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El pròxim 28 de 
setembre es 
compleixen els 100 
primers dies del 
socialista Àlex Pastor, 
com alcalde de 
Badalona               2 - 7 

Pastor anuncia canvis al cos 
davant l’augment de delictes
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Si bé en 100 dies no es poden valorar re-
sultats concrets d’un govern que comença, 
sí que serveix per fer-se una idea del seu 
tarannà. I en aquest cas, PSC i UNITS volen 
posar èmfasi en la seva capacitat per resol-
dre els problemes del dia a dia dels veïns. 
Això passa, fins i tot, per pregonar que s’ha 
arreglat un tobogan en un pati escolar, que 
s’han retallat els arbustos d’un carrer o que 
s’ha col·locat un dispensador d’aigua a la 
comissaria de la Guàrdia Urbana. L’alcalde 
Àlex Pastor ha preferit no fer declaracions a 
aquest diari però només cal llegir els anun-
cis públics que s’han fet des de l’Ajuntament 
de Badalona o des del seu twitter per com-
provar que les millores a la via pública són 
la targeta de presentació d’aquest govern. 
No en va, el baròmetre municipal d’aquest 
abril concloïa que la neteja és el principal 

Pastor confia en la proximitat i 
en el manteniment dels carrers 
per sobreviure fins al maig 

problema per als badalonins. En canvi, en 
aquests 100 dies, ha estat pràcticament 
impossible que Àlex Pastor detalli grans 
projectes de futur o les línies generals del 
seu pla de govern. Pastor assegura que 
vol ser prudent amb les promeses que fa, 
però el cert és que un govern en molta mi-
noria -governen 4 dels 27 regidors- només 
es podrà dedicar a aplicar amb la màxima 
rapidesa possible les obres previstes en el 
pla d’inversions aprovat per l’executiu de 
Dolors Sabater. Els socialistes van votar la 
seva aprovació i, per tant, ara també se sen-
ten legitimats per penjar-se’n les medalles.

Joc d’equilibris 
En aquests 100 dies, Àlex Pastor ha fet de 
trapezista, mantenint un difícil equilibri po-
lític per no recolzar-se en l’ala conservadora 

de PP i Cs que el van fer alcalde, ni en l’es-
querra de Ganyem, ERC i ICV-EUiA que ell 
mateix va desbancar de l’alcaldia. Una equi-
distància política que interessa al PSC de 
cara a futurs acords postelectorals i que, de 
moment, no li ha impedit trobar suports en 
el ple municipal. Amb l’objectiu de no tren-
car aquest equilibri que el manté al centre 
polític, en aquests primers dies, Pastor no 
ha fet declaracions públiques -i ni tan sols 
piulades- sobre el procés independentista. 
Això sí, la primera mesura que va fer va ser 
retirar la pancarta dels presos polítics del 
balcó de l’Ajuntament de Badalona. 

Molta comunicació però pocs titulars
En poc més de 3 mesos, el govern de Bada-
lona no ha pogut generar grans titulars ex-
cepte un nou contracte de manteniment de 

1- Àlex Pastor, el dia de la presa de possessió, el 20 de juny de 2018/ Aj Badalona. 2. Fotografia del twitter d’Àlex Pastor en una visita a un mercat municipal

El 28 de setembre es compleixen els 100 
primers dies d’Àlex Pastor com alcalde de 
Badalona. 

LA PROXIMITAT ES CONVERTEIX EN LA MILLOR ESTRATÈGIA PER 
DONAR A CONÈIXER L’ALCALDE  

Àlex Pastor té clar que disposa de 7 
mesos per capgirar el baròmetre muni-
cipal que li donava només un 26% de 
coneixement entre els badalonins. Per 
això, en aquests 100 dies s’ha passejat 
per tota la ciutat. En el seu twitter tant 
se’l pot veure en un partit de la Penya 
o del Badalona com jugant a petanca; 
al costat d’entitats com la Rotllana o 
fent-se fotografies amb Jorge Javier 
Vázquez. Pastor busca un to asèptic, 
que pretén ser positiu i conciliador, fent 
escasses referències polítiques al seu 
twitter, ni tan sols dedicades als seus 
adversaris com Dolors Sabater o Xavier 

Garcia Albiol. Prefereix, per exemple, fer 
missatges a favor de la donació de la 
medul·la òssia o del Dia d’Extremadura. 
L’exposició constant a les xarxes, però, li 
va donar un ensurt aquest estiu quan va 
penjar una fotografia durant la reinaugu-
ració de CC Montigalà tallant una cinta 
subjectada per dues dones. Va ser titllat 
de promoure una imatge masclista i es 
va veure obligat a demanar perdó a tra-
vés de facebook. De fet, en aquesta xar-
xa social contesta els missatges que li 
deixen els veïns i ell mateix va proposar 
un número de mòbil perquè els badalo-
nins s’hi puguin comunicar millor.  
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via pública i clavegueram, la inversió en pa-
rades de bus o els tràmits per començar les 
obres de l’hotel del port, tots ells procedi-
ments que, segons l’anterior govern, ja s’ha-
vien engegat. Els socialistes han insistit en 
què la seva gestió ha desencallat o agilitzat 
els tràmits per fer, per exemple, el projecte 
d’escola bressol de Montigalà o el nou mò-
dul de l’institut La Riera que, per cert, no va 
arribar a temps per començar el curs esco-
lar. En habitatge, la regidora Teresa González 
va anunciar l’adjudicació de 6 pisos per a 
famílies amb pocs recursos. Caldrà veure 
si, abans d’acabar el mandat, els socialistes 
són capaços d’invertir en pisos públics els 8 
milions d’euros que els va deixar l’anterior 
executiu, o si, com diu González, es poden 
donar les ajudes al lloguer als joves. Sí que 
ha anunciat que a partir de dilluns es posarà 
en marxa la finestreta única per facilitar els 

tràmits. De fet, En 100 dies resulta difícil 
veure en el nou equip de govern alguna pro-
posta que no estigui ja aprovada i inclosa 
en els pressupostos d’inversions. Per això, 
no han arribat grans titulars a la premsa, ni 
en positiu, ni en negatiu. Sí que va semblar 
que l’alcalde Pastor i el regidor del districte, 
Jordi Subirana, posarien fil a l’agulla a les 
queixes d’alguns restauradors i veïns sobre 
la pacificació del passeig marítim. Fins i tot, 
l’alcalde es va aventurar a dir que la solució 
passaria per deixar aparcar els cotxes a la 
nit, però finalment no ha gosat aplicar cap 
mesura durant l’estiu. Sí que ha anunciat 
que cal ampliar el pàrquing de Can Ruti i 
que, de moment, descarten la zona blava.
 
Nou pressupost
L’única promesa a llarg termini que ha sortit 
de l’alcalde és la intenció de portar al ple del 

mes d’octubre el pressupost de 2019 perquè 
al gener ja s’executi. Pastor diu que es ne-
gociarà amb tots els grups. De fet, serà una 
prova de foc per saber amb quines majories 

compta per aprovar-ho en sessió plenària. 
Ara bé, difícilment els partits d’esquerres li 
podran rebutjar un pressupost similar al que 
pretenien aprovar aquest 2018.

L’oposició veu 
insuficient 4 regidors 
per governar Badalona

Lluny d’assemblar-se en les polítiques que 
veurien prioritàries per a Badalona, els 6 
grups de l’oposició sí que coincideixen en 
algun aspecte a l’hora de valorar els primers 
mesos del govern d’Àlex Pastor: que amb 4 
regidors és molt difícil governar Badalona. 
També veuen, aquests primers 100 dies, que 
al darrere de la moció de censura hi hauria 
una missió electoralista ja que aquest temps 
haurà servit a Àlex Pastor per donar-se a 
conèixer als diferents barris de Badalona amb 
la mirada posada a les eleccions municipals 
de 2019 quan es preveu que, per primera ve-
gada, sigui el candidat del PSC. Si comen-
cem per aquelles formacions que li van donar 
suport en la moció de censura, veiem com 
“govern dèbil” és la característica que desta-
ca Juan Fernández, president del grup muni-

cipal del PP. Assegura que la ciutat continua 
“immersa en una paràlisi” i, amb crítiques als 
socialistes per haver facilitat l’alcaldia de Do-
lors Sabater, Fernández espera que el 2019 
“es respecti la voluntat dels ciutadans”. De la 
mateixa manera, Ciutadans creu que serà una 
“peça clau” en les properes municipals que 
és quan, diu el seu president Juan Miguel 
López, es produirà “el canvi efectiu”. López 
és regidor del Districte 2, un càrrec que li van 
donar els socialistes després de l’acord en la 
moció de censura. El líder de Cs sí reconeix 
que aquests 100 dies han servit per posar en 
funcionament l’administració “que el govern 
independentista anterior tenia paralitzada”. 
Coincideix en aquest aspecte amb Pere Mar-
tínez, del PDeCAT. “És cert que un dels en-
certs ha estat retornar la confiança en molts 

El regidor Rubén Guijarro (PSC) i Jordi Subirana (UNITS) en una 
visita al mòdul de l’institut La Riera / Aj Badalona  

Creuen que la missió de Pastor és 
donar-se a conèixer de cara a 2019
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La solución es la acción
100 días de gobierno en Badalona
El pasado 20 de junio tuve el honor y el 
orgullo de ser proclamado Alcalde de 
Badalona. 100 días después podemos 
hacer una valoración de los avances lo-
grados y de la situación en la que este 
gobierno se ha encontrado lo que es la 
casa de todos y todas.

