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Foto: Filmets

El Festival Filmets presenta 220 
curts i té Itàlia com a país convidat

A les pàgines centrals, fotografia oficial de la Penya 2018-19
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Joieria La Plana us recorda 
que el diumenge 28 canvia 
l’hora. A les 3h seran les 2h.
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El 15 d’octubre de 2008 es va obrir el Màgic Badalona, 
un projecte que havia de lligar la ciutat al bàsquet però 
que només ha sobreviscut com a centre comercial  

L’ara i l’abans del Màgic Badalona / Ramón Pérez i Badalona Recuerdos

Presentació al juny de 2017 del Museu del Bàsquet Català amb Joan Fa, president de la Federació, 
l’exalcaldessa Dolors Sabater i la Exregidora d’Esports, Maria Gallardo / Arxiu 

Quan es va inaugurar ara fa 10 anys el 
Màgic Badalona encara es feia servir com 
a afegitó “Capital Europea del Bàsquet”. 
D’aquesta idea només perdura un cartell 
en el pont de l’autopista a l’alçada del ca-
rrer Plau Claris i la gran cúpula en forma 
de pilota que, això sí, caracteritza l’skyline 
del barri de La Salut. Ara bé, del Museu 
del Bàsquet que havia de dotar el centre 
comercial d’un valor afegit a la ciutat bres-
sol d’aquest esport no en queda res. I el 
futur no és esperançador per als amants 
del bàsquet. De fet, el gerent del Màgic 
Badalona, Francesc Julià, ha explicat a 
aquest diari que a l’espai on originària-

El Museu del Bàsquet segueix a 
l’aire deu anys després 
d’obrir el Màgic Badalona

ment s’havia d’instal·lar el museu, sobre 
del gimnàs Duet, s’obrirà “en breu un 
espai de 1.700 m2 on l’empresa Flydom 
explotarà un espai lúdic i esportiu per a la 
pràctica del jumping, és a dir, llits elàstics 
i altres activitats acrobàtiques en la línea 
de les darreres tendències més innova-
dores en activitats de lleure i esport”. El 
mateix gerent ha explicat que mai s’ha fet 
cap pas en ferm des dels agents implicats 
per tirar endavant el museu i ho atribueix a 
la crisi com una de les possibles raons. Ja 
fa un any, el govern local va parlar d’altres 
ubicacions per al Museu i aquesta setma-
na ho ha ratificat l’alcalde Àlex Pastor, qui 

manté que el futur passa per un espai fora 
del Màgic i que no depengui de cap privat.
El projecte de centre lúdico-esportiu, 
però, va néixer molt unit al bàsquet i al 
Joventut de la Badalona. La complicada 
situació econòmica del club va ser el 
motiu de pes per a l’Ajuntament per obrir 
l’equipament i es van cedir terrenys pú-
blics a canvi d’un cànon que es gestiona 
a través de la Fundació Capital Europea 
del Bàsquet. Amb aquest cànon, les en-
titats de bàsquet, la Penya inclosa, reben 
subvencions per a la pràctica esportiva. 
Sobre la quantitat que es rep, la Penya 
no ha volgut concretar-la perquè assegu-

El centre comercial celebra la primera dècada havent 
superat la crisi econòmica i obrint nous espais 

LA FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET MANTÉ EL PROJECTE 
DEL MUSEU DEL BÀSQUET TOT I QUE NO HI HA ESPAI

Tot i que ja no hi ha espai hàbil dins 
el Màgic Badalona, al juny de 2017, el 
president de la Federació Catalana de 
Bàsquet, Joan Fa, i l’aleshores alcal-
dessa Dolors Sabater anunciaven un 
acord per obrir un museu del bàsquet 
a Badalona amb una capacitat de 1000 
metres quadrats. Va ser un acord sense 
concretar ni el calendari ni l’espai defi-
nitiu ja que l’original ja estava ocupat. El 
finançament correrà a càrrec de la Fede-
ració i d’una possible col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona. Si el projecte 
tira endavant, Badalona seria la primera 
ciutat catalana en tenir un equipament 

com aquest. Dels pocs detalls coneguts, 
se’n sap que seria un museu interactiu 
i 3D, amb una pista de bàsquet per fer 
activitats i una secció històrica amb ar-
xius des del 1923. Sobre el museu que 
s’havia d’obrir fa deu anys, el president 
del Joventut, Juanan Morales diu que 
desconeix els motius pels quals no es 
va obrir mai ja que aleshores qui presi-
dia el club era Jordi Villacampa. Això sí, 
Morales diu que un equipament així “és 
una idea excel·lent reforçar el lligam de 
Badalona amb el bàsquet” i està disposat 
a col·laborar per cedir tot el material de 
què disposa el club verd-i-negre. 
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Terrenys del Màgic abans de construir-se / Joan Sillero

Inauguració del Màgic Badalona el 2008 amb l’exalcalde Jordi Serra. 
De fons, el expresident del Joventut, Jordi Villacampa /  Arxiu 

ra que és “variable”. A banda de la Fun-
dació, la petjada del bàsquet en el centre 
comercial es redueix als camps que la 
Penya lloga.

El Màgic Badalona es va inaugurar el 15 
d’octubre de 2008 davant de centenars de 
persones. Un acte festiu presentat per la 
model Judit Mascó donava el tret de sor-
tida a un complex comercial de 100.000 
metres quadrats dividits en dos edificis. 
Quatre plantes destinades a l’oci, el comerç 
i l’esport, amb un aparcament amb 1.235 
places i tot plegat coronat per una pilota de 

lià, “en 10 anys, s’ha augmentat l’afluència 
en quasi un 60%, superant els 8 milions 
de visitants anuals i ha quasi duplicat la 
facturació dels seus comerciants apro-
pant-se als 100 milions d’euros”. Es 
preveu que les xifres s’inflin quan s’obri 
el lateral de l’autopista que està en obres 
entre President Companys i la Rambla 
Sant Joan. “És francament lamentable 
aquest retard en les obres del lateral que 
tant importants són per a la ciutat” diu 
Julià, que explica que els visitants vé-
nen de lluny i en cotxe: “aquest any en-
traran 1.300.000 automòbils al pàrking 
del Màgic, el que suposa un creixement 
de pràcticament el 50% respecte les 

El Màgic sobreviu a la crisi
Malgrat que es va obrir en plena crisi 
econòmica, el Màgic ha sabut adaptar-se 
als canvis. Segons el gerent, Francesc Ju-

bàsquet de 32 metres de diàmetre, el símbol 
principal que identifica el Màgic Badalona i 
que el vincula amb el Joventut i el bressol 
del bàsquet. De fet, entre les personalitats 
que van assistir a l’acte d’inauguració -a 
banda dels representants de la Penya, Sa-
cresa i l’Ajuntament-, també hi va assistir la 
secretària general de l’Esport de la Genera-
litat en aquell moment, la badalonina Anna 

afluències de vehicles que vam tenir el 
primer any complet de funcionament”.
Sobre el futur comercial del Màgic, Julià 
avança que el centre s’haurà d’adaptar a 
les noves tecnologies. De fet creu que 
en breu “ja podrem començar a veure 
espais únicament per recollida de pro-
ductes comprats a Internet, establiments 
en què el client s’encarrega de fer el pa-
gament dels productes o bé Showrooms 
en què el client pot provar el produc-
te   per després comprar-lo a internet”.  
El dia 27 el centre prepara una gran festa 
d’aniversari com a acte de cloenda en què hi 
haurà una sèrie d’espectacles i una degus-
tació d’un còctel per a tots els assistents.  

Es va projectar com un 
parc temàtic vinculat a 
l’esport, pioner a Europa
El petit comerç va portar el Màgic als jutjats

UNA CAMPANYA CIUTADANA NASCUDA AL FACEBOOK ACONSEGUEIX 
L’ACCENT DEL MÀGIC BADALONA

A pocs dies de la inauguració del Màgic Badalo-
na, el mes d’octubre de 2008, el badaloní Jaume 
Lleal va impulsar una campanya ciutadana que 
portava per nom “Exigim l’accent al Màgic Bada-
lona”. I és que el rètol del nou complex comer-
cial semblava escrit en anglès, enlloc d’estar-ho 
en la seva traducció al català. D’una petita cam-
panya ciutadana es va forjar un grup sòlid que 

va recollir signatures i va organitzar una “trobada 
d’accents” al centre comercial on es va llegir un 
manifest en defensa de la correcta escriptura del 
‘Màgic’. Durant la protesta, els assistents duien 
un accent retallat de cartró. I va funcionar. Els 
responsables del centre van reaccionar i el mes 
de febrer de 2009, tots els rètols del complex ja 
duien l’accent. 

