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El pregoner 
més esperat

El Museu del 
Bàsquet de 
Catalunya podria 
ser una realitat 
l’any 2023           3

Jorge Javier Vázquez  sempre 
ha manifestat la seva estima 
a la ciutat que el va veure créixer
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El Museu tindrà un espai d’uns 2.000 metres quadrats

El Museu del Bàsquet de Catalunya, que es 
farà a Badalona, podria ser una realitat l’any 
2023, coincidint amb el centenari de la Fe-
deració Catalana de Bàsquet. Aquesta és la 
intenció de la federació i de l’Ajuntament de 
Badalona, que aquest dijous han donat un 
nou impuls al projecte amb la signatura d’un 
nou conveni amb la presència de l’alcalde de 
la ciutat, Àlex Pastor, i el president de la Fe-
deració Catalana, Joan Fa. La iniciativa ja va 
arrencar durant el mandat de Dolors Sabater 
al consistori badaloní, però van aparèixer al-
guns entrebancs amb l’espai on havia d’anar 
ubicat inicialment que van obligar a repen-
sar-ho tot. Ara el nou govern municipal ha 
agafat el testimoni per intentar fer-lo realitat i 
l’objectiu és que les obres puguin començar 
durant el 2020, tal i com ha apuntat el tinent 
d’alcalde Rubén Guijarro.

Nou impuls al projecte 
del Museu del Bàsquet de Catalunya

El Museu tindrà un espai d’uns 2.000 metres 
quadrats i estarà ubicat finalment en l’espai 
subterrani que ocupava la tuneladora del 
metro que va fer la línia 9, entre el Centre Co-
mercial Màgic i el Centre Cultural de l’Escor-
xador, amb un zona també a l’aire lliure que 
permetrà relligar tot aquell espai urbanístic. 
Será eminentment interactiu, utilitzant les 
últimes teconologies, tot i que també tindrà 
una zona que recollirà tot el fons documen-
tal i d’objectes històrics de la Fundació del 
Bàsquet Català. El Museu, però, no només 
parlarà del bàsquet a Badalona i a Catalunya, 
sinó que vol ser un referent a nivell mundial 
en l’esport de la cistella, per atraure visitants 
de tot arreu. A més, comptarà també un bar 
temàtic i una botiga. Així ho han explicat l’ar-
quitecte badaloní Josep Puig i el responsable 
del projecte museístic, Àlvar Oliver.

L’acte de presentació del projecte, amb Àlex Pastor i Joan Fa. / J.C.

La Lliga Catalana, a Badalona
D’altra banda, aprofitant l’acte, l’alcalde 
Àlex Pastor ha demanant formalment a 
Joan Fa que Badalona sigui la seu de la 
pròxima fase final de la Lliga Catalana 

ACB. El president de la Federació s’ha 
mostrat encantat amb la proposta, de ma-
nera que tot apunta que la pròxima edició 
del torneig aterrarà a l’Olímpic la tardor 
vinent.
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L’assemblea d’ERC aprova la 
coalició amb Guanyem
L’assemblea d’Esquerra Republi-
cana (ERC) a Badalona ha apro-
vat, per àmplia majoria, formar 
coalició amb Guanyem Badalona 
en Comú per a les eleccions mu-

nicipals del 26 de maig. D’aquesta 
manera, l’exalcaldessa, Dolors 
Sabater, serà la número 1 de la 
llista, mentre que el cap visible 
de la formació republicana, Oriol 

Lladó, serà el número.2.
L’assemblea també instava a la 
comissió negociadora, a mantenir 
converses amb altres formacions 
d’esquerres per ampliar el seu espai.

Després de la renúncia presen-
tada per la regidora no adscrita, 
Conxita Botey, el PSC Badalona 
ha anunciat el nom de la persona 
que ocuparà el seu lloc, un cop 
recuperat el quart regidor per al 
seu grup municipal. Blas García 
serà regidor de l’Ajuntament de 
Badalona fins al final d’aquesta le-
gislatura, i fins a la composició del 

nou mapa municipal sorgit de les 
eleccions del maig.
Blas García és un veterà membre 
del partit que actualment governa 
la ciutat, juntament amb el regidor 
d’Units, Jordi Subirana. Va formar 
part de l’equip d’alcaldia, tant amb 
Maite Arqué com amb Jordi Serra. 
També ha treballat a l’Àrea d’Urba-
nisme.

Blas García, del PSC 
Badalona, serà nou 
regidor de l’Ajuntament

El conseller d’Educació, 
Josep Bargalló, visita l’Institut La Llauna

Aquest dijous al matí el conseller d’Educa-
ció, Josep Bargalló, ha visitat l’Institut La 
Llauna de Badalona acompanyat per l’al-
calde Álex Pastor i el regidor d’Educació, 
Jordi Subirana. Durant la visita, han fet un 
recorregut per les instal·lacions del centre, 
on destaca la tercera planta de l’edifici, que 
ha estat remodelada per un equip d’arqui-
tectura que ha aconseguit preservar part de 
l’antiga fàbrica de llaunes -d’aquí prové el 
nom del centre-. En acabar han mantingut 
una trobada amb l’equip directiu.
Després de la visita, el conseller Bargalló 
ha afirmat que el Departament d’Educació 
referma la seva voluntat de “tirar endavant 
els projectes compromesos a Badalona”. 

En aquest sentit, ha concretat que “con-
tinuem treballant amb l’Ajuntament per a 
què els solars que ens ha cedit i que ens 
ha de cedir es puguin acabar d’adequar a 
les necessitats de construcció que exigeix 
el Departament”.

Per la seva part, el regidor Subirana ha 
explicat que “les escoles Ventós Mir i Ba-
dalona Port es faran en els terrenys que hi 
havien previstos”. Subirana ha detallat que 
“cal adaptar els tràmits als requisits que 
proposa la Generalitat, com en tots els ca-
sos en què treballem plegats, però els pro-
jectes continuaran endavant amb el ferm 
compromís de les dues administracions”.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.comNúm. 646 Del 01/03 al 07/03/2019
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El govern presenta als veïns, la seva proposta de 
remodelació de la plaça President Tarradellas

L’Oficina Municipal del Districte 5 de Badalo-
na ha acollit aquest dimecres una trobada en 
què l’alcalde Álex Pastor ha explicat al veïnat 
de la zona la proposta de reforma que es vol 
projectar a la plaça President Tarradellas. Du-
rant la reunió Pastor ha traslladat als assis-
tents les actuacions que es volen dur a terme 
i va escoltar i respondre totes les propostes i 
preguntes dels veïns i veïnes.