Vaya por delante que, en estas líneas, 
mi intención no es otra que la de ser ho-
nesto. Los vecinos y las vecinas de mi 
ciudad merecen saber con sinceridad el 
estado de su administración.
Hago un pequeño inciso. El otro día, 
mientras veía la tele con mis hijas, apa-
reció en la serie que estábamos viendo un 
animal llamado perezoso de tres dedos. 
Un mamífero que suele vivir en terrenos 
amazónicos y que asombra a los que lo 
ven de cerca por tener un metabolismo ex-
traordinariamente lento. Duerme muchas 
horas al día, vive en los árboles y podría-
mos decir que mira la vida pasar. Es un 
animal prácticamente inactivo. Mira, pero 
no hace nada.
Después de entrar en el Ayuntamiento, 
uno se pregunta si el responsable de 
todo era un perezoso de tres dedos. Un 
animal capaz de ver problemas pero in-
capaz de hacer nada para solucionarlos. 
Un ser cuyo metabolismo es tan lento 
que en tres años no ha tenido tiempo de 
tirar adelante casi ningún proyecto. Efec-
tivamente, es un caso que asombra a los 
que lo vemos de cerca.
Dejando de lado esta simple metáfora, 
volvamos a la realidad de nuestro ayun-
tamiento. Con honestidad, es bastante 
sorprendente el número de proyectos 
parados que nos hemos encontrado, las 
facturas impagadas acumuladas por el 
gobierno anterior y la cantidad de ser-
vicios que quedaron sin mantenimiento 
en la ciudad. Por desgracia, hay varios 
ejemplos que se han hecho públicos que 
demuestran que lo que digo es cierto. 

Entiendo que no hay mala fe en ningu-
na de esas inacciones. Supongo que es 
simplemente incapacidad en la gestión, 
o es que se dedicaba más tiempo en ba-
tallas internas y en cuestiones naciona-
listas que en atender a la ciudad.
Esta descripción, por suerte, pertenece al 
pasado.

La solución es la acción.
Nuestro gobierno tiene la garantía de la 
experiencia en la gestión pública. Sabe-
mos hacerlo, y lo estamos demostrando. 
Estos son algunos de los logros que he-
mos conseguido solo en 100 días:

· Hemos desbloqueado la nueva guarde-
ría de Montigalà y hemos conseguido el 
compromiso del Conseller d’Ensenya-
ment para introducir en los presupuestos 
2019 de la Generalitat la construcción en 
la ciudad de nuevas escuelas e institutos.

· Hemos aprobado bonificaciones del IBI 
para que pensionistas y más personas 
tengan acceso a las ayudas.

· Se ha llevado a cabo la firma de un 
contrato para el mantenimiento de pavi-
mentos y alcantarillado valorado en 8,8 
millones de euros. Además, invertiremos 
unos 150.000 euros en mejorar la acce-
sibilidad de los pasos de peatones y las 
plataformas de bus.

· Hemos aprobado la fase final del canal, 
con la elevación de las vías del tren y la 
construcción del hotel del puerto previs-
to para 2020.

· Hemos puesto en marcha la ventanilla 
única de vivienda y, por primera vez, 
hemos otorgado 2 pisos municipales a 
dos familias que lo necesitaban y hemos 
notificado a la Generalitat la compra de 
7 pisos más que ya se están tramitando.

Sí, hay plan de gobierno.
Y es tan claro, que lo puedo resumir en 
5 puntos:

1. Desencallar todos los proyectos que 
el anterior gobierno tenía paralizados. 
Igual que hemos hecho con la guar-
dería de Montigalà o los trámites para 
la cesión de los terrenos de la Riera o 
firmar el contrato con la empresa de 
socorrismo. Hay muchos proyectos que 
necesitan desencallarse ya, muchos 
proveedores que reclaman los pagos 
que se les debe, y firmas de contratos 
que llevaban muchos meses esperando 
a hacerse realidad. Tenemos el dinero 
para hacerlo. Solo hay que trabajar en 
ello.

2. El contacto directo con la ciudadanía. 
Una de las frases más repetidas por los 
vecinos y vecinas en las semanas que 
llevo como alcalde es que no han tenido 
la oportunidad de trasladar sus preocu-
paciones a la anterior alcaldesa porque 
no se la veía por las calles. Mi prioridad 
es saber de primera mano los problemas 
reales de la ciudadanía con el objetivo de 
hacer una administración más eficiente. 
En breve, abriremos un nuevo canal a 
través del teléfono móvil más directo y 
cercano.

3. La limpieza y el mantenimiento de 
nuestras calles y plazas. La ciudad ha 
sufrido unos años de dejadez muy pre-
ocupantes, en todos los barrios. Será 
difícil revertir estos años de abandono 
de la vía pública, pero por el momento, 
lo estamos consiguiendo y se empieza 
a notar la diferencia. Ahora para reparar 
3 maderas del pont del petroli no hacen 
falta 8 meses, solo dos días. Hay mu-
chos puntos donde actuar, queda mucho 
trabajo por hacer y pondremos el foco, 
sobre todo, en el incivismo.

4. La seguridad. Badalona es una ciudad 
segura, pero los datos que tenemos nos 
ponen en alerta y nos hacen estar insa-
tisfechos. De septiembre del año 2017 a 
agosto del 2018 las infracciones penales 
han aumentado un 6’7% en la ciudad, 
la mayoría relacionadas con pequeños 
delitos como hurtos o estafas. Nuestro 
compromiso es trabajar al máximo para 
que esas cifras sean mucho mejores en 
los próximos meses. Dejaremos atrás los 
años de buenismo e inacción y presenta-
remos durante el mes de octubre la nueva 
organización de nuestra policia; añadien-
do además, la exigencia a la Generalitat 
para que pongan más efectivos de Mos-
sos d’Esquadra en nuestra ciudad.

5. La concordia. Yo, como alcalde, ten-
go claro que no me gusta que mi ciudad 
esté dividida ni fracturada. No quiero que 
los máximos representantes utilicen la 
inmigración para dividirnos, ni que se 
impongan en la Institución símbolos na-
cionalistas que no representan a la ma-
yoría. Estoy orgulloso de poder gobernar 
para todos y para todas; de que todas las 
entidades, defiendan lo que defiendan, 
piensen como piensen, puedan llevar a 
cabo su actividad tal y como marca la 
normativa; de que toda la ciudadanía se 
sienta suya la ciudad, vengan de donde 
vengan; y de volver a construir una ciu-
dad de progreso en la que nos sintamos 
a gusto, a la que admiremos y a la que 
queramos.

Álex Pastor
Alcalde de Badalona

Núm. 626 Del 21/09 al 27/09/2018

tècnics municipals i l’agilització de 
procediments, reorganitzant i aug-
mentant efectius en àrees bàsiques 
com recursos humans, contractació 
i intervenció”, diu Martínez tot i que 
la configuració d’un govern que 
anomena “dèbil” i “de 3+1 regidors 
és clarament insuficient per portar 
l’acció política d’una ciutat com Ba-
dalona”. Els tres partits que forma-
ven l’anterior govern li retreuen al 
PSC, principalment, que es pengi la 
medalla en projectes que ells ja ha-
vien engegat. Des d’ICV-EUiA, Àlex 
Mañas els retreu que hagin “aturat 
tot el que estava en marxa”. Mañas 
demana explicacions sobre la carpa 

del Mercat Torner o sobre el procés 
de transformació del sòl industrial 
de la ciutat. Oriol Lladó, d’ERC, la-
menta que “es perdessin els 4 mi-
lions de previsió d’ingressos que el 
nostre govern havia proposat per a 
Badalona”. I l’exalcaldessa, Dolors 
Sabater, de Guanyem Badalona en 
Comú reclama el pla de xoc anun-
ciat per PSC, PP i Cs i del qual en-
cara no se’n coneix cap detall. “No 
tenen ni una sola idea pròpia, el seu 
únic objectiu és fer campanya elec-
toral des de l’ajuntament amb diners 
públics de tothom”, diu Sabater, qui 
afegeix que “aquests primers 100 
dies, han viscut de rendes”.

CRÍTIQUES PER FACILITAR ACTES INDEPENDENTISTES A BADALONA I PER 
TANCAR LOCALS DE VENDA DE PRODUCTES PER A LA DIADA

El govern socialista ha passat de puntetes per 
la Diada de Catalunya aquest 11 de setembre. 
El PSC assegurava que havia estat “inclusiva 
i sense incidents” però el cert és que les críti-
ques li han arribat de tots els grups municipals 
de l’oposició, ja sigui d’aquells que li van do-
nar suport en la moció de censura com aquells 
que governaven abans. PP i Cs no van assistir 

a la Diada però, a més, els populars van retreu-
re al govern que participés en un acte organitzat 
per Òmnium i de caire independentista. Per altra 
banda, grups com Guanyem Badalona en Comú o 
ERC denunciaven “repressió” per part del govern 
de Pastor quan van tancar el local d’Òmnium del 
Carrer del Mar i la paradeta de l’ANC per la venda 
de productes independentistes sense permís.
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L’alcalde Àlex Pastor reordenarà la Guàrdia 
Urbana davant l’augment dels delictes
Els delictes contra el patrimoni han crescut un 7,25%

Imatge de la Junta de Seguretat Local

i d’un 18,9% en els robatoris violents o 
amb intimidació a la via pública respecte a 
l’exercici anterior. També cal destacar que 
entre el gener i el juliol d’aquest any 2018 
ha disminuït en un 16% el nombre de con-
tenidors cremats per actes incívics i en un 
35% els cotxes que s’han incendiat en actes 
vandàlics. Tot i així, des del mes de setem-
bre de l’any passat al mes d’agost d’aquest 
any han augmentat en un 7,2% els delictes 
contra el patrimoni, que suposen la gran 
majoria dels delictes comesos a la ciutat. 
Els delictes contra la seguretat viària són 
similars als de l’any 2017, però han aug-
mentat un 36% més que l’any 2015, segons 
dades de la Guàrdia Urbana.

