
bitatge o la pobresa energètica, ha crescut un 35% des del 2015, hem ga-
rantit que cap família tingui talls en el subministrament dels serveis vitals 
i hem fet front a la emergència habitacional aturant la pràctica totalitat dels 
desnonaments. Mesures com la tarifació social i el salari mínim dels plans 
d’ocupació que s’ha augmentat a 1000 euros formen part del gir social donat 
a partir dels 2015

La mala gestión del gobierno municipal, unida a que el gobierno de la Ge-
neralitat durante estos años ha estado pendiente del proceso independen-
tista y no de la solución de los problemas de los catalanes ha hecho que 
muchos proyectos estén paralizados o ralentizados: centros educativos 
como Badalona Port o Ca L’Arnús, proyectos urbanísticos como el lateral 
de la C-31 o la urbanización de L’Estrella o un centro para la Fundació 
Badalona Capaç.

Al inicio de mandato el único regidor de Podemos en el gobierno, dimitió 
primero como responsable de vía pública y posteriormente como miem-
bro de la Corporación, en parte por las dificultades para la gestión del 
área. Posteriormente la regiduría ha estado inmersa en polémicas, como 
el litigio con la empresa de limpieza o la puesta en marcha de las zonas de 
pago en el distrito 1. En ambos casos el resultado final ha sido contrario 
a los objetivos del gobierno, lo que muestra la falta de visión real en esos 
asuntos. Algunas medidas menores se han llevado a cabo, en algunos 
casos gracias a la colaboración de entes supramunicipales como el Área 
Metropolitana de Barcelona o la Diputación de Barcelona..

Se han realizado algunos esfuerzos en el tema de Igualdad, dedicando 
más recursos y medios, y aprobando recientemente un nuevo Plan de 
Igualdad. Los Servicios Sociales se han descuidado, a pesar de que apa-
recen constantemente en la propaganda institucional como un objetivo de 
legislatura, como se demuestra por las manifestaciones del personal a las 
puertas del Ayuntamiento, o las protestas de los Sindicatos más represen-
tativos. En ocasiones las partidas presupuestaria han tenido un grado de 
ejecución muy bajo.

Aunque se ha prometido dedicar varios millones de euros a Habitatge 
Público, los resultados son desoladores y al día de hoy apenas exis-
ten viviendas sociales disponibles. En el presupuesto de 2017 se au-
mentaron los recursos de la Oficina Local d’Habitatge, pero falta una 
política general para llegar a acuerdos con las entidades bancarias. 
La ocupación ilegal de viviendas sigue siendo uno de los problemas 
importantes y la el gobierno se comporta de una manera permisiva 
que puede fomentar esa actividad ilegal.

La gestión del área de Deportes, ha ido de un conflicto a otro sin solu-
ción de continuidad: con CF Badalona, con La Penya o con los clubs 
de fútbol. Probablemente es el área que más propuestas urgentes ha 
llevado a pleno y donde más rectificaciones se han tenido que hacer. 
No existe una planificación adecuada del uso de las instalaciones 
deportivas, de su mantenimiento y de su gestión. Esperemos que los 
resultados en las próximas elecciones municipales de 2019, permitan 
dar un vuelco político para poder formar un gobierno que en lugar de 
deambular buscando soluciones las encuentre y las lleve a la práctica.
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El proper 20 de juny es celebra el ple d’investidura del socialista Àlex Pastor

El procés porta un nou alcalde a Badalona

nicipal la moció amb els seus vots, els 10 
del PP i un de Ciutadans. Així doncs, ja es 
disposa de les 14 signatures necessaries 
que avalarien un nou govern. El futur al-
caldable, Àlex Pastor, ha assegurat que “és 
l’inici del canvi que la ciutat necessita”. Ara 
els socialistes s’enfronten al repte d’haver 
de formar un govern municipal amb només 

El PSC de Badalona tira endavant la mo-
ció de censura contra Dolors Sabater. El 
ple d’investidura d’Àlex Pastor s’ha con-

un alcalde i dos regidors, ja que els popu-
lars van anunciar que no entrarien a formar 
part del govern si el PSC mantenia el veto 
al regidor Xavier Garcia Albiol. Ciutadans sí 
que s’ha posat a disposició dels socialistes.  
Recordem que el primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, va afirmar que “vam impedir 
que Albiol fos alcalde i ara no fomenta-

vocat pel dimecres 20 de juny a les 12 del 
migdia. Els tres regidors socialistes van 
registrar, dimecres, davant del secretari mu-

DOLORS SABATER: “El 2019 hi tornarem a ser”

L’alcaldessa Dolors Sabater ha assegurat 
en roda de premsa que el 2019 els partits 
d’esquerra “hi tornarem a ser per seguir 
amb la remuntada de la ciutat”. També 
ha remarcat que estan “a disposició del 
nou alcalde per fer el traspàs de govern. 
Però volem saber a qui hem de fer el 
traspàs perquè els projectes de ciutat no 
s’aturin”. Sabater també ha demanat als 
socialistes que expliquin “quin és el pro-
grama que presentaran a la ciutadania” 
i, els ha recordat que estan pactant amb 
el PP “més corrupte”. L’alcaldessa també 
ha tingut paraules pel regidor popular 

Garcia Albiol a qui ha titllat “d’irrespon-
sable i cínic” després de presentar les 
10 signatures per fer la moció mentre 
“reia dient que és impossible governar 
amb tres regidors. No li importa gens la 
ciutat”. Dolors Sabater ha reiterat que 
faran una sortida del govern respon-
sable però faran una “oposició vigilant 
perquè no s’aturin els projectes enge-
gats. Respecte la petició de dimissió 
ha assegurat que no pot dimitir perquè 
“donaria automàticament l’alcaldia a la 
llista més votada, la del PP de Xavier 
Garcia Albiol”. 

rem que formi part del govern. El PP sí, 
però Albiol, no”. Aquesta mateixa idea va 
subratllar Pastor, situant-se a “les antí-
podes” del líder popular. Tot i que ara la 
moció ja no es pot retirar, García Albiol ha 
demanat al PSC que garanteixi públicament 
que no farà un govern amb ERC i ICV, ja 
que, del contrari “podrien fer el ridícul da-
vant tot Catalunya quan es voti la moció”.  
Per la seva banda, ERC i ICV han afirmat que 
han mantingut converses informals però “re-
iterades” amb els socialistes, però, com que 
aquests demanaven la dimissió de Dolors 
Sabater, els pactes no han tirat endavant. El 
primer tinent d’alcalde, Jose Téllez, conside-
ra que el PSC està “fent un error de càlcul” 
ja que estan “pensant més en l’opinió del 
militat que del votant socialista, que ens va-
lora amb una nota superior a 5”. l regidor de 
Badalona Democràtica també ha declarat que 
“Xavier Garcia Albiol està jugant amb el PSC 
per aniquilar-lo i per aconseguir més vots 
a les eleccions municipals del 2019”. Pere 
Martinez, regidor del PDeCat ha plantejat un 
escenari on l’alcaldessa faci un pas al costat 
i així es pugui formar un govern progressista 
encapçalat pel socialista Àlex Pastor.