La proposta de remodelació presentada 
ha estat realitzada per tècnics de l’empre-
sa municipal Engestur. El projecte inclou la 
perllongació fins al carrer de Baldomer Solà 
de la rambla que uneix el carrer Progrés amb 

Jorge Javier Vázquez farà el 
pregó de les Festes de Maig
L’alcalde de Badalona, Àlex Pastor, ha 
anunciat el nom del pregoner de les Fes-
tes de Maig el 3 de maig. Aquest serà el 
conegut presentador de televisió Jorge 
Javier Vázquez.

Nascut l’any 1970, Vázquez sempre havia 
viscut a l’Avinguda Marqués de Mont-
roig, al barri de Sant Roc, iniciant la seva 
carrera professional en mitjans locals 
com l’Eco Badalonés o Ràdio Ciutat de 
Badalona. Abans de convertir-se en tot 
un referent de la cadena Telecinco, El 
presentador va treballar a diferents re-
vistes del cor abans de donar el salt a 
la petita pantalla. Un cop endinsat en el 
món televisiu, Jorge Javier Vázquez ha 
presentat programes com: “Aquí hay To-
mate”, “Sálvame”, en les seves diferents 
versions, o “Superviventes”, entre altres, 
fent referència de forma habitual als seus 
orígens badalonins, ciutat a la qual se 
sent molt arelat

L’EASD Pau Gargalo ha emès un 
comunicat en el qual denuncia que 
el Departament d’Educació de la Ge-
neralitat vol reduir l’oferta de Batxi-
llerat artístic de forma progressiva i 
amb efectes immediats.
Tanmateix, el Centre nega els ru-
mors d’un possible tancament. El 
claustre assenyala que no se’ls ha 
tingut en compte per abordar la pro-
blemàtica de l’adequació d’espais 

C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica

Especialistes en el sector del transport i vehicles
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l’avinguda del Marquès de Mont-roig, 
creant un espai que no sigui merament 
de pas sinó que a més convidi a la ciu-
tadania a gaudir-ne. També es preveu 
la creació d’una zona de jocs per nens 
petits (de 0 a 6 anys) en la part més pro-
pera als edificis, sota l’ombra d’una pèr-
gola o la creació en la part central d’una 
zona que permeti l’estada a l’ombra dels 
arbres o la pràctica d’activitats lúdiques 
o esportives. La proposta de remodela-
ció es completa amb la creació d’un es-
pai de jocs per a nens a partir de 6 anys 
aprofitant l’ombra que proporciona’n els 
pins ja existents.

L’EASD Pau Gargallo 
es movilitza contra la 
reducció de l’oferta de 
Batxillerat artístic

per tal de trobar solucions. L’esco-
la Pau Gargallo porta des del 1.987 
oferint els estudis de batxillerat ar-
tístic, convertint-se en un centre 
pioner a Catalunya.
El claustre mostra la seva intenció 
de lluitar per continuar amb la seva 
oferta educativa (tres línies de Ba-
txillerat), anunciant l’inici d’un se-
guit de mobilitzacions. Dimarts dia 
5 tondrà lloc una assemblea oberta
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La Policia Nacional ha detingut 
un home de 78 per abusar sexual-
ment d’una jove de 15 en un pros-
tíbul de Badalona. La víctima era 
amenaçada de difondre imatges 
íntimes de la seva germana.
Segons informa el cos policial, el 

Detingut un home de 
78 anys per abusar 
sexualment d’una jove 
de 15 en un prostíbul

Els Mossos d’Esquadra inves-
tiguen la mort d’un home de 39 
anys, originari de Guinea-Bissau, 
per ferida d’arma blanca. Després 
de rebre l’avís poc abans del mig-
dia d’aquest diumenge, els agents 
policials van localitzar la víctima 
davant del portal d’un edifici. Els 
Serveis d’Emergències el van in-
tentar reanimar sense èxit
La policia autonòmica s’ha fet 
càrrec de la investigació dels fets, 
per tal d’esclarir les circumstàn-
cies dels fets, intentar localitzar 
l’autor o autors.

Mor un home 
de 39 anys 
per ferida 
d’arma 
blanca

local anunciava per internet l’ofe-
riment de serveis sexuals de noies 
d’origen asiàtic. Els agents han lo-
calitzat 6 dones indocumentades, 
les quals exercien a l’immoble, en 
habitacions de petites dimensions 
i condicions insalubres.

Una dona de 
Badalona mor en 
accident de trànsit a 
Altafulla

Una dona de 61 anys, veïna de 
Badalona, va morir aquest dilluns 
en accident de trànsit ocorregut 
al quilòmetre 233,8 de l’autopis-
ta AP-7, a l’alçada de la localitat 
d’Altafulla. Per causes que encara 
s’investiguen, un camió carregat 

de blocs de formigó i que circu-
lava sentit sud, va topar contra la 
mitjana, escampant la seva càrre-
ga als carrils de sentit nord. Diver-
sos vehicles van resultar afectats, 
entre ells una furgoneta en que 
viatjava la víctima mortal

El departament de Gestió del Verd 
Urbà de l’Ajuntament de Badalona 
ha portat a terme a l’àrea del Turó 
d’en Caritg una sèrie de tracta-
ments per a combatre la plaga de 

L’Ajuntament combat la plaga 
de la processionària del pi al Turó d’en Caritg

la processionària del pi que afecta 
totes les espècies de pi i de cedres.
Per tractar d’eliminar o reduir 
aquesta plaga, s’han utilitzat mèto-
des fitosanitaris i tractaments quí-

mics autoritzats, sigui polvoritzant 
o amb endoteràpia vegetal, és a dir, 
injectant directament al tronc una 
solució química altament efectiva i 
amb un baix impacte mediambien-

tal. També, amb la utilització d’un 
camió cistella, s’ha procedit a la 
retirada manual en alguns pins de 
bosses de l’eruga processionària.
La setmana passada i en horari 