Pruna. Amb una forta vinculació 
amb la ciutat -havia estat jugado-
ra del Joventut-, Pruna recordava 
aquell “projecte i idea que van 
tenir uns joves” i que aleshores 
s’estava fent realitat. Així ho creia 
també Jordi Villacampa -president 
del Club Joventut entre 1999 i 
2017-que definia el Màgic Bada-
lona com una “proposta de ciutat 
que havia de significar un impuls 
i millora per a la Penya”. I és que, 
a banda del Museu del Bàsquet, el 
Màgic havia d’acollir una residèn-
cia d’esportistes. Un espai pensat 
per a aquells jugadors que venien 
a la Penya d’altres ciutats o paï-
sos. De la residència encara es va 
anar més enllà i es van projectar 
dos hotels a la zona. Precisament 
el març d’aquell 2008, el Ple Mu-
nicipal aprovava la construcció 
d’un recinte hoteler de dues i tres 
estrelles en el marc del projecte 
de la Capital Europea del Bàs-
quet. Fins i tot, es va anunciar que 
l’hotel de tres estrelles seria de la 
cadena IBIS i el de dues estrelles, 
d’ETAP. En total, 250 habitacions. 
Uns hotels, però, que mai van arri-

bar a construir-se. 
Amb un pressupost de 110 mi-
lions d’euros -més elevat que el 
que es preveia inicialment- el 
Joventut i Sacresa impulsaven 
el projecte de la Capital Europea 
del Bàsquet amb unes previsions 
econòmiques que, poc temps 
després, comprovarien que no es 
corresponien amb la realitat. Per 
aquest motiu, la Penya es vendria 
totes les seves accions l’any 2011. 
En aquell moment, es desfeia del 
25% que li quedava per rebre, a 
canvi, una injecció econòmica de 
tres milions d’euros i fer front al 
pagament dels sous dels jugadors 
i de l’aleshores entrenador, Pepu 
Hernández. 

Denúncia per l’ampliació de 
superfície comercial
Tot i que la Capital Europea del 
Bàsquet era un projecte de ciutat, 
vist amb bons ulls des de molts 
sectors, tenia els seus detractors. 
Eren els comerciants del Passeig 
de La Salut que, des que es va 
començar a gestar el projecte cap 
a l’any 1999, ja hi veien un pro-

Imatge virtual del projecte de la Capital Europea del Bàsquet amb els hotels inclosos / Arxiu

blema de futur. Consideraven el 
Màgic Badalona una amenaça 
per als seus petits negocis. Va 
ser el 2004 quan, dins del Pla 
d’Ordenació dels Equipaments 
Comercials -el POEC- es va 
projectar l’ampliació de la su-
perfície comercial del Màgic 
Badalona. D’aquesta manera, 
passava dels 5.000 metres qua-
drats inicials a 12.500 destinats 
al comerç. Tant el Joventut com 
l’alcaldessa en aquell moment, 
Maite Arqué, justificaven aques-
ta decisió al fer càlculs i veure 
que, sinó, el centre comercial 
no seria rendible. Aquell mateix 
any, els comerciants sortien al 
carrer per protestar. Ho feien 
davant les portes de la Casa de 
la Vila mentre dins se celebra-
va el Ple Municipal que debatia 

aquesta qüestió. Excepte el PP 
que donava el vistiplau a l’am-
pliació comercial, al costat del 
PSC, la resta de grups mostra-
va reticències. Dos anys més 
tard, l‘any 2006, 400 persones 
tornaven a sortir al carrer per 
protestar contra aquella am-
pliació comercial. Les obres del 
Màgic estaven en marxa, però 
el petit comerç seguia batallant 
per aconseguir la seva fita. En 
aquella concentració, els mani-
festants duien màscares amb les 
cares de Maite Arqué i l’alesho-
res president de la Generalitat, 
Pasqual Maragall. Tot just el fe-
brer de 2008, vuit mesos abans 
de la inauguració del Màgic, el 
TSJC desestimava el recurs que 
la Federació de Comerciants va 
presentar contra el POEC. 
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Filmets, a punt del 
mig segle de petites històries
Les petites històries, aquelles que poden 
seduir-nos en pocs minuts, arriben un any 
més a Badalona amb el Filmets Badalona 
Film Festival. Fa 44 edicions, gairebé uns 50 
anys, uns bojos pel setè art de la ciutat, de 
la mà de la secció de cinema del Museu, van 
decidir crear aquest certamen. Després d’un 
parèntesi, i diverses etapes, el Filmets s’ha 
fet un petit lloc en els festivals internacionals 
de curtmetratges. De fet, el certamen fa anys 
que ha traspassat fronteres i porta el nom de 
Badalona arreu. La prova son les desenes de 
curts, de tot el món, que rep cada any aquest 
festival o que cineastes com Steven Spiel-
berg, Àlex de la Iglesia o Juan Antonio Bayo-
na han presentat els seus treballs al festival. I 
a més, el Filmets també ha apostat per la ciu-
tat. Sessions a les biblioteques, sessions per 
escoles o instituts o als tres teatres munici-
pals de Badalona. Enguany, el Filmets pre-
senta plats molt potents, alguns amb accent 

italià, país convidat de l’edició d’aquest any. Hi 
haurà una retrospectiva dedicada als curts de 
Pasolini, amb l’afegit que vindrà a la ciutat un 
dels seus actors més propers; Ninetto Davoli. 
I si seguim a Itàlia, enguany també hi haurà la 
presentació del Pinocchio Eletronico, un clàssic 
que podrem veure acompanyat de música elec-
trònica. A més, durant aquests dies, hi haurà 
una sessió dedicada al cinquantè aniversari del 
Maig del 68. Amb tot plegat, i 220 curts pro-
jectats, seran 9 dies d’autèntic setè art, amb 
sessions gratuïtes, excepte la Gala de Cloenda 
de Filmets: La Nit de les Venus, que serà per in-
vitació. Per obrir boca, aquest mateix divendres 
durant la Sessió inaugural podrem veure el curt 
‘The Silent Child’, Oscar al millor curt de ficció 
aquest 2018, i protagonitzada per Chris Overton 
i Rachel Shenton. A partir d’aquest divendres, i 
fins el 28 d’octubre, aquestes petites històries 
ens poden fer viure grans sensacions amb la 
gran pantalla del Zorrilla.

EDITORIAL

Núm. 630
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Especialistes en el sector del transport i vehicles

El festival acull una jornada professional amb productores del país alpí 

Tot a punt! Aquest mateix divendres arrenca 
el 44è Filmets Badalona Film Festival. El 
festival retrà homenatge a Ninetto Davoli, 
actor fetitxe de Pier Paolo Pasolini, a qui 
també se li dedica una sessió de cinema 
històric. Pel que fa a treballs, el Filmets 
acull l’estrena mundial d’una revisió del ‘Pi-
nocchio’ de Giulio Antamoro de 1911, una 
pel·lícula muda que a Filmets es sonoritzarà 
en directe amb música electrònica. Filmets 
referma la seva voluntat de convertir-se no 
només en un referent internacional pel que 
fa la projecció de curtmetratges, sinó també 
en un referent des de l’òptica professional. 
Ja l’any passat es va establir una col·labo-
ració amb el Clúster Audiovisual de Cata-
lunya, que en aquesta edició ha fet possible 
l’aposta per les coproduccions amb Itàlia, 
a partir del projecte europeu de set com-

L’accent italià marca l’edició d’aquest any 
de Filmets Badalona Film Festival

Frame del curt Made in France / Filmets

Frame del curt Lunch Ladies / Filmets

panyies de la regió de l’Apúlia. Aquestes 
productores arribaran amb una subvenció 
de 10 MEUR a invertir exclusivament en 
coproduccions amb altres països europeus 
i les companyies catalanes i de la resta de 
l’estat intentaran que es puguin tancar el 
màxim de projectes dins la sessió de treba-
ll que els organitza Filmets a Badalona. Si 
l’experiència funciona es podria obrir dins 
el festival un espai dedicat expressament 
per a la indústria del curtmetratge.

220 pel·lícules en competició, durant 9 
dies
Pel que fa a la secció oficial, el festival 
ha programat entre el 19 i el 28 d’octubre 
un total de 220 pel·lícules en competició, 
de les quals el 50% són estrenes a Cata-
lunya o l’estat espanyol. Com cada any, la 

procedència dels treballs és molt variada 
i n’hi haurà 26 produïdes a Catalunya, de 
les quals sis són de la ciutat de Badalona, 
seu del Filmets. “S’ha treballat molt dur per 
portar pel·lícules noves”, ha assegurat el 
director del festival, Agustí Argelich, que ha 
reivindicat el curtmetratge com a producte 
de primera qualitat: “No són pel·lícules de 
segona divisió”. D’entre les estrenes, n’hi 
ha una que destaca perquè és, a més, estre-
na mundial, ‘Donde no puedes llegar’.
El curt està protagonitzat per Assumpta 
Serna, una de les estrelles que passarà pel 
Filmets amb un currículum amb 111 pel·lí-
cules, 40 sèries de televisió i una vintena 
de premis internacionals. A més de Serna, 
també hi haurà treballs d’actors i actrius de 
renom com Belen Rueda, Marcel Borràs, 
Macarena Gómez, Cristina Brondo, Bruna 
Cusí o Nausicaa Bonnín.

Ninetto Davoli, Premi Honorífic i sessió 
de curts de Pasolini
El Premi Honorífic Filmets 2018 recau 
sobre l’actor italià Ninetto Davoli. El seu 
primer paper va ser el 1964 en un film en 
el que l’actor no tenia cap text, ‘Il vange-
lo secundo Matteo’, dirigit per Pier Paolo 
Pasolini. De fet, d’ell són moltes de les 
pel·lícules en les que apareix Davoli. Tam-
bé el seu últim treball té la signatura de 
Pasolini, ‘Il Fiore dell Mille e una Notte’, 
de 1974.
Coincidint amb la presència de Davoli a 
Badalona, el Filmets programa una sessió 
de cinema històric dedicat a Pasolini en la 
que el mateix Davoli serà l’encarregat de 
presentar els treballs que es projectaran, 
juntament amb el director del festival de 
curtmetratges de Vicenza, Pasolini Luca 
dal Molin.