El 27-O clau en el trencament 
en les relacions de partits

Incompliments, paràlisi i inacció 
del govern

Foto: Canal 3/24

Una de les dues condi-
cions del pacte d’inves-
tidura amb el PSC era el 
compromís de neutralitat 
institucional per part del 
govern badaloní. Dolors 
Sabater ha estat sempre  
part principal en els dies 
clau del procés indepen-
dentista. Es va portar la 
vara d’alcaldesa al Parla-
ment i el 27-O va ser la  
representant de tots els al-

El PSC ha acusat el govern de Dolors Sabater d’inactivitat i paràlisi 
posant d’exemple entre d’altres:

- L’aturada del projecte de Badalona Capaç.
- L’aturada del Canal del Port 
- Els continus retards en la construcció de l’hotel Port
- La gestió de la rehabilitació del Pont del Petroli
- Implantació de zona blava i verda
- Retards als concursos d’adjudicació de guinguetes i Socorristes
- Vam prometre una construcció d’un Parc d’habitatge públic 
- Els Serveis Socials estan desbordats. 
- L’ajuntament no ha comprat cap pis per a Serveis Socials 
- La taula d’emergència només ha gestionat 3 casos. 
- D’1 milió d’euros destinats a la pobresa energètica només s’han 
gastat mil euros. 
- De 25 noves incorporacions promeses a Serveis Socials no s’ha 
confirmat cap.
- Van anunciar que treurien la comisaria de Santa Roc. 
- Van prometre més Carrils bicis, com per exemple al c/ Sant Bru  
- Remodelació de la plaça Trafalgar 
- Retard en la millora de la carretera que va a Can Ruti 
- Manca de manteniment a les instal·lacions esportives
- Detecció de legionel·la en diferents instal·lacions esportives
- Nul·la empatia amb entitats esportives.
- Deficient estat de la via pública 

Els motius del PSC per la moció

caldes independentistes 
el dia que el PArlament 
va declarar la indepen-
dència de Catalunya. 
Aquest fet li va compor-
tar la reprovació del ple 
municipal.
El regidor José Téllez, 
trencant la interlocu-
tòria judicial el 12-O, 
també va ser un moment 
d’incomoditat clau a les 
files socialistes.
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Moció de censura a un any de les municipals
La presentació d’una moció de censura ja és una 
realitat i es debatrà en el ple municipal del pròxim 
20 de juny. A falta d’un any per a les municipals 
el tauler es sacseja, fruit de la política local però 
sota la influència indiscutible de l’anomenat 
“procés”. La incomoditat dels socialistes amb el 
conegut independentisme de l’alcaldessa i d’al-
tres companys de govern han estat factors clau 
per acabar trencant una aliança que ja partia de la 
fragilitat. El PSC preferia un govern d’esquerres i 
tancar el pas al PP. En una ciutat on l’independen-
tisme no es majoritari, la participació de Dolors 
Sabater en la declaració d’independència del Par-
lament el passat 27 d’octubre, en un nou capítol 

de la manca de neutralitat institucional, va ser el 
darrer gran detonant d’una trencadissa que s’ha 
consumat ara. La confiança es va trair aquell dia 
i cap partit de govern, durant tots aquests mesos, 
ha fet cap gest d’apropament cap als socialistes 
que s’havien que tard o d’hora tenien la paella 
pel mànec. 
Dit això, damunt la taula també hi ha els proble-
mes evidents de gestió que ha exhibit en el dia a 
dia l’actual equip de govern. L’anomenat govern 
del canvi es va presentar amb diversos eixos fo-
namentals com la transparència, la promoció de 
l’habitatge, la participació o la igualtat de drets, 
i malgrat que és evident que alguns d’aquests 

EDITORIAL

àmbits, com la participació i la igualtat, s’han fet avenços 
significatius, en d’altres no se n’ha acabat de sortir. En molts 
fronts no hi ha avenços i moltes de les promeses s’han que-
dat a mig camí. Bones paraules però per una ciutat com 
Badalona no és suficient.
La no aprovació del pressupost el darrer ple municipal va 
fer caure en el parany a Guanyem (formació influenciada de 
la CUP) que, en contra del que els hi aconsellaven els altres 
partits de govern (ERC i ICV-EUiA) va confiar tirar endavant 
una qüestió de confiança a l’alcaldessa Dolors Sabater. La 
pèrdua d’aquesta confiança i el desig d’aferrar-se a la cadira 
per part de l’alcaldessa porta Badalona a una data clau el 
proper dia 20 de juny. A dia d’avui, encara hi ha regidors que 
pensen que és un farol dels socialistes.

Foto: Marta Grífols

Les associacions de mares i pares d’alum-
nes de Badalona (FAMPAS) han aconseguit 
que s’obrin tres noves línies de primària a 
tres escoles públiques de la ciutat per aten-
dre part de la demanda dels 83 nens que 
s’havien quedat sense una plaça en l’educa-
ció pública. Finalment s’obriran tres línies 
de primària a l’Escola Pere de Tera, el CEIP 
Progrés i l’Escola Jungfrau, que oferiran 
places a 67 famílies del total de 83 que s’ha-
vien quedat sense un lloc assignat en una 
escola pública de Badalona. El portaveu de 
FAMPAS Badalona, David Guerrero, ha va-
lorat l’acord de “molt positiu”, ja que “dona 
resposta a diferents famílies” afectades per 
la falta de places públiques. 
En el cas de l’educació secundària, on 104 
adolescents s’han quedat sense plaça en 
algun institut públic de la ciutat, Ensenya-
ment ha considerat que “no és necessari 
obrir una nova línia”, ja que hi ha instituts 
en altres barris de Badalona que encara te-
nen vacants.

El nou conseller d’Ensenyament, Josep 
Bargalló, va iniciar la seva agenda insti-
tucional a Badalona per tal de mostrar “el 
reconeixement de l’existència d’uns proble-
mes puntuals que afecten una sèrie de fa-
mílies i centres per la matriculació del curs 
següent”. Alhora, ha expressat “l’evidència 
de la necessitat de planificar l’educació i el 
projecte educatiu de la ciutat amb la volun-
tat de lluitar contra la segregació”. Entre les 
qüestions acordades amb govern i FAM-
PAS, hi ha el compromís d’una nova reunió 
per abans del 12 de juny amb propostes 
definitives per la solució de problemes de 
matrícules de P3, així com a començar les 
obres dels projectes licitats en el termini 
corresponent. Finalment, s’ha acordat in-
cloure en els pressupostos de l’any que ve 
les obres pendents per temes administra-
tius i jurídics dels solars municipals, i que 
l’Ajuntament en breu tancarà. Després de la 
trobada a l’Ajuntament, el conseller i l’alcal-
dessa han visitat l’escola Montigalà.

