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Més 
seguretat 
a les vies

Treballs 
d’adequació de 
les platges per 
a la temporada 
de bany           3

L’Ajuntament i Adif signen un conveni 
per a la implantació d’un tancament 
d’alta seguretat i major resistència
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La presidenta d’Adif, Isabel Pardo de Vera, 
i l’alcalde de Badalona, Álex Pastor, han 
signat un conveni per a la millora de la se-
guretat i permeabilitat del ferrocarril al seu 
pas pel terme municipal.
Aquest conveni, que pretén donar resposta 
a les demandes d’aquesta ciutat, contempla 
l’execució d’un conjunt d’actuacions amb la 
finalitat de garantir l’òptim estat i integri-

Conveni entre Adif i Ajuntament 
per millorar la seguretat a les vies del tren

tat dels tancaments per prevenir actes de 
vandalisme i trànsits indeguts per punts no 
autoritzats coneguts com passos viciosos, 
i altres afeccions al sistema ferroviari com 
robatoris o abocaments continuats de resi-
dus.
Gràcies a la implantació d’un tancament 
d’alta seguretat i major resistència, l’acord 
preveu l’adopció d’una solució més efectiva 

Foto: Flash Bdn

i amb caràcter general atenent a l’elevada 
freqüència de circulacions que transiten 
pel nucli urbà de Badalona, el que a més 
redundarà en una millora de la qualitat am-
biental de l’espai públic, en estar el traçat 
ferroviari a la primera línia de la façana 
marítima.
L’acord preveu la neteja i el sanejament de 
l’espai comprès entre el tancament actual 

i les vies de la línia d’ample convencional 
Barcelona-Mataró-Maçanet, per la que ha-
bitualment circulen els serveis de les línies 
R1 i RG1 de Rodalies, entre los punts qui-
lomètrics (pp.kk.) 6/545 y 7/008, al costat 
muntanya. També contempla la col·locació 
de nous tancaments entre aquests mateixos 
pp.kk. al costat muntanya i entre els pp.kk. 
6/545 y 7/140 al costat mar.
El conveni estipula que Adif durà a terme 
la neteja, sanejament i gestió dels residus 
a retirar, el finançament i execució del nou 
tancament en un termini màxim de 12 me-
sos, així com el seu manteniment i conser-
vació, a més de la retirada del tancament 
existent.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Bada-
lona, davant la detecció d’un defecte en el 
tancament, ho comunicarà a Adif per a la 
seva reposició. El consistori també vetllarà 
pel compliment de les normes de civisme 
com impedir i/o sancionar els actes van-
dàlics.
Segons recull el conveni, Adif invertirà 
383.000 euros per a l’execució de les ac-
tuacions, dels que 305.000 corresponen a 
les obres dels nous tancaments i els 78.000 
euros restants a les tasques de neteja i sa-
nejament. Així mateix, Adif destinarà anual-
ment una partida de 7.000 euros per al 
manteniment i conservació del tancament. 
Per la seva banda, l’Ajuntament realitzarà 
una aportació de 38.000 euros

Inici dels treballs d’adequació 
de les platges per a la temporada de bany
Aquest dijous, 4 d’abril, a les 10 hores, a la pla-
tja del Pont del Petroli s’inicien els treballs de 
llaurat i garbellat de la sorra de les platges de 
Badalona. L’objectiu d’aquestes actuacions és 
preparar les platges per als milers d’usuaris que 
les freqüentaran la pròxima temporada de bany.
Les tasques de llaurat consisteixen en voltejar la 
sorra amb màquines i remoure la capa superficial 
uns cinquanta centímetres per aconseguir una 
exposició de la sorra al sol. Els raigs ultraviolats 
i l’assecament produït per la calor actuen com 
a fungicides naturals. En l’operació no s’utilitza 
cap producte químic. El treball es realitza amb 
tractors que porten arades i garbelladores i llau-
ren una superfície aproximada de 18 hectàrees 
de platja.
També s’han iniciat els treballs d’adequació de 
les guinguetes, per tal de que aquestes estiguin a 
punt per l’inici de la temporada de bany Foto: Flash Bdn
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L’assemblea de Podem Badalona 
vota a favor de la coalició de Guanyem i ERC

Dimarts al vespre les direccions de Catalun-
ya en Comú i Podem Catalunya anunciaven 
l’acord per concórrer junts a les eleccions 
municipals del 26 de maig, fet que era ce-
lebrat pel Comú de Badalona amb una nota 
de premsa, en la qual manifestava que tre-
ballarien plegats en el seu projecte de ciutat. 
El Cercle de Podem Badalona però, sortia 
al pas d’aquestes informacions, manifestant 
que continuarien portant a l’assemblea de 
dimecres l’acord per afegir-se a la coalició 
amb Guanyem Badalona en Comú i ERC.
Un 80% dels assistents a l’assemblea, unes 
50 persones, van donar el vot favorable a 
la unió amb la formació liderada per Dolors 
Sabater, malgrat l’advertiment de la direc-
ció de Podem Catalunya, assegurant que 
aquesta votació no tindria cap validesa.