nocturn, s’ha fet el tractament 
de la pineda que hi ha al parc 
del Turó d’en Caritg, entorn de 
la comissaria de la Guàrdia 
Urbana, polvoritzant les capça-
des, troncs i sòls per evitar la 
disseminació d’erugues amb un 
tractament químic basat en pi-
retroides, que són relativament 
biodegradables.
Des de la tardor s’han tractat 
al voltant de 1.500 arbres amb 
atomitzador amb un insectici-
da biològic anomenat Bacillus 
Thuringiensis que actua per 
ingestió, tot atacant el tracte di-
gestiu de les erugues quan en-
cara es troben en estat larvari. 
També es van tractar 158 arbres 
amb endoteràpia vegetal, un 
mètode alternatiu, i molt eficaç, 
de lluita fitosanitària que con-
sisteix en la injecció al tronc, 
i que es trasllada a la saba de 
l’arbre, d’una solució química 
que els protegeix d’aquesta 
plaga.
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La Gala Solidària tancarà aquest diumenge 
el Festival Internacional de Màgia
El Teatre Blas Infante acull aquest 
diumenge, 3 de març, a les 12 ho-
res, la Gala Solidària de Màgia que 
posarà punt final a totes les acti-
vitats del 19è Festival de Màgia 
– XIX Memorial Li-Chang, que, 
aquest mes de febrer, ha convertit 
Badalona en l’epicentre mundial 
de la màgia i l’il·lusionisme amb 
una àmplia i variada programació.
L’acte, amb un preu de 5 euros, ser-
virà per recaptar fons per al projecte 
Solidarimàgia que trasllada la màgia 
als barris més desafavorits de Dakar, 
i a les poblacions marginals prope-
res a la capital senegalesa com Pal-
marin o a la illa de Mar Lodj.

per mags professionals, durant la seva 
residència a la ciutat per perfeccionar 
la seva tècnica i actuació.
El Premi Jove Li-Chang s’atorga en el 
Festival Màgicus, en el marc de Festi-
val de Màgia Jove de Barcelona, que 
celebra cada any l’associació cultural i 
esportiva Lluïsos de Gràcia. Aquest any 
el Festival Internacional de Màgia Li-
Chang ha arribat a un acord amb aques-
ta entitat del barri de Gràcia perquè el 
guanyador del concurs pugui actuar a 
Badalona durant el Memorial Li-Chang.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és se-
guir potenciant joves mags que han de 
nodrir el futur del sector de la màgia 
catalana.

Presentat el cartell de les 
Festes de Maig 2019
Aquest dilluns s’ha presentat a l”Escola d’Art 
i Superior de Disseny Pau Gargallo, el cartell 
guanyador de les Festes de Maig. Alba Cor-
tegano Monje, estudiant de segon curs del 
centre, n’és la dissenyadora.
Des del 2007, el cartell s’escull en un concurs 
convocat en col·laboració entre Ajuntament 
i l’Escola Pau Gargallo, amb l’objectiu d’in-
centivar la creació.i promoure la divulgació 
d’obres de joves artistes i dissenyadors.
En un acte que ha comptat amb la presència 
del 2n tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, 
Jordi Subirana, la guanyadora, Alba Cortega-
no, les dues finalistes; Ariadna Mir López, i 
Maria Mazariego Povedano, a més del profes-
sorat i alumnat de l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny Pau Gargallo. Cortegano ha destacat 
que “el cartell representa la figura de la dona 
com a eix vertebrador de la festa”, amb un 
missatge que la dona ha de tenir més presèn-
cia, i que Badalona treballi perquè així sigui.

L’Alba Cortegano Monge és Tècnica Superior 
en Disseny i Edició de Publicacions Impre-
ses i Multimèdia per l’Escola del Treball de 
Barcelona. Actualment desenvolupa la seva 
activitat laboral com a dissenyadora especia-
litzada en edició i maquetació gràfica, com-
patibilitzant-ho amb els seus estudis a l’Es-
cola Superior d’Art i Disseny Pau Gargallo de 
Badalona. Podeu seguir la seva obra al perfil 
d’Instagram @hello.acm.
El jurat que ha triat el cartell de les Festes de 
Maig 2019 estava format pel regidor de l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament de Badalona, 
Jordi Subirana; l’assessor en Comunicació, 
Bernat Barrachina; Carlora Ruiz, membre de 
la Comissió de Festes de Badalona; Ramon 
Carreté, dissenyador gràfic; Enric Bejiga, dis-
senyador gràfic i antic professor de l’EASD 
Pau Gargallo, i d’Alícia Ferre i Montse Sayol, 
ambdues professores de l’EASD Pau Garga-
llo.

Dissabte 2 de març, 
Rua de Carnestoltes a Llefià

El Museu acull 
l’exposició “Enric 
Ortuño. Obra pictòrica”

El dissabte 2 de març es celebra el 
Carnaval 2019 de Badalona – 37a 
Rua de Carnestoltes a Llefià, una 
activitat organitzada per l’Ajuntament 
de Badalona, la Comissió de Cultura 
de Llefià, la Comissió de Carnestol-
tes i la Comissió de Festes de Ba-
dalona.
Des del balcó del Centre Cívic Torre 
Mena, la Reina Carnestoltes donarà 
el tret de sortida del Carnaval amb 
la lectura de les lleis que governaran 
durant aquests dies de festa. La Rei-
na Carnestoltes proclamarà el seu 
regnat i convidarà la ciutadania a la 
disbauxa i a la festa acompanyada de 
la seva Cort que estarà formada per 
quatre súbdits i dues nimfes esbo-
jarrades que s’associen als elements 
d’aigua, mar i vi, arrels dels orígens 
romans i de la identitat vinícola i ma-
rinera de Badalona
Un cop acabi, encapçalarà la Rua de 
comparses, que recorreran diferents 
carrers de Llefià.
Cal destacar també el Carnaval in-
fantil que tindrà lloc al barri de Bufalà 

diumenge 3 de març i que aquest any 
tindrà u temàtica del món de l’espai. 
El Carnaval acabarà a l’Escola Les 
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La mostra, que s’inaugurarà di-
mecres, 27 de febrer, a les 19 
hores, coincideix amb la pre-
sentació d’un nou espai per fer 
exposicions a la planta baixa del 
Museu.
Aquest proper dimecres, 27 de 
febrer, a les 19 hores, s’inaugura 
al Museu de Badalona l’exposició 
en homenatge a l’artista Enric Or-
tuño (Elx 1938 -Badalona 2010) 
“Enric Ortuño. Obra pictòrica”. 
Amb aquesta mostra el Museu 
presenta un nou espai, situat a la 
planta baixa, dissenyat per am-
pliar l’oferta expositiva de l’edifici.
“Enric Ortuño. Obra pictòrica” 
comprèn diverses pintures i dues 
escultures d’aquest artista vincu-
lat a Badalona i reconegut inter-
nacionalment.
Enric Ortuño és autor d’una ex-
tensa obra creativa, marcadament 
influïda per les tendències més 
destacades del segle XX, com 
l’expressionisme o el fauvisme, 