Ha expressat la necessitat d’obrir un espai de trobada per tractar els problemes

El conseller proposa solucions a les qüestions 
de la ciutat en matèria educativa
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Obren les primeres guinguetes instal·lades 
aquest estiu a les platges de Badalona 
Podran estar obertes fins dimecres 31 d’octubre

dran conèixer molts aspectes dels ecosis-
temes marins del litoral badaloní, els tau-
rons, les meduses, el plàncton, fer batejos 
de pàddel-surf, conèixer el windsurf, fer 
snorkelling per descobrir el fons marí del 
pont del petroli i fer cordes com es feien 
antigament a Badalona, entre moltes altres 
activitats. Enguany, a La Festa del Mar, hi 
destaca la vessant artística i, sobretot, els 
més petits i el públic familiar, podran gau-
dir de nombrosos tallers de creativitat re-
lacionats amb el món marí. Com sempre, 
hi haurà un espectacle musical d’animació  
adreçat als més petits.

Aquest diumenge, 10 de juny, a partir de 
les 10 hores, al passeig Marítim de Bada-
lona, a l’alçada de la platja del Pont del Pe-
troli, es celebrarà La Festa del Mar, coin-
cidint amb l’inici de la temporada d’estiu. 
El motiu central de La Festa del Mar és 
afavorir el contacte de la ciutadania amb 
aquest espai natural i lúdic de Badalona 
des de múltiples perspectives. La Festa 
del Mar començarà amb la participació 
d’institucions, entitats i associacions de 
Badalona relacionades amb el mar que 
organitzaran diverses activitats adreçades 
al públic familiar. Durant la jornada es po-

Tret de sortida a la 
temporada de platja
Les activitats es faran al passeig Marítim

Aquest cap de setmana la majoria de guin-
guetes ja han iniciat la temporada. Després 
d’un altre any amb polèmica al voltant de 
la licitació i instal·lació, que ha fet anar 
amb retard l’obertura dels locals. Dels vuit 
establiments situats al litorar de la platja 
badalonina, només un repetirà com a adju-
dicatari, els altres són propietars nou amb 
experiència al sector restaurador. Segons el 
regidor Àlex Mañas “l’Ajuntament ha apos-
tat, no només per la renovació del disseny 
de les guinguetes de la platja pel que fa al 

seu aspecte, sinó també per la millora dels 
serveis, les instal·lacions, les activitats i 
l’oferta gastronòmica”. En aquest sentit 
Mañas ha valorat com a “qualitativament 
molt destacable el fet de garantir que totes 
les guinguetes tinguin canviadors per a na-
dons el que reforça el caràcter familiar de 
les nostres platges”. Les guinguetes al lito-
ral de la ciutat podran obrir des del primer 
cap de setmana de juny fins l’octubre de 10 
a 24 hores, cada dia, tot i que, opcional-
ment, es pot allargar fins a les 2 hores.

Foto: Marta Grífols
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També es troba en fase de licitació el contracte de prestació 
dels serveis de neteja de les instal·lacions esportives

L’Ajuntament de Badalona ha licitat, amb 
un pressupost de 480.000 euros, el nou 
contracte plurianual de manteniment pre-
ventiu i normatiu de la legionel.la per a les 
instal·lacions esportives municipals. Així 
mateix, i també per a un període inicial de 2 
anys, i per un import de 550.000 euros, s’ha 
licitat el contracte de servei de neteja de les 
instal·lacions esportives municipals. El con-
tracte de manteniment preventiu de la legio-
nel·la forma part de les mesures necessàries 
que el Servei d’Esports pren per assegurar 
el correcte control del risc de la presència 
de legionel·losi a cadascuna de les instal·la-
cions esportives. Aquesta actuació s’afegeix 
a les obres d’urgència que es van fer al Po-
liesportiu Casagemes i al camp de futbol de 
Badalona Sud a càrrec d’una empresa espe-
cialitzada, després que les inspeccions del 
Departament de Salut de la Generalitat de-
tectessin la presència del bacteri Legionella 
i el tancament dels circuits d’aigua calenta 

Mig milió d’euros per al manteniment 
preventiu de la legionel·la

sanitària. Els treballs per corregir les defi-
ciències estructurals detectades en aquests 
dos equipaments esportius, que van co-
mençar a finals de l’any passat, han suposat 

una inversió de prop de 300.000 euros. Les 
actuacions han consistit, bàsicament, en la 
renovació del sistema de canonades,  el can-
vi de caldera i sistema de canonades 

Poliesportiu Casagemes / Ajuntament de Badalona

La producció i el consum de plàstics 
continua augmentant cada any a un rit-
me alarmant, i els plàstics d’un sol ús els 
que generen més problemes. És per això 
que Veritas s’ha proposat obtenir petjada 
de carboni positiva el 2022 i eliminar els 
plàstics afegits, dels productes que de-
penen directament de la seva gestió, el 
2019. En aquest sentit i amb el compro-
mís de ser cada vegada més sostenible, 
Veritas va ser pionera el 2010 i va eliminar 
les bosses de plàstic de la caixa i el 2016 
les de la fruita, passant a substituir-les 
per compostables. “Cap llei ho exigia, 
però no podíem oferir bosses de plàstic 
per convicció. Amb aquesta iniciativa li 
hem estalviat al món més de 11 milions 
de bosses de plàstic i ens converteix en el 
primer supermercat que elimina les bos-
ses de plàstic. “, afirma Silvio Elias.  El 
nou desafiament és el d’eliminar els plàs-
tics afegits dels productes que depenen 
directament de la seva gestió. 

El repte de 
Veritas: reduir 
els plàstics el 
proper 2019
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Si visites les instal·lacions del Tennis Club 
Badalona es pot observar una gran activitat i 
unes instal·lacions que milloren any rere any. 
Avui parlem amb Jesús Pérez president de 
la seva Junta Directiva perquè ens comenti 
la situació actual del Club, la seva evolució 
i com veu el futur de l’entitat. 
Hola Jesús, en les visites que fem al 
Tennis Club Badalona ens sorprèn la 
gran activitat que hi ha a qualsevol 
hora del dia i sobretot l’increment que 
està tenint en els últims anys. Quins 
són els motius? 
Són varis els motius però jo destacaria es-
pecialment l’ampliació de l’oferta mantenint 
unes quotes assequibles per a qualsevol 
economia. Des de fa més d’una dècada els 
clubs de tennis tradicionals estan sofrint 
molt la influència de la crisi, la disminució 
dels practicants del tennis no professional i 
l’aparició d’altres esports o millor dit d’altres 
jocs esportius com el pàdel molt més senzills 

Al llarg d´aquest any, el pàdel ha incorporat novetats per 
seguir creixent i millorar el nivell al club. La secció de pàdel 
del Tennis Club Badalona ha  assolit el objectiu de tenir 
entitat i un ambient de pàdel propi  que conviu amb el tennis 
en una perfecte simbiosi. La orientació del club per la for-
mació de jugadors i jugadores es una tasca important i la 
escola de pàdel inaugurada el any 2016 ja compta amb més 
de 80 alumnes tutelats per monitors professionals que im-
parteixen i supervisen les classes i la evolució del alumnes.
La gran novetat del 2017 ha sigut la creació de la lliga de 
matins i la lliga de migdies que han tingut una bona ac-
ceptació per part dels socis.  Tan mateix la  lliga social de 
tardes continua creixent a un ritme excel·lent, aquest any 
participant  més de 80 parelles dividides en 7 categories 
tant masculines com femenines, on els jugadors i jugado-
res disputen 3 partits mensuals i les corresponents fases 
finals.
Cal destacar la gran activitat que es fa des del club en el 
àrea de competició amb la organització de una gran varietat 
de tornejos i americanes on els jugadors i jugadores po-
den gaudir de un gran ambient i obtindré atractius premis. 
Entre els diferents tornejos que se organitzen anualment, 
destaquen les 24h de pàdel que es disputen durant el mes 
de juliol. 
Aquest any s´han creat les Badalona Pàdel Sèries, un 
circuit propi que clou amb un màster, es celebra durant tot 
l´any a les instal·lacions del club i els jugadors i jugadores 
més fidels entren en el sorteig d´importants premis. 