Núm. 630
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Aquest divendres s’estrena el documental 
Hamza, una història de superació
Vidal Sabater ha codirigit aquest documental

Frame del documental Hamza / Filmets

Badalona en Curt començarà a les 10h d’aquest dissabte / Filmets

curt La fugida, entitats com Asaupam, amb el 
curt Aunque me duele i fins i tot biblioteques 
de Badalona, com la de Lloreda, que també 
ha col·laborat en aquest darrer curt. S’ha de 
destacar que el filmet badaloní més llarg, 
que veurem aquest dissabte, serà Grans his-
tòries, amb una duració de 30 minuts, que 
també ha tingut la participació dels avis de 
la residència Roca i Pi. D’altra banda, el curt 
Tres mesos en tres minuts, amb una duració 
de 3 minuts i 20 segons, explica la construc-
ció d’una guitarra clàssica, al llarg de tres 
mesos, al taller del lutier badaloní Antonio 
Manjón, un curt dirigit per Toni Valls.

La projecció serà aquest dissabte, a les 10h 
del matí, i servirà per veure 12 petites his-
tòries gravades a Badalona o per badalonins. 
Els filmets de la ciutat seran Grans històries, 
Villa offline, Trabajos sociales, A mitges, 
Blue rhapsody, La aventura de la vida, El gran 
golpe, Aunque me duele, Els fantasmas del 
cinema, El precio del delito, La Fugida i Tres 
mesos en tres minuts. D’aquestes 12 pel·lí-
cules n’hi ha 9 que són del gènere ficció i 3 
que són documentals. Destaca la col·labora-
ció, en molts d’aquests curts, d’escoles, com 
el col·legi Mare de Déu de la Salut amb el 
curt Grans Històries o el Rafael Albertí amb el 

Aquest mateix divendres, a les 19h, s’estrena 
al Teatre Zorrilla un documental molt espe-
cial, Hamza,que arribarà tres hores abans 
que comenci la Sessió Inaugural del Festi-
val, a les 22h. Aquest docu explica el trajecte 
vital d’un jove català d’origen marroquí que, 
gràcies al bàsquet, s’ha trobat a ell mateix. El 
codirector del documental, Vidal Sabater, ha 
explicat al Diari que el llargmetratge explica 
com en Hamza passa de ser el noi dolent de 
classe, a punt de l’exclusió social pel seu 
comportament i estereotipis racistes, a tot 

un exemple a seguir, i tot aquest canvi, en 
gran part gràcies al bàsquet i a la gent que 
l’envolta. Sabater fa molt anys que coneix en 
Hamza, quan estava en un club de bàsquet de 
Masnou, i destaca la superació d’aquest noi, 
d’estar a la part fosca, a poder anar a la uni-
versitat i ajudar als altres. De fet, Hamza ha 
col·laborat en diversos projectes solidaris, 
lligats al món del bàsquet, com per exem-
ple a Casablanca amb nois d’exclusió social. 
Sabater també destaca que volien explicar 
moltes coses i era molt difícil resumir-les 

Del 19/10 al 25/10/2018

12 curts fets a la ciutat 
presentats a Badalona en Curt
La projecció serà aquest dissabte al matí

en aquest documental, però creu que ho han 
aconseguit. De fet, s’ha mostrat molt satisfet 
pel resultat final de tot aquest treball. Hamza 
ha tingut la participació de Juan Sánchez, 

que ha codirigit també aquest treball, i d’Ig-
nasi Celma, Núria Rodríguez i el suport de 
Badalona Comunicació. L’entrada a l’estrena 
del documental Hamza és lliure.

Núm. 630
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El Diari de Badalona et proposa les sessions més destacades 

La guia imprescindible del Filmets 2018

  Divendres 19

19h: Estrena del documental Hamza (Teatre Zorrilla)

22h: Sessió inaugural (entrada amb invitació) (Teatre Zorrilla)

  Dissabte 20

10h: Badalona en curt (Teatre Zorrilla)

19h: Manifest, maig del 68, (Teatre Zorrilla)

23h: Sessió golfa (Teatre Zorrilla)

  Diumenge 21

12h: Filmets en família (Teatre Zorrilla)

18h: Sessió Itàlia país convidat, projecció en música en directe de 
        Pinocchio Elettronico (1911) (Teatre Zorrilla)

  Dilluns 22

19h: Cinema històric, curts de Pasolini, presentat per 
         Ninetto Davoli (Teatre Zorrilla)

  Dimarts 23

10h: Filmets Pro, oportunitats del negoci (CC Carme)

  Dimecres 24

17h: Presentació del Dia més curt (Teatre Zorrilla)

  Dijous 25

16:30h: Masterclass amb Josep Roig (Teatre Zorrilla)

  Divendres 26

16:30h: Filmets Pro, mou el teu curt! (Teatre Zorrilla)

  Dissabte 27

22h: Nit de les Venus (entrada amb invitació) (Teatre Zorrilla)

  Diumenge 28

19h: Selecció de palmarès (Teatre Zorrilla)

*Podeu consultar el programa complet al web www.festivalfilmets.cat

Núm. 630
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Pastor mostra totes les factures impreses pendents de pagar

Dilluns va celebrar-se el Ple Extraor-
dinari a instància de Guanyem, ERC 
i ICV-EUiA, on el govern local havia 
d’explicar el seu pla de govern fins a 
les eleccions municipals del maig de 
l’any que ve. El PSC va centrar-se, du-
rant el seu discurs, a recordar les seves 
accions, d’aquests primers 100 dies de 
govern municipal. L’alcalde de Badalo-
na, Àlex Pastor, va dedicar el seu segon 
torn de paraula a criticar els milions 
d’euros pendents de pagar, els serveis 
sense contractes o els projectes aturats. 
Des dels tres partits del govern anterior, 
Guanyem, ERC i ICV-EUiA, van carregar 
contra l’actual govern socialista per no 
presentar el pla de govern pels mesos 
vinents. Les formacions que governaven 
Badalona fins al juny van criticar que 
l’actual govern està treballant amb el 
pressupost de l’any passat. El PSC, per 
la seva part, va assegurar que està treba-
llant en els números del pròxim 2019, i 
en aquest sentit va allargar la mà a ERC 

Les factures pendents marquen el ple extraordinari 
convocat per l’anterior govern per debatre el pla de xoc

Pastor mostrant les factures pendents del govern 

i ICV-EUiA a treballar per aprovar aquest 
pressupost conjuntament. D’altra banda, 
les tres formacions d’esquerres van cri-
ticar els socialistes d’utilitzar els canals 
institucionals per ús partidista. Des del 
Pdecat han subratllat la mala gestió, se-
gons la seva valoració, del govern ante-
rior, però també van assenyalar que l’ac-
tual govern està utilitzant l’Ajuntament 
per qüestions electorals. PP i Ciutadans 
van coincidir a recordar que l’actual go-
vern és provisional, però el regidor de 
Ciutadans va considerar que “era fàcil 
fer-ho millor”. PP va recordar que amb 4 
regidors, i només 8 mesos, no dóna per 
fer “molta feina”.
La foto del ple va arribar al darrer minut. 
L’alcalde, Àlex Pastor, va treure tot un se-
guit de fotocòpies, els quals contenien 
les 1.147 factures pendents de pagament 
que va deixar el govern anterior, totes 
elles corresponents a aquest mateix any 
2018, segons va explicar l’alcalde socia-
lista.
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ACTUACIÓ D’EMERGÈNCIA AL COL·LECTOR DE LLEVANT 

Els cotxes podran tornar a aparcar de 20h a 8h, a la banda de mar

El govern vol remodelar el tram del 
passeig marítim pendent, des de la 
Donzella i fins al Torrent de Vall-
major. Aquesta setmana, durant el 
Consell de la Mobilitat, el regidor 
de  l’Àmbit de Govern i Territori, Ru-
bèn Guijarro ha presentat aquesta 
remodelació. El projecte preveu un 
carril bici, situat a tocar de les vies 
del tren, separat d’un espai central 
per a la ciutadania protegit per una 
línia de bancs i jardineres. Entre els 
elements més nous destaca la pro-
posta de perllongar els passos so-
terrats que connecten per sota de la 
via del tren, sortint a la superfície un 

El nou passeig marítim, fins Canyadó, 
podria estar enllestit el maig del 2020

cop superat el carril bici per millo-
rar la convivència entre les perso-
nes usuàries de les bicicletes i els 
vianants, evitant situacions de risc. 
Així mateix, es preveu una passera 
a nivell per a vianants i bicicletes 
que superaria sense desnivells el 
pas soterrani de Canyadó. L’actua-
ció finalitzarà, segons ha avançat 
Guijarro, el maig del 2020 i podrien 
tenir un pressupost al voltant del 
2,5 milions d’euros.

Els cotxes podran aparcar en 
horari nocturn al passeig
Mentre s’inicien de manera efectiva Els cotxes podran aparcar al passeig durant la nit

Les màquines treballant al col·lector / Ajuntament

Iceta visita Llefià per participar 
en una acció solidaria per 
recollir aliments
El primer secretari dels socialistes 
catalans, Miquel Iceta, va visitar 
aquest dimecres a la tarda el ba-
rri de Llefià. Iceta, acompanyat de 
l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor, 
van participar en una campanya 
dels socialistes badalonins amb 
motiu del Dia Internacional de 
l’Eradicació de la Pobresa. Una 
carpa va recollir aliments, que 
aniran destinats al Banc d’Ali-
ments, a canvi d’una xocolatada. 
Iceta també va aprofitar la seva 
visita a Badalona per passejar-se 
pel barri de Llefià i conversar amb 
els veïns sobre diverses qüestions 
que afecten la ciutat.

