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El govern del socialista
Àlex Pastor aprova els
pressupostos sense cap
vot en contra
El Pressupost 2019 ha passat la revàlida definitiva després d’aprovar-se, sense cap vot
en contra, al Ple Ordinari d’aquest mes de
gener. Tots els grups municipals han valorat
positivament, la voluntat de diàleg del govern
dirigit pel socialista Àlex Pastor.
Els grups municipals de l’anterior govern han
votat de forma favorable, destacant la introducció de les seves propostes, per les quals
caldrà realitzar modificacions pressupostàries que s’hauran de portar al Ple del mes

de febrer. D’aquesta manera, ERC-AvancemMES i Guanyem Badalona en Común han
mantingut el seu vot, mentre que IC-V-EUiA
ha modificat el seu posició respecte al mes
anterior, d’abstenció a vot favorable
PDCat i Ciutadans han mantingut la seva
abstenció, tal com ja van votar al mes de
desembre en la seva aprovació inicial.
Qui també ha modificat el sentit del seu vot
ha estat el Partit Popular, malgrat reclamar la
tornada de la patrulla Omega i la instal·lació

d’una nova comissaria de la Guàrdia Urbana a Sant Roc, elements que no han rebut
l’acceptació del govern. El portaveu del grup
municipal Juan Fernández ha justificat la
seva abstenció reconeixent que el govern

s’ha compromès a continuar dialogant per
introduir millores en matèria de seguretat,
i per tractar-se del pressupost amb el qual
haurà de treballar el govern resultant de les
eleccions de maig.

ELS ACORDS DE IC-V-EUiA i ERC-Avancem MES AMB EL GOVERN PER DONAR SUPORT ALS PRESSUPOSTOS
El govern municipal ha arribat a un acord
amb els grups municipals d’IC-V-EUiA,
i ERC-Avancem MES, que garanteix el
seu suport al Pressupost 2019, el qual
es sotmetrà a votació en el Ple d’aquests
dimarts. El president del grup municipal
del PSC i alcalde Badalona Âlex Pastor ha
signat els documents que així ho acredita,
primer amb el president del grup municipal d’IC-V-EUiA, Àlex Mañas, i posteriorment amb el president del grup municipal
d’ERC-Avancem MES, Francesc Ribot. Els
acords establerts inclouen tot un seguit de
punts, tots ells d’un marcat caràcter social.
Acords amb IC-V-EUiA
1.- El mes de febrer el ple municipal aprovarà una modificació pressupostària que
inclogui:
• 300 mil euros per a una nova convocatòria de microcrèdits per al foment de l’emprenedoria i l’ocupació.
• La consignació de la contractació per
reobrir el servei Badalona Eficient amb
quatre persones amb els perfils tècnics
adients.
• Una partida de 400 mil euros per posar
en marxa una campanya d’ajuts a la rehabi-

litació i la millora de les instal·lacions elèctriques d’habitatges i comunitats de propietaris.
• 2 milions d’euros per la instal·lació de la
carpa provisional del mercat municipal Torner.
2.- L’execució immediata de les obres de reparació de la carpa del mercat Maignon previstes pel govern anterior.
3.- La convocatòria durant el mes de febrer de
la comissió d’estudi per la remunicipalització
dels serveis públics externalitzats.
4.- La incorporació abans del 28 de febrer de
24 noves persones als serveis socials municipals.
5.- Durant el mes de febrer i donada la incompatibilitat entre el planejament urbanístic i els
serveis necessaris per a la nova seu de la brigada de parcs i jardins, el Govern municipal
disposarà d’un emplaçament alternatiu per tal
de poder executar la inversió prevista i acordada per aquesta nova instal·lació.
6.- La convocatòria de la Comissió de seguiment de la reforma de la platja dels Pescadors
per informar de l’estat i el calendari previst
d’aquesta inversió.
7- La posada en marxa de la licitació per a la
descontaminació de la platja de la Marina un
cop estiguin els permisos definitius del servei
de Costes del Govern central.

Acords amb ERC-Avancem MES
Drets Socials
• Nova convocatòria d’ajuts a lloguer a famílies vulnerables: 100.000 euros.
• Convocatòria ajuts de lloguer a entitats tutelats d’habitatge: 50.000 euros.
• Contracte de servei de reparacions de manteniment a domicilis de persones de col·lectius amb vulnerabilitat social: 60.000 euros.
• Remodelació i millora de les instal·lacions
elèctriques d’habitatges vulnerables de la ciutat i comunitats de propietaris per tal de millora l’eficiència energètica: 400.000 euros.

Atenció diverses capacitats
• Transport esporàdic adaptat (Consell Comarcal) Dos viatges més, al mes, pels usuaris:
30.000 euros.
• Nova partida per senyalitzar els mercats i
altres espais públics, per a persones amb discapacitats sensorials (TEA): 10.000 euros.
• Subvencions per a colònies/vacances per
a persones amb diferents capacitats i dependència: 82.000 euros.
• Adaptar semàfors per a invidents: 98.000
euros.
Territori
• Garantir actuació al carrer de Fluvià:
200.000 euros.
• Enderrocament de l’antic edifici de la Mob-