El Tennis Club 
Badalona, una entitat 
badalonina de futur

de practicar i amb un alt component social. 
La Junta que presideixo va ser sensible a 
aquestes noves tendències i vàrem apostar 
per la introducció del pàdel en el Club creant 
un ambient propi i programant un ventall 
d’activitats per captar i fidelitzar nous socis 
i els resultats ens confirmen que l’estratègia 
ha estat un encert. L’evolució està sent molt 
positiva, s’ha incrementat la massa social en 
prop de 150 nous socis, la nova secció de 
pàdel s’ha consolidat, s’ha creat l’escola de 
pàdel i es manté el nombre d’alumnes de l’es-
cola de tenis. 
Com veus les perspectives del Club?
El futur ho veiem amb optimisme, som cons-
cients que no podem relaxar-nos i que hem 
d’anar-nos reinventant per poder oferir una 
variada i atractiva oferta per als nostres so-
cis. S’estan millorant les instal·lacions sense 
desemborsaments addicionals per part dels 
socis i mantenim uneixes quotes tant de 
socis com de les escoles de tennis i pàdel, 

Un Campus per gaudir i viure un estiu multiesportiu
A Badalona hi ha un magnífic espai de con-
vivència a on cada estiu els nens i nenes 
poden gaudir d´un campus amb totes les 
garanties, el Tennis Club Badalona.
Enguany està programat des del 25 de juny 
al 30 de juliol i del 27 d´agost al 7 de setem-
bre en horari de 8h a 18h. Més de 200 nens 
i nenes d´entre 4 i 16 anys gaudiran d´una 
experiència única on la diversió i la convi-
vència en un entorn segur i amb el suport de  
monitors experimentats,   garanteixen   l´èxit 
que  obté des de fa mes de 25 anys. 

Un complex esportiu immillorable
Amb unes instal·lacions adequades per la 
pràctica multiesportiva, el club compta amb 
11 pistes de tennis, 7 pistes de pàdel, una 
pista poliesportiva i una gran piscina en 
la que els nens i nenes gaudeixin de les 
activitats aquàtiques. Un dels punts forts 
d´aquest campus és que, gràcies a les mag-

nífiques instal·lacions, totes les activitats 
es duen a terme dintre del recinte del Club, 
sense necessitat de desplaçar-se fora.
Les activitats que ofereixen durant el cam-
pus són: tennis, pàdel, futbol, bàsquet, 
natació, jocs aquàtics amb inflables, tre-
balls manuals, etc. Totes les activitats estan 
supervisades per monitors titulats i estan 

El Pàdel, una secció amb cultura pròpia  

A Badalona, si voleu trobar unes ins-
tal·lacions magnifiques i una formació 
professional per practicar tennis i pàdel, 
sens dubte és al Tennis Club Badalona.
Amb vocació de formació primer 
de persones i desprès d´esportistes, 
els alumnes de les escoles del Tennis 
Club Badalona poden gaudir, aprendre 
i practicar tennis i pàdel en un entorn 
ideal per formar-se i millorar el seu ni-
vell tot mitjançant els valors i la cultura 
del esport.
Ofereixen una àmplia oferta a la esco-
la de tennis  que va des de mini-tenis 
(nens i nenes de 5-6 anys) iniciació i 
perfeccionament (de 7 a 14 anys) fins  
competició. L´escola de tennis és la 
referència del club però, sens dubte, 

Vocació de Formació: Escoles de Tennis i Pàdel

econòmiques i molt competitives perquè si-
guin assequibles per a moltes famílies. Com 
a exemple comentar-vos que les quotes no 
s’han incrementat en els últims 5 anys i des 
de l’any 2007 fins avui l’increment total ha 
estat d’un 7%. L’objectiu d’aquesta Junta Di-
rectiva és seguir incrementant i consolidant la 

la gran novetat és l´escola de pàdel per a 
joves i adults que, amb només  un any des 
que es va inaugurar, esta  tenint una mag-
nifica evolució. Imparteixen  classes  per 
a totes les edats de iniciació, perfecciona-
ment i  pre-competició.

Grans resultats dels equips
Les seves escoles rendeixen al màxim 
nivell i han aconseguit importants fites 
obtenint uns brillants resultats en l´àrea 
de competició d´ambdues seccions. Com 
exemple destacar l´equip infantil femení 
de tennis ha quedat campió de la lliga del 
Barcelonès i l´equip femení de Pàdel ha 
quedat campió de Catalunya de les Series 
Nacionales de Padel i s´ha classificat per 
les fases finals estatals que es disputaran 

a Madrid.
Enguany, el dissabte 16 de juny, cele-
bren la festa de cloenda de la tempo-
rada. Un dia en el que el club organitza 
competicions entre tots el alumnes, 
amb una gran festa on participen pares 
i fills tancant la jornada  amb el lliu-
rament de trofeus i medalles comme-
moratives per tots els alumnes de les 
escoles de tennis i pàdel,  acompanyat 
d´un pica pica per acomiadar el curs 
2017-2018. 
Des del Tennis Club Badalona ens in-
formen que ja tenen obertes les inscrip-
cions pel curs 2018-2019 de les seves 
escoles de tennis i pàdel i convida a to-
tes i tots aquells alumnes interessats a 
visitar les seves instal·lacions i fer una 
prova gratuïta.

massa social i millorar instal·lacions i serveis 
per garantir la independència econòmica i el 
futur del Tennis Club Badalona. 
Moltes gràcies Jesús i felicitats a la Junta Di-
rectiva per la gestió econòmica i social que 
esteu realitzant, sens dubte un èxit en els di-
fícils anys que hem sofert per la crisi general 
de tot el país.

programades en funció de l´edat i els nivells 
dels nens i nenes assistents. 
El proper 15 de juny (20h) el Club farà la 
presentació del que serà el campus d´aquest 
estiu per tots el pares i mares que vulguin 
venir a informar-se i conèixer de primera ma 
la organització, les activitats programades i 
les instal·lacions del club.
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Enguany arriba a la 33a edició en el marc de les festes del barri

Set colles participaran 
en el Correfoc de Llefià que estrena recorregut

El passat cap de setmana, moltes associa-
cions de veïns van convidar als seus veïns 
a les festes majors, i ho tornaran a fer 
aquests dies els barris de Sant Antoni de 
Llefià, Canyadó, la Morera i Coll i Pujol.
 