Téllez, absolt en “l’affaire” 
dels cartells amb la Guàrdia Urbana
L’Audiència Provincial de Barcelona ha de-
cretat l’absolució del regidor de Guanyem 
Badalona en Comú, José Téllez, en “l’affai-
re”dels cartells amb la Guàrdia Urbana, oco-
rregut dies abans de l’1 d’octubre del 2017.
Téllez va ser sancionat, durant el passat 
mes de gener, amb una multa de 4.380 per 
un suposat delicte de desobediència. L’Alt 
Tribunal ha estimat el recurs presentat per 
l’ex-primer tinent d’alcaldia.
L’Audiència estima que Téllez no va deso-
beir cap ordre ni va ser advertit d’aquesta 
possibilitat, pels agents policials que ha-
vien confiscat les pancartes, en uns fets 
en els quals també era present el president 
d’Omnium Cultural, Jordi Cuixart. La sen-
tència conclou que Téllez va intervenir com 
a autoritat municipal, en una situació que 
podria ser tensa davant els diferents mani-
festants que allà es congregaven.
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MC MUTUAL, la mútua col·laboradora amb 
la Seguretat Social número 1, ha inaugurat 
la remodelació del seu centre assistencial a 
Badalona, ciutat on hi té presència des del 
1972 com a Mútua Metal·lúrgica.
El nou dispositiu, que donarà servei a més 
de 15.000 persones, ha estat remodelat ín-
tegrament i ha duplicat el seu espai, comp-
tant actualment amb més de 700m2; fet 
que ha permès l’ampliació tant de la zona 
de rehabilitació com de la d’administració.
El centre, ubicat a la Plaça del Vapor nº6 
des de 2007, és, segons Eduard Vidal, di-
rector general d’MC MUTUAL, un exemple 
de l’aposta de la mútua per Badalona, “on 
ens sentim arrelats i des d’on treballem 
per ajudar les empreses i els despatxos 
assessors d’aquesta ciutat, en el seu dia a 
dia professional, oferint tot allò que, com a 
mútua, està a les nostres mans”.
Al seu torn, Manel Deli, director d’MC MU-
TUAL al Vallès Occidental, Bages i Barce-
lonès Nord, ha recordat que “les instal·la-
cions són sostenibles i s’han fet pensant i 
tenint cura del medi ambient”.
L’edifici ha obtingut el segell internacional 
Qsostenible, que avala la seva eficiència 
energètica i la bona gestió ambiental, i és 

MC MUTUAL inaugura la remodelació 
del seu centre assistencial a Badalona 
des d’on atendrà 15.000 usuaris

una mostra de la voluntat d’MC MUTUAL 
d’aconseguir un parc immobiliari cada 
vegada més sostenible i respectuós amb 
el medi ambient. Per aconseguir-ho està 
instal·lant millores energètiques en totes 
les instal·lacions de nova construcció o re-
formades íntegrament, fet que li ha permès 

obtenir aquesta acreditació en més d’una 
vintena de centres.
L’acte d’inauguració ha comptat amb la 
presència de Teresa González, primera 
tinent d’alcaldia i regidora de Recursos 
Interns, Participació i Habitatge de l’Ajun-
tament de Badalona; i Dolores Jurado, 

assessora de Govern; a més d’empresaris, 
assessors laborals i treballadors i treballa-
dores del centre.

Sobre MC MUTUAL
MC MUTUAL és la mútua col·laboradora 
amb la Seguretat Social número 1. Compta 
amb un equip professional d’unes 1.900 
persones i protegeix a una població de més 
d’1,4 milions de treballadors i treballado-
res. La seva missió és tenir cura de la salut 
de les persones de manera responsable.
Està plenament compromesa amb la pre-
venció i la salut laboral, acreditada com 
a Empresa Saludable, per AENOR. Ac-
tualment, està portant a terme un procés 
de transformació digital, amb l’objectiu 
que les seves empreses mutualistes i la 
població protegida puguin relacionar-se 
amb la mútua de manera fàcil i àgil. Tam-
bé segueix un pla de qualitat sanitària que 
posa el focus en la seguretat del pacient, 
l’excel·lència en el coneixement profes-
sional i la innovació, sempre amb l’ob-
jectiu d’oferir un millor servei. Tot plegat 
amb una gestió responsable, avalada pel 
segell europeu d’excel·lència en la gestió 
(EFQM 500+).