La Junta Local de Seguretat de Badalona va 
avaluar dimarts els delictes corresponents 
al període comprès entre setembre de 2017 
i agost del 2018. Durant aquests darrers 12 
mesos s’han registrat a Badalona un total de 
4.417 furts denunciats, o robatoris sense 
violència, que són els delictes més habi-
tuals a la ciutat, ja que representen el 38% 
del total dels delictes contra el patrimoni. 
El segon delicte més freqüent són les es-
tafes que suposen un 13,4% del total dels 
delictes contra el patrimoni. Durant aquest 
darrer any s’han denunciat un total de 1.557 
estafes.
En canvi, en els robatoris amb força als do-
micilis hi ha hagut un descens d’un 4,8% 

Les infraccions penals pugen 
un 6,7% el darrer any

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha anun-
ciat que el proper mes d’octubre presentarà 
una proposta per reorganitzar el cos de la 
Guàrdia Urbana de Badalona. Pastor va fer 
aquestes declaracions després de la Junta 
de Seguretat Local d’aquest dimarts i on va 
participar la delegada del govern espanyol 
a Catalunya, Teresa Cunillera. Pastor es 
va mostrar preocupat per les dades que es 
van donar a conèixer en aquesta trobada i 
que revelen que en el darrer any els delictes 
contra el patrimoni han crescut un 7,25% a 

Badalona, les infraccions penals un 6,7% 
i que les detencions s’han reduït un 1,2%. 
“No són bones dades, corresponen a l’an-
terior govern de Dolors Sabater que es va 
caracteritzar per la inacció i unes polítiques 
de seguretat bonistes i conformistes”, va 
criticar Pastor que es va mostrar convençut 
que revertirà la situació.
“Posarem l’incivisme i la petita delinqüèn-
cia a la diana i tindrem tolerància zero, s’ha 
acabat la inacció de Dolors Sabater als pro-
blemes de seguretat la solució és l’acció”, va 

Del 21/09 al 27/09/2018Núm. 626

expressar Álex Pastor que va dir que l’exal-
caldessa va ser “incapaç de donar solució 
als problemes dels barris”. En aquest sentit 
va defensar el cos de la Guàrdia Urbana i 
va insistir que el problema han estat les po-

lítiques aplicades. Per altra banda, l’alcalde 
va explicar que demanarà una reunió amb 
el conseller d’Interior, Miquel Buch perquè 
s’incrementi el número d’efectius dels Mos-
sos d’Esquadra presents a la ciutat.

LES DADES DE DELINQÜÈNCIA A BADALONA:

• Infraccions penals: pugen un 6,7%

• Delictes contra el patrimoni: pugen un 7,25%

• 4.417 furts denunciats

• 1.557 estafes
(Dades de setembre 2017 a agost 2018, a Badalona)
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El govern escoltarà les recomanacions del Consell de la Mobilitat

Tres mesos exactes després de la pacifi-
cació del passeig marítim, i un cop pas-
sada la temporada de bany, els cotxes po-

Els cotxes podran aparcar 
aquesta tardor al Passeig Marítim

dran tornar a aparcar al passeig marítim. 
Aquest dilluns,l’Ajuntament va convocar 
una reunió amb les entitats del districte 

Imatge del Passeig Marítim. / Ajuntament

Imatge d’arxiu de la Cadena Humana

El pont del Petroli torna a ser un any més el 
punt de trobada dels actes que la Federació de 
Dones de Badalona, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la ciutat, ha organitzat aquest 
divendres 21 de setembre per commemorar el 
Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i 
el Tràfic de Persones. Amb la realització d’una 
cadena humana, Badalona s’uneix a la resta de 
manifestacions que es fan arreu del món per 
mostrar el rebuig cap a aquesta pràctica que 
afecta especialment a les dones, nenes i nens 
i defensar uns drets fonamentals per a tots els 
éssers humans. L’acte tindrà lloc aquest diven-
dres, 21 de setembre, a partir de les 18 hores, 
al pont del Petroli. Des d’aquest punt s’iniciarà 
una marxa, amb una cadena humana, fins a la 
plaça de la Vila on es llegirà un manifest.

Cadena 
humana del Dia 
contra l’Explotació 
Sexual

primer, restauradors i comerciants amb 
el regidor d’aquest districte Jordi Subira-
na. D’aquí va sortir la idea de replantejar 
l’actual situació del passeig. Part dels 
veïns, restauradors i comerciants van
mostrar la voluntat clara de fer marxa en-
rere amb la decisió de l’anterior govern 
de pacificar el passeig. De fet, alguns 
restauradors asseguren que les vendes 
han baixat un 30% aquest estiu. Ara serà 
el Consell de la Mobilitat qui tindrà la 
darrera paraula. En un comunicat de pre-
msa, aquest dimecres, el govern assegu-
rava que l’acord consisteix en permetre 
que els vehicles pugin tornar a accedir 
i poder aparcar al passeig Marítim, de 
forma provisional, fins que es trobin so-
lucions alternatives. Aquest debat podria 
allargar-se durant uns mesos,i es durant 
aquest temps on l’actual govern vol re-
cuperar les places d’aparcament, que 
coincidirien amb els mesos de tardor i 
hivern, abans d’iniciar un procés d’urba-
nització.
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La campanya d’aquest any amplia els criteris

A partir de dilluns 24 de setembre i fins 
al divendres 19 d’octubre quedarà obert 
el termini per presentar les sol·licituds 
per optar a les ajudes en l’Impost de béns 
immobles (IBI) que atorga l’Ajuntament de 
Badalona. El consistori ha informat que la 
campanya d’aquets any presenta algunes 
novetats i permet demanar una subvenció 
a totes les persones pensionistes de Ba-
dalona amb escassa capacitat econòmi-
ca, eliminant el requisit de ser major de 
65 anys que existia fins ara. Per arribar a 
major nombre de persones possible tam-
bé s’ha augmentat 1.000 euros el nivell 
d’ingressos anuals mínims per a optar a 
aquesta subvenció. A part de la línia d’aju-
des destinada a les persones pensionistes, 
també s’atorgaran subvencions a famílies 
monoparentals i a les persones propie-
tàries que cedeixin pisos a l’Oficina Local 
d’Habitatge per a lloguer social. L’objectiu 
és esmorteir la càrrega tributària associada 
a l’habitatge habitual, amb una subvenció 
que pot arribar, en qualsevol dels casos, 

Comença el termini per sol·licitar 
les subvencions a l’IBI

fins als 400 euros.  Les persones que es 
vulguin beneficiar de les ajudes a l’IBI 
hauran de presentar la seva sol·licitud en-

La campanya per demanar la subvenció de l’IBI comença dilluns / Ajuntament

tre el 24 de setembre i el 19 d’octubre a 
les oficines de Gestió i control d’Ingressos 
(carrer de Mar, 2-4); al Registre general de 

l’edifici El Viver (plaça de l’Assemblea de 
Catalunya, 9-12); o a les oficines de Dis-
tricte repartides per tota la ciutat.

Unes fustes robades al Pont del Petroli 
són reposades en 48 hores
Els veïns demanen càmeres de videovigilància

Imatge de les fustes robades i posteriorment reposades

Nou acte vandàlic al Pont del 
Petroli. La darrera va ser la 
matinada del passat divendres 
a dissabte quan uns brètols 
van trencar i robar algunes 
fustes de la plataforma final 
del pantalà. Per raons de se-
guretat, l’Ajuntament de Bada-
lona va decidir tancar durant 
unes hores l’accés al Pont, 
fins que uns operaris munici-
pals van instal·lar una planxa 
metàl·lica per evitar un acci-
dent. Durant el cap de setma-
na, la planxa va evitar el seu 
tancament. Dilluns al matí, 
just 48 anys hores després del 
robatori, l’Ajuntament va repa-
rar les fustes del pont. Aques-
ta no és la primera vegada que 
l’emblemàtic pantalà pateix 
actes de vandalisme. Durant 
els darrers mesos s’han re-
gistrat pintades, sostracció de 

cablejat i actes incívics.

Bicis, patinets o pescar: 
prohibit al Pont
A l’accés del Pont del Petroli 
hi ha dues senyals que indi-
quen algunes prohibicions 
alhora d’accedir al pont. No 
s’hi pot accedir en bicicleta, 
en patinet o pescar-hi. Tot i 
aquestes prohibicions, aquest 
diari ha pogut comprovar que 
no s’acaben de complir per 
part de molts ciutadans. La 
normativa municipal permet 
multar als qui no respecten 
les normes, però en molts ca-
sos, com la pesca, tenen lloc 
durant horari nocturn. Des 
de l’associació de veïns de la 
façana marítima han demanat 
més control policial i la ins-
tal·lació de càmeres de video-
vigilància.