ba: 400.000 euros.
• Instal·lació de llambordes commemoratives dels bombardejos franquistes a Badalona durant la Guerra Civil de 1936-1939:
10.000 euros.
• Garantir la partida de 100.000 euros al
Museu de Badalona per escultura alcalde
Xifré.
• Garantir obres accessibilitat Escola
de Música/Centre Cívic Dalt de la Vila:
150.000 euros.
Benestar Animal
• Increment partida per esterilització de
gats i construcció d’un espai de transició
per a gats ferals: 20.000 euros.
• Màquina per a seqüenciar l’ADN i/o
anàlisi per a fer el cens genètic dels gossos: 10.000 euros.
Salut
• Cursos de formació, en cap de setmana,
adreçats a les cuidadores i treballadores de
la llar: 100.000 euros.
• Confecció del Diagnòstic destinat a possibilitar que Badalona s’afegeixi a la xarxa
de ciutats amigues de la gent gran (OMS):
50.000 euros.
Educació
• Garantir projecte executiu d’una nova
escola bressol al Districte 1: 50.000 euros.
• Projecte pilot menjador a secundària:
subvenció per oferir segon torn a les escoles per a joves de 12-14 anys més un
programa per adquirir coneixements de
nutrició i habilitats per cuinar vinculat
al Servei de Garantia Alimentària que cal
crear aquest 2019 (actualment en procés
de redacció amb suport de la Diputació
mitjançant la cooperativa Suara): 100.000.
euros.
• Augment dotació Consorci Badalona
Sud per mantenir i ampliar el projecte Educació 360, d’aliances entre escoles i institucions de prestigi: 80.000 euros.
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Badalona disposarà de nou mobiliari
urbà i elements de senyalització
Badalona disposarà, en un termini màxim
de 30 dies, de nou mobiliari urbà i elements de senyalització, després de la
signatura dels nous contractes realitzada
aquest matí per l’alcalde Àlex Pastor.
Aquests nous elements s’instal·laran
arreu de la ciutat, en zones que avui dia
no disposen de mobiliari, o substituint
aquells elements en mal estat que són
irrecuperables total de quatre empreses
han resultat guanyadores del concurs
públic, amb un import d’adjudicació de
134.080,30€.
Els nous contractes inclouen l’adquisició
per part de l’Ajuntament de:
– 167 bancs de diferents models
– 347 papereres de diferents models
– 10 fonts i 30 aixetes per renovació

Alumnes de Badalona commemoren
el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau
Alumnes de cinquè de primària
commemoren aquest dimecres el
Dia Escolar de la No-Violència, amb
una trobada que tindrà lloc a la sala
d’agredir de l’IES Eugeni d’Ors.
Aquest acte està organitzat pel Centre
de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, i pel Servei d’Educació de
l”Ajuntament de Badalona. Els alumnes de les escoles Joan Llongueras,
Lola Anglada, López Torrejon, Miguel
Hernández i Ventós Mir, presentaran
el Manifest i els Cartells de la Pau,
un recull d’idees gràfiques realitzades
pels alumnes d’aquestes escoles que
tenen com a eix vertebrador la pau,
per la convivència, l’amistat, la responsabilitat, la solidaritat, la coopera-

ció, o l’atenció a la diversitat.
El Consell dels Infants presentarà
el programa “WHY” de defensa
dels infants que pateixen les conseqüències de la guerra arreu del
món. Després de la lectura del
Manifest i els Cartells de la Pau,
hi haurà l’actuació de Rah-mon
Roma, amb l’espectacle Històries
i cançons per la Pau, un recull de
contes, músiques i cançons per la
no-violència arreu del món. L’acte
finalitzarà al migdia amb el cant del
Swing per la Pau.
La commemoració d’aquesta jornada coincideix amb el 71è aniversari
de la mort de Mohandas Karamchand Gandhi, el pensador i líder
de la independència de l’Índia.

– 329 pilones de diferents models
– 50 plaques de nom de carrer, 50 pictogrames i altres elements auxiliars de
senyalització
– 40 trams de baranes de dos metres
– 10 aparcaments de bicicletes
– 2 cistelles de basquet de carrer
– 1 taula de ping-pong de carrer
El regidor de l’àrea d’Espais Públics i
Mobilitat, Ruben Guijarro, ha valorat
positivament l’adquisició d’aquest nou
mobiliari “permet transformar els espais
comuns de la nostra ciutat, millorar-los
i adequar-los per tal d’afavorir i fer més
amable l’ús de la via pública per part dels
veïns i veïnes”. Guijarro assenyala “la importància de fer-ne un ús responsable per
afavorir el seu manteniment”

Pablo Casado
visita Badalon
el dia que Albiol
deixa l’escó al
Parlament
El president del Partit Popular,
Pablo Casado, visita Badalona per
presentar les seves propostes quant
a polítiques per combatre l’ocupació d’habitatges, en companyia del
cap de llista del seu partit per les
eleccions municipals, Xavier Garcia
Albiol. Aquesta visita coincideix
amb el dia en el qual l’exalcalde ha
abandonat el seu escó al Parlament
de Catalunya per centrar-se en la
campanya electoral, en la que la
lluita contra les ocupacions il·legals és un dels seus principals cavalls de batalla.
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La Fundació Horitzó cedeix
una antiga residència a Roca i Pi
Aquest dilluns ha tingut lloc l’acte en el
que s’ha oficialitzat la donació per part
de la Fundació Horitzó d’una antiga residència de la 3a edat a la Fundació Roca
i Pi, primer pas del projecte “Llar Horitzó – Fundació Roca i Pi”. En aquest acte
han participat, Llorenç Caballeria, president del Patronat de la Fundació Privada
Horitzó, i Jaume Aymar, president del
Patronat de la Fundació Privada Llegat
Roca i Pi. La Fundació Roca i Pi com a
nova responsable de la titularitat d’aquest
edifici situat al carrer Santa Madrona 4748 de Badalona, posarà al servei de la
ciutat i del Barcelonès Nord un nou projecte d’habitatge compartit per a persones
grans -majors de 60 anys- amb capacitat
i voluntat de compartir casa amb altres
persones que, com elles, es trobin en una

situació de vulnerabilitat econòmica. El
projecte, desenvolupat per la Fundació
Roca i Pi juntament amb Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Llars Compartides i la Fundació Amorós Garriga, té
per objectiu fer de l’envelliment actiu dels
seus usuaris una possibilitat de millora
de la pròpia qualitat de vida.
La rehabilitació de l’edifici se centrarà en
convertir aquest antic equipament residencial en un nou equipament alternatiu,
modern, funcional i accessible que albergarà “Llar Horitzó – Fundació Roca i Pi”
; amb una finalitat molt clara de millorar
la qualitat de vida de les persones grans
que no volen envellir en soledat, permetent-les participar activament en un projecte de cohabitatge.