Núm. 630 Del 19/10 al 25/10/2018

Els darrers temporals han deixat 
al descobert el col·lector de Lle-
vant, davant del Natació. Aquests 

dies s’està protegint el col·lector 
amb blocs de pedra per formar un 
dic de defensa contra les onades.

les obres els vehicles podran apar-
car de nou al passeig, des de les 8h 
del vespre i fins a les 8 del matí de 
l’endemà, a la banda de mar. En total 
hi hauran unes 120 places d’aparca-
ment cada nit. L’aparcament estarà 
llest un cop els senyals estiguin 
preparats. D’aquesta manera, el pas-
seig ha estat sense cotxes des del 
juny passat, quan l’anterior govern 
va aplicar la seva pacificació. Durant 
aquests mesos, la proposta ha ge-
nerat polèmica, sobretot entre veïns 
i restauradors, però també parti-
daris, com ciclistes, persones que 
practiquen algun esport i vianants.

Iceta i Pastor durant la campanya d’aliments
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El govern de Badalona 
promet més “contundència” 
contra l’incivisme
El govern de Badalona vol fer de la 
lluita contra l’incivisme. L’alcalde, 
Àlex Pastor, ha anunciat que ara 
s’aplicarà amb més “contundència” 
l’ordenança de civisme, vigent des 
de 2008, ara fa 10 anys tal i com 
recordava fa dues setmanes el Diari 
de Badalona, per evitar conductes 
com l’abandonament de brossa al 
carrer, les pintades, el llançament 
de burilles al terra o els atacs al 
mobiliari urbà. En aquest sentit, 
Pastor assegura que el govern de 
Sabater era més permissiu, tot i 
que nega que des de la policia se 
li hagi traslladat que hi haguessin 
ordres expresses per no sancionar 
l’incivisme: “Hem tret les nostres 
conclusions a partir de dades i 
estadístiques”, admet. Durant els 
pròxims dies s’enviarà una carta 
a tots els veïns amb les sancions 
que suposen determinades actituds 
perquè tothom es doni per avisat: 

“S’han acabat els tocs d’atenció”, 
ha advertit l’alcalde.
L’ordenança de civisme estableix 
una sèrie de sancions segons la 
tipologia de la infracció, anant dels 
600 als 1.500 euros, depenent del 
grau de cada infracció. 

Albiol demana més mesures 
concretes contra l’incivisme
El líder popular, Xavier Garcia Albiol 
responia a l’alcalde Pastor. Segons 

Albiol, aquest anunci no va acom-
panyat de mesures concretes i re-
clama el retorn de la unitat Omega 
de la Guàrdia Urbana, primera me-
sura que va impulsar el govern de 
Sabater. Xavier Garcia Albiol també 
ha demanat que l’Ajuntament torni 
a col·locar planxes d’acer contra 
l’ocupació a les portes de diversos 
pisos de Badalona. Albiol ha pre-
sentat, durant els darrers dos dies, 
dos vídeos sobre les ocupacions.

MANIFESTACIÓ CONTRA LES LLISTES D’ESPERA 
AL CAP GRAN SOL

Els cementiris de Badalona, 
el Cementiri de Sant Pere i el 
Cementiri del Sant Crist, tenen 
aquests dies uns horaris espe-
cials amb motiu de la celebració 
de la Diada de Tots Sants. El Ce-
mentiri Nou, obre el diumenge 
28 d’octubre de 8 a 18 hores, i 
dijous 1 de novembre, de 8 a 19 

L’associació de veïns de Sant Joan 
de Llefià-Gran Sol va convocar, 
aquest dijous tarda, una manifes-
tació davant de l’ambulatori del 
barri. L’entitat ha denunciat que els 
pacients d’aquest CAP han d’es-
perar més de trenta dies d’espera 
per tal de visitar-se amb el seu 
metge de capçalera i fins a quatre 
mesos pels especialistes. Des de 
l’entitat s’ha assegurat que després 
de moltes reunions, amb el Servei 
Català de Salut, no s’ha aconseguit 

BREUS

HORARIS I TRANSPORT ESPECIAL ALS CEMENTIRIS PER 
TOTS SANTS

cap millora i per això s’ha decidit 
convocar aquesta manifestació, 
on també hi ha assistit diversos 
regidors de l’Ajuntament, en-
capçalats per l’alcalde Àlex Pastor.

hores. L’horari habitual d’ober-
tura d’aquest cementiri és els 
dies laborables de 8 a 18 hores i 
els dies festius de 8 a 14 hores. 
El Cementiri Vell, obre els dies, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 i 31 d’octubre, de 8 a 18 ho-
res, i el dia 1 de novembre, de 8 
a 19 hores. 
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Un contenidor cremat al barri de Sant Roc
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LA PRÈVIA 5a Jornada ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 21 d’octubre a les 12.30h

A casa toca assegurar victòries

SHAWN DAWSON

NICO LAPROVITTOLA

ALBERT VENTURA

SIMON BIRGANDER CONOR MORGAN

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

DELTECO GBC 
Entrenador: Sergio Valdeolmillos

A. CORBACHO

JORGE GUTIÉRREZ

GARRETT NEVELS

V. BOBROV B. SEKULIC

Laprovittola, en el primer partit a casa amb l’Andorra. / David Grau - CJB

La Penya torna a l’Olímpic amb ganes d’es-
borrar el regust amarg que va deixar el debut 
contra el Morabanc Andorra. A més, a casa 
toca assegurar victòries, sobretot si el con-
vidat és un rival directe en la lluita per cer-
tificar la permanència com més aviat millor.
El triomf contra el Manresa i els bons 30 mi-
nuts davant del Madrid són els fonaments 
sobre els quals l’equip ha de continuar 
creixent. L’assignatura pendent, mantenir 
la regularitat i no patir desconnexions com 
les de Madrid o el Nou Congost. A Manresa 
es va poder salvar el triomf “in extremis”, 
però davant dels blancs la desaparició final 
es va pagar amb un sever correctiu en el 
marcador. Malgrat tot, a Madrid, durant la 
primera mitja hora, l’equip va deixar bons 
detalls que mostren el camí a seguir. To-
carà, això sí, sobreposar-se a l’absència 
de Dakota Mathias, un cop confirmat que 
pateix un esquinç al turmell esquerre que 
el farà estar de baixa al voltant d’un mes i 
mig. La resta d’exteriors hauran de fer un 
pas endavant i, com ja va passar a Madrid, 
Neno Dimitrijevic també pot ajudar en la 
posició de dos. El jove base del planter, a 

més, ha començat el curs amb bones sen-
sacions i a Madrid va estar a l’altura davant 
dels problemes de faltes de Laprovittola, 
amb 15 punts (rècord personal a l’ACB) i 
15 de valoració. 
“El GBC necessita guanyar com sigui i això 
els fa encara més perillosos”, avisa Neno 
Dimitrijevic, conscient que la Penya no pot 
refiar-se malgrat que els bascos arribin 
com a cuers sense conèixer el triomf (0-4). 
Un missatge que també comparteix el tèc-
nic Carles Duran. “És cert que no han acon-
seguit cap victòria, però en diferents partits 
hi han estat molt a prop i si no fem bé les 
coses ens guanyaran”, apunta el tècnic 
verd-i-negre, que espera que el seu equip 
sigui “sòlid defensivament” i sobretot “més 
compacte en l’últim quart”. 
Amb nou tècnic, Sergio Valdeolmillos, els 
guipuscoans tenen com a referents l’escor-
ta nord-americà Garrett Nevels (15 punts 
de mitjana), el veterà pivot Blagota Se-
kulic (9,8 punts i 6,8 rebots) i l’aler-pivot 
ucraïnès Vyacheslav Bobrov (12,3 punts i 
4,5 rebots), que ve de jugar a la lliga li-
tuana.

Propera jornada

 San Pablo Burgos - C. Candelas Breogán
 Herbalife G. Canària  -  Morabanc Andorra
 BAXI Manresa -  Unicaja
 Divina Joventut  -  Delteco GBC
  Iberostar Tenerife  -  Movistar Est.
 Kirolbet Baskonia -  UCAM Múrcia
 Tecnyconta S.  - Montakit Fuenla  
 Monbus Obradoiro  - Real Madrid 
 València Basket - Barça Lassa

  Equip  G P

 1 Barça Lassa 4 0
 2  Real Madrid 4 0
 3 Kirolbet Baskonia 3 1
 4  Unicaja 3 1
 5  Iberostar Tenerife 3 1
 6  Morabanc Andorra 2 2
 7 BAXI Manresa 2 2
   8  València Basket 2 2
 9  Monbus Obradoiro 2 2
10     Tecnyconta Saragossa 2 2
 11     UCAM Múrcia 1 2
 12    Movistar Estudiantes 1 2
 13    C. Candelas Breogán 1 2
14  Divina Joventut 1 2
 15    Herbalife G. Canària                     1            3
 16    San Pablo Burgos                     1            3
17  Montakit Fuenla 1 3
 18    Delteco GBC           0          4

Classificació

Resultats darrera jornada

Morabanc Andorra  -  BAXI Manresa                 77-82

Barça Lassa - Tecnyconta S.                          99-55

C. Candelas Breogán - Movistar Est.      86-79

UCAM Múrcia- San Pablo Burgos 72-62

Real Madrid - Divina Joventut 92-69   

Monbus Obradoiro - València 78-81

Delteco GBC-  Iberostar Tenerife                   73-79

Montakit Fuenla   -  Kirolbet Baskonia  60-110

Unicaja  - Herbalife G. Canària  89-76

Marko Todorovic, davant del gegant Walter 
Tavares / ACB Photo - A. Villalba

Randolph (5), Campazzo (15), Tavares (4), 
Prepelic (9), Taylor (10) -cinc inicial-, Rudy 
Fernández (11), Felipe Reyes (8), Yusta (-), 
Pantzar (-), Carroll (13), Deck (15) i Kuzmic (2). 