Petits grans gestos 
del dia a dia
Pot semblar una petita cosa, però el 
nou govern de Badalona ha estat ca-
paç de reparar unes fustes robades 
del Pont del Petroli, en només dos 
dies, coincidint amb el cap de setma-
na. Aquest espai de Badalona, el més 
visitat de la ciutat, moltes vegades ha 
estat motiu de discussió política i ciu-
tadana a causa del seu manteniment. 
De fet, el govern anterior de Sabater 
va tenir dues polèmiques importants. 
Una les reparacions d’unes fustes, 
que fins i tot va ser el detonant de la 
dimissió del fins aleshores regidor de 
Via Pública, Javi López. Els fundadors 
del grup de Facebook Tu no eres de 
Badalona sino van acabar comprant 
una fusta i col·locant-la al pont. L’al-
tra gran polèmica va ser el retard en 
la reparació del pantalà, uns 9 mesos, 
després d’un temporal. Tot i la difi-
cultat d’aquesta obra, i els anuncis 
d’urgència, el pont va restar tancat 

massa temps, i tot un estiu sencer. El 
ciutadà vol que l’Ajuntament li solu-
cioni els problemes més quotidians, 
aquells del dia a dia, i que sigui el 
més ràpid possible. Calen més ac-
cions exprés en neteja i manteniment, 
perquè una ciutat com Badalona té 
importants mancances que no poden 
esperar més. La neteja, no només de 
carrers i places sinó també de solars 
o dels contenidors és una altre sig-
natura pendent que té aquest govern. 
La sensació de brutícia s’ha genera-
litzat a tots els barris de Badalona i 
cal revertir-ho amb més mitjans i fent 
un control del dia a dia dels serveis 
de neteja. Tot i que part d’aquest pro-
blema són les accions incíviques de 
molts ciutadans que no tenen prou 
cura de l’espai urbà que ens envolta. 
Ja ho diuen, a vegades els petits ges-
tos són els més importants pel ciuta-
dà de peu.

EDITORIAL
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Els 120 alumnes de l’institut La Riera 
comencen les classes amb 4 dies de retard
L’AMPA valora positivament els nous mòduls instal·lats

Imatge exterior de l’institut La Riera

tificar totes les campanyes comunicatives 
fetes a Badalona amb un segell que sigui 
reconeixedor. Segons l’alcalde, Álex Pastor, 
aquest nou lema “representa la nova etapa 
en què es troba la ciutat: una etapa de con-
còrdia, diàleg, acords, de no confrontació i 
de construcció d’una Badalona millor. Una 
etapa en la qual volem menys crispació i 
més estima per allò que ens envolta”.

L’Ajuntament de Badalona ha presentat 
oficialment el nou lema institucional que 
acompanyarà totes les campanyes comuni-
catives que realitzi a partir d’ara. Es tracta 
de la marca Estimem Badalona, representa-
da amb un logotip. Segons el govern local, 
amb aquesta nova marca es vol reforçar els 
valors positius envers la ciutat, fomentar el 
sentiment de pertinença i aconseguir iden-

Nou eslògan institucional: 
Estimem Badalona
L’Ajuntament presenta la nova campanya

Els alumnes de l’Institut La Riera van co-
mençar el curs 2018-2019 dilluns passat 
després que les obres per instal·lar els mò-
duls prefabricats al Parc de Can Solei i Ca 
l’Arnús no estiguessin enllestides el passat 
12 de setembre. Tant l’AMPA com l’equip 
directiu es van mostrar “satisfets” amb l’ini-
ci de les classes i van explicar que l’espera 
“ha valgut la pena” perquè els espais són 
“macos i cuidats” i fins hi tot disposen de 
“més recursos” dels que preveien. Amb tot, 
van lamentar la “manca de previsió” i van 

recordar que aquesta és una solució pro-
visional perquè “la reivindicació número 
u segueix sent que aquest institut pugui 
traslladar-se a l’antiga escola Lola Angla-
da”. Així mateix van remarcar que l’equipa-
ment actual presenta algunes mancances: 
“No tenim biblioteca, ni aula de música, 
ni un espai gran per poder fer una activi-
tat conjunta tota la comunitat educativa”, 
va afirmar la presidenta de l’AMPA, Mireia 
Farrés que va dir que espera que la situació 
d’incertesa que han viscut aquest estiu “no 

torni a repetir-se”. L’Institut La Riera acull 
cent vint alumnes, amb dues línies de trenta 
alumnes de primer d’educació secundària 
obligatòria (ESO) de nova incorporació i 
dues línies més, cadascuna també de trenta 
alumnes de segon de l’ESO, provinents de 

l’espai ubicat dins de l’Escola Lola Anglada. 
Aquestes instal·lacions són provisionals 
fins a la construcció del centre definitiu que 
s’ha de fer a tocar de l’antiga fàbrica Jum-
berca, just a l’altra banda del carrer de la 
Riera de Canyadó.
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Investigadores de Can Ruti 
lideren un assaig clínic per frenar 
l’avenç de l’esclerosi múltiple
Un equip d’investigadores de 
l’Hospital i de l’Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol, al Campus 
Can Ruti de Badalona, ha iniciat 
un assaig clínic de fase 1 per fre-
nar l’avenç de l’esclerosi múltiple 
(EM) amb un producte cel·lular, 
amb cèl·lules del pacient mateix, 
que reprograma el sistema im-
munitari dels pacients. L’assaig 
clínic ha començat aquest estiu i, 
en aquesta primera etapa, s’han 
de tractar 9 pacients amb diferents 
dosis del producte cel·lular: dosi 
baixa, mitjana i alta. En una segona 
fase, la dosi que s’hagi demostrat 
més segura, s’administrarà en 21 
pacients més. Es tracta d’un assaig 
multicèntric, és a dir, que a més de 
l’Hospital Germans Trias també hi 
participen investigadors de l’Hos-
pital Universitari d’Anvers i la Clí-
nica Universidad de Navarra, que 
també tracten el mateix nombre de 

pacients per contrastar resultats.
L’esclerosi múltiple és una malaltia 
de tipus autoimmunitari en la qual 
les defenses del cos destrueixen 

la mielina, una capa de proteïnes 
i greixos que envolta el teixit ner-
viós del cervell, el nervi òptic i la 
medul·la espinal. 

Imatge de les investigadores de Can Ruti. / GTiP

Aquest dijous s’ha presentat el Badalona Social Club

L’acadèmia d’anglès Whats Up! Badalona, 
impulsa des del seu club social - Badalona 
Social Club-una iniciativa privada per al 

L’acadèmia d’anglès Whats Up! s’obre 
a les entitats culturals i esportives

foment i difusió d’activitatssocio-culturals 
-majoritàriament en anglès- a través de la 
creació d’activitats, esdeveniments i d’una 

Imatge d’arxiu d’una col·laboració entre Whats Up i la Penya Els cursos comencen el 27 de setembre

Amb l’arribada del nou curs arriben també 
els cursos de català al Centre de Norma-
lització (CNL) Lingüística de Badalona. 
Els cursos arrencaran el proper 27 de se-
tembre i s’adrecen a persones que volen 
aprendre el català o bé que el volen mi-
llorar. Durant l’estiu, el CNL han estat fent 
cursos intensius de conversa. El CNL es 
troba a l’Avinguda Alfons XIII, 14 de Bada-
lona. Per més informació podeu contactar 
al telèfon 93 398 46 30 

Nous 
cursos de 
català 
del CNL

agenda compartida, que sorgeixen de les 
aliances entre l’acadèmia, les entitats i la 
resta d’agents implicats en el projecte. El 
Badalona Social Club, que compta amb 
diversos suports, i que ja ha tancat alguns 
acords amb entitats de la ciutat, té com a 
objectius principals: En primer lloc apropar 
l’anglès a la ciutat de Badalona a partir de 
les activitats organitzades, i en segon lloc 
oferir una programació sociocultural en an-
glès a la ciutat. El Badalona Social Club, 
que ja ofereix als seus alumnes aquest ti-
pus d’experiències alhora que practiquen 
anglès, serà, doncs, un espai plural per a 
la proposta d’activitats pròpies, de les enti-
tats, de l’Ajuntament o tercers, així com un 
facilitador de recursos per a la participació 
en les propostes culturals més atractives 
de Badalona. La presentació d’aquesta ini-
ciativa s’ha fet aquest dijous al vespre i ha 
comptat amb la col·laboració de diverses 
entitats culturals i esportives de la ciutat. 
L’acadèmia d’anglès està situada al número 
4 de la Via Augusta.

1 ANY DE PRESÓ PEL MOSSO QUE VA GRAVAR A LES 
COMPANYES AL VESTUARI

Amb l’església plena de gom a 
gom s’ha donat el tret de sorti-
da als actes del 150è aniversari 
amb un pregó per part del ba-
daloní Joan Rosás. Un pregó 
diferent on ha volgut ressaltar 
el moment històric i polític dels 
inicis de la parròquia de Sant 
Josep, ajudant així a relativitzar 

L’Audiència de Barcelona ha 
condemnat a un any de presó i 
a un altre d’inhabilitació a l’agent 
dels Mossos d’Esquadra que va 
gravar a 17 companyes seves 
mentre es canviaven amb una cà-
mera que va instal·lar en el ves-
tuari de dones de la comissaria 
la Morera. En la seva sentència, 
la secció cinquena de l’Audiència 
de Barcelona condemna a l’agent 
per 17 delictes consumats de 
descobriment i revelació de se-

els moments convulsos que vi-
vim avui en dia. Durant l’any la 
parròquia té previst publicar un 
llibre sobre la història de Sant 
Josep de Badalona, una expo-
sició de fotografies històriques 
serà un acte emotiu pels badalo-
nins de la parròquia o un espec-
tacle dramàtic durant l’octubre.