Ciències i tindrà un final amb molt 
de ritme ja que estarà dinamitzat per 
un grup d’animació infantil.

però sobretot, pel cubisme, ja que 
era un gran admirador de Picas-
so. De fet, va ser gràcies a un ajut 
d’aquest artista que l’artista va 
poder continuar la seva carrera.
Format a Barcelona, Caracas i 
Florència, aquest pintor, escultor 
i escenògraf, va mantenir una 
intensa relació amb Badalona. 
N’és un testimoni l’escultura en 
memòria a les víctimes del nazis-
me i dels camps d’extermini que 
es pot veure al barri de Lloreda.
“Enric Ortuño. Obra pictòrica” és 
una invitació a passejar pels seus 
temes recurrents (la natura, el bo-
degó, el retrat, l’amor, la pintura 
abstracta…) i una oportunitat per 
reconèixer la personalitat de la 
seva pinzellada, més enllà de les 
influències que va incorporar a la 
seva obra.
L’exposició s’ha portat a terme 
gràcies a la col·laboració del Ro-
tary Club, entitat de la qual Ortu-
ño era membre.

La Gala és també una bona oportunitat 
per descobrir, i gaudir a la vegada, del 
talent i la il·lusió del planters de joves 
mags catalans que de ben segur triom-
faran als millors escenaris del món. 
L’espectacle d’enguany serà presentat 
per Lluís C. Blesa i Màgic Bel, i comp-
tarà amb les actuacions de les Magic 
Girls, el Màgic Martini i Xavier Garcia.

Primera edició del Premi Jove Li-
Chang
Aquest any el guanyador de la prime-
ra edició del Premi Jove Li-Chang, 
Álvaro Cortés, participarà en la Gala 
Solidària de Màgia. A més rebrà un 
coaching personal i especialitzat, ofert 
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SUPERMANAGER

1- Campazzo, Heurtel, Laprovittola.
2- Beiran, Okoye, Toolson, Brizuela.
3- Tavares, Colton Iverson,
    Todorovic, Dubjlevic.

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  21

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
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Els Enfinestrats
L’enrenou de les finestres FIBA ha estat una 
constant durant aquestes dues darreres tem-
porades; els partits classificatoris pel Mun-
dial van acabar el darrer cap de setmana, i 
ja se saben els 32 països que disputaran el 
torneig a la Xina. Donades les nombroses 
baixes de jugadors NBA i Eurolliga, la partici-
pació verd-i-negra ha estat notable. La selec-
ció espanyola no va patir per classificar-se, i 
va requerir la presència de López-Arostegui, 
Ventura i Sergi Vidal; encara a Europa, tam-
bé han aconseguit el bitllet pel mundial (a) 
Montenegro, amb Todorovic oferint la seva 
millor versió, i (b) Polònia, que va tenir Gielo 
dins les seves convocatòries abans que es 
lesionés. L’Argentina de Laprovittola i Delía 
va ser el primer conjunt americà classificat, 

i poc després, Canadà va també va certificar 
el seu bitllet, amb talents emergents com el 
mateix Morgan. 
No han tingut tanta sort Dimitrijevic, Daw-
son i Birgander. L’èxit de Macedònia ha estat 
inversament proporcional a l’envelliment de 
McCalebb o Antic Israel fa anys que (bas-
quetbolísticament) va a la deriva i que depèn 
exclusivament de la seva estrella NBA, Cas-
ppi. Finalment, Suècia ha sabut competir la 
majoria de partits, però la manca de talent els 
ha limitat en excés. En un conjunt jove com 
la Penya, l’experiència internacional sempre 
afavoreix el creixement dels jugadors. Ara bé, 
sabent que poden haver-hi lesions a mitja 
temporada com la recaiguda de Birgander, no 
està clar fins a quin punt compensa. 

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

BADALONA ÉS BÀSQUET

Jornada 20 
1º  Moderdonia G.Savastano (Badalona)  240,40
2º  Jornada 2... RRRRRR (Barcelona)  232,80
3º  Team Daddy superori (Badalona)  226,40
...............................................................................................................
14ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  202,80

Lliga (general)
1º  LeBron belito32 (Badalona)  3.368,60
2º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma)  3.273,20
3º  Santako Xevo (Badalona)  3.183,40
...............................................................................................................
24ºDiarideBadalona DiarideBadalona  3.034,20

LA PRÈVIA 21a Jornada. Polideportivo Fernando Martín, diumenge 3 de març a les 19.30h

La lliga es reprèn a Fuenlabrada

ALBERT VENTURA

NICO LAPROVITTOLA

LÓPEZ-AROSTEGUI

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

MONTAKIT FUENLABRADA
Entrenador: Jota Cuspinera

MARKO POPOVIC

TOMÁS BELLAS

FRANCISCO CRUZ

DANIEL CLARK V. KRAVTSOV 

Laprovittola, al partit de la primera volta contra el Fuenlabtrada / David Grau - CJB

Un equip de llegenda. / Foto: @villacampa8

El partit contra el Fuenlabrada a l’Olímpic 
de la primera volta va acabar amb una 
d’aquelles derrotes que couen. Els verd-i-
negres tenien el partit a la butxaca a la mi-
tja part (42-26), després d’haver escom-
brat els madrilenys, però en la represa van 
encaixar 62 punts i van acabar sucumbint 
per 78-88. Aquella desfeta va deixar tocat 
l’equip, que una setmana més tard va sor-
tir escaldat de Saragossa. Per sort, els de 
Carles Duran van saber reaccionar i van 
tornar a sumar tot un seguit de victòries 

El pròxim 21 d’abril farà 25 anys de l’his-
tòric títol de la Copa d’Europa que el Joven-
tut va conquerir al pavelló de la Mà d’Elies 
de Tel Aviv davant de l’Olympiacòs (59-57). 
Amb motiu d’aquesta efemèride, Televisió 
de Catalunya està preparant un reportatge i 
va tornar a reunir a Badalona els integrants 

que els van conduir fins a la Copa del Rei.
Ara, en el retorn a la lliga després de la 
cita de Madrid i de la darrera finestra 
FIBA, la Penya es torna a creuar amb 
els madrilenys per intentar saldar aquell 
compte pendent i encetar amb una vic-
tòria l’esprint final d’una lliga regular que 
l’ha de dur cap als “playoffs”. Jugar les 
eliminatòries pel títol és el següent repte 
que té damunt la taula l’equip verd-i-ne-
gre, que ara mateix està en una posició 
immillorable per aconseguir-ho, empatat 

amb el cinquè classificat i amb dues vic-
tòries de marge respecte del novè lloc. La 
feina, però, s’ha de rematar en les 14 jor-
nades que queden. 
El matx a Fuenlabrada suposarà el debut 
de Nobel Boungou-colo, mentre que la 
incògnita és la presència de Dakota Ma-
thias. A l’hora de tancar aquesta edició 
l’escorta nord.americà encara no havia 

tornat dels Estats Units, on va marxar per 
fer-se noves proves al turmell. 
Els madrilenys arriben al matx amb ur-
gències (són quinzens amb un balanç de 
7-13) i amb nou entrenador. Jota Cuspi-
nera ha agafat les regnes de l’equip ma-
drileny, després de la dimissió de l’argentí 
Néstor García, amb la missió de treure’l 
de la zona perillosa. 