Sant Antoni de Llefià
Arriba el segon cap de setmana plegat 
d’activitats al barri de Llefià i començarà a 
les 11 del matí del dissabte 9 de juny amb 
la 20a Mostra d’Entitats i el 5è Concurs de 
Dibuixos Infantils a la plaça Trafalgar. Al 
vespre -20.15h- arribarà la novetat d’en-
guany, el correfoc que estrena recorregut 
des de la plaça de la Dona amb set colles 
participants. La festa continuarà diumen-
ge, dia 10, a la plaça Trafalgar amb diver-
ses activitats durant tot el dia.
 
Canyadó
A Canyadó la festa continuarà divendres a 
les 22h amb la 4a Cursa Pirta i la cantada 
d’havaneres (22.30h) a la plaça del Drac. 
Dissabte se celebrarà una cercavila a les 

18h des de la plaça Lola Anglada, entre 
altres propostes a l’escola Lola Anglada. 
L’acte central, amb motiu del 50è aniver-
sari del barri arribarà a les 22h amb la gala 
especial amb les actuacions dels Germans 

García i Ballet Sílvia Pallicera, que  anirà 
acompanyada de l’orquestra Glace (23h) a 
la plaça de la Baixadeta. Animació infantil, 
sardanes, festa de l’escuma, exhibició de 
zumba i xocolatada serà la proposta que 
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hi haurà per diumenge 10 de juny durant 
el dia a la plaça de la Baixadeta. La festa 
conclourà amb un espectacle de foc amb 
els Bufons del Foc i del Toc.
 
Morera
Un concert de rap de joves artistes al 
parc de la Bòbila iniciarà les festes de 
la Morera aquest divendres a les 6 de 
la tarda. Acte seguit, dissabte arribarà la 
tradicional ‘Banyetada dolça’ a les 10.30h 
des del carrer Pirineus, que donarà pas a 
actuacions de ball (16.30h), la cercavila 
(19.30h) i el sopar popular (21h). Per úl-
tim, diumenge estarà destinat a la maina-
da amb inflables i la festa de l’escuma, de 
10.30 a 13.30h.
 
Coll i Pujol
Per últim, des de la plaça Oriol Martorell, 
l’associació de veïns de Coll i Pujol con-
vida a la sardinada, botifarrada i ball po-
pular que se celebrarà dissabte 9 de juny 
a les 8 del vespre.
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El festival canvia de format i incrementa dies de programació 

El festival de gènere fantàstic i de terror 
de referència de l’àrea metropolitana torna 
amb novetats. Canvia el format i ofereix 

El terror i la fantasia tornen 
de la mà del Cryptshow Festival

dos caps de setmana on el gènere serà el 
protagonista. En la seva dotzena edició, el 
festival comença amb dos dies on música 

i cinema es barregen. Seran el 29 i 30 de 
juny de la mà d’una inauguració on, per 
quart any consecutiu, es torna a apostar 
per una pel·lícula muda musicada en direc-
te per Agustí Busom. Un cop en marxa el 
certamen, el protagonisme el pren el com-
positor anglès Simon Boswell, conegut per 
les seves composicions a produccions de 
terror, sobretot giallos, entre les quals des-
taca Phenomena de Dario Argento. Boswell 
rebrà el Premi Honorífic del Cryptshow 
Festival i oferirà un concert amb la seva 
actual banda, The And, on interpretarà part 
de les seves composicions per al cinema. 
El segon cap de setmana, 6, 7 i 8 juliol, el 
festival es reprèn amb una de les millors 
seleccions de curtmetratges internacionals, 
recitals de poesia al Cementiri del Sant 
Crist i l’esperada Nit Asiàtica amb la col·la-
boració del Festival Nits de cinema oriental 
de Vic. A banda de la música i el cinema, 
Cryptshow Festival ofereix exposicions a 
l’Espai Betúlia i El Cor de Marina.

Foto: Cryptshow

Foto: TeleFèric

El pop, el rock i la música d’autor tenen una 
nova cita amb el Telefèric Fest, un festival 
que reivindica l’aposta per grups gestats a 
Catalunya i per escenaris més enllà de Bar-
celona, com Badalona i Montgat. Del 8 al 
23 de juny, artistes com Sidonie, Mishima, 
Joan Miquel Oliver, Pau Riba, Mazoni, The 
New Raemon i Fundación Tony Manero ofe-
riran concerts en sales de la ciutat. El festi-
val tindrà com a escenaris un triangle com-
post per les sales Sarau i La Donzella de la 
Costa, de Badalona, i el mític Panoràmic, 
a Montgat. Les entrades, van dels 7 als 16 
euros i es poden comprar a la pàgina oficial.

Sidonie, 
Mishima o Pau 
Riba al Telefèric 
Fest
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Acabat el curs, fem balanç amb el president Juanan Morales, que no defuig l’autocrítica

- Una temporada molt difícil, però amb 
final espectacular. Quina és la seva sen-
sació, ara mateix?
- D’alegria, per la salvació de l’equip i el gran 
final de temporada que hem fet, però alhora 
també de preocupació, perquè els problemes 
estructurals que patia el club hi segueixen sent. 
És evident que el fet de mantenir la categoria i 
seguir a l’ACB ens ajuda molt a tenir eines per 
poder solucionar-los, però hem de seguir tre-
ballant i en això estem ara mateix. Com vaig 
dir en la festa de comiat amb els aficionats, la 
plantilla ha fet la feina i ha complert amb el seu 
objectiu, però nosaltres, com a consell, encara 
hi estem treballant i no podem dir que els ha-
guem complert.

- Encara hi ha pagaments pendents a la 
plantilla i als treballadors. 
- Si, encara anem endarrerits, uns dos mesos 
i escaig, i estem lluitant per solucionar-ho el 
més aviat possible i poder posar-nos al corrent 
de pagament abans de l’estiu.

- La situació econòmica, doncs, segueix 
sent delicada. 

“La plantilla ha complert l’objectiu; nosaltres, com a consell, encara no ho podem dir”

venció de la Fundació Badalona Capital 
Europea del Bàsquet?
- És un tema que encara segueix obert. Hi ha 
molts petits passos i gestions a fer i expli-
car-ho tot amb detall ens portaria moltes hores 
i seria molt farragós, però la voluntat de des-

“Probablement 
ens vam passar 
de frenada a l’hora 
de confeccionar 
la plantilla, 
prioritzant la solució 
dels problemes 
econòmics; però 
vam ser capaços de 
revertir la situació”

bloquejar aquest tema existeix i estic segur que 
ho aconseguirem.

- La campanya “Jo avalo la Penya” va 
ser tot un èxit. Caldrà fer servir aquest 
aval mancomunat?
- Les cicumstàncies han anat canviant, l’equip 
ha assolit la salvació i ara ja no estem en risc 
d’una liquidació immediata de l’entitat, però 
vull agrair de tot cor l’esforç que ha fet tothom, 
amb en Carles Sagués al capdavant. Entre 
socis, simpatitzants, exjugadors, inclús exàr-
bitres ACB, han aconseguit una cosa realment 
impressionant. Commou veure tanta gent dis-
posada a ajudar a la Penya i espero que aquest 
esperit el puguem mantenir.