A punt l’operació
fred en cas
de baixes
temperatures

Detingut un
home per
conduir sense
disposar de
permís i saltar-se
un control

L’Ajuntament de Badalona té preparada l’activació de l’operació
fred, davant la possibilitat de
viure episodis de baixes temperatures, per tal d’oferir aixopluc a
les persones sense sostre davant
d’una possible situació d’emergència.
Quan la temperatura arribi a valors
inferiors a un grau centígrad, des
de Serveis Socials i amb la col·laboració d’entitats com la Fundació
Roca i Pí, Folre, Càritas, o Creu
Roja, activaran la coordinació

La Guàrdia Urbana va detenir al conductor d’un turisme després de no atendre les
indicacions dels agents, quan aquests realitzaven un control policial al barri de Sant
Roc. El vehicle va fugir conduint de forma
perillosa per a la resta dels usuaris de la
via pública, incident una persecució que va
finalitzar al barri de La Mina de Sant Adrià
de Besos.
Els ocupants d’aquest turisme van entrar a
una finca. El conductor va poder ser identificat pels agents, verificant que no disposava de permís de conduir, per la qual cosa
va ser detingut

entre els diferents departaments
afectats per tal d’oferir tots els recursos humans i materials que la
situació requereixi, amb el suport
dels serveis d’emergències.
En aquest sentit, l’Ajuntament
també posa en marxa el programa “Ajuda’ns a ajudar” per tal que
la ciutadania es posi en contacte
amb la Guàrdia Urbana, telèfon
93 483 20 01, en cas de trobar
persones sense sostre al carrer
durant aquests episodis d’onada
de fred.
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El mag Reynold Alexander, cap de cartell del 19è
Fesitval Internacional de Màgia - Li Chang
El Festival Internacional de Màgia de Badalona - Memorial Li-Chang, un dels màxims
referents entre els festivals de màgia d’Espanya, celebra enguany la seva dinovena
edició amb una programació que inclou
propostes innovadores i arriscades a càrrec
de mags i artistes locals i internacionals.
Entre els espectacles, destacar ‘Embrossa’t
de la companyia Addaura Teatre, una obra
familiar nominada als premis Max 2018
com a millor espectacle per a tots els públics. L’espectacle, que es podrà gaudir el
17 de febrer, a les 18h, al Teatre Principal, es basa en la poesia de Joan Brossa,
combinant màgia, dansa, titelles, ombres
i projeccions en una experiència única i
diferent. Pel que fa a les propostes innovadores, destacar l’arriscant i impressionant
número d’atrapar amb la boca una bala disparada amb un arma de foc real que realitzarà l’il·lusionista Reynold Alexander en el
marc de la Gala Internacional del Festival,
que tindrà lloc entre el 22 i 24 de febrer al
Teatre Zorrilla. També comptarà amb l’artista xinesa Huang Zheng, l’artista gallec
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Elefantes, Els Catarres, Love of Lesbian
i Joan Dausà actuen pel Casal dels Infants

Toni Cachadiña
La menció honorífica d’aquest any s’atorga
a Toni Cachadiña Salamanca, aficionat a
l’il·lusionisme des de fa més de 60 anys. El
Festival vol reconèixer així l’important tasca
realitzada per aquelles persones anònimes
que han dedicat i contribuït al món de la màgia en el seu temps d’oci.

Dani Polo, el duet còmic Los Taps i el mag
Néstor Hato.

el showmag Gerard Borrell i el mag Pere
Rafart.

Yolanda Ramos
Un any més, el 9 de febrer, a les 21h, el
Teatre Principal serà escenari de la Gala
Màgia i Humor amb l’actiu Yolanda Ramos,

Premi Jove Li-Chang
El guanyador de la primera edició del Premi
Jove Li-Chang, Álvaro Cortés, participarà
en la Gala Solidària.

3a Trobada de Mags Catalans
El Festival Internacional de Màgia també
ofereix la possibilitat de participar en diverses activitats organitzades en diferents
punts de la ciutat amb l’objectiu d’omplir de
màgia els seus carrers i poder arribar a tots
els barris. En aquest sentit, el centre comercial Màgic Badalona acollirà, el 2 de febrer, a
les 12h, la 3a Trobada de Mags de Catalunya
amb la presència d’Andrew i el bagul màgic.
Biblioteques i centres cívics
També la màgia arribarà a les biblioteques i
als centres cívics amb tallers per a nens de
6 a 12 anys, el taller de formació de màgia i
il·lusionisme per a mestres i educadors.
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Foto: Casal dels Infants

La segona edició del concert ‘Veus per la
igualtat d’oportunitat dels joves’ a favor del
Casal dels Infants va omplir el passat dimecres, 30 de gener, la sala Razzmatazz de
Barcelona amb les actuacions d’Elefantes,
Els Catarres, Love of Lesbian i Joan Dausà.
Amb més de 1.800 entrades venudes, es
va assolir recaptar 30.000 euros que es
destinaran a l’acompanyament de més
de 1.700 joves que participen en l’entitat.
Aquests nois i noies van ser altres grans
protagonistes del concert, ja que dos d’ells,
concretament Trimon Choudhury i Asia El
Mghyly, van ser els presentadors de la nit.
Així mateix, entre les actuacions es van
projectar vídeos amb el testimoni de diversos joves que participen en el Casal dels
Infants.

Per la seva part, la directora general de
l’associació, Rosa Balaguer, destaca que
el concert vol anar més enllà de recaptar
recursos i reivindicar que qualsevol jove
pugui construir la seva vida en igualtat
d’oportunitats i condicions. “Ens preocupa
especialment la manca d’inversió pública
en els joves desfavorits. Si no els acompanyem en la seva transició cap a l’adultesa, el seu risc d’exclusió social augmenta”,
afegeix Balaguer.
L’any 2018 el Casal dels Infants va atendre
a més de 220 joves de 16 a 21 anys a través
dels seus casals, un servei que dona accés
a activitats lúdiques i educatives i fomenta
l’autonomia i la participació activa. Pel que
fa als joves sense habitatge ni xarxa de suport, es van acompanyar a 50 nois i noies.

Cap de setmana de teatre al Círcol
amb Toc Toc i El Llibre de la Selva
Aquest cap de setmana, 2 i 3 de febrer,
l’escenari del Círcol acollirà dues actuacions teatrals per a tots els públics. Pel
que fa al dissabte, a les 9 del vespre, es
podrà gaudir de la comèdia ‘Toc Toc’ del
francès Laurent Baffie i interpretada pel
Grup del Centre Recreatiu i Cultural de
Montgat. Aquest espectacle està format per
sis personatges, cadascun amb el seu particular Trastorn Obsessiu Compulsiu, més
conegut com a Toc, que coincideixen a la
consulta d’un psiquiatre. Una eminència,
l’únic per ajudar-los a resoldre els seus
problemes. Però quan el psiquiatre arriba
tard a la consulta, ells mateixos hauran
d’analitzar els seus respectius trastorns i
ajudar-se mútuament en una divertida terà-

Foto: Teatre Gaudí

pia de grup.
Diumenge, dia 3, serà el torn del teatre
infantil amb ‘El Llibre de la Selva’ de Rudyard Kipling i interpretat per la companyia
barcelonina, Magatzem d’Ars. En Mowgli
és un nen que s’ha criat a la seva en companyia dels llops i altres animals salvatges.
Quan eh Shere Kan, el tigre més malvat de
la jungla, s’assabenta de la seva presència, es proposa matar-lo, però la pantera
negra, Bagheera, decideix protegir-lo fins
que apareix Baloo, un ós que s’enfronta a
la pantera. Mowgli haurà de decidir entre la
selva o el poble humà. Les entrades per als
dos espectacles es poden aconseguir una
hora abans de la funció al mateix Círcol o
al web www.elcircol.cat.