BREUS

SANT JOSEP CELEBRA UN SEGLE I MIG AMB EL PREGÓ 
DE JOAN ROSÁS

crets i li ha aplicat l’atenuant de 
confessió, atès que va admetre 
davant el tribunal haver instal·lat 
la càmera per gravar a les seves 
companyes.

Imatge d’arxiu de la Comissaria
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Competiran més de 220 curtmetratges del 19 al 28 d’octubre

La pel·lícula que obrirà la 44a edició 
del Filmets Badalona Film Festival, el 
divendres 19 d’octubre, serà ‘The Silent 

‘The Silent Child’ obrirà la 44a edició 
de Filmets Badalona Film Festival

Child’, guanyadora aquest any de l’Oscar 
al millor curt de ficció, i protagonitzada 
per Chris Overton i Rachel Shenton. En 

Foto: ‘The Silent Child’

L’espai del Camí del repòs, del Tanato-
ri de Badalona, ha acollit aquest dijous 
20 de setembre el concert ‘Música per la 
vida’. Una actuació musical realitzada en 
el marc del 15è aniversari del tanatori i en 
homenatge als difunts de les famílies que 
han passat pel centre. El concert ha anat a 
càrrec d’A Grup Vocal, de l’Orfeó Badaloní, 
format per 12 cantants i dirigit per Marc 
Sambola, que va interpretar clàssics com 
‘Paraules d’amor’ de Serrat, ‘L’Empordà’ 
de Sopa de Cabra, ‘Somebody to love’ de 
Queen, ‘Hips don’t lie’ de Shakira, i ‘Ge-
ronimo’ de Sheppard, entre altres peces 
musicals.

El Tanatori ret 
homenatge als 
difunts de les 
famílies

representació d’aquesta pel·lícula brità-
nica serà present al Teatre Zorrilla el seu 
director de fotografia, Alia Farahani. D’al-
tra banda, el curt nord-americà ‘Lunch 
Ladies’, de la productora i guionista 
Clarissa Jacobson, serà l’encarregada 
de clausurar el festival el divendres 26 
d’octubre.
 
Del 20 al 29 d’octubre
La 44a edició es desenvoluparà del 20 
al 29 d’octubre i projectarà a la Secció 
Oficial Internacional més de 220 curt-
metratges procedents de països de tot el 
món. Entre les novetats, Itàlia serà el país 
convidat i em la sessió Focus Filmets 
es projectaran diversos curtmetratges 
italians. A la pantalla del Teatre Zorrilla 
es podran veure curts que tenen com a 
protagonistes a Belén Rueda, Macarena 
Gómez i Javier Gurruchaga, entre altres. 
També es gaudirà de pel·lícules que han 
triomfat en altres festivals europeus, però 
també als Goya, Gaudí i Òscar.
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Obertes les bases per participar en el 17è 
Certamen Internacional de Pintura de Zurbarán
L’entitat extremenya repartirà prop de 7.000 euros entre els guanyadors

Foto: EMMB

i les badalonines de gaudir gratuïtament 
d’una experiència musical, una oportunitat 
per als estudiants de poder pujar a un esce-
nari i per a fer visible els fruits de la feina de 
l’alumnat i el professorat. Els responsables 
de l’EMMB, que juntament amb el Conser-
vatori Professional integren el Patronat de la 
Música de Badalona, asseguren que es trac-
ta d’una programació atractiva i variada, on 
també participaran grups de fóra de l’escola.

‘Per fi és dilluns. Concerts a l’EMMB!’ és 
la darrera iniciativa de l’Escola de Música 
Moderna de Badalona que oferirà concerts 
gratuïts de petit format i obert a tothom, tots 
els dilluns, a les 8 del vespre, d’octubre, no-
vembre i desembre.  La primera mostra es 
realitzarà  l’1 d’octubre al badiu del Centre 
Cívic Dalt la Vila, amb l’actuació d’alumnes 
i professors de l’escola. L’objectiu del qual 
és, a més d’una ocasió per als badalonins 

L’Escola de Música Moderna 
oferirà concerts gratuïts fins 
al desembre

L’Associació Cultural Extremenya Zurbarán 
de Badalona obre el període d’inscripció 
per presentar les obres participants en la 
17a edició del Certamen Internacional de 
Pintura de Zurbarán. Un any més i amb 
objectiu de retre homenatge al pintor ex-
tremeny Francisco de Zurbáran en el 354è 
aniversari de la seva mort, pintors d’arreu 
del món estan convocats a participar amb 
les seves propostes artístiques abans del 
30 d’octubre a la seu de l’entitat, ubicada al 
carrer de Víctor Balaguer, sense número. El 

certamen, que es desenvoluparà al Centre 
Cívic La Salut durant el mes de novembre, 
repartirà enguany prop de 7.000 euros entre 
cinc premis. Pel que fa a les novetats, s’es-
trenarà un nou jurat integrat per experts en 
el camp de la pintura, la cultura i l’art, com 
Pedro Baos, Pedro Castaño, Joan Plazas, 
Francesc Martínez, Alfonso Berral, Juan 
Moreno i Maria Pilar Andreu; que escolliran 
les 30 millors obres, que seran exposades 
al mateix centre cívic i passaran a la gran 
final.
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València, últim amistós 
abans de començar
la lliga ACB
El Divina Joventut posarà punt i final als par-
tits de pretemporada aquest diumenge a la 
pista del València Basket (19 h). Serà l’últim 
compromís dels verd-i-negres, que la set-
mana vinent ja afrontaran el debut a la lliga 
ACB, el diumenge 30 a la pista del Breogán 
de Lugo (17 h). El primer partit a casa serà el 
divendres 5 d’octubre, a tres quarts de nou 

del vespre, contra el Morabanc Andorra. 
Per al partit d’aquest diumenge Carles Duran 
podrà comptar amb Nico Laprovittola i Xabi 
López-Arostegui, que van haver de fer les 
maletes per culpa d’una nova finestra FIBA. 
Els dos jugadors es van perdre el dos enfron-
taments del circuit Movistar que la Penya va 
disputar a Oviedo el cap de setmana passat, 

Adéu als 80
Un s’adona que es fa gran quan li diuen que 
els jugadors de la generació dels Júniors 
d’Or (nats el 1980) compleixen 38 anys, i 
que tan sols Pau Gasol, Felipe Reyes i Car-
los Cabezas segueixen en actiu. Gairebé 20 
anys després de guanyar l’or a Lisboa, ha 
succeït un fet que havia de passar tard o 
d’hora inevitablement: un equip al complet 
sense cap jugador nat durant la dècada dels 
80... La Penya! Amb el comiat de Sergi Vidal 
(37 anys), la mitjana d’edat dels jugadors 
que formen el primer equip és de 23.6, sent 
Neno Dimitrijevic el més jove amb 20 anys 
(23 de febrer del 1998) i Nico Laprovittola el 
més veterà, amb 28 (nat el 31 de gener del 
1990), seguit pel capità Albert Ventura, amb 
26 anys i acumulant 9 temporades en dinà-
mica de primer equip (6 amb fitxa oficial). 
Evidentment, l’equip badaloní té la plantilla 
més jove de la lliga, i la mitjana d’edat en-
cara podria baixar més si hi comptéssim la 
presència dels jugadors vinculats com Arturs 
Zagars, Joel Parra o Josep Busquets, els dos 

primers nats en l’últim any de milenials, el 
2000. Així com altres anys s’havia apostat 
per barrejar experiència amb joventut (valgui 
la redundància), i incorporar figures gairebé 
paternals com Savané, Kirksay, Miralles o el 
mateix Vidal, aquest any s’han fitxat jugadors 
de diferents generacions emergents: Miller 
(92), Dawson (93), Morgan (94) i Mathias 
(95). En el bàsquet modern es juguen transi-
cions més ràpides i es plantegen alternatives 
defensives de risc com el canvi automàtic 
en els bloquejos directes; per tal de poder 
acomodar-se a aquest nou estil, calen cames 
i energia, i Carles Duran té un roster ideal 
per potenciar-ho, amb un excel·lent mestre 
portant la batuta de l’equip com Laprovittola.
Com a curiositat, el Joventut no tan sols ha 
estat el primer equip a posar en evidència el 
perill d’extinció dels 80, sinó que el mateix 
club badaloní va ser el primer a fer debutar 
un jugador nat en les generacions dels 90: 
era 2005 i el nano de llavors 14 anys juga 
actualment als Utah Jazz.

Adrià Arbués
Doctorant (UPF) en Intel·ligència Artificial aplicada al Bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

Del 21/09 al 27/09/2018

amb una gran victòria contra l’UCAM Múr-
cia (104-77, amb 26 punts d’un estratosfèric 
Shawn Dawson) i una derrota  davant de 
l’Obras Sanitarias argentí (78-70).

A l’hora de tancar aquesta edició els badalo-
nins estaven jugant un altre amistós, el pe-
núltim, a Palma de Mallorca contra l’Iberojet 
Palma de la LEB Or. Carles Duran, en un temps mort. /  David Grau - CJB
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 Al centre de la imatge, Ramon Riera, un dels nous consellers. / D. Grau - CJB

excel·lent, però hi ha tota una sèrie de coses 
que cal posar al dia.