El llegendari equip campió 
d’Europa a Tel Aviv es 
reuneix de nou a Badalona

d’aquella Penya. Un equip de llegenda for-
mat per Jordi Villacampa, Ferran Martínez, 
Corny Thompson, heroi de la final amb un 
triple decisiu, l’actual president Juanan Mo-
rales, Mike Smith, Dani Pérez, Rafa Jofresa, 
Tomàs Jofresa, Dani Garcia, Iván Corrales, 
Joffre Lleal i Alfons Albert. 

Albert Ventura, internacional absolut. / @NPhotos/FEB

Xabi López-Arostegui i el capità de la Penya 
Albert Ventura van debutar oficialment amb 
la selecció espanyola absoluta en els dos 
darrers partits de classificació per al Mun-
dial 2019. López-Arostegui, que ja havia 
anat convocat en anteriors finestres FIBA 
però sense jugar cap dels partits, ho va fer 
a Riga en el triomf d’Espanya contra Letònia 

(62-67), on va jugar 10  minuts i va anotar 
4 punts. Ventura va quedar fora de la llista 
de 12 en aquest primer partit, però va entrar 
entre els convocats per jugar a Tenerife con-
tra Turquia, on va jugar cinc minuts sense 
anotar cap punt (va fallar dos intents triples i 
va capturar un rebot). En aquest segon partit 
també va jugar de nou López-Arostegui, amb 

López-Arostegui i Ventura
debuten amb la selecció absoluta 
Montenegro, amb Todorovic, es classifica pel Mundial

Foto: penya.com

El Divina Joventut va anunciar aquest dijous 
la renovació de l’aler Shawn Dawson, que 
ha ampliat el seu contracte un any més, fins 
al juny del 2020. D’aquesta manera, el club 
verd-i-negre manté la seva confiança amb el 
jugador israelià, que dilluns vinent passarà 
pel quiròfan després de la greu lesió que va 
patir al genoll. En declaracions al lloc web 
del club, Dawson va mostrar-se molt content: 
“Em sento molt bé, estaré un altre any a un 
equip on connecto realment i on em sento 
com a casa. Tinc una gran relació amb els en-
trenadors, jugadors, aficionats i amb la ciutat. 
Em sento molt estimat i m’encanta la Penya”.

La Penya 
renova Dawson 
fins al juny 
del 2020 

5 punts en 14 minuts. Una selecció espanyo-
la amb cinc jugadors formats a la Penya, ja 
que també hi eren Natxo Llovet, Pere Tomàs 
i Alberto Abalde. 
D’altra banda, Marko Todorovic va fer his-
tòria amb Montenegro, assolint el bitllet per 
al Mundial. I a més ho va fer amb un paper 
destacat els els dos partits que va jugar amb 
la seva selecció en aquesta última finestra 
FIBA. En el primer partit, contra Ucraïna, es 
va enfilar fins als 18 de valoració, amb 8 
punts i 10 rebots. I contra Letònia va sumar 
13 punts, 3 rebots i 15 de valoració.
Marcos Delía, pel seu cantó, també va tenir 
un bon paper amb l’Argentina, ja classificada. 
Sobretot va brillar davant dels Estats Units 
(derrota argentina per 84-83), amb 14 punts, 
5 rebots i 18 de valoració. Per últim, Conor 
Morgan també va participar amb el Canadà en 
els triomfs contra Veneçuela (6 punts) i Xile 
(3 punts amb un triple). Els canadencs també 
estaran presents al Mundial de l’any vinent. 
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LA PRÈVIA 27a Jornada. Camp d’Esports de Lleida. Diumenge, 3 de març de 2019. 17 hores.

A Lleida amb baixes importants

LLEIDA ESPORTIU CF BADALONA
POSICIÓ 3er

12 Partits a casa G 8  E 1  P 3
Gols a casa Marcats 22 Rebuts 13

Entrenador Joan Carles Oliva.

POSICIÓ 10è
13 Partits a fora G 3  E 5  P 5

Gols a fora Marcats 9  Rebuts 14
Entrenador Juanjo Garcia.

Un rival de consideració, el Lleida Espor-
tiu, espera el Badalona aquest diumenge a 
la tarda. A l’equip de la terra ferma, que és 
tercer a la classificació, també li ha anat 
bé canviar d’entrenador: des que Joan 
Carles Oliva va ocupar el lloc de Gerard 
Albadalejo, ha aconseguit un empat fora 
de casa i dues victòries. S’enfrontaran, 
doncs, dues dinàmiques positives, dos 
equips en bona forma. Per al Badalona, el 

partit tindrà un doble repte, ja que l’haurà 
d’afrontar amb baixes importants. La més 
sentida és la de Carlos Albarrán, que con-
tra l’Olot va patir un trencament al radi del 
seu braç dret i, com a mínim, haurà d’estar 
un mes de baixa. Tampoc no podran jugar 
Miquel Robusté, que diumenge passat va 
veure la cinquena targeta groga, i Natalio, 
que es recupera del trencament a la cos-
tella que es va fer jugant contra el Corne-

Foto: Eloy Molina.