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica
Especialistes en el sector del transport i vehicles
C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com
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Nico Laprovittola meravella l’Olímpic
amb 40 punts i entra en la història

LA PRÈVIA 19a Jornada ACB. Poliesportiu d’Andorra, dissabte 2 de febrer a les 20.30h

Trencar l’estadística negativa al Principat

DIVINA JOVENTUT

88

HERBALIFE GRAN CANARIA

75

MORABANC ANDORRA

DIVINA JOVENTUT

Entrenador: Ibon Navarro

Entrenador: Carles Duran

Dawson (11), Laprovittola (40), Todorovic (6),
Ventura (3), Harangody (11) ‑cinc inicial‑, Dimitrijevic (6), Busquets (-), Morgan (3), Delía
(4), Nogués (-) i Mathias (4).

Albert Oliver (11), Eulis Báez (8), Pasecniks (6),
Rabaseda (-), Strawberry (2) ‑cinc inicial‑, Clevin
Hannah (6), Eriksson (6), Vene (10), Balvin (9) i
Kim Tillie (9).

ANDREW ALBICY

NICO LAPROVITTOLA

40 punts (27 a la segona part), 7/10 en
tirs de dos, 7/10 triples, 3 assistències,
1 tap i 34 de valoració en 28 minuts a
pista. Nico Laprovittola va posar dempeus l’Olímpic, que el va acomiadar entre
crits d’MVP, en l’onzena victòria del Divina Joventut a la lliga. El Gran Canària va
sucumbir davant del recital de l’argentí,
que va fer història establint el quart millor
registre anotador d’un jugador verd-i-negre a la lliga, rere Randy White (47 punts
contra l’Estudiantes l’any 1995), Jordi
Villacampa (44 a Osca el curs 1986/87)
i Joe Meriweather (43 contra el Caja Canarias la temporada 1987/88). “Des que
vaig arribar han confiat en mi i creuen en

la meva manera de jugar; estic molt agraït
a la Penya i a Badalona”, va dir només
acabar el partit. I és que a Badalona
Laprovittola ha trobat la felicitat i l’hàbitat
ideal per explotar com a jugador. I amb
ell la Penya ha sortit del pou per tornar
a somiar.
Tot i l’exhibició de l’argentí, però, va tocar
remar per tombar un Gran Canària que
va manar fins al inici del segon temps
(36-42). Aleshores la Penya va tancar el
rebot, va començar a córrer, amb Dawson
i Harangody d’executors, i va clavar un
parcial de 20-3 (56-45) que va ser clau.
Hi va haver reacció visitant (68-66), però
Laprovittola la va dinamitar.

DYLAN ENNIS

REGGIE UPSHAW

MOUSSA DIAGNE

94-92
73-78
71-80
67-77
88-75
89-79
72-63
94-83
98-96

Propera jornada
-

Neno Dimitrijevic, defensat per Rafa Luz. / David Grau - CJB

del retorn dels andorrans a l’ACB, el 2014, la
Penya no ha estat capaç de guanyar al pavelló
andorrà, on encadena quatre derrotes seguides en els darrers quatre anys. L’última, la del
curs passat (88-81), curiosament en el partit
de debut de Carles Duran a la banqueta verd-inegra. Des d’aleshores, però, la situació ha fet
un gir radical i ara la Penya torna al Principat
amb l’autoestima pels núvols. A més, compClassificació

Resultats darrera jornada
València Basket - San Pablo Burgos
Delteco GBC- Tecnyconta Saragossa
C. Candelas Breogán - BAXI Manresa
UCAM Múrcia- Morabanc And.
Divina Joventut - Herbalife G. Canària
Real Madrid- Montakit Fuenla
Kirolbet Baskonia - M. Obradoiro
Barça Lassa - Unicaja
Movistar Estudiantes - Iberostar T.

XABI LÓPEZ AROSTEGUI

LUKE HARANGODY MARKO TODOROVIC

El Divina Joventut afrontarà aquest dissabte
(20.30h) un repte força complicat a la pista
d’un Morabanc Andorra a l’alça, que acumula tres victòries consecutives i que aspira a
enfilar-se a les posicions de “play-off”. Els
badalonins també estan en dinàmica positiva
(cinc triomfs en els darrers sis partits) i intentaran trencar les estadístiques en una pista
que darrerament no els és gens favorable. Des

Tecnyconta S.
Iberostar Tenerife
Montakit Fuenla
Morabanc Andorra
Monbus Obradoiro
Herbalife G. Canària
San Pablo Burgos
Unicaja
BAXI Manresa

ALBERT VENTURA

DAVID WALKER

C. Candelas Breogán
Barça Lassa
Movistar Est.
Divina Joventut
UCAM Múrcia
Kirolbet Baskonia
Delteco GBC		
Real Madrid
València Basket

		 Equip

G

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

16
14
13
12
11
11
11
10
9
9
7
7
6
6
6
6
5
3

2
4
5
6
7
7
7
8
9
9
11
11
12
12
12
12
13
15

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

tarà amb el suport d’un bon gruix d’aficionats,
que es desplaçaran amb autocar per animar
l’equip.
El Morabanc, que enguany ha encetat una
nova etapa amb Ibon Navarro a la banqueta,
va començar el curs amb molta empenta. Va
guanyar la Lliga Catalana, on va eliminar la
Penya (83-75) en semifinals i va escombrar el
Barça en la final (94-76), i poc després va assaltar l’Olímpic (65-75) en l’estrena de l’ACB.
Posteriorment, però, no ha acabat de trobar la
regularitat necessària a la lliga, amb un balanç
de 9-9. Els últims triomfs, però, han rellançat
un equip ple de talent, amb jugadors com