- Un cop aprovada l’ampliació de capi-
tal, com anirà ara tot el procés? 
- L’acta que es va aprovar a la junta s’ha 
d’inscriure en el BORME, el butlletí oficial 
del registre mercantil, un tràmit que ha d’es-
tar llest en els pròxims dies, i a partir d’aquí 
començarà el termini d’un mes perquè els 
actuals accionistes puguin adquirir les tres 
accions que tenen garantides per cada acció 
que ja tinguin, segons el mecanisme que hem 
dissenyat. A més, els accionistes que vulguin 
més accions també ho podran sol·licitar.

- I els aficionats o abonats de la Penya 
que no són accionistes, podran partici-
par en l’ampliació?
Si. És un tema que teníem previst. Durant 
aquest mes de subscripció tota la gent que 

a fons propis i això ens permetrà poder reduir 
deute del que venim arrossegant. Hem de te-
nir molt present, però, que amb tot això no 
passem pas a ser un club ric. Ens equivoca-

La junta d’accionistes del Joventut SAD, 
que va reunir el 32,3% del capital social, va 
aprovar amb el 100% dels vots l’ampliació 
de capital de gairebé 3,7 milions que com-
portarà l’entrada com a nou màxim accionista 
d’Scranton Enterprises, grup inversor vincu-
lat a la família Grifols. A més, també es va 
ampliar el Consell de 8 a 11 membres, amb 
l’incorporació de tres nous consellers: Ra-
mon Riera, Eduard Arruga i Luca Tassan. De 
tot plegat i del nou curs esportiu en parlem 
amb el president del Divina Joventut, Juanan 
Morales.

- Nova etapa de bracet d’Scranton En-
terprises. Què suposa per a la Penya 
aquest pas?
- Ens ha de donar tranquil·litat i les eines ne-
cessàries per poder treballar i que el club sigui 
el més sòlid i el més autosuficient possible, a 
més de poder aprofundir en la nostra aposta 
pel planter, per seguir formant jugadors i do-
nar-los l’oportunitat d’arribar al primer equip. 
Això forma part de la nostra identitat i Scran-
ton comparteix al 100% aquesta visió del que 
ha de ser la Penya. Econòmicament, a més, 
tots els diners de l’ampliació de capital aniran 

vulgui ser accionista de la Penya, encara que 
no sigui soci, també pot acostar-se a les ofi-
cines del club per poder participar-hi. La vo-
luntat, de tots, inclòs d’Scranton, és sumar el 
màxim de gent possible al projecte. No hi ha 
cap voluntat d’excloure ningú, tot el contrari. 
El que si hem de ser conscients, però, és que 
els actuals accionistes tindran preferència.

- Tot el mecanisme i la informació del 
procés es publicarà al web del club?
- Si. Ja tenim a punt el redactat per expli-
car-ho tot amb detall i també les paperetes 
que s’hauran d’omplir. Tot plegat estarà en el 
lloc web i també a les oficines del club, a dis-
posició de tothom.

- Per acabar, parlem de l’aspecte es-
portiu. L’equip i els nous fitxatges estan 
deixant bones sensacions en la pretem-
porada.
- Estem molt contents amb la confecció de la 
plantilla. A més, a nivell de grup tot s’ha con-
juntat molt bé i l’equip està jugant amb molta 
energia, sobretot en defensa. Tots sabem que 
després serà la competició, un cop comenci, 
la que ens dirà on estem, però sóc moderada-

Arran de l’ampliació de capital aprovada pels accionistes del Joventut, parlem amb el president verd-i-negre, Juanan Morales

“L’aposta pel planter forma part de la nostra identitat i Scranton comparteix al 100% aquesta visió del que ha de ser la Penya”

ment optimista. 

- Poder renovar Nico Laprovittola ha es-
tat clau.
- És un gran jugador, que va tenir un paper 
decisiu el curs passat en el canvi de dinàmica 
de l’equip, i que estigui amb nosaltres ens fa 
molt contents. Des d’aquí vull agrair-li públi-
cament la confiança que ha tingut en el pro-
jecte, perquè va venir en unes circumstàncies 
molt difícils a nivell esportiu i econòmic. I en 
aquest sentit vull destacar també el paper que 
ha tingut l’afició de la Penya, per tota l’esti-

“La Penya és una 
marca molt potent, 
molt valorada a 
tot arreu, però no 
estem aconseguint 
traduir-ho a nivell 
d’ingressos. I aquest 
és un punt que hem 
de potenciar”

Juanan Morales, a la junta d’accionistes de fa una setmana. / David Grau - CJB

ma i admiració que li ha demostrat, un factor 
que també ha pesat molt a l’hora de valorar 
on jugar. 

- Al joc interior Quincy Miller és la gran 
aposta, però el seu estat físic és una in-
cògnita. 
- És un risc que conexíem i que hem assumit. 
Pensem que amb el talent que té ens pot do-
nar un salt de qualitat molt important i ajudar 
molt l’equip. 

- La lesió de Birgander sí que ha estat 

un contratemps inesperat.  
- És un handicap important, perquè li ha im-
pedit poder començar la pretemporada i tot 
s’ha endarrerit una mica. Sembla, però, que 
poc a poc està entrant en la dinàmica del grup 
i esperem que ben aviat estigui bé, perquè 
com va demostrar a finals de la temporada 
passada és un jugador clau per a nosaltres.

- Es fitxarà algun recanvi si la seva re-
cuperació s’allarga més del compte, te-
nint en compte que tot plegat deixa molt 
minvat el joc interior? 
- És una possibilitat que hi ha damunt la taula. 
Si realment a nivell del joc interior veiem que 
els problemes no s’acaben de resoldre com 
esperem, doncs aleshores és possible que 
haguem de prendre una decisió, però ara ma-
teix no hi ha res.

- L’objectiu, la permanència i sobretot 
no patir com l’any passat?
- L’objectiu és guanyar 12 partits el més aviat 
possible. I si després se’n poden guanyar 13, 
14, 15, 16 o els que siguin...doncs fantàstic. 
Però com deia anteriorment, no podem oblidar 
d’on venim i on estàvem la temporada passada.

ríem si ara amb aquests diners ens tornéssim 
bojos i anéssim a fitxar l’estrella més rutilant. 
No podem oblidar d’on venim, del que hem 
hagut de passar a nivell esportiu i econòmic 
els darrers anys, i tocar de peus a terra. Això 
sí, amb ambició. De seguir generant talent, 
de poder retenir-lo i aprofitar també aquesta 
oportunitat per invertir en àrees clau del club 
que han de garantir-ne la viabilitat en els 
pròxims anys.

- A la junta d’accionistes es va parlar 
de l’àrea de màrqueting com una de les 
que cal reforçar.
- Hi ha una realitat amb la qual molta gent 
coincideix: la marca Penya és molt superior 
al que realment genera. La Penya és una 
marca molt potent, molt valorada a tot arreu, 
però no estem aconseguint traduir-ho a nivell 
d’ingressos. I aquest és un punt que hem de 
potenciar. A més, també hi ha altres àrees, 
com l’explotació del pavelló, que també són 
susceptibles d’augmentar els ingressos per a 
la societat. De fet ja estem elaborant des de 
fa temps un pla en aquesta línia i ara tindrem 
un petit fons de maniobra per poder-ho dur 
a terme.

- L’Olímpic, doncs, s’actualitzarà i s’hi 
faran millores?
-Per mi és el millor pavelló de l’ACB amb 
diferència, però alhora també és cert que es 
va construir el 1991 i que han passat molts 
anys. L’altre dia em donaven una dada que no 
sé si la gent n’és conscient: que l’Olímpic és 
el pavelló on la Penya ha estat més anys en la 
seva història. Més que Ausiàs March i més 
que la Plana. La qualitat de la construcció és 



C.F. BADALONA26 27C.F. BADALONA Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.comAlbert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com

LA PRÈVIA 5a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 23 de setembre, 18 h

Les primeres urgències 

AT. LLEVANTCF BADALONA
POSICIÓ 11è

2 Partits a fora G 0  E 1  P 1
Gols a fora Marcats 2 Rebuts 3
Entrenador Luis García Tevenet.

POSICIÓ 19è
2 Partits a casa G 0  E 1  P 1

Gols a casa Marcats 1  Rebuts 3
Entrenador Ramon Maria Calderé.

Diumenge a la tarda, Badalona - Atlètic Llevant 
amb les primeres urgències de la temporada. 
L’empat a Cornellà, amb deu jugadors, es pot 
considerar un bon resultat, però no va servir 
per abandonar la part baixa de la taula. Des-
prés de quatre partits i només tres empats, 
l’equip de Ramon Maria Calderé és penúltim, 
amb tres punts. Per tant, contra el filial del Lle-
vant és poc menys que imprescindible acon-
seguir la primera victòria del curs. Més encara 

tenint en compte que els dos pròxims partits 
seran fora de casa, als camps del València B 
i l’Olot, i que els equips que acompanyen el 
Badalona en la cua de la classificació -Alcoià, 
Castelló, Barcelona B, Sabadell i Peralada en-
tre ells- tenen potencial per sortir d’allà.
Tot i els resultats, els escapulats va insinuar 
una millora en els dos partits de la setmana 
passada, a Villanueva de la Serena, en la copa, 
i a Cornellà. Diumenge faltarà una peça im-

Foto: Eloy Molina.
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CORNELLÀ   -   BADALONA Propera Jornada

 Cornellà 0 - Badalona 0
 Conquense 0 - Olot 1
 Barcelona B 0 -  Peralada 0
 Ontinyent 1 -  Ejea 0
 At. Llevant 0 -  València B 1
 At. Balears 1 -  Sabadell 2
 Espanyol B 2 - Castelló 2
 Teruel 0   -  Lleida 0
 Peralada 0    -  Olot 1
 Vila-real B 2 -  Alcoià 0

  Equip PTS GF GC

 1. Hércules 12 6 2
 2. Cornellà 8 5 3
 3. Lleida 8 5 3
 4. Olot 8 3 2
 5. Conquense 7 4 2
 6. Ontinyent 7 4 3
 7. València B 6 4 3
 8. Ejea 6 3 3
 9. Espanyol B 5 6 5
 10. Teruel 5 1 3
 11. At. Llevant 4 5 4
 12. Vila-real B 4 5 5
13. At. Balears 4 4 5
 14. Alcoià 4 3 4
 15. Sabadell 4 4 6
 16. Barcelona B 4 2 4
 17. Castelló 3 5 6
 18. Peralada 3 3 4
 19. Badalona 3 2 4
 20. Ebro 1 1 5

Classificació

Cornellà: Ramón, Pere, Ricard, Goldar, Borja 
(Manu Torres, 85’), Fall, Carlos Esteve (Leo, 
70’), Pep Caballé (Hèctor Camps, 79’), Juan, 
Agus Medina i Gaspar.