El Divina Joventut no va saber aprofitar les 
baixes del Madrid, sense homes clau com 
Sergio Llull, Fabien Causeur o Gustavo 
Ayón, i va caure clarament al WiZink Cen-
ter. La Penya, com ja va passar a Manresa, 
va protagonitzar dos partits en un. En els 
primers 30 minuts va competir de tu a tu i 
va arribar al final del tercer quart amb op-
cions (65-60). I ho va fer, a més, malgrat 
els problemes de faltes de Laprovittola i la 
lesió de Dakota Mathias, que va haver de 
deixar el matx als sis minuts per una revin-
clada al turmell esquerre. El bon partit de 
Birgander (10 punts i 13 rebots), de Neno 
Dimitrijevic (15 punts i només 2 pèrdues) 
i la gran feina dels verd-i-negres en el re-
bot (40 per 33 del Madrid, amb 17 d’ofen-
sius) van ser algunes de les bones notícies 

69

DIVINA JOVENTUT 

Dawson (11), Morgan (2), Laprovittola (12), 
Mathias (-), Birgander (10) -cinc inicial-, Dimi-
trijevic (15), López-Arostegui (8), Todorovic (9), 
Nogués (2), Ventura (-) i Harangody (-). 

92

REAL MADRID

Un parcial de 25-3 espatlla el bon partit que estava fent l’equip

Desconnexió en el darrer quart

d’aquesta primera mitja hora de partit, on 
semblava que els de Carles Duran, tot i no 
tenir el dia en els triples (4/22), podien do-
nar la campanada. 
Tot se’n va anar en orris, però, en el darrer 
període, on la Penya va desaparèixer com-
pletament. La manca d’encert va començar 
a afectar també la tensió defensiva i el 
Madrid, a ritme de triples, amb Campazzo 
(15 punts), Deck (15) i Carroll (13) fent es-
tralls, va escombrar els verd-i-negres amb 
un parcial de 25-3. Del 65-60 es va passar 
a un insalvable 90-63, amb un Divina Jo-
ventut negat que va trigar 7 minuts a anotar 
el primer bàsquet en joc. Un mal epíleg en 
el debut de Luke Harangody, encara en evi-
dent període d’aclimatació: cap punt i 3 re-
bots en els prop de 12 minuts que va jugar.
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Temps de bressol
L’esquinç de turmell de Dakota Mathias ha es-
tat un cop dur per la Penya, que es queda sen-
se el shooter de l’equip pels propers 8 partits 
(incloent-hi el partit ajornat de la jornada 1). En 
les dues darreres temporades, el pressupost 
gastat en la configuració de la plantilla verd-i-
negra tenia un marge d’error per si hi havia cap 
contratemps, i amb la temporada ja encetada 
van arribar Jerome Jordan i Terry Smith (2016-
2017), i Maalik Wayns, Nico Laprovittola i De-
metrius Conger (2017-20018), amb aquest 
últim arribant de la mà d’accionistes.

Ara bé, aquest any s’ha confeccionat l’equip 
més ambiciós de l’últim lustre, i sembla no hi 
ha marge de maniobra per buscar un substitut 
temporal de Mathias. Aquesta serà una opor-
tunitat d’or per veure com evolucionen les pro-
meses de la pedrera: tot fa indicar, que Dimi-
trijevic ocuparà la posició d’escorta, i que serà 
Zagars qui doni descans a Laprovittola. També 
serà un bon moment perquè López-Arostegui 
assumeixi més pes creatiu, i perquè Ventura 
recuperi el nivell del final de curs passat... 
És temps de bressol!

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

BADALONA ÉS BÀSQUET

SUPERMANAGER

1- Díaz, Renfroe, Bassas.
2- Tomás, Brizuela, Mc Fadden,   
    Jaime.
3- Birgander, Tomic, Will Thomas,     
     Tavares
.

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA 
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES 

El guanyador de la temporada 
rebrà una pilota firmada pels 
jugadors de la Penya!

T’apuntes a la lliga?

LLIGA

Equip  del Diari Jornada 4 
1º  Gaelico gaeldidac ()  184,40
2º  SFDB virolas (Sant Fruitós de Bages)  184,00
3º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma)  180,40
............................................................................................................... 
28º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  142,60

Lliga (general)
1º  new skul diegoppp14 ()  566,80
2º  Winners! smarti (Badalona)  551,40
3º  Badalona💚💚💚💚 kharem (Badalona) 547,20
...............................................................................................................
26º DiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  494,00

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
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Birgander, a la pista del BAXI Manresa. / David Grau - CJB

Tot i la lesió i no fer gairebé pretemporada, el pivot ha començat molt bé el curs

No ha pogur fer gairebé pretempora-
da per culpa d’una inoportuna lesió a 
l’estiu, però Simon Birgander n’ha tin-
gut prou amb les tres primeres jorna-
des per demostrar que malgrat aquesta 
manca de rodatge enguany serà de nou 
un home fonamental per a la Penya. El 
suec ja ho va ser en el tram final del 
curs passat, quan va protagonitzar un 
espectacular esprint final que el va dur a 
la titularitat i va contribuir decisivament 
a la salvació de l’equip, i les seves da-
rreres actuacions, a Manresa i Madrid, 
confirmen que el pivot no ha perdut pas 
aquella inèrcia positiva per seguir fent 
passos endavant. 
Com tot l’equip Birgander no va estar 
del tot fi en el debut a l’Olímpic contra el 
Morabanc Andorra (8 punts i 2 rebots), 
però en el triomf contra el BAXI Manresa 
(13 punts i 8 rebots) i diumenge al camp 
del Madrid (10 punts i 13 rebots, el 
seu sostre rebotejador en la lliga ACB) 
va exhibir la seva millor versió. En 21 

Simon Birgander, 
una progressió que no s’atura

minuts de joc per partit, el pivot verd-i-
negre és el segon més valorat de l’equip 
(12 de mitjana), només superat per Nico 
Laprovittola (12,7), el seu millor aliat. 
Sens dubte, l’arribada del base argentí 
va suposar un abans i un després per a 
Birgander. Quan Laprovittola va aterrar 
a l’equip els números del suec van pu-
jar exponencialment i junts formen una 
societat perfecte en les accions de bloc 
i continuació. El base argentí, un assis-
tent de primera, li fa la vida molt més 
fàcil i Birgander no ho ha desaprofitat, a 
la vegada que poc a poc està guanyant 
solidesa sota els cèrcols i en la lluita pel 
rebot. 
La seva lesió a la pretemporada va ser 
un maldecap per a Carles Duran, però 
malgrat tot el suec està rendint gairebé 
des del primer dia, el que suposa una 
excel·lent notícia tenint en compte que 
Marko Todorovic també ha començat 
el curs amb problemes físics, en el seu 
cas a l’esquena. Evidentment Birgander 

encara té molt a millorar i encara comet 
molts pecats de joventut (aquest dimarts 
vinent, dia 23, tot just farà 21 anys), 
però partit a partit el suec confirma el 
bon ull del director esportiu Jordi Martí 
a l’hora de fer efectiu el seu fitxatge l’es-
tiu del 2017, quan era a la LEB Or amb 
el Clavijo sense excessiu protagonisme. 
Una aposta per tres anys —Birgander va 
signar fins al juny del 2020— que s’està 
revelant com tot un encert.