- Es pot produir un canvi de govern a la 
ciutat. El preocupa que pugui afectar de 
retruc la Penya o pugui fer perillar al-
guns dels acords, com el patrocini que 
l’entitat ja està cobrant?
- No és feina nostra entrar a valorar res sobre 
el moment polític. Nosaltres hem treballat amb 
molt bona col·laboració amb el govern muni-
cipal actual, cosa que els vull agrair perquè a 
nivell popular hi ha hagut moments que ha po-
gut semblar que aquest recolzament no era tan 

clar, i estic segur que seguirem treballant de 
la mateixa manera passi el que passi, perquè 
entenem que la Penya és un tema de ciutat i 
no de partits. I estic segur que l’actual govern i 
la resta de grups municipals també ho entenen 
així.

- Esportivament l’equip ha festejat més 
que mai amb el descens. Sembla clar 
que es van cometre errors.
- Si durant la temporada has hagut de convo-
car una junta general d’accionistes plantejant 
la liquidació de la societat i has estat últim 
de la lliga durant moltes jornades és evident 
que no ho has fet bé. Probablement ens vam 
passar de frenada a l’hora de la confecció de la 
plantilla, prioritzant solventar el més aviat pos-
sible els problemes econòmics. I en l’aspecte 
institucional, segurament en alguns moments 
no vam valorar prou bé la dificultat que com-
portaven molts dels processos que havíem de 
dur a terme. Ha estat un any molt difícil i és cert 
que hem comès errors, però també hem tingut 
encerts. A nivell esportiu, amb en Jordi Martí al 
capdavant, hem estat capaços de revertir la si-
tuació. Va incorporar jugadors que no eren els 
que segurament el soci i l’aficionat demana-
ven, però que eren les peces que faltaven per-

què l’equip funcionés. I a nivell de directiva i 
de club crec que malgrat totes les dificultats no 
hem llançat mai la tovallola. I tampoc no vam 
entrar en pànic ni vam començar a prendre de-
cisions a la desesperada. Vam mantenir el cap 
fred i és el que hem de seguir fent, intentant 
encertar més que aquesta darrera temporada.

- L’avís, però, ha estat seriós.
- Si, és cert, i estem mirant d’augmentar la 
partida per al primer equip per a la temporada 
que ve, amb l’objectiu, com hem dit sempre, 
d’envoltar els joves de la casa amb jugadors 
de major qualitat. Hem de ser conscients, però, 
que els bons jugadors tenen un preu. Evident-
ment hi ha jugadors que ens agraden, però tot 
just estem a principis de juny, la lliga encara no 
ha acabat i tot està en una fase molt preliminar. 

- El que ja està lligada és la renovació de 
Carles Duran. 
- Sí, va assumir un repte molt complicat, per-
què no era gens fàcil agafar l’equip en aquell 
moment, i ha fet una feina espectacular, com-
plint amb l’escreix l’objectiu pel qual el vam 
portar.  És un entrenador que coneix perfecta-
ment la casa, que coneix la lliga ACB, i la idea 
que té de cap a on ha d’anar l’equip coincideix 

amb la d’en Jordi Martí i la del consell. A més, 
ell ha confiat també amb nosaltres, que serem 
capaços de construir un projecte sòlid, i vull 
agrair-li personalment aquesta confiança. Ell 
sap que el repte és difícil, tant a nivell esportiu 
com institucional, però l’ha acceptat i estem 
molt contents.

- Ara toca donar-li un equip competitiu. 
 - Farem tot el que estigui al nostre abast  per 
poder tenir l’equip més potent possible de cara 
a la temporada vinent, però com deia abans 
encara és molt aviat. Ens agradaria haver de fer 
els mínims canvis possibles i que es quedes-
sin molts dels jugadors importants que tenim, 
però sabem que això en el bàsquet actual és 
molt complicat. 
- El que si arriba és una fornada molt in-
teressant de joves. Els veurem ja al pri-
mer equip o cal tenir paciència? 
- Cal tenir paciència però alhora també cal exi-
gir-los que assumeixin el repte de començar 
a competir al màxim nivell després d’haver-ho 
fet amb els jugadors de la seva edat. Ara els 
arriba fer el pas més difícil i els hem d’ajudar 
a fer-lo. Hem de ser capaços de rendibilitzar 
esportivament per al primer equip el gran talent 
que generem. 

Juanan Morales. / J.C.

- Seguim lluitant perquè els famosos ingres-
sos ja compromesos s’acabin desbloquejant. 
Ens consta que la voluntat és que així sigui, 
però seguim topant amb els problemes bu-
rocràtics que ja hem explicat un munt de ve-
gades. Seguim treballant per solucionar-los i 

tenim confiança en aconseguir-ho. Com deia 
abans, el fet de mantenir-nos a l’ACB és un fac-
tor molt positiu.  Dins de la dificultat, crec que 
podem ser raonablement optimismes.

- Com està el tema de l’aval per la sub-
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Vinculació amb el Prat a la vista
Ja han passat tres setmanes del mira-
cle de la salvació de la Penya i ja n’han 
passat quasi dues de l’eliminació del 
Prat del play-off de la LEB. Ha estat una 
temporada històrica del club del Baix 
Llobregat l’any que havia de ser vincu-
lat de la Penya. La vinculació entre to-
tes dues parts va durar 14 temporades. 
Però el seu entrenador Arturo Álvarez ja 
ha anunciat que no continua i ara cal 

tornar a començar de zero. Una de les 
possibilitats que hi ha sobre la taula és 
recuperar la vinculació amb el Joven-
tut. És una cosa que hauria d’ajudar a 
jugadors com Joel Parra sobretot, Pol 
Molins o Pep Busquets per fer un pas 
més després de jugar a lliga EBA. Ara 
mateix tot són converses només però al 
Joventut li va bé i al Prat també per això 
crec que hi ha vinculació a la vista.

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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Vidal, Dimitrijevic, López-Arostegui, 
Nogués, Ventura i els joves 
del planter tornen a la feina

La temporada ja s’ha acabat però bona 
part dels jugadors que tenen contracte 
per al curs vinent, amb alguna excepció 
com les de Simon Birgander i Tomaz Gie-
lo, han tornat a la feina. Després de gau-
dir d’uns dies de merescut descans, per 
celebrar l’extraordinari final de tempora-
da amb vuit victòries en els darrers deu 
partits, Sergi Vidal, Neno Dimitrijevic, 
Xabi López-Arostegui, Albert Ventura i 
José Nogués, junt amb alguns dels joves 
del planter, han reprès els entrenaments 
a l’Olímpic. El planning que seguiran els 
jugadors seran sessions combinades de 
gimnàs i pista, de dilluns a dijous fins 
al pròxim 21 de juny, quan es tancarà 
definitivament la temporada 2017-2018. 
Al costat dels integrants del primer 
equip, Pol Molins, Pep Busquets, Joel 
Parra, el brasiler Vinicius, Arnau Parrado 
i Dídac Cuevas també s’han posat sota 
les ordres de Carles Duran i el seu staff 
tècnic. 