SUPERMANAGER

Dylan Ennis, Andrew Albicy, David Walker o
els exverd-i-negres Jelinek i Shurna. A més,
els andorrans, que a l’Eurocup ja es troben a
quarts de final, s’acaben de reforçar amb un
altre vell conegut, el pivot Jerome Jordan.
Shawn Dawson, 10 dies de baixa
L’aler va lesionar-se al genoll dret contra el
Gran Canària, quan va patir una forta caiguda
en el tram final del matx. Pateix un esquinç de
grau II-III i els serveis mèdics han determinat
que haurà d’estar 10 dies sota un tractament
conservador i de fisioteràpia. La seva evolució
determinarà l’abast real de la lesió.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari

Jornada 18
246,40
1- Corey Fisher, Laprovittola, Llull. 1º Benvinguts a l’Infern Lemita Lemita (Badalona)
2º Free
teixi (Badalona)
242,80
2- Shields, Beiran, Jaime
3º
Penya
1930
kharem
(Badalona)
242,60
Fernández, Brizuela.
....................................................................................................................
3- Huskic, Todorovic, Dubjlevic,
32ºDiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona) 221,20
Iverson.
El guanyador de la temporada
rebrà una pilota firmada pels
jugadors de la Penya!
LLIGA

Lliga (general)
1º LeBron
belito32 (Badalona)
3.024,80
2º YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma) 2.885,00
3º Santako
Xevo (Badalona)
2.840,00
.....................................................................................................................
45ºDiarideBadalona
DiarideBadalona
2.597,60

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona
elvermut45@gmail.com

El capità Albert Ventura
renova fins al juny del 2022
El capità Albert Ventura, que acabava contracte a final de temporada, ha renovat amb
la Penya fins al 2022. “Sóc de la Penya i
sóc de Badalona, així que estic molt content”, va dir el capità en la presentació de
l’acord aquest dijous, on va assenyalar
que ara el seu objectiu és aixecar un títol: “Un dels meus somnis de petit era
jugar a la Penya; després, ser capità; i ara
el meu gran desig seria guanyar un títol
a Badalona”. “Aquest és el meu club, on
he estat sempre, i vull seguir creixent amb
la Penya”, va afegir Ventura, que va defensar el paper clau dels jugadors de casa:
“Som gent molt implicada amb el club i
lluitem cada dia per defensar-lo. Intentem

El recital de l’argentí va ser estratosfèric. / David Grau - CJB

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

La Penya treballa des de l’ombra

Ventura, amb Morales. / D. Grau - CJB

transmetre els valors que ens han inculcat
des de petits”. La idea del club és apostar
fort per poder mantenir tots els joves valors que té ara a l’equip i un dels següents
reptes serà renovar Birgander, que acaba
contracte el juny del 2020.

Aquesta setmana s’ha fet oficial la
renovació d’Albert Ventura per les
pròximes tres temporades. El mateix va passar a principi de curs amb
Xabi López-Arostegui. I el mateix va
passar el curs passat amb Joel Parra, Pep Busquets i Pol Molins que
van signar fins el 2023 el primer i
el 2021 els altres dos. El següent
en poder segellar la renovació és
Simon Birgander. En el món professional i global actual un jugador
del planter de la Penya també és el

suec. Ja no ha de ser només els de
Badalona com Ventura, o els de Bilbao com Juanan Morales. Qualsevol que és format al planter és de la
casa. I si a tot això si suma que una
estrella com Laprovittola acaba sent
feliç a la Penya perquè li ha apostat
realment per ell el resultat només
pot ser l’èxit que està tenint el Joventut. La pilota entrarà o no però
esportivament les coses s’estan fent
excel·lents.
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El Badalona fitxa Achille Emana
per sortir del pou

LA PRÈVIA 23a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 3 de febrer. 17 hores.

Un partit per patir

Giva marxa
per motius
personals

“Per la seva categoria i experiència, ha de ser
molt important per a l’equip”, diu Juanjo Garcia

CF BADALONA

CORNELLÀ

POSICIÓ 15è
10 Partits a casa G 3 E 3 P 4
Gols a casa Marcats 11 Rebuts 10
Entrenador Juanjo García.

POSICIÓ 2on
11 Partits a fora G 3 E 7 P 1
Gols a casa Marcats 11 Rebuts 8
Entrenador Xavier Calm.

Partit molt important, aquest diumenge
a la tarda, a l’Estadi. El Badalona se la
juga davant el Cornellà, que és el segon
classificat i es troba en un gran moment.
Als escapulats no els val cap altre resultat que no sigui la victòria per escapar de
les últimes posicions de la taula. L’empat
a zero de diumenge passat a Terol, en el
debut de Juanjo García a la banqueta, ha
tallat l’hemorràgia provocada per les tres

ensopegades seguides en els tres primers partits de l’any. Ara toca guanyar per
no caure més avall de la quinzena posició, que és l’última que salva la categoria.
Al davant hi haurà un senyor equip, que
fora de casa només ha caigut una vegada:
al Miniestadi, el 17 novembre. Aquesta
és, a més, la seva darrera derrota. De fet,
en les nou últimes jornades de lliga, el
Cornellà ha guanyat set cops i ha empatat

TERUEL - BADALONA

Classificació

0

0

Teruel: Valera, De la Mata, Aspas, Cabetas,
Durán, Bikoro, Pablo Gallego (Pelaez, 55′), Iñaki, Hamza (Llorente, 76′), Leira (Becerra, 55′) i
Franco.
Badalona: Morales; Albarrán, Robusté, Moyano, Valentín; Nana; Robert Simón (Escudero,
89′), Iván Agudo, Boniquet (Marc Carbó, 65′);
Natalio (Moha, 79′) i Chacopino.
Àrbitre: David Cambronero González (Comitè
de Castella-La Manxa). T.G.: Boniquet, Chacopino i Marc Carbó, del Badalona. De la Mata, Franco, Bikoro, Durán, Llorente i Iñaki, del Teruel.