En els tres primers 
partits, en 21 minuts 
de mitjana, el pivot 
suec acredita 10,3 
punts, 7,7 rebots i 12 
de valoració

Dakota Mathias, 
entre cinc i sis
setmanes de baixa

Mathias, en el moment de la lesió. / Foto: ACB Photo-A. Villalba

La Penya no podrà comptar amb l’escorta 
nord-americà durant el pròxim mes i mig 
per culpa de la lesió que es va fer diumenge 
passat a la pista del Real Madrid. Les proves 
mèdiques realitzades aquesta setmana van 
determinar que el jugador té un esquinç al 
turmell esquerre de grau II-III que l’allunyarà 
de les pistes entre cinc i sis setmanes. Ma-

thias es va torçar el turmell al minut 6 del 
primer quart i ja no va poder tornar a la pista. 
Les primeres proves fetes a la capital de 
l’Estat el mateix diumenge van descartar una 
lesió òssia ni cap afectació al genoll, però la 
revinclada va ser forta i la Penya es queda 
sense un dels jugadors clau en el joc exte-
rior.
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Els gallecs no podran alinear l’exverd-i-negre Jerome Jordan

La Penya encetarà aquest diumenge vuit 
dies intensos on haurà d’afrontar tres 
compromisos a la Lliga Endesa. Des-

Dimecres, visita a Lugo per jugar el partit 
pendent de la primera jornada amb el Breogán 

prés de rebre el Delteco GBC a l’Olím-
pic, els verd-i-negres hauran de tornar a 
Lugo per disputar el partit de la primera 

Els verd-i-negres tornen dimecres al Pazo dos Deportes de Lugo. / Foto: @Penya1930

jornada que es va haver de suspendre 
per l’avaria en el marcador i el rellotge 
de possessió. El matx al Pazo Dos De-

portes es jugarà dimecres que ve, dia 
24 (20.30h), i els gallecs, tal i com va 
decretar el Jutge Únic de competició, 
han de fer-se càrrec de les despeses 
d’arbitratge i del nou desplaçament dels 
badalonins. 
El Cafés Candelas Breogán no podrà ali-
near els jugadors que no estaven inscrits 
aquell dia, com l’exverd-i-negre Jerome 
Jordan, fitxat per substituir el lesionat 
Henk Norel i que està tenint un paper 
clau. Malauradament la Penya tampoc 
no podrà comptar amb Dakota Mathias, 
que si hauria jugat aquell dia, per culpa 
de la lesió que es va fer diumenge pas-
sat a la pista del Madrid. El Breogán, a 
l’espera del que faci aquest cap de set-
mana a la pista del San Pablo Burgos, 
té el mateix balanç que la Penya: una 
victòria i dues derrotes. Després d’anar 
a Lugo, el Divina Joventut completarà la 
setmana al Palau Blaugrana per enfron-
tar-se al Barça Lassa, el diumenge 28 a 
les 12.30h. 
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LA PRÈVIA 9a Jornada. Estadi Rico Pérez. Diumenge, 21 d’octubre, 19 hores.

Propera parada, Alacant

HÉRCULES CF CF BADALONA
POSICIÓ 13è

4 Partits a fora G 1  E 2  P 1
Gols a fora Marcats 5 Rebuts 7

Entrenador Ramón María Calderé.

POSICIÓ 2on
4 Partits a casa G 2  E 0  P 2

Gols a casa Marcats 3  Rebuts 4
Entrenador Lluís Planagumà.

La jornada 9 del grup tercer de segona B es 
tancarà diumenge, a les 19 hores, amb un Hér-
cules – Badalona que, per a l’equip escapulat, 
es presenta com una oportunitat de recuperar 
les bones sensacions en un estadi, el Rico 
Pérez d’Alacant, on no té res a perdre. L’empat 
de diumenge passat davant el Lleida, a l’Estadi, 
després de jugar tota la segona part amb un 
jugador més, manté els dubtes en l’afició ba-
dalonina que, una setmana abans, ja havia patit 
un decebedor 4-0 a Olot. Toca, doncs, girar la 

truita i el rival de torn no és, precisament, dels 
més fàcils. L’Hércules va abandonar diumenge 
passat el lideratge, que tenia des de la jorna-
da 3, però continua sent, amb el Vila-real B, 
l’equip que més punts ha sumat fins ara.
Amb tot, el conjunt que entrena el català Lluís 
Planagumà no és, ni de bon tros, infal·lible a 
casa seva. De fet, ha perdut els dos últims par-
tits com a local davant d’equips, teòricament, 
inferiors, com són el Teruel (0-2) i l’Atlètic 
Llevant (0-1). Dos rivals que també ha rebut el 

Foto: Eloy Molina.

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

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó de’n Saisó

Badalona i davant dels quals ha sumat quatre 
punts. “L’Hércules està fet per quedar campió, 
però aquesta categoria és tan competitiva que 
el Teruel i l’Atlètic Llevant van ser capaços de 
guanyar-lo en el seu camp”, comentava Ramon 
Calderé al respecte després de l’entrenament 
d’aquest dimecres. “Vull que siguem l’equip 
que va guanyar a València i que va jugar una 
bona primera part contra el Lleida. Confio en la 
bona feina diària que estem fent, és el moment 
de fer-ho. Ara bé, hem de ser conscients que 

Irregularitat
És evident que les sensacions que ha trans-
mès el Badalona en aquest inici de tem-
porada no han estat bones. I no és menys 
cert que aquest és un equip que encara ha 
d’acabar de construir-se. En tot cas, el més 
preocupant, des del meu punt de vista, és la 
irregularitat que ha demostrat. No hem estat 
capaços de fer dos partits seguits iguals. A 
la lliga compta la regularitat i, de moment, 
aquest equip no en té. A més, el que va pas-
sar en la segona part del partit de diumenge 
passat genera dubtes: el Lleida ens va em-
patar amb un jugador menys, va ser supe-
rior a nosaltres i, fins i tot, ens va superar 
en la possessió de la pilota. El calendari no 
perdona, a partir d’ara caldrà fer aparèixer la 
millor versió i enterrar aquesta irregularitat.
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BADALONA  -  LLEIDA

Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Mo-
yano, Escudero; Carbó (Boniquet, 84’), Nana; 
Robert Simón (Moha, 73’), Santi Magallán, Giva 
(Iván Agudo, 65’); Chacopino.

Lleida: Pau Torres, Leto, Joan Oriol, Albístegui. 
César Soriano, Trilles, Artiles (Noel, 41’), Cala-
vera (Josimar, 76’), Pedro Martín, Juanto i Musa 
(Alpha, 65’).

Gols: 1-0, Albarrán (p) (38’); 1-1, Alpha (80’).

Àrbitre: Óscar Martínez Santos (Comitè gallec). 
T. G: Nana, Robert Simón i Noel. T.V: César So-
riano (2a groga 37’).

Públic: 769 espectacdors.

Classificació

Propera Jornada

 Badalona 1 - Lleida 1
 Vila-real B 3 -  Conquense 2
 Ontinyent 0  -  Barcelona B 3
 At. Balears 1 -  Olot 0
 València B 0 -  Hércules 0
 Teruel 0 - Ejea 0
 Ebro 1   -  Sabadell 3
 Espanyol B 3   -  Peralada 1
 At. Llevant 0 -  Castelló 0
 Cornellà 1 -  Alcoià 2

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

Resultats 8a Jornada

  Equip PTS GF GC

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

Trofeu Joan Saisó 
Al màxim golejador del CF Badalona 
en la lliga
• Amb 3 gols Natalio.
• Amb 2 gols Chacopino i Albarrán.
• Amb 1 gol, Iván Agudo i Santi    
    Magallán.
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anem al camp d’un dels grans favorits de la 
categoria”, deia també el tècnic de Vila-rodona.

Quinze de quinze 
en un tram que fa pujada (1-0)
El Seagull guanya l’AEM per la mínima a l’Estadi

Superar l’angúnia que va patir el 
Seagull a Pallejà serà difícil de supe-
rar però les ‘gavines’ també van ha-
ver de pencar en l’anterior jornada de 
lliga per sumar els tres punts a l’Es-
tadi davant l’AEM i acumular quinze 
punts de quinze possibles. 
El conjunt de Jordi Ferrón es va apo-
derar del max i de la possessió de la 
pilota i van aprofitar una errada en 
defensa de les lleidatanes per mar-
car l’únic gol del partit al minut 8, 
obra de Mar Torras. L’equip lleidatà 
va gaudir d’una ocasió molt clara 
per empatar el partit amb un pal de 
‘Pixu’.
A la segona part es va mantenir la 
mateixa tònica i, malgrat que ambdós 
equips van crear ocasions de perill, 
cap va aconseguir transformar-les en 
gol. “No les vam deixar tenir la pilota 

amb seguretat i van estar bé a nivell 
de pressió. Un partit igualat on es va 
endur la victòria per no perdonar els 
errors»” va afirmar l’entrenador de 
l’AEM Lleida en la conclusió. 
Per la seva banda, per les gavines 
“no van fer el millor partit fins ara”, 
segons conclou l’entrenador, Jordi 
Ferrón. El tècnic afirma que l’AEM 
va aconseguir fer una pressió bona, 
cosa que va impedir que la circulació 
de pilota del Seagull no fos tan fluida 
com en els partits anteriors. 
“Sabíem que seria difícil, però estic 
molt content per les cinc victòries. 
Crec que, una vegada més, ens 
falta definir els partits quan tenim 
ocasions”, assegura. En la propera 
jornada, el Seagull visitarà el Son 
Sardina, aquest diumenge a les 12h 
a les Illes Balears.Foto: A. Estébanez

El segon de Calderé s’afegirà al cos tècnic de l’Atlètico de Kolkata

El principal ajudant de Ramon María Calderé, 
l’home que, segons l’entrenador escpulat, ha 
calmat el seu temperament i que és la seva 
mà dreta, Marc Cabestany, ha deixat el CF 
Badalona aquesta setmana. Una irrenunciable 
oferta de la Superlliga de L’Índia en té la culpa. 
Cabestany que, a més de conduir la preparació 

Marc Cabestany marxa 
a la primera divisió de L’Índia

física, feia tasques de coaching, s’integrarà a 
partir de la setmana vinent en el cos tècnic de 
l’ATK, l’equip conegut fins ara com a Atlètico 
Kolkata, que entrena l’anglès Ashley Wes-
twood. “He estat molt bé aquests tres mesos 
a Badalona, però la setmana passada em va 
sorgir una oportunitat que, en dos dies, va cul-

Foto: Eloy Molina

Foto: E.M.