Badalona: Perales, Estellés, Escudero, Robus-
té, Moyano, Marc Carbó, Iván Agudo (Boniquet, 
61’), Nana, Natalio (Chaco, 79’), Santi i Giva 
(Albarrán, 65’).

Gols: 0-1 (52’) Natalio. 1-1 (56’) Pep Caballé.

Àrbitre: Silvestre Cerdà. T.G.: Al local Carlos 
Esteve; als visitants Robusté, Giva i Perales. T.V.: 
Al visitant Marc Carbo, per doble groga, la sego-
na en el minut 73.

 Badalona - At. Llevant
 Conquense -  Barcelona B
 Ejea  -  Vila-real B
 Peralada -  At. Balears
 Olot -  València B
 Sabadell - Ontinyent
 Alcoià   -  Espanyol B
 Lleida   -  Cornellà
 Castelló -  Ebro
 Hércules -  Teruel

Resultats 4a Jornada

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com C.E. SEAGULL

No ens pot vèncer 
l’ansietat

Trofeu Joan Saisó 
Al màxim golejador del  
CF Badalona en la lliga
Amb 1 gol Carlos Albarrán i Natalio.

A aquest Badalona, com a qualse-
vol equip nou, li cal temps. Com a 
mínim, deu partits, segons la meva 
opinió. El punt aconseguit a Cor-
nella s’ha de fer bo a casa aquest 
diumenge, però no ens pot vèncer 
l’ansietat. Hi ha temps per a tot. Per 
altra banda, no conec cap entrena-
dor que no vulgui guanyar i que no 
s’esforci per oferir el millor a la seva 
afició. Confio plenament en l’ADN 
guanyador de Calderé i en la seva 
capacitat per revertir la situació.

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó
portant, com és el mig centre Marc Carbó, que 
va veure targeta vermella la passada jornada, 
però els jugadors incorporats a última hora del 
mercat han demostrat que poden ser impor-
tants i que la seva integració va pel bon camí. 
L’equip que vol Calderé comença a veure’s i 
diumenge necessita la seva confirmació

Calderé: “Ens falta 
guanyar confiança en atac”
El tècnic considera injusta la sanció de dos partits que ha rebut

Silvestre Cerdà, l’àrbitre que va xiular a Cor-
nellà, va escriure a l’acta del partit de diu-
menge passat que, en acabar, Ramon Maria 
Calderé va dir al seu ajudant: “Qué fácil es 
venir aquí a pitarnos, no tenéis ni puta idea”. 
I el Comitè de Competició de la RFEF ha 
sancionat amb dos partits l’entrenador del 
Badalona. “És un càstig molt injust, perquè 
només vaig dir-li la primera part de la frase. 
No és cert el que diu l’acta”, lamenta el de 
Vila-rodona.
Per altra banda, Calderé confia plenament 
en el seu equip, tot i que després del primer 
mes de competició encara no ha aconseguit 
la primera victòria. “Només hem de millorar 
la capacitat ofensiva. Els moviments d’atac 
s’han d’automatitzar i els jugadors de banda 
han de pensar més a atacar que en defensar. 
Ens falta creure més. Quan millorem aquest 
aspecte, generarem més”, assegura. De l’At-
lètic Llevant, el pròxim rival, destaca que és 
un equip “jove, ofensiu i amb molta qualitat”. 
Sobre la difícil tria que ha de fer, entre José 

Miguel Morales i Josep Perales, per a la 
porteria, l’entrenador escapulat reconeix que 
“de moment, he escollit Perales i li donaré 
continuïtat per veure quin és el seu rendi-
ment”. El porter mallorquí ja va ser titular a 
Cornellà, després que es repartís la titularitat 
amb Morales en les quatre primeres jorna-

Foto: Eloy Molina.
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des. Calderé, però, adverteix que Perales 
“no s’ha guanyat la titularitat” i que, “potser 
Morales jugarà quan menys s’ho esperi”. 
En aquest sentit, el tècnic subratlla la bona 
actitud de Morales a Cornellà: “va ser el pri-
mer a animar els seus companys, és un gran 
professional”.

El partit davant l’Atlètic Llevant de diumenge, 
corresponent a la cinquena jornada de la lliga 
2018-19, serà l’últim que els socis i abonats 
del CF Badalona podran veure amb els carnets 
del curs 2017-18. Des de dilluns passat, 17 de 
setembre, entre les 16 i les 20 hores, es troben 
disponibles en les oficines del club, situades a 
l’Estadi Municipal, els carnets d’aquesta tem-
porada. Com en les últimes temporades, el 
preu és de 85 euros pel carnet de soci i 50, 
pel d’abonats.
El ritme de renovacions, segons el club, està 
sent bo. En tot cas, el termini perquè només 
siguin vàlids els carnets del curs 2018-19 
s’allargarà fins al pròxim partit a casa, que es 
jugarà en la jornada 8, contra el Lleida, el cap 
de setmana del 13 i 14 d’octubre.
Aquest retard s’explica pel procés de canvi 
que viu el CF Badalona en el seu camí cap a 
la conversió en societat anònima esportiva. Pel 
mateix motiu, el web del club es troba en reno-
vació des d’abans de l’estiu i la publicitat en les 
samarretes s’ha retardat de manera inhabitual.

Diumenge 
seran vàlids els 
carnets del curs 
passat

Sensacions de matrícula d’un Seagull 
que segueix acumulant bons minuts
Triomf al Ruiz Casado davant el Sant Gabriel (0-2)

Res té a veure l’inici d’aquesta temporada 
del Seagull en comparació amb el curs an-
terior. El conjunt de Jordi Ferrón suma 6 de 
6 i el seu tècnic es mostra més que satisfet 
amb les bones vibracions que transmeten 
les seves jugadores sobre la gespa. Aquest 
diumenge han deixat enrere un altre escull 
després de superar un Sant Gabriel inofen-
siu en atac però ben plantat en defensa (0-
2).
 «Hem fet un molt bon partit, tanmateix, fins 
al final no hem pogut rematar la feina. Hem 
gaudit de diverses ocasions, però les inter-
vencions de la portera local -Alba- i la fusta 
han evitat la sentència. Fins que no rema-
tes el partit no estàs tranquil, però hem fet 
una bona feina. Estic content del treball», 
relata Ferrón. Les badalonines han portat 
el ritme del partit davant un Sant Gabriel 
lluitador. «Treballen molt bé el contraatac i 
les jugades d’estratègia. Hem patit més del 

que hauríem d’haver patit», afegeix el tècnic 
badaloní.
En la sortida d’un córner, Pilar Garrote ha 
rematat de cap al segon pal per avançar el 
Seagull tot just abans del descans. Una pri-
mera diana que refermava encara més el do-
mini de les visitants davant un Sant Gabriel 
que ha patit diverses baixes a la represa. Al 
segons temps, l’àrbitre ha decretat penal a 
favor de l’equip de Badalona per mans i la 
capitana Alba Gordo ha sentenciat el matx 
contra un Sant Gabriel que ha generat les 
dues aproximacions per perilloses en les 
botes de Paula Sánchez i Cristina Campos.
«No té res a veure la puntuació d’aquest any 
respecte a la temporada anterior, però els ri-
vals tampoc. Portem dos partits molt bons i 
tenim una plantilla amb molta competència. 
Sóc molt optimista», ha sentenciat Ferrón.
Aquest diumenge a les 12h les ‘gavines’ te-
nen la visita a l’Estadi del Toppfootball.Foto: M. Expósito
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La quarta edició de la caminada popular 
solidària ‘Huella Solidaria’ ja té data: el diu-
menge 7 d’octubre i les inscripcions ja estan 
obertes al web www.creuroja.org i a l’oficina 
de la Creu Roja del Barcelonès Nord. L’ob-
jectiu d’aquesta iniciativa és recollir fons 
per ajudar als infants més vulnerables. La 
inscripció a la caminada té un cost de 7 
euros, que es destinarà íntegrament a pro-
jectes d’alimentació infantil emmarcats dins 

Obertes les inscripcions 
per participar en la 
4a ‘Huella Solidaria’

Foto: Creu Roja

Foto: Badamar

El passat diumenge, 16 de setembre, una 
cinquantena de nens i nenes es van concen-
trar al Moll de Capitania del Port Esportiu i 
Pesquer de Badalona per celebrar la sete-
na edició del Campionat Infantil de Pesca, 
memorial Miquel Vera. La cita va combinar 
diferents valors que des del Club de Pesca 
Esportiva Badamar vol aportar a la canalla, 
com l’assaig i l’error i la recerca de la millor 
tècnica per atreure els peixos i també el va-
lor de la paciència. Els guanyadors van ser 
Ireide Gutiérrez amb 740 grams de pes, a la 
categoria de 3 a 10 anys, i  Cristóbal Pérez 
amb 592 grams, d’11 a 16 anys.