Propera Jornada
Badalona
València B
Ejea
Peralada
Sabadell
Olot
Lleida
Alcoià
Castelló
Hércules

-

Cornellà
At. Llevant
Ontinyent
Barcelona B
At. Balears
Conquense
Teruel
Vila-real B
Espanyol B
Ebro

		Equip

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

42
39
39
38
38
35
30
29
29

34
30
34
33
20
29
21
31
25

21
17
24
24
15
18
19
27
32

10. Ebro
11. Ejea

28
27

18
20

20
24

12. At. Llevant
13. Alcoià
14. Peralada
15. Badalona
16. Conquense
17. Ontinyent
18. Castelló
19. València B
20. Teruel

26
25
24
23
23
23
22
21
20

23
16
22
18
19
16
17
28
15

23
22
25
23
27
25
19
33
31

Vila-real B
Cornellà
At. Balears
Lleida
Hércules
Barcelona B
Olot
Espanyol B
Sabadell

Resultats Jornada 22
Teruel 0
Vila-real B 0
Barcelona B 5
Conquense 1
Cornellà 3
Ebro 0
Espanyol B 1
At. Balears 4
At. Llevant 1
Ontinyent 0

-

Badalona 0
Castelló 0
Sabadell 1
Peralada 0
València B 1
Lleida 0
Hércules 2
Ejea 1
Olot 0
Alcoià 0

Foto: Eloy Molina.

dos, mentre el Badalona aconseguia tan
sols una victòria, dos empats i perdia els
altres sis partits. Dues dinàmiques ben
diferents, doncs, que diumenge es veuran les cares. “Són un equip molt intens
i molt competitiu, com ho demostren les
dades”, comenta Juanjo Garcia sobre el
rival de diumenge. “Hem d’aprofitar que
juguem a casa i mirar de sorprendre’ls
fent coses diferents. El partit no tindrà
res a veure amb el que vam jugar a Terol,
intentarem competir bé”, afegeix.

Contra l’estadística, el Badalona oposarà
una necessitat, encara més gran que la
del seu rival, de sumar els tres punts.
Hi ha, a més, el precedent del partit de
la primera volta, que els escapulats van
estar a punt de guanyar al Municipal
de Cornellà i va acabar en empat a un.
Per altra banda, Juanjo Garcia no podrà
comptar encara amb els lesionats Albert
Estellés i Santi Magallán, mentre que la
participació d’Achille Emana és una incògnita.

En les darreres hores del mercat d’hivern
el Badalona ha estat protagonista d’un
dels fitxatges més sonats a segona B: el
del migcampista camerunès Achille Emana. El jugador, que s’entrena des d’avui,
divendres, amb els seus nous companys,
arriba procedent del Gerena, de la tercera
divisió andalusa, on no ha debutat. Emana
es va incorporar a aquest equip l’octubre
passat, acabat de sortir d’una lesió de turmell, amb la intenció d’agafar ritme de joc,
i no ha desaprofitat l’oportunitat de jugar a
segona B que li ha presentat el Badalona.
“És un tros de jugador que, per la seva categoria i la seva experiència, ha de ser molt
important per a l’equip”, considera Juanjo
Garcia, l’entrenador escapulat. “És important que arribi en un bon estat de forma”,
afegeix.
La Pantera, com és conegutEmana, ha estat internacional 42 vegades pel seu país
i ha jugat a França, amb el Tolosa, i a Es-

panya, amb el Betis. El flamant fitxatge del
CF Badalona ha jugat també a l’Al Hilal de
l’Aràbia Saudita, l’Al-Ahli i Al-Wasl, dels

Foto: Eloy Molina.

El Badalona i Givanildo Pulgas, Giva, han decidit suspendre fins al final d’aquesta temporada
el contracte que els uneix fins al 30 de juny
de 2020. El brasiler ha demanat sortir del club
per motius personals. Giva, el fitxatge estrella
d’aquest estiu en el Badalona, ha ofert un rendiment molt per sota del que s’esperava d’ell en
els set mesos que ha vestit de blau escapulat:
ha participat en 15 partits (14 de lliga i un de
copa) i no ha marcat cap gol. La seva sortida
deixa lliure una fitxa de jugador més gran de 23
anys i permet el fitxatge d’Achille Emana.
També han sortit del club escapulat els sub23 Aly Coulibaly, per anar al Calahorra, del
grup segon de segona B, Isaac Padilla i Sergi
Garcia. Els dos últims jugaran a tercera divisió:
Padilla, a la Fundació Esportiva Grama i Garcia, al Sant Andreu.

C.E. SEAGULL

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Un equip ‘top’
que segueix restant jornades (2-0)
El Seagull guanya el Mallorca Toppotball a Alcúdia

El racó d’en Saisó
Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

Punt insuficient
El Badalona va sumar a Teruel un punt
del tot insuficient. És veritat que, de
moment, li serveix per sortir del descens directe, però la situació continua
sent molt complicada. Hi ha una dada
demolidora: en el 2019 el Badalona encara no ha marcat cap gol. Així és molt
dificil puntuar perquè, de moment, la capacitat de reacció després d’encaixar és
nul·la. Aquest diumenge visita l’Estadi el
Cornella, el segon classificat. Serà una
autèntica prova de foc en aquesta nova
etapa de Juanjo Garcia. No fa falta saber
molt de futbol per veure quin es el problema del Badalona aquesta temporada:

Emirats Àrabs, al Cruz Azul i l’Atlante, de
Mèxic, al Nàstic de Tarragona i al Mumbai
City, de l’Índia.

El Badalona i el
brasiler suspenen
el contracte que els
uneix fins al 2020

falta gol. I sense gols no hi ha punts.
Encara hi ha temps, pero no massa. Cal
prendre decisions i encertar, no queda
un altre.