00

BADALONA - OLOT

Al·licients
Empat a res, diumenge passat, a casa, 
contra l’Olot. El partit va ser molt avorrit 
i, per moments, sobretot al principi, els 
de La Garrotxa van ser superiors. Si el 
futbol de segona B no és de molta qua-
litat, la manca de gols ho empitjora. Cal 
trobar al·licients que motivin a passar 
una bona tarda en el futbol. El Badalona 
fa cinc partits que no perd. De fet, amb 
el nou entrenador encara no ha perdut. 
Però en el 2019 només ha fet tres gols 
a casa i el mercat d’hivern no ha portat 
solucions, en aquest aspecte. La part 
positiva és que el descens està a cinc 
punts, tot i que, amb la igualtat que hi ha 

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó

llà. Mentre que Ismael Moyano és dubte 
seriós, pel trencament al bíceps femoral 
que va patir contra el Mestalla i que ja no 
li va permetre jugar davant l’Olot. Falta-
ran, doncs, jugadors molt importants, 
sobretot en la defensa. “Anirem a compe-
tir, tot i les baixes. Tenim el que tenim i 
amb això sortirem al camp per guanyar, sí 
o sí”, assegura Juanjo Garcia. El tècnic, 
que seurà per sisena vegada a la banqueta 
escapulada, encara no coneix la derrota a 
segona B gràcies, en bona part, a la fer-

Allau de baixes 
en un moment important
Albarrán i el porter Guille Lara s’afegeixen a Natalio i Moyano en la infermeria

El Badalona haurà d’afrontar l’últim terç de la 
lliga amb algunes baixes per lesió de jugadors 
imporants. En els últims dies, Carlos Albarrán 
i Guille Lara s’han afegit a una llista en la qual 
ja hi eren Ismael Moyano i Natalio Lorenzo. 
Durant l’entrenament de dilluns, Guille Lara, el 
porter que ha estat suplent de Morales les últi-
mes jornades, incorporat en el mercat d’hivern 
després de la sortida de Josep Perales, es va 
lesionar el peroné. En principi, estarà un mes 
i mig de baixa, però cal esperar el resultat de 
les proves que li seran practicades durant els 
pròxims dies per confirmar si, com sembla, es 
tracta d’una fractura al mal·lèol.
Un dia abans, durant el partit contra la UE 
Olot, Carlos Albarrán va patir una fractura 
del radi al seu braç dret, per la qual estarà de 
baixa, com a mínim, un mes. El lateral dret 
badaloní ha aparegut quasi sempre en les ali-
neacions escapulades: ha jugat, exactament, 
el 90% dels minuts d’aquesta temporada. A 
més, és el llançador dels penals de l’equip i, 
de moment, suma tres gols. La seva absència 

Albarrán / Eloy Molina.

a la categoria, no hi ha res garantit. La 
zona mitjana de la classificació no pro-
porciona cap al·licient. Ho arreglaria una 
victòria a Lleida, aquest diumenge, en 
una sortida que serà molt complicada. 

mesa defensiva del seu equip, que només 
ha encaixat un gol en cinc partits. “Tot i 
la bona ratxa de resultats, encara no hem 
aconseguit desenganxar-nos de la zona de 
descens”, adverteix. Del Lleida, l’entrena-
dor escapulat considera que: “És un rival 
de màxima exigència, un equip molt com-
petitiu que farà aparèixer la nostra millor 
versió. Des del canvi d’entrenador es tro-
ben en una dinàmica molt positiva, però 
nosaltres hem d’intentar allargar al màxim 
la nostra”.

Badalona: Morales; Albarrán (Ángel Sánchez, 
89’), Robusté, Estellés, Valentín; Nana, Marc 
Carbó; Robert Simón (Moha, 77’), Boniquet, 
Iván Agudo (Santi Magallán, 66’); Chacopino.

Olot: Guinard; Jose, Alan Baró, Carles Mas; 
Alfredo, Eloi Amagat (Xumetra, 70’), Masó, Cha-
varria; Pedro (Barnils, 80’), Marc Mas; i Marc 
Cosme (Héctor Simón, 72’).

Àrbitre: Francisco Fernández Cintas (andalús). 
TG: Iván Agudo, Masó i Robusté.

Públic: 973 espectadors a l’Estadi.

Núm. 646 Del 01/03 al 07/03/2019

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. At. Balears 49 37 24
 2. Vila-real B 46 40 27
 3. Lleida 45 38 28
 4. Hércules 43 24 19
 5. Cornellà 41 32 21
 6. Espanyol B 36 37 30
 7. Barcelona B 36 31 24
 8. Ebro 36 22 22
 9. Olot 35 24 22
 10. Badalona 33 22 24
 11. Ejea 33 23 26
 12. Sabadell 31 27 39
13. At. Llevant 30 26 28
 14. Ontinyent 29 22 30
 15. Conquense 29 23 32
 16. Alcoià 29 20 29
 17. Peralada 28 27 30
 18. Teruel 28 22 33
 19. Castelló 25 21 24
 20. València B 24 32 38

 Badalona 0 - Olot 0
 Vila-real B 3 -  Peralada 3
 At. Balears 1 -  Barcelona B 0
 Espanyol B 3 -  Sabadell 0
 Ebro 0  -  Ejea 0
 At. Llevant 1 - Hércules 1
 València B 2 -  Lleida 3
 Teruel 4   -  Alcoià 1
 Ontinyent 1 -  Conquense 2
 Cornellà 2 -  Castelló 2

Resultats Jornada 26Propera Jornada

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

Trofeu Joan Saisó 
Al màxim golejador del  
CF Badalona en la lliga
• Amb 5 gols Chacopino.
• Amb 4 gols Natalio.
• Amb 3 gols Robert Simón, Iván Agu-
do (1 de penal) i Albarrán (3 de penal).
• Amb 1 gol Boniquet, Santi Magallán, 
Aly i pròpia porta.

El Seagull torna a fer por (4-0)
Les ‘gavines’ ofeguen el Son Sardina, recuperen sensacions i obliden la desfeta a Lleida