Després d’una magnífica lliga regular del 
Tariq Badalona del Club Tennis Taula, els 
blaus van cedir per la mínima les semifinals 
de la Fase d’Ascens a Tercera Divisió contra 
Els Amics de Terrassa. En una eliminatòria 
d’infart, els badalonins es van imposar en 
l’anada a domicili per 3 a 4, però a la tor-
nada els egarencs van aconseguir fer el 
mateix i igualar l’eliminatòria (7-7), cosa 
que va obligar a comptar els jocs a favor 
i en contra i que va donar com a vencedors 
i ascendits a Els Amics per 30 jocs a 29. 
Els jugadors del Tariq es van haver de refer 
d’aquesta dura derrota per disputar el tercer 
i quart lloc, a encontre únic, per guanyar-se 
ser el primer equip reserva, posició que ha-
bitualment concedeix l’ascens a Tercera. I 
això ho varen fer, endossant un 6 a 0 al Can 
Fatjó de Rubí. Finalment, la setmana passa-
da, la Federació Catalana va comunicar als 
blaus que hi havia una vacant i el CTT Ba-
dalona va acceptar automàticament la plaça. 
Així doncs, ja es pot dir que el Tariq és de 
Tercera Divisió

50 infants 
arrenquen la 
temporada de 
pesca al port

Ascens d’última 
hora a tercera 
divisió estatal 
del Tariq

de programes de lluita contra la pobresa de 
la Creu Roja. Com en les darreres edicions, 
sota el lema ‘Cada petjada compta’, la ca-
minada tornarà a ser una ruta circular que 
s’iniciarà a les 9 del matí des de la Rambla, 
continuarà pel parc de la Serralada de Ma-
rina, passant per la Creu de Montigalà i el 
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, i aca-
bar, a les 14 hores, a la mateixa Rambla, on 
es realitzaran sorteigs entre els participants.
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El centre parroquial 
es tenyeix de verd-i-negre

Llefià entona el seu primer càntic; desfeta del YT; 
‘deja vu’ amarg a Tercera

El Maristes Ademar s’emporta la Copa Badalona davant el Badalonès

El conjunt de Jordi Souto es va imposar a l’Europa B en un duel disputat

Foto: Arxiu

El centre parroquial i La Plana van 
acollir el III Torneig Internacional 
Cadet CB Sant Josep i la Copa Ba-
dalona, respectivament. El Divina 
Seguros Joventut es va imposar 
al Real Madrid en la primera final 
i el Maristes Ademar és el nou rei 
badaloní després de guanyar el Ba-
dalonès.
L’equip amfitrió, el Sant Josep, va 
inaugurar el torneig amb un triomf 
davant la selecció de Finlàndia (71-
67). Davant la força del Real Ma-
drid, no es va poder batallar pràc-
ticament per la victòria (47-114). 
L’equip nòrdic no va tenir gaire mi-
llor sort davant els blancs (91-40).
Per la seva part, el Joventut de Da-
vid Jimeno va sumar dos triomfs al 
seu grup: 88-57 versus Maccabbi i 
85-82 al derbi enfront del FC Bar-
celona.

de tir lliure van acabar de confirmar 
la victòria a favor dels de Jimeno, 
tot i l’esforç d’Urban Klavzar per part 
madrilenys. Amb aquest títol, el Jo-
ventut agafa el relleu del Madrid. 

El Maristes s’imposa al Bada-
lonès
A La Plana, es va viure la tradicio-
nal Copa Badalona masculina, amb 
el Maristes Ademar com a campió, 
després de superar el Dimonis - 
Badalonès a la gran final (82-87). 
La final entre els dos equips de 
Copa es va desenvolupar amb un 
format de competició renovat.
L’ Ademar de Lluís García va elimi-
nar la Cultural a quarts de final i el 
Círcol a semis. Per la seva part, els 
de Xavi Riera van superar la Min-
guella a la primera ronda i el Natza-
ret a semifinals.

Primera victòria de la Unificació 
Llefià a Segona Catalana. El con-
junt de Jordi Souto es va imposar 
a l’Europa B en un duel disputat i 
amb ocasions per ambdós con-
junts. De fet, els visitants es van 
avançar al primer temps amb una 
falta llunyana que es va passejar 
pràcticament fins al fons de la 
porteria.

La ‘Llefi’ de Souto va reaccionar a 
la represa i Toni Parra va igualar el 
matx, també en una jugada d’es-
tratègia a pilota aturada. Poc des-
prés, Isra va capgirar el marcador 
des del punt de penal i Saumell va 
rematar la feina en un servei de 
cantonada. Triomf balsàmic d’una 
Llefià que obté premi al bon treball 
en les primeres tres jornades.

Qui malauradament no va poder 
sumar cap punt va ser el Young 
Talent de Ricardo Parra. En el 
duel de nouvinguts a la categoria, 

la primera jornada: dues derrotes. 
El Pere Gol va caure a Premià de 
Dalt, tot i avançar-se amb una dia-
na d’Altimira al primer temps (2-
1), i el Lloreda va perdre davant el 
Pla d’en Boet (3-0). Aquest diu-
menge: Lloreda - Premià de Dalt 
(12h) i Pere Gol - Arenys de Mar 
(12:15h).

Finalment, la jornada a Quarta 
Catalana no es va disputar, ja que 
es van ajornar o suspendre tots 
els partits: UE Bufalà, CF Sis-
trells, Pere Gol B i Àguila. Aquest 
dissabte 22 de setembre sí que 
tindrem partits amb un Pere Gol 
B - Palau Solita i Plegamans i La 
Palma - Sistrells. Diumenge: Baró 
de Viver B - Àguila i Veterans Cat 
- Bufalà. 

Foto: Llefià
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el Pubilla Casas va fer la guitza 
als de Sant Roc i es van imposar 
a L’hospitalet per dos gols a un. 
Aquest cap de setmana: YFTA - 

Canyelles (dissabte, 18h) i Mollet 
- Llefià (diumenge, 12h).
A Tercera Catalana hem tornat a 
viure la mateixa cara amarga de 

La ronda de semifinals no es va 
desenvolupar sense sorpreses. 
El Real Madrid es va imposar al 
conjunt blaugrana sense dificultats 
(90-68) i el derbi badaloní va ser 
verd-i-negre (99-57). Ja a la final, 
el Divina Joventut va portar la ini-

ciativa del matx contra un Real Ma-
drid que es va embutxacar el primer 
parcial (5-16). La ciutat i els amants 
del basquetbol van respondre i van 
tornar a omplir el pavelló de gom a 
gom d’una final que no va decebre 
gens ni mica.  

Iker Montero va liderar els bada-
lonins amb 22 punts, 2 recupe-
racions i 3 rebots en un matx que 
es va trencar a la represa (46-56), 
diferència que ja no va poder reduir 
l’equip blanc. L’ encert en el tir exte-
rior i els llançaments des de la línia 
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Els béns compartits poden ser focus de conflicte amb 
la parella o familiars. La situació et porta a fer les coses 
d’una manera diferent per no caure en errors del passat.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si fa un temps que estàs una mica estancat o a l’es-
pera de quelcom important, s’inicia un període que els 
engranatges de la teva vida es comencen a moure. Tot 
comença a rodar.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Obligacions domèstiques o familiars poden allunyar-te 
d’activitats que normalment t’agrada practicar. Tot són 
etapes però pots aprofitar el moment per conèixer-te 
millor.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Hauràs de tenir una mica més de paciència, les coses 
no van tan de pressa com el teu cap, però si actues de 
la forma adequada i amb valors, les possibilitats d’error, 
minven.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Tot i que disposes d’una bona dosi de paciència, no 
pots controlar el que sents. Si perds els papers, no li 
donis més importància i mira de posar solució al pro-
blema.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El sector domèstic et pot proporcionar satisfaccions. 
Comptes amb ajuts per part de la família. Dies de ce-
lebracions i de possibles viatges o desplaçaments fora 
del comú.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Instint a flor de pell, que et porta a cercar nous horit-
zons, sigui físics o espirituals. Amb la parella pot ha-
ver-hi diferències d’opinions que haureu de gestionar.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Els assumptes de la llar, et demanen energia. Pots haver 
de batallar per una casa, que creus fermament que et 
pertany. Per sort, comptes amb una dosi extra de pa-
ciència.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Et pots veure cercant informació dels teus ancestres 
i remenant papers i objectes antics per cercar res-
postes. Et reafirmes davant els que t’imposen altres 
filosofies.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Per contrast, mentre veus el que volen els altres, saps 
millor el que no vols tu. Sents la necessitat de perfilar 
els teus propis objectius de cara a la tardor/hivern.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Tot i que sempre és interessant fer-ho, si cerques el mo-
ment adequat per donar-te a conèixer, exposar la teva 
obra o per expressar-te, ara estàs ple de força, apro-
fita-ho.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Encetes una nova etapa vital amb il·lusió. Si bé hi ha 
cosetes que no et permeten veure més enllà dels me-
sos vinents, et deixes portar i fas cas al teu impuls més 
intern.
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