Trofeu Joan Saisó
Al màxim golejador del
CF Badalona en la lliga
• Amb 4 gols Natalio.
• Amb 3 gols Chacopino, Iván Agudo
(1 de penal) i Albarrán (3 de penal).
• Amb 2 gols Robert Simón.
• Amb 1 gol Iván Agudo, Santi Magallán i Aly.
Foto: X. Garcia
Foto: M. Expósito

El Seagull segueix sumant victòries i
restant jornades perquè el campionat
de Lliga i la classificació per al play-off
sigui una realitat com més aviat millor.
En aquesta ocasió, les ‘gavines’ de Jordi Ferrón van vèncer al camp del cuer
però també van veure com el Zaragoza
va emportar-se els tres punts al camp
de l’AEM Lleida (1-2) i el pols per la
primera posició es manté entre badalonines i aragoneses al grup 3 de Segona
Divisió.
Tot i això, el matx a Alcúdia davant
Toppfotball va costar més de l’esperat.
La superioritat aclaparadora del partit
de la primera volta, on el Seagull va
dominar totes les facetes del joc, les
‘gavines’ no van fer tanta gala del seu
aspecte ofensiu davant un rival sense canvis a la banqueta, tal com va
ocòrrer al partit disputat a la primera

volta, i ocupant la darrera plaça de la
classificació.
El guió del partit sí que es va desenvolupar tal com es podia preveure, on
el rival va estar tancat al darrere tota
l’estona i el Seagull arribava a porteria
sense dificultats.
El tècnic badaloní qualifica el matx de
“partit molt controlat” per les seves i
excusa la falta de més gols en la manca
d’encert de l’equip als metres finals.
Tot i les sensacions agredolces que
podria deixar aquest marcador, Ferrón assegura sentir-se “molt content
per l’actitud de l’equip i les ganes que
han demostrat” i recalca que han pogut
mantenir la porteria a zero, “que també
és important”.
Aquest diumenge a les 12h les ‘gavines’ tenen la visita a l’Estadi del Pallejà,
rival assequible per tornar a guanyar. .
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El Mataró torna a guanyar la Llefià
i el YT cau davant el Molletense

Segona derrota consecutiva
de les Dracs Girls en la lliga nacional

A Tercera, Pere Gol i Lloreda agafe aire i s’allunyen del descens

La jornada va finalitzar amb un 70-0 a favor de Valencia Firebats

El Mataró, líder del grup 2 de Segona Catalana, juga en una altra lliga. Ningú li fa
ombra i pràcticament és un equip construït
per jugar a Primera Catalana.
En la jornada anterior, la Unificació Llefià
disputava el seu primer partit de l’any a
casa i era una bona oportunitat per seguir
aspirant a l’ascens. Tot i això, els jugadors
de Jordi Souto van caure en un matx disputat (1-3). Jimmy va igualar el partit al
minut 31 però els mataronins van trencar
l’equilibri en la represa i sentenciar-ho a
favor seu en el temps afegit. Amb aquesta
derrota, la ‘Llefi’ s’allunya a 13 punts de la
segona posició. Per la seva banda, el Young
Talent encara es troba a l’UCI després de
caure a Mollet versus el Molletense (1-0).
La salvació es troba ara a 3 punts de distància. Demà dissabte, la Llefià visita el Nou
Sardenya per enfrontar-se a un Europa B en
alça i Badalona Sud rep la visita d’un Pubi-

L’equip femení dels Badalona Dracs va patir una dura derrota en el seu segon partit
de la LNFA Femenina. Després de caure en
el seu debut en el camp dels Pioners, en
aquesta ocasió va tornar a ensopegar en la
seva visita als Valencia Firebats, qui les va
derrotar per un clar 70-0. Les valencianes,
tot i ser debutants aquest any en la competició, van demostrar la seva gran qualitat, en
part gràcies a l’aportació de jugadores amb
experiència en altres equips, amb la internacional i ex-jugadora d’Alicante Sharks,
Ana Leal, autora de 24 punts en total i un
veritable malson per a la defensa negre i
plata. La trobada va quedar sentenciada ben
aviat, ja que el primer quart va finalitzar amb
un 24-0 favorable a Firebats. El desgast del
viatje i fet de jugar la setmana passada
davant les Pioners, va influir també en el
rendiment de les Dracs, que no van poder
superar el mal inici del partit i van acabar

Foto: M. Expósito.

lla Casas en idèntica situació que els homes
de Ricardo Parra.
Un esglaó per sota, a Tercera Catalana, tant
Pere Gol com Lloreda s’oxigenen i amplien
distància amb el descens. Els verd-i-blancs

van guanyar per la mínima a Mataró contra
un combatiu Pla d’en Boet (1-2) i el Lloreda va golejar l’Atlètic Masnou. La possible
posició de descens a Quarta ja es troba a
quatre i onze punts, respectivament.

BÀSQUET COMARCAL

A Quarta Catalana, el Pere Gol va guanyar el
Palau-solità i Plegamans (1-3), el Bufalàva
perdre davant el Veterans (0-1) i l’Àguila
contra el Baró de Viver B a Can Cabanyes
(2-5).

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Lluís Pintor: “No tenim cap pressió. L’objectiu és
aconseguir la salvació i, si s’assoleix, és un èxit”

encaixant la segona derrota consecutiva de
la temporada, davant unes Firebats que se
situen líders de la classificació amb dos
triomfs, a l’espera del debut de les vigents
campiones, Barberà Rookies, que encara no
han disputat cap partit enguany.

Foto: Dracs

Jornada apoteòsica del Tennis Taula
a les lligues estatals
El Sosmatic viu el partit de l’any amb victòria davant el Torrelavega (4-3)

L’entrenador del CB Sant Josep té un repte majúscul però amb el suport de la directiva
Lluís Pintor té davant seu un repte il·lusionant a la vegada que de dificultat superior.
El primer equip del Coalci Sant Josep es va
descomposar a finals d’any després de produir-se la destitució de Sergi Vives a la banqueta parroquial. El fulminant cessament va
tenir una conseqüència immediata: una part
dels jugadors van marxar. Dídac Cala, Francesc Pascal, Aly o Raimon Carrasco van
abandonar el club.
En aquest context, Lluís Pintor va tornar
al Sant Josep, on té experiència durant 9
temporades en les categories inferiors, per
agafar les regnes del primer equip. “Aquesta idea de confiar en els jugadors de la casa
m’atrau, més que una filosofia de buscar
jugadors veterans d’un altre lloc”, afirma
Pintor. Amb aquesta idea molt definida, ha
reforçat l’equip amb jugadors joves i alguns
amb passat parroquial: Joan Clapés, procedent del Lima Horta de Primera Catala-

na, Carlos Lorente, del Vedruna de Copa, i
Enric Curto, del Santa Coloma B de Segona
Catalana. A aquests tres reforços, cal afegir
la continuïtat de Jordi Costa, Luis González,
Seth Goodman i Zachary Turcotte.
D’altra banda, Pintor, qui debuta a Lliga EBA
com a entrenador, ha donat l’oportunitat de
fer el salt al primer equip a alguns jugadors
del Júnior A i B o vinculats del Montgat:
Alejandro Catalán, Quique Serra, Raúl Tomás, Pol Barbecho, Alex Aguado o Gerard
Comas, en són alguns.
“Fer un equip nou al mes de gener és molt
difícil. Per qüestions federatives, només podem arribar a 15 places. La idea és que els
júniors puguin debutar i ser jugadors del
primer equip el curs vinent”.
“No tinc cap pressió. L’objectiu és intentar
mantenir la categoria com es pugui. La situació és la que és. Si ens mantenim, és un
èxit. La directiva ja m’ha transmès aquesta

viscuda cal destacar que el partit va quedar
empatat a 15 jocs.