Ningú ja no se’n recorda a Badalona de la derrota 
que va patir el Seagull a Lleida en la jornada ante-
rior (3-1). El conjunt de Jordi Ferrón ha recuperat 
les millors sensacions amb un antídot d’allò més 
efectiu. Les badalonines han superat el Son Sar-
dina amb arguments sòlids, dominadors i sense 
deixar cap opció l’equip balear.
«Ha estat un dels millors partits dels darrers me-
sos amb un marcador realment curt. Hem generat 
ocasions, hem controlat la pilota, molt bona cir-
culació… Estic molt content perquè l’equip ne-
cessitava fer un partit d’aquestes característiques, 
i ja no parlo del resultat sinó per les sensacions», 
admet orgullós l’entrenador del Seagull, Jordi 
Ferrón.
Des de l’inici, les badalonines han fet un espòiler 
del guió de partit que hauria de viure – i patir – el 
Son Sardina durant els 90 minuts. Xènia Royo ha 
obert el marcador en una jugada estratègia exe-
cutada per Irina i culminada de cap per la central 
blava al fons de la xarxa. Als darrers minuts de 
la primera part, Pilar Garrote ha augmentat la di-
ferència en una jugada combinativa local.
«La derrota de Lleida ha influït en la intensitat» 

accelerada del Seagull i el Son Sardina ha patit 
el ritme de vertigen per part de les badalonines. 
«Després d’una derrota sempre hi ha aquest estat 
d’ànim de voler recuperar sensacions». Novament 
Garrote en una altra acció en equip ha sentenciat 
el matx i Sara Serna ha agafat el relleu d’actriu 
protagonista. La davantera sabadellenca ha errat 
primer un penal però al minut 93 no ha perdonat 
i ha tancat el partit amb un golàs d’esperó directe 
a l’escaire. 4 a 0 i el Seagull que torna a fer por.
«Hem estat un conjunt molt solidari i aquesta és 
la imatge que volem transmetre partit rere partit. 
El Son Sardina pràcticament no ens ha inquietat i 
aquest és el camí a seguir per recuperar la primera 
posició. Esperem assegurar-nos aviat la plaça de 
la Primera B i poder centrar tots els objectius en 
el play-off», valora Ferrón.
La victòria i el rescat de sensacions positives 
mantenen el Seagull en la segona posició des-
prés dels tres punts assolits per part del Zaragoza 
enfront l’Igualada (1-0). Aquest diumenge a les 
12.00 hores, les ‘gavines’ es desplacen fins a la 
Ciutat Esportiva Dani Jarque per jugar contra l’Es-
panyol B.Foto: X.G

es notarà, per força, ja que no té substitut 
en la plantilla. 
Un gol més que Albarrán ha marcat Natalio 
Lorenzo, que, fins fa un parell de setmanes, 
liderava la llista de golejadors escapulats. 
El 3 de febrer, el veterà davanter valencià es 
va trencar una costella en el partit contra el 
Cornellà, a l’Estadi, i no ha pogut jugar ni al 
camp de l’Atlètic Llevant, ni a casa contra el 
Mestalla i l’Olot. Aquesta setmana, Natalio 
s’ha incorporat al treball amb el grup i és 
dubte per al partit de Lleida.
També és dubtosa la participació d’Ismael 
Moyano en el duel de diumenge, tot i que ha 
treballat en dobles sessions amb el fisio per 
tal d’arribar en condicions de jugar. El cen-
tral de Mollet es recupera d’un trencament 
al bíceps femoral que va patir jugant contra 
el filial del València, a casa, el 17 de febrer. 
La participació de Moyano és especialment 
important, tenint en compte que Miquel Ro-
busté no podrà jugar al Camp d’Esports per 
acumulació de targetes.
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El Charlotte’s continua amb pas ferm a Ter-
cera, després de derrotar al Cardedeu per 
un contundent 5 a 1. D’aquesta manera, 
l’equip badaloní es manté imbatut a la se-
gona volta del campionat. L’equip vallesà 
va ser un dels dos equips amb els quals, 
el tercer equip del CTT va perdre a l’anada 
(4-3). Amb el títol de lliga cada cop més a 
la vora, el gran repte serà la fase d’ascens a 
Segona Estatal.
Si fa quinze dies informàvem que el primer 
equip de l’entitat, el Sosmatic, havia deixat 

El Sosmatic posa el segell 
a la permanència

la permanència a Divisió d’Honor pràctica-
ment enllestida, aquest cap de setmana la 
va segellar de forma definitiva, després de 
vèncer a Les Borges Blanques (2-4), i la de-
rrota de l’Escala. Amb una mitjana d’edat de 
16 anys, Fernández i Lloret es van erigir en 
els principals protagonistes d’aquest triomf, 
ei segon amb la consecució de dos punts.

El Titus disputava una doble jornada, apro-
fitant la seva visita a Mallorca, finalitzant 
amb cara i creu. L’equip badaloní perdia 

dissabte contra el Palma per 4 a 2, mentre 
que diumenge si podia sumar una victòria 
contra el Son Cladera, amb el mateix resul-
tat de 2 a 4. Miranda va ser el principal pro-
tagonista, remuntant un 2 a 0 advers contra 
el local Ivanov.

Qui també continua la seva lluita per acon-
seguir l’ascens, igual que Charlotte’s, és el 
Decathlon després d’aconseguir una nova 
victòria contra un rival dur, com és La Unión 
per 2 a 4.

Imatge del partit de Charlotte’s

Cobras oposa ressistència fins al tercer quart

Els Dracs guanyen la reedició 
de la final de la passada temporada (49-26)

Els Badalona Dracs continuen invictes des-
prés d’imposar-se a Murcia Cobras (49-26) 
en la reedició de la final de la passada tem-
porada. Malgrat que semblava que l’equip 
d’Òscar Calatayud encaminava còmoda-
ment el matx amb un 14 a 0 al primer quart, 
l’equip murcià no va donar en cap moment 
el seu braç a torçar (28-20 en el tercer 
quart). Els negre i plata van prémer l’acce-
lerador en el darrer tram de partit per en-
dur-se el quart triomf a la LNFA. El Quarter 
Back, Hunter Correll, va ser el jugador més 
destacat amb 6 passades de touchdown, i 
un TD en carrera.
Aquesta era la primera jornada intergrupal 
de lliga. Després de quatre jornades, l’equip 
badaloní es colíder de la classificació amb 
Rivas Osos i Las Rozas Black Demons, 
equips que tampoc coneixen la derrota. Fotos:  Flash Bdn
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Després del calvari que va patir durant l’any 
anterior, amb motiu de problemes físics que 
no li van permetre competir al seu màxim ni-
vell la nedadora badalonina Mireia Belmon-
te sembla que tornar a recuperar la forma. 
Aquest passat cap de setmana, s’ha proclamat 
campiona d’Espanya de piscina llarga, 5.000 
metres, celebrat a la piscina del CN Mataró, 
amb un temps de 56:10:36, marca llunyana 
del seu rècord d’Espanya, però que mostra 
símptomes de recuperació. Aquest és el seu 
tercer títol nacional en aquesta distància.
Belmonte continuarà preparant la gran cita 
d’aquest 2019, el Campionat del Món que 
tindrà lloc a la localitat coreana de Gwangju, 
del 12 al 38 de juliol

Belmonte, 
campiona 
d’Espanya de 
llarga distància

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Llefià i Young Talent 
es reivindiquen alhora

Per fi! La Minguella aconsegueix 
la primera victòria

Victòries vitals per dos conjunts que necessitàven reforçar els ànims

Superen el Reus Deportiu a Casagemes (63-57)

Arriba el tram final de temporada i alho-
ra els capítols més emocionants del curs. 
Aquesta jornada, els equips badalonins 
han tornat a fer un altre pas important cap 
als seus objectius d’aquest curs. La victòria 
més positiva, i sorprenent, del cap de set-
mana, s’ha celebrat al Municipal de Premià 
de Mar. El Young Talent de Ricardo Parra 
ha fet saltar la banca amb un triomf balsà-
mic i importantíssim davant el CE Premià 
(0-2), un històric del futbol català situat a 
la part alta de la taula. Els tres punts su-
mats al Maresme situen els de Sant Roc a 
un punt de les posicions de permanència, 
objectiu a l’abast.