La junta directiva del CF Badalona ha 
convocat els seus socis per a l’Assem-
blea General Ordinària el pròxim dimarts 
30 d’octubre, a les 19.30 hores en segona 
convocatòria. L’acte se celebrarà al Rafael 
Hoteles (Avinguda de Navarra, 6-8) i tindrà 
com a principal punt de l’ordre del dia l’in-
forme sobre la situació del club respecte 
a l’Ajuntament de la ciutat, així com l’in-
forme sobre la situació del procés de con-
versió de l’entitat escapulada en Societat 
Anònima Esportiva. En aquesta assemblea 
també se sotmetrà a aprovació la liquida-
ció de l’exercici econòmic de la temporada 
passada i el pressupost de la present.

El Badalona 
celebrarà 
l’Assemblea 
Ordinària el 30 
d’octubre

minar en una negociació molt interessant per 
a mi, esportivament i econòmicament”, mani-
festava Cabestany després del seu últim entre-
nament a l’Estadi, dimecres passat. Després de 
rescindir el seu contracte amb el Badalona, el 
tècnic s’ha compromès per sis mesos amb el 
seu nou club. “Per Sant Jordi ja hauré acabat. 
Continuar? No sé què passarà. Pel que m’han 
explicat, a L’Índia el futbol està començant a 
créixer. Jo intentaré aprofitar l’oportunitat”.
Per la seva banda, Ramon Maria Calderé en 
ser preguntat per la marxa de Marc Cabes-
tany, es va desfer en elogis, una vegada més. 
“Quan vaig arribar, vaig posar com a condició 
sine qua non que ell també vingués. És, per 
tant, una pèrdua important per a mi, profes-
sionalment i humanament. Entenc que accepti 
aquesta oferta perquè és una gran oportunitat 
de créixer professionalment. Vull agrair-li que 
m’hagi acompanyat, a Olot i aquí, i li desitjo 
sort i èxits. Tant de bo ben aviat ens puguem 
retrobar. En tot cas, estic segur que ben aviat 
serà un gran entrenador”.
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“Sempre ens etiqueten negativament...
estudiarem les imatges i prendrem mesures”
El Young Talent, implicat en una baralla a Sant Pol de Mar

Lamentable i vergonyós. No té cap 
altra valoració. El Young Talent va 
protagonitzar diumenge passat a 
Sant Pol de Mar una baralla da-
vant l’equip local. 
“Al final de l’enfrontament van ex-
pulsar un jugador del nostre equip 
i un aficionat de la grada el va in-
crepar i agredir quan marxava cap 
a vestidors. En aquest moment es 
va començar a escenificar tota la 
baralla”, relata l’entrenador del 
conjunt de Sant Roc, Ricardo Pa-
rra, al Diari de Badalona. 
Unes imatges que no corresponen 
amb allò que ha de representar 
l’esport i que, malauradament, té 
el públic present al Municipal im-
plicat en les imatges. “El delegat 
federatiu que hi havia al camp va 
agafar nota d’aquest fet que va 
provocar les agressions”, afegeix 
Parra.
L’acta del matx recull diverses 

les decisions oportunes”, relata 
Parra.

Apercebuts de tancament
D’altra banda, les incidències 
negatives a Sant Pol, i que im-
pliquen el Young Talent, no són 
les primeres que es produeixen, 
i el club ja ha rebut anteriorment 
un avís de tancament per part de 
la Federació Catalana de Futbol. 
“Segur que ens tanquen el camp”, 
relata Parra. 
A l’espera de la decisió de sanció 
per part del Comitè, el club badalo-
ní ha publicat un comunicat on con-
demna qualsevol actuació violenta i 
es posa a disposició de la FCF per 
facilitar qualsevol ajut. El club tin-
drà notificació federativa de la san-
ció aviat i ja ha sol·licitat una reunió 
amb el Comitè Ètic federatiu arran 
d’uns fets que mai abans havien tin-
gut aquest desenllaç tan trist.

Foto:  arxiu

incidències i detall de l’actitud de 
la grada i jugadors. “Un jugador 
suplent vestit amb l’equipació 
del Young Talent s’ha encarat de 
forma agressiva i ha escridas-
sat a una persona situada en la 
zona de la banqueta local...sense 

arribar a més”. Les observacions 
també recullen l’actitud per part 
de la grada: “Abans de finalitzar el 
partit, tres homes amb cerveses a 
la mà comencen a insultar a dos 
jugadors del Young Talent i l’en-
frontament ha començat quan han 

entrat aficionats al terreny de joc”. 
Davant aquests fets, un jugador 
del Young Talent va anar a l’hospi-
tal. “Sempre som els dolents de la 
pel·lícula. Estem al focus i ens eti-
queten negativament. Estudiarem 
el cas detingudament i prendrem 
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Victòria a Divisió d’Honor i Primera Divisió

Aquest diumenge 21 d’octubre, 
25 caiaquistes competiran al Por-
tacull, una de les sessions de la 
lliga social que el Club de Pesca 
Caiac Catalunya organitza arreu 
del litoral català, especialment en 
les instal·lacions portuàries i que 
ha escollit el Port de Badalona per 
duu a terme el concurs de pesca 

El Portacull se 
celebra al Port de 
Badalona

oberta a unes dues milles, en la 
què el màxim de captures per 
espècies és de cinc unitats. Els 
resultats obtinguts en aquesta 
jornada se sumaran als de proves 
efectuades anteriorment en d’al-
tres punts i a la que properament 
se celebrarà al Delta de l’Ebre el 
18 de novembre.

Foto: Club Tennis Taula Badalona

Sosmatic i Titus, 
salvats per la campana

Els dos primers equips del 
Club Tennis Taula Badalona, 
el Sosmatic i el Titus, han 
protagonitzat una marcada 
pels dobles. Ambdós equips 
han necessitat arribar al setè 
punt, després de saldar els 
individuals amb empat a 3 
al marcador general. Tant a 
Divisió d’Honor com a Pri-
mera Divisió, les parelles 
badalonines han mostrat una 
gran compenetració i no han 
donat opcions ni al Peñaskal 
Bilbao (4-3) ni a l’Olot (4-3). 
Per la seva banda, el Char-
lotte’s, el flamant equip de 
Tercera Divisió, va demostrar 
ser un ferm candidat derro-
tant al Vilablareix per un clar 
6-0.
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Maristes i Badalonès treuen el cap; ‘Invictus’ 
Minguella; Círcol B i Cultural lideren la Segona
Cop de realitat del Joventut Femení: dues derrotes seguides trenquen la dinàmica

Foto: M.E

Foto: Arxiu

Veure els equips badalonins  
a la part alta de la taula fa 
patxoca. Maristes Ademar 
s’alça a la part alta de Copa 
després de batallar en un 
intens duel a La Plana da-
vant el Sant Cugat (92-90). 
L’average de punts situa els 
de Lluís García en tercera 
posició al grup 1. Dos es-
glaons per sota es troba el 
Badalonés Fruits Secs Cor-
bera. Els de Xavi Riera també 
van haver de suar al mateix 
escenari contra el Bàsquet 
Sitges (79-75). Per la seva 
part, l’encert del Tortosa 
en els tirs de dos punts i la 
baixa puntuació badalonina, 
va condemnar el Círcol Ca-
tòlic a terres tarragonines 
(78-57) i tanca les darreres 
posicions de la classificació 

en un inici molt igualat. 
A Primera Catalana, la Min-
guella segueix un ritme ver-
tiginós i és colíder del grup 
2 amb Claret i Sant Adrià 
B. Els de David Martin van 
esmicolar el Tona al darrer 
quart amb 23 punts (64-41) 
i aquest diumenge a Cabrera 
buscaran mantenir la bona 
línia. Círcol B i Cultural tam-
bé acumulen les mateixes 
xifres a Segona amb tres de 
tres.
A Primera femenina, el Jo-
ventut ha tastat la cara amar-
ga de la competició amb un 
inici de 3-0. Les de Toni Ma-
drid han patit dues desfetes 
en tres dies davant Nou Es-
plugues i Balaguer. Així ma-
teix, la Minguella no aixeca  
el cap (0-5). 
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S’obre el termini d’inscripció als infants 
que vulguin pujar a la Cavalcada de Reis
48 nens i nenes acompanyaran a Ses Majestats els Reis d’Orient

El pròxim divendres 26 d’octubre s’obre el 
termini de presentació de sol·licituds per 
a tots aquells nens i nenes que vulguin 
participar a la Cavalcada de Reis de 2019 
i que podran anar a dalt de les carrosses 
per acompanyar a Ses Majestats els Reis 
d’Orient pel seu pas per Badalona. En 
aquest sorteig públic poden participar-hi 
tots els nens i nenes de Badalona que el 
dia 5 de gener de 2019 tinguin entre 8 i 14 
anys. Entre els afortunats, es dividiran en 
dos grups; els12 infants de 8 i 9 anys que 
aniran a dalt de les carrosses dels Reis, i 
per una altra banda, els 36 nens i nenes 
de 10 a 14 anys, que aniran a dalt de les 
carrosses dolces per llençar caramels al 

públic assistent. Per presentar la sol·lici-
tud cal omplir el formulari que apareixerà 
al web de l’Ajuntament, www.badalona.cat, 
a partir de les 10 del matí del divendres 26 
d’octubre, i es podrà enviar fins al dijous 
15 de novembre a les 10h. També es pot 
fer la petició forma presencial al Departa-
ment d’Atenció al Ciutadà, situat a l’edifici 
El Viver. D’altra banda, el  dilluns 19 de 
novembre es farà públic al mateix portal 
web, les dues llistes definitives dels in-
fants amb un número assignat per realitzar 
el sorteig, que se celebrarà el dijous 22 de 
novembre, a les 17.30h, a la sala de prem-
sa d’El Viver, on podrà assistir tothom que 
ho desitgi.

visitants podran gaudir d’una important 
diversitat de comerç i productes i altres 
activitats com la presència del grup ba-
daloní Àries Ferrus, un grup de recreació 
històrica que presentarà les seves armes 
i faran alguna exhibició. A més, els orga-
nitzadors celebrarà el vintè aniversari de la 
Festa Medieval en 2019.