López-Arostegui al gimnàs. / D. Grau - CJB

El dissabte 30 de juny tindrà lloc una 
nova edició de la Festa del Bàsquet Ca-
talà, organitzada per la Federació Catala-
na. Enguany es farà a l’Espai Endesa de 
Barcelona i com en edicions anteriors 
servirà per homenatjar i guardonar els 
millors de la temporada. Entre els pre-
miats hi haurà diversos representants del 
bàsquet badaloní, entre ells el tècnic del 
Divina Joventut, Carles Duran, que rebrà 
el premi ACEB - Memorial Albert Gasulla 
com a millor entrenador d’equips en com-
petició estatal. L’espectacular remuntada 
de l’equip verd-i-negre sota la batuta del 
tècnic vilassarenc han merescut aquesta 
distinció. 
El bàsquet base de la Penya també serà 
reconegut a través de dos jugadors, Dídac 
Cuevas, que rebrá el guardó d’MVP com a 
millor jugador del campionat de Catalun-
ya Júnior Preferent, i Joel Juárez, escollit 
com el millor jugador del campionat de 
Catalunya Cadet Preferent.

Carles Duran, 
guardonat a
la Festa del 
Bàsquet Català

La Penya ja ha obert les inscripcions per 
a la 17a edició del seu Campus d’Estiu a 
Olot, que es farà del 8 al 14 de juliol. L’ac-
tivitat va destinada als nenes i nenes nas-
cuts entre l’any 2002 i el 2010, que tindran 
l’oportunitat de gaudir de 7 dies bàsquet 
a les instal·lacions dels pavellons de la 
capital de la Gorrotxa. Com en anys ante-
riors el campus comptarà amb la presència 
d’entrenadors del club verd-i-negre i els 
participants també rebran la visita d’alguns 
dels jugadors del primer equip. A més del 
Campus d’Estiu d’Olot, la Penya també 
farà el Campus Urbà a les instal·lacions de 

Obertes les inscripcions per als campus d’estiu
l’Olímpic i a les pistes del Màgic, que tin-
drà quatre torns: del 25 al 29 de juny, del 2 
al 6 de juliol, del 9 al 13 de juliol i del 16 al 
20 de juliol. S’hi poden apuntar els nenes i 
nenes nascuts entre el 2005 i el 2013. Per 
últim, el club verd-i-negre també ofereix 
el Campus Elit, per a perfeccionar tècnica 
individual, per a nascuts des del 2005 fins 
a sèniors.
Totes les inscripcions es poden fer a tra-
vés de la pàgina web del club, www.penya.
com, i també es pot demanar més informa-
ció enviant un correu electrònic a basquet-
base@joventutbadalona.com.

Arriba l’època dels campus. / D. Grau-  CJB
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Els socis decidiran el 19 de juny la conversió del club en SAE

Dimarts 19 de juny, a dos quarts de vuit en 
segona convocatòria, se celebrarà la decisi-
va assemblea extraordinària de socis del CF 
Badalona on se sotmetrà a votació l’apro-
vació per iniciar els tràmits perquè l’entitat 
passi a ser societat anònima esportiva. La 
directiva escapulada va fixar la data després 
de recuperar les converses amb l’ajuntament 
pel cobrament de les subvencions i el patro-
cini que el consistori no ha executat i que 
han desequilibrat els comptes del club en 
els darrers mesos. L’assemblea tindrà com a 
escenari el museu de la ciutat i també haurà 
d’aprovar la constitució de la fundació des 
de la qual s’ha d’organitzar el futbol base del 
CF Badalona, així com la modificació dels 
estatuts per tal d’adaptar-los als requeri-
ments d’esmena realitzats pel Registre d’En-
titats Esportives de Catalunya, a la normati-
va esportiva vigent i a la situació del club. 
Finalment, els socis badalonistes hauran de 
donar el vistiplau a l’inici del procediment 
electoral per a la presidència del club, ja que 
el mandat de Miguel Ángel Sánchez acaba el 
pròxim 30 de juny.

Una assemblea decisiva

Foto: Eloy Molina

Aquest dimecres, la federació espanyola 
de futbol confirmava al president del CF 
Badalona que el seu primer equip s’ha 
classificat per jugar la copa d’Espanya 
de la temporada 2018/19. Després dels  
resultats de les primeres eliminatòries 
d’ascens a segona divisió el conjunt es-
capulat, que va acabar vuitè en el grup 
tercer de segona B -amb 55 punts, 38 
gols a favor i 36 en contra-, està entre els 
escollits per participar en la competició 
del KO. 
Per altra banda, com era d’esperar, a la 
banqueta del Badalona li han sortit molts 
pretendents. No són poques les truca-
des que ha rebut el president, de repre-
sentants i d’entrenadors, oferint-se per 
ocupar el lloc que Manolo González ha 
deixat vacant. En tot cas, el club assegu-
ra que no farà cap moviment fins després 
de l’assemblea del 19 de juny, on els 
socis escapulats decidiran si el club es 
converteix en SAD.

El Badalona 
jugarà la copa 
2018/19

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comC.E. SEAGULL
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El Sant Pere Pescador elimina 
el Seagull a la Copa Catalunya (2-1)
Amb aquest partit, les badalonines tanquen la temporada

Foto: B. Rincón

I fins aquí, el darrer acte. El Seagull de Jor-
di Ferrón finalitza el curs 2017 - 2018, i no 
precisament amb un sabor de boca gaire 

dolç. Les badalonines han posat punt final 
al curs amb una derrota davant el campió de 
Preferent -i nou equip de Segona -, el Sant 

Pere Pescador, i  la consegüent eliminació 
de la Copa Catalunya. 
Les ‘gavines’ van sortir a la gespa del Muni-
cpal gironí amb empenta i ganes de buscar 
el gol. Tot i això, el marcador no va mostrar 
alteracions durant el primer temps. Aques-
ta igualtat, però, es va trencar al minut 68, 
quan Alba González va avançar les locals. 
Tot i no disposar d’ocasions molt clares, el 
Seagull va igualar el partit al minut 85, amb 
un gol en pròpia porta de la local ‘Trini’.I 
quan semblava indicar que el partit aniria a 
la tanda de penals, a dos minuts de conclou-
re el matx, la davantera Ana Ríos va avançar 
el Sant Pere Pescador i esmicolar les op-
cions de les blaves. Gerro d’aigua freda a 
terres gironines. Les de Ferrón van intentar 
buscar l’empat en els darrers segons del 
matx però la derrota no es va poder evitar. 
Aquesta eliminació a la competició del KO 
és la més prematura de les darreres edi-
cions, ja que les ‘gavines’ havien aconseguit 

classificar-se per a semifinals en les dues 
edicions anteriors. 

Pilar Garrote, primera incorporació 
Amb la temporada ja finalitzada, el Seagull 
2018 - 2019 ha encetat la seva planificació 
esportiva amb la primera incorporació, i no 
una alta qualsevol. Es tracta de la badaloni-
na Pilar Garrote. La migcampista del barri 
de Lloreda arriba al Seagull procedent del 
primer equip del RCD Espanyol, on ha jugat  
durant les darreres dues temporades. 