Per la seva part, la Unificació Llefià també 
va reforçar els ànims amb una victòria a 
casa, la primera del 2019, amb remuntada 
inclosa. Els de Jordi Souto van fer un partit 
molt seriós contra el CD Montcada, tercer a 

L’Associació Esportiva Minguella per fi 
ha pogut celebrar la primera victòria de la 
temporada del seu sènior femení...després 
de 18 derrotes seguides!

L’equip d’ Emilio Arce va vèncer el Reus 
Deportiu a Casagemes per un ajustat 63 a 
57. El matx es va desenvolupar molt igua-
lat durant els primers dos quarts (16-19, 
31-30) i no va ser fins a la represa quan 
un parcial de 7-0 va començar a obrir una 
petita escletxa al marcador (45-33). Tot 
i la prudència badalonina, la victòria es 
va començar a fer realitat a mesura que 
avançaven els minuts. Amb la botzina fi-
nal, immensa alegria i bogeria d’un equip 
que ha patit molt per poder celebrar aquest 
triomf lluitat.

Per la seva banda, el Joventut Femení de 
Xavi Duatis es manté una jornada més líder 

la taula. Els visitants es van avançar al mi-
nut 21 de partit però Àlex Saumell va igua-

del grup 1 de Primera Catalana. El conjunt 
verd-i-negre va vèncer el Santa Eulàlia a 
L’Hospitalet de Llobregat i acumulen 15 
triomfs aquest curs. La distància respec-
te a la tercera plaça ja és de dos triomfs. 
Recordem que els dos primers dels dos 
grups de Primera es classifiquen per a la 
fase d’ascens a Copa Catalunya.

El Badalonès és el nou rei de Copa
Qui també defensa la primera plaça però 
a Copa Catalunya masculina és el Fruits 
Secs Corbera Badalonès. Els de Xavi Riera 
van superar el Sant Cugat a La Plana (74-
63) i van veure com el Ripollet era derrotat 
a Castellar. El Círcol Catòlic de Juli Jimé-
nez segueix en caiguda lliure (84-61 a la 
pista del BàsquetPiaSabadell) i el Maristes 
Ademar de Lluís García es manté a les por-
tes de la cinquena posició (66-62 davant el 
Santa Eulàlia).

Foto: YT.

Foto: Minguella.

lar el matx un minut més tard. Les ocasions 
es van entrellaçar una darrere l’altra i no va 

BÀSQUET COMARCAL

ser fins al tram final quan Sergi Franco va 
enfonsar una pilota morta a l’àrea petita per 
fer embogir el Municipal de Llefià.

Les celebracions s’allarguen fins a Tercera 
Catalana, on el Lloreda va aconseguir un 
triomf davant el Cerdanyola Mataró per 
zero gols a dos. Els de Benja Portillo s’han 
guanyat el dret a deixar de mirar cap a la 
part baixa de la taula i observar, encara 
molt a l’horitzó, la posició de promoció 
d’ascens a Segona Catalana. El partit entre 
Cabrils i Pere Gol es va suspendre al se-
gon temps amb victòria local per la mínima 
(2-1).

Finalment, a Quarta, la UE Bufalà va caure 
davant l’Argentona B (3-4), el Pere Gol B 
contra el Sentmenat (7-2) i l’ Àguila – Po-
ble Sec es va suspendre amb el marcador 
de 0 a 3.
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Controla més les teves pertinences i no siguis inno-
cent, sempre hi ha qui vigila per apropiar-se del que 
no és seu. La teva vida onírica serà intensa en aquest 
període.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si convius amb la parella, evita repetir amb ella patrons 
que portes de la infantesa, i que poden esdevenir tòxics 
per mantenir una relació madura. Reps visites a la llar.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Segueix el focus posat en el sector familiar/domèstic. Si 
això et provoca estrès o et deixa sense energia, potser 
hauràs de trobar temps per cuidar-te. No pots estar en 
tot.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si estàs cercant feina, amb Mart passejant per la Casa 
V, no descartis enfocar- te amb tasques vinculades als 
teus talents innats, pots tenir alguna sorpresa agrada-
ble.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol amb bon aspecte a Mart, t’atorga un plus de 
valentia. Si ets dels que prefereixes callar i quedar bé, 
ara et pots veure expressant el que penses sense ver-
gonya.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol transita per la Casa VIII i indica un període de cer-
ta introspecció o el despertar d’algunes pors que tenies 
aparcades. Poses el focus en els recursos compartits.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Plutó està ben acompanyat per Venus i Saturn. El pes 
d’aquest trànsit, es posa ara, en les qüestions intel·lec-
tuals. Canvi de paradigmes i de pensament, són previ-
sibles.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb l’entrada del Sol a Peixos, el focus d’atenció es 
posa en el sector material. L’economia demana que 
agafis el control. Poden donar-se oportunitats de bones 
compres.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Sembla que tens tants interessos i tan variats que no 
saps cap a on tirar. No et precipitis, aviat et decidiràs. Re-
visa els papers i les documentacions per evitar pèrdues.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
El Sol transita per la Casa VII i algunes persones vo-
len imposar-te el seu criteri, però és mitjançant aquesta 
interacció que podràs aprendre més sobre com et rela-
ciones.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
En l’àmbit econòmic vius ambivalències. Per una banda, 
gaudeixes d’alguns ingressos extres i per l’altra, sents 
que no és prou. Saturn al sector, t’inclina a l’organit-
zació.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Felicitats! El Sol entra a Peixos, arriba el període de 
l’aniversari i renoves energies. Mercuri i Neptú al mateix 
signe, s’alien perquè visquis situacions gairebé màgi-
ques.
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