La plaça de Pompeu Fabra serà escenari 
aquest cap de setmana, 20 i 21 d’octubre, 
de la primera edició del Mercat Medieval 
de Tardor, organitzada per escalfar mo-
tors la Festa Medieval de Badalona que se 
celebrarà en diversos indrets de la ciutat 
els dies 6, 7, 12, 13 i 14 d’abril de 2019. 
En aquest primer mercat medieval, els 

Badalona retorna 
a l’Edat Mitjana
Amb un mercat medieval

La fira es podrà visitar els dies 27 i 28 d’octubre

Després del gran èxit de les darreres edi-
cions, la Nau 3 de l’Escorxador tornarà a 
acollir la Fira de Playmobil, que enguany 

Les peces de Playmobil 
aterren de nou a l’Escorxador

celebra la tercera edició de la mà de l’em-
presa Clickclack.
Una peculiar exposició on es mostraran 

diversos diorames realitzats amb peces 
de Playmobil, entre les quals una dedica-
da a la ciutat de Badalona. A més, també 

s’oferirà un concurs de diorames, sorteig, 
tallers per a grans i petits, cercaclick i, 
com no, els més fanàtics de Playmobil 
podran adquirir peces úniques.
Les portes s’obriran a les 10 del matí del 
dissabte i diumenge, 27 i 28 d’octubre, i 
es podrà visitar fins a les 2 del migdia. A 
la tarda, l’horari del dissabte serà de 17 a 
20h, mentre que el diumenge la fira ro-
mandrà oberta de 16 a 19h. Pel que  fa a 
l’entrada té un preu de 2,5 euros, excepte 
als menors de 12 anys que podran gaudir 
gratuïtament de l’exposició. Destacar que 
amb els fons recaptats es realitzarà una 
donació a benefici de la Fundació TDAH 
Badalona, per millorar Destacar que amb 
els fons recaptats es realitzarà una do-
nació a benefici de la Fundació TDAH 
Badalona, per millorar aliments no peri-
bles que aniran íntegrament al Banc d’Ali-
ments Amics Gorg-Mar. En les darreres 
edicions hem vist interpretat el pont del 
Petroli i el festival romà Magna Celebra-
tio, com ens sorprendran enguany?
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La sisena Fira de Joves Creadors 
Connect’Art ja té data i nova ubicació
Se celebrarà l’1 de desembre i es traslladarà al passeig Marítim

S’apropa la Fira de Joves Creadors de 
Badalona, més coneguda com a Con-
nect’Art i que enguany arriba a la sisena 
edició. Per aquest motiu, s’ha obert la 
convocatòria de participació per als 
joves d’entre 14 i 35 anys amb un per-
fil que integri la capacitat creativa, la 
inquietud i la motivació per innovar i 
transformar el seu entorn; ja que la fira 
té com a objectiu convertir la ciutat en 
un espai de trobada creatiu on es faci-
lita als més joves l’oportunitat de poder 

donar a conèixer, exposar, promocionar 
i intercanviar experiències a través dels 
seus projectes i la seva obra. Les sol·li-
cituds per participar-hi es podran pre-
sentar fins a l’11 de novembre al correu 
firajovescreadorsbdn@gmail.com, ad-
juntant la documentació que es demana 
a les bases. Enguany el Connect’Art se 
celebrarà l’11 de desembre i es tras-
lladarà al passeig Marítim, coincidint 
amb la inauguració de la campanya de 
Nadal.

xerrades com l’adoctrinament, la tas-
ca voluntària de les entitats d’animals 
de companyia. A la tarda, de 17 a 20h, 
s’oferiran tallers i animació infantil, una 
masterclass de zumba, entre altres sor-
preses. A més, cap a les 12 i a les 19h 
es realitzarà una desfilada de gossos en 
adopció. La fira finalitzarà a les 20h amb 
un concurs caní.

La Fira d’Adopció i Conscienciació Ani-
mal de Lloreda arriba aquest diumenge 
21 d’octubre a la tercera edició i es por-
tarà a terme a la plaça de la Segona Re-
pública. Una iniciativa, organitzada per 
l’entitat veïnal del barri, que començarà 
a les 9 del matí amb paradetes i una xo-
colatada per als més matiners. Tot seguit, 
entre les 11 i les 14h, s’oferiran diverses 

Torna la fira d’adopció 
d’animals a Lloreda
Serà aquest diumenge 21 d’octubre

La Jugatecambiental 
ofereix activitats al torrent de la Font
Ofereix alternatives culturals com mediambientals

Amb l’arribada de la tardor i enmig de les 
lluites veïnals per millorar l’espai del torrent 
de la Font i del Turó de l’Enric, l’Associació 
de Lleure Gripau Blau i l’Associació Juvenil 
Demasiats, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Badalona, ll’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i altres entitats dels barris de la 
Morera i Bufalà, organitzen des del passat 7 
d’octubre fins al 25 de novembre diverses ac-
tivitats culturals i medioambientals prop de la 
bòbila i sota el ventall de la Jugatecambiental. 
Amb l’objectiu de donar a conèixer el valor 
mediambiental de l’espai, cada diumenge 
d’11.30 a 13.30 s’oferiran activitats lúdiques 
que permetran la interacció familiar. La pròxi-
ma activitat programada tindrà cita aquest 
diumenge, 21 d’octubre, on s’oferirà un taller 
d’anellament d’ocells, com així també la crea-
ció d’un herbari. De cara el pròxim 28 d’octu-
bre, la castanyada serà la protagonista amb 
titelles amb fulles i imants amb castanyes per 
a la canalla. El mes de novembre començarà, 
el dia 4, amb la creació de bossetes aromà-
tiques; mentre que un eco-mural i activitats 

de salut ambiental seran les propostes pel 
diumenge 11 de novembre.
La iniciativa més destacada arribarà el dia 18 
amb la festa del parc amb un taller de Dj, pas-
sejada pel turó de l’Enric, una guia d’empre-

mtes de la natura i la construcció d’animals 
de paper.
La Jugatecambiental finalitzarà amb una 
eco-gimacana que convidarà a tots els mem-
bres de la família a participar durant el matí 

Foto: AV Bufalà

del 25 de novembre.
A les activitats programades no és necessari 
fer inscripció prèvia, però cal presentar-se al 
mòdul instal·lat per tal d’apuntar-s’hi el ma-
teix diumenge.



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 39Redacció - redaccio@diaridebadalona.comENTRETENIMENT38

Horòscop

 Àries (21/3 al 20/4)
Certa tensió amb els altres per la teva manera de gestio-
nar les coses del dia a dia. Et demanen una implicació 
més profunda i tu prefereixes ser més expeditiu.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Els assumptes laborals passen per una etapa de clara 
transformació i pots haver de desplaçar-te per poder tre-
ballar o fins i tot canviar de lloc de residència.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Les activitats relaxants t’ajudaran a regular l’estrès. Si 
ets competitiu, preferiràs l’esport per cremar l’excés 
d’energia. Tot col·laborarà en el teu descans.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Les relacions afectives i les amistats es poden veure be-
neïdes pel bon enteniment i el retrobament, però compte 
amb la tensió provocada per assumptes materials.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Pots sentir-te encallat en un tema que has de tancar i 
afecta a més persones. Cercaràs altres vies per solucio-
nar-ho a fi d’evitar que afecti la teva economia.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Reps una empenta de la parella o d’un soci col·labo-
rador que t’ajuda a tirar endavant. Aprens que és bo 
practicar l’evasió i inicies un canvi de paradigma mental.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Dins teu hi ha una necessitat d’harmonia, d’aproxima-
ció als altres i de resultar més afectuós, però, per ara et 
mostres prudent i una mica distant per protegir-te.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Per assolir objectius, especialment els de tipus profes-
sional, hauràs de fer alguns canvis d’arrel. Veus el futur 
amb una bona, i necessària, dosi de realisme.

  Bessons (21/5 al 21/6)
El camí més fàcil s’està complicant i toca esperar una 
mica per poder gestionar- lo correctament. Es fa ne-
cessària la paciència i una visió realista de les coses.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Els teus pensaments poden veure’s modificats pels teus 
sentiments. Potser estàs acostumat a ser més analític i 
ara et sorprèn que et deixis portar pel que sents.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Et sents preparat i protegit per les teves conviccions i 
manera d’enfrontar l’existència. Pensa abans de pronun-
ciar certes paraules, evitaràs ferir sensibilitats.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Renoves interessos i entren a la teva vida noves mane-
res de veure la vida. Possibles filosofies o pautes que 
t’ajuden i complementen el teu camí d’aprenentatge.
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Sudoku
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