La badalonina, de 20 anys, s’ha format a les 
categories inferiors del Sant Gabriel i del FC 
Barcelona, on va debutar a Segona Divisió 
i participar diàriament al primer equip bl-
augrana. A nivell internacional, Garrote ha 
representat la selecció catalana i la selecció 
espanyola en Europeus i Mundials. En defi-
nitiva, un fitxatge de primer nivell i nascuda 
a la ciutat de Badalona. 
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Després de derrotar als Murcia Cobras en un duel intens (26-33)

Els Dracs no van tenir un gran inici de 
partit i això ho van aprofitar els Murcia 
Cobras per arribar al descans amb un fa-
vorable 19-7, però, els Dracs no van entrar 
en pànic i van poder donar la volta al mar-
cador en una espectacular segona meitat. 
Després d’un primer quart de tempteig i 
sense moviments, els murcians avançaven 
amb field goal de 32 iardes de Francisco 
Javier Martínez, i els Dracs reaccionaven 
amb un touchdown de Lorenzo Melchio-
rre després de rebre un pas  de 48 iardes 
de Sergi Gonzalo. L’alegria va durar poc, 
ja que Cory Holmes va tornar a situar als 
murcians per davant. Acte seguit, els Dracs 
patien un safety sobre el seu quarterback, 
acompanyat d’un touchdown d’Andrés Cá-
novas. La segona meitat començava amb 
la mateixa tònica i Perry Holmes connec-
tava un pas de Holmes situant el 26-7.  En 
aquest moment, els badalonins van treure 
el seu orgull de campió i van saber reac-
cionar amb un pas de 29 iardes de Sergi 

Els Dracs sumen el seu novè títol 
de la lliga nacional

Gonzalo fins a Melchiorre, qui anotava 
touchdown (26-14). Posteriorment, la de-
fensa entregava de nou la pilota als seus 
companys d’atac, que Gonzalo fa aprofitar 

per realitzar un nou pas de 65 iardes fins 
a Ravenel (26-20). Ja en el darrer parcial, 
amb uns Dracs cercant el miracle, els Co-
bras recuperava l’autoestima amb un field 

Foto: Felip SM

El fructífer curs del futbol base de la Llefià 
conclou amb dos ascensos i cap descens 
La segona millor fornada formativa de la ciutat fa un pas endavant

Foto: Llefià

La llavor de la Unificació Llefià 
creix i creix temporada rere tem-
porada, arribant a un sostre en-
grescador en la campanya actual.
El futbol base del club badaloní, 
format per 28 equips de base, 
l’Escola i el primer equip, està 
d’enhorabona per diferents mo-
tius. 
En el darrer mes de competició, 
l’entitat vermella ha celebrat dos 
ascensos de categoria, la sal-
vació de l’Infantil A i, atenció, 
cap descens. Una projecció de 
futur que contagia d’optimisme 
el barri i reflecteix la bona feina 
de la coordinació esportiva, els 
entrenadors i els jugadors, que 
penquen cada jornada a la gespa. 
La primera gran notícia va arribar 
a principis del mes de maig, quan 
el Cadet A d’Héctor Lamas es va 
proclamar campió de lliga i recu-

i traslladen els conceptes des del 
cim als més menuts de l’entitat.

El mirall del primer equip
Aquests números en cate-

perava la categoria de Preferent, 
el segon esglaó autonòmic. Una 
pugna molt disputava a la clas-
fiació davant el CF Badalona que 
va tenir el campionat com a premi 
final.
Per la seva banda, i encara més 
recent, l’Aleví A de Marc Calvo i 
Toni Bellón va aixecar el títol a la 
darrera jornada de Lliga i el curs 
vinent jugarà a Primera Divisió, 
també segon estatus català. Final-
ment, i tot i que no és un ascens 
directe, el podríem englobar en 
aquesta categoria de celebració. 
L’ Infantil A de Toni Parra i Marc 
Vélez van mantenir ‘in extremis’ la 
categoria de Primera.
Un èxit a escala global que aga-
fa més rellevància si tenim en 
compte que els instructors del 
futbol base del club també tenen 
vincle directe amb el primer equip 

goal de més de 50 iardes, però el xut a pals 
de Francisco Javier García es quedava curt 
i la pilota la recollia Brandon Ravenel, qui 
va recórrer 100 iardes i situar als badalo-
nins per davant en el marcador, però l’error 
de Guillem García mantenia l’empat. Amb 
tan sols dos minuts al davant, l’atac dels 
Dracs va començar a avançar iardes, con-
trolant el temps del partit i cercant anotar 
uns punts que els permetés completar la 
històrica remuntada. El quarterback Gon-
zalo aconseguia una gran carrera que va si-
tuar als d’Oscar Calatayud prop de al zona 
de touchdown.
 
Els darrers 46 segons decisius
Després d’un parell d’intents infructuosos i 
amb només 46 segons per arribar a la final 
de partit, Melchiorre agafava la pilota i re-
corria les cinc iardes que els separaven del 
touchdown, aconseguint l’anotació (26-33) 
que li donava el novè títol nacional als Ba-
dalona Dracs.

gories inferiors tenen el seu 
impacte i conseqüència posi-
tiva al primer equip vermell. 
Durant la temporada ja fina-
litzada, diversos jugadors de 

la base han debutat a Segona 
Catalana. Concretament 10, 
dividits entre Juvenil A, Ju-
venil B i Cadet A, campió de 
Primera Divisió.
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Sudokus

Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Possibles diferències amb la parella per raons materials o per 
tenir diferents maneres de gestionar l’economia. Ara tens l’opor-
tunitat de fer les coses d’una altra forma.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pots experimentar tensió amb el pare o persona d’autoritat. Teniu 
objectius diferents i no us acabeu d’entendre. T’anirà bé ser 
prudent per no perjudicar la relació.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Un assumpte familiar que semblava oblidat, torna amb força. La 
parella pot estar una mica discutidora. Si li respons de la mateixa 
manera us enfadareu. Millor fes-la raonar.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Et mostres una mica distant amb un assumpte familiar. Sents 
que si t’hi involucres massa pots perdre part de la teva apreciada 
autonomia. En l’amor, les coses marxen.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Persevera en la recerca de la pau, no et deixis portar per emocions 
desbordades o allò que t’omple d’inquietud. No responent a les 
provocacions, evitaràs perdre la calma.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Vols verbalitzar algunes pors que no et faciliten gaire les coses 
però no saps com fer-ho. Si comptes amb una bona amistat pots 
fer-la partícip i sentir-te alleugerit.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’amor et pot fer viatjar. Ja sigui perquè la parella viu lluny o 
perquè planegeu un viatge plegats. Si tens fills, podràs col·laborar 
al desenvolupament dels seus talents.

  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)
Sembla que no estàs sent prou objectiu en un assumpte d’interès 
i t’allunyes del camí que et convé més. Potser et cal prendre una 
mica de distància per veure-hi més clar.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Potser et tocarà escoltar més que no pas parlar. Hi ha una 
persona al teu voltant, potser la parella, que necessita una mica 
d’atenció extra. A la feina seràs protagonista.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Has après en els darrers temps a ser una mica més prudent. Si 
bé segueixes sent una persona espontània i alegre, ara observes 
més als altres. L’experiència és un grau.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pots veure’t fent gestions burocràtiques d’assumptes relatius a 
la llar, qüestions patrimonials o herències. Algunes despeses 
inesperades poden fer-te canviar de plans.
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