Foto: Antonio Álvarez

Foto: CB Sant Josep.

tranquil·litat i s’agraeix. Hi ha d’haver una
lògica de realisme”, afegeix. Ara mateix,
amb 11 jornades encara per disputar, els
badalonins són sisens a la taula, amb 7

victòries i 8 derrotes. La promoció de permanència es troba a un triomf de distància i
aquest diumenge visiten la pista del Castelldefels, rival directa a la classificació.

Cadet
D’altra banda, l’equip cadet no va tenir la
jornada esperada en la Lliga Catalana. Els
joves, la gran majoria encara en edat sub15 i debutants en la categoria, es van desplaçar fins a Vilafranca del Penedès per a
enfrontar-se a Reus Imperials i Granollers
Fenix. ELs nois i les noies dirigits per Ignasi
Heras van caure en el primer partit davant
els del Baix Camp pel marcador de 6-40,
mentre que tampoc van poder fer gaire davant els del Vallès Oriental en la següent
trobada, encaixant una altra derrota per un
clar 0-49.

Espectacular la jornada viscuda el passat
cap de setmana a Badalona on el primer
equip del club rebia a Torrelavega, un equip
de la part baixa de la taula, però reforçat en
el mercat d’hivern amb el qual suposa que
és el millor jugador de la lliga, l’indi Kumar,
que fa tres temporades ja va jugar la lliga
espanyola de Divisió d’Honor sense cedir
cap partit. Per tant, s’espera que aquesta

segona volta els càntabres guanyin molts
partits i es puguin salvar. Els blaus, conscients del que hi havia en joc, van alinear a
la tripleta titular. El partit es va obrir amb els
dos partits més desigualats (1-1) i en el tercer punt en joc, Pere Navarro va salvar els
mobles remuntant un 0-2 d’Andrés Pérez en
el que seria la primera clau del partit. Adrià
Fernàndez va plantar cara a Kumar i Martí

Pèlachs va estar a punt de donar la sorpresa
amb Andrés Pérez (9-11 al cinquè), però el
partit va anar als dobles, com era previsible.
La parella local, molt consolidada, va haver de suar de valent per endur-se el partit
amb cinc jocs als avantatges, inclòs un 18 a
20. Victòria després de quatre hores i quart
d’encontre que fa mantenir la tranquilitat
al Sosmatic. Com a mostra de la igualtat

Les noies derroten a les lideresses
Nova jornada maratoniana per al primer
equip femení amb quatre partits en un sol
dia. Les del Tariq van repetir pràcticament
el partit d’anada amb el Vilablareix amb dos
partits calcats de Marina Bueno i les boles
amb solvència per les blaves (3-0). Victòria
contundent contra l’equip andorrà dels Valls
de Nord (6-0) i derrota novament contra el
Ripollet en un partit on s’haguessin pogut
forçar els dobles amb una mica més d’encert.
Però la sorpresa es va donar en el segon
partit de la jornada, contra l’equip líder del
moment, el Sabadell. L’alineació va fer que
Lis Pardo evités a la millor jugadora sabadellenca i permetia a les badalonines veure
opcions de victòria, presumiblement arribant als dobles. Però no va fer falta, un gran
partit de Bueno contra Montserrat Weisz i
també de Mariona Bachs amb Carme Mestre, que van donar la victòria per 4 a 2.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Amb la lluna passant per la Casa VII i aspectant al
sector XI, els assumptes de parella es mouen i es projecten. Pots mirar cap al futur, i aquest cop no ho fas
en solitari.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Mentre Venus i Júpiter segueixen transitant per la teva
Casa VIII, l’economia viu una certa protecció i t’impulsa a les donacions o a compartir amb els que menys
tenen.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Les qüestions domèstiques, és a dir, especialment
la llar, sembla que demana una mica més de temps i
dedicació per part teva, pel seu manteniment i alguna
despesa extra.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Et tocarà escoltar altres veus. Pot ser que habitualment
ignoris altres opinions, tot pensant que les teves són
les millors. Aquests dies et cal un lleuger to d’humilitat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
La Lluna al teu signe et manté cordial i cooperatiu, més
del que ja puguis ser-ho. Mart al sector de la parella, pot
donar alguns moments de tensió però també de passió.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
La frase, “Val més pel que es calla, que pel que diu” és
compatible amb el que sents. Saps alguna cosa important que no pots dir. Oportunitats laborals i econòmiques.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Estigues atent a les qüestions laborals o de col·laboració
que es poden donar aquests dies. Si t’agrada l’anonimat,
sembla que ara succeeix el contrari, ets més conegut.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El Sol, conjunt a Mercuri, t’inclina a manifestar-te, a fer
valer el teu discurs. Et pots sentir més actiu i poses en
marxa un assumpte burocràtic que restava en espera.

Bessons (21/5 al 21/6)
Et pot il·lusionar un viatge amb el teu amor o bé amb
els fills. Amb el trànsit del Sol per la teva Casa IX, es
desperta novament la teva curiositat, i vols saber més.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Ets conscient que has de millorar algunes relacions, especialment les que tenen a veure amb el sector laboral.
Gestions burocràtiques, relatives a l’àrea de la salut.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Segueixen sortint oportunitats relacionades amb activitats que t’agraden. Aprofita el moment per expressar
els talents, perquè això t’omple molt. No et mancaran
admiradors.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Dies d’introspecció. Pots estar reflexiu vers el que comparteixes amb els altres. Et sentiràs proper a l’ajuda
humanitària i amb ganes de participar en un projecte
comú.

Del 01/02 al 07/02/2019

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com
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