Els alcaldes de Badalona, Mollet i Sant Fost de 
Campsentelles, reclamen el desviament de la B-500
L’alcalde de Badalona, Álex Pastor; l’alcal-
de de Mollet del Vallès, Josep Monràs, i 
l’alcaldessa de Sant Fost de Campsente-
lles, Montserrat Sanmartí, han mantingut 
avui una reunió de treball, amb assis-
tència de representants de la Comissió 
Santfostenca pel Desviament de la B-500 
i de la Federació Associacions de Veïns 
de Badalona a l’Ajuntament de Sant Fost.
A la reunió s’ha constatat un cop més el 
paper estratègic de la B-500 en la xarxa de 
comunicacions que enllaça el Barcelonès, 
el Maresme i el Vallès, via que ara com ara 
és insuficient i insegura.
Els representats municipals on han coinci-
dit a remarcar la vigència dels successius 
acords, aconseguits en seu parlamentària, 
que reconeixen la necessitat inajornable 
de desviar el trànsit de la carretera Bada-

lona-Mollet (B-500) fora del centre urbà 
de Sant Fost de Campsentelles i reclamen 
al Govern de la Generalitat que, en exer-
cici de les seves competències, redacti la 
proposta tècnica del que haurà de ser la 
ronda exterior que alliberi Sant Fost de 
l’actual traçat que parteix i afecta el poble 
pel bell mig i que haurà d’oferir als usua-
ris de la B-500 un recorregut més àgil i 
segur.
Han insistit els alcaldes a remarcar que 
aquest traçat, tot i la seva condició de des-
viament o ronda provisional, haurà de ser 
respectuós amb el medi natural i garantir 
el mínim impacte ambiental.
El projecte haurà de ser consensuat amb 
tots els territoris afectats i contemplar 
també l’increment i millora dels serveis de 
transport públic entre aquests municipis
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Ràdio Ciutat de Badalona ha portat 
a Lausana l’esperit optimista i vitalista 
del programa ‘Coses de Casa’
El programa ‘Badalona Matí’ de Ràdio 
Ciutat de Badalona s’ha emès en directe 
des de Lausana aprofitant que l’equip del 
programa, incloent-hi les 3 àvies que pro-
tagonitzen cada setmana l’espai ‘Coses de 
Casa’, s’ha traslladat a aquesta ciutat suïs-
sa per participar en el congrés europeu de 
ràdio Radiodays Europe.
Durant dues hores, des de les 10 i fins a les 
12 del migdia, Carles Tornero, acompanyat 
de Miquel López, ha presentat el programa 
des dels estudis radiofònics que hi ha a la 
Universitat de Lausana UNIL-EPEL. És la 
primera vegada que el programa ‘Badalona 
Matí’, s’emet des de fora de Catalunya, en 
aquest cas des de Suïssa.
L’espai ‘Coses de Casa’, que s’emet cada 
dimecres en el programa ‘Badalona Matí’ 
i que protagonitzen Maria Antònia Car-
bó, Rosa Garriga i Carme Sánchez, les 
iaies més famoses de Badalona, ha estat 
convidat a participar en aquest congrés 
radiofònic. Els organitzadors del Congrés 
consideren que ‘Coses de Casa’ demostra 
com la gent gran pot parlar de qualsevol 
tema d’una manera desinhibida trencant el 
tòpic que la gent gran no té vida pròpia.

Presentació davant de més de 500 
professionals de la ràdio
A les 14 hores, els responsables del pro-
grama ‘Badalona Matí’ han presentat al 
congrés europeu de la ràdio Radiodays 
Europe una conferència-sessió de treball 
titulada “Perquè la qüestió del so importa 
a totes les edats’, on han posat de manifest 
que fer un bon programa de ràdio no està 
en absolut renyit amb l’edat de les perso-
nes que el materialitzen. La presentació 
s’ha fet en un auditori que ha aplegat més 
de 500 professionals de la ràdio d’arreu 
del món. Radiodays Europe és el congrés 
més important de ràdio que es fa cada any 
a Europa i aplega a professionals de rà-

dios públiques i privades d’Europa i Estats 
Units.
Els organitzadors del fòrum han triat el 
programa ‘Coses de casa’, protagonitzat 
per Maria Antònia Carbó, Rosa Garriga i 
Carme Sánchez, perquè difon cada dime-
cres d’11 a 12 hores una imatge optimista 
i vitalista de la gent gran. Amb aquest pro-

grama es demostra que les persones grans 
poden parlar de qualsevol tema trencant el 
tòpic que quan s’arriba a una edat avança-
da ja no es té criteri. En una primera eta-
pa del programa també hi participava una 
quarta àvia, Rosalia Pons, que per qües-
tions de salut va haver de deixar l’espai.
Dues hores de ràdio en directe a Suïssa 
amb visió badalonina
El programa ‘Badalona Matí’ ha ofert dues 
hores de ràdio en directe des de Lausana 
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però amb una visió badalonina i catalana i 
portant l’esperit vitalista i optimista de les 
àvies més famoses de Badalona a Suïssa.
Així s’ha entrevistat Núria Inglin, una ba-
dalonina que resideix en aquesta ciutat des 
de fa molts anys. També s’ha entrevistat a 
Xavier Campos Ballester, un català que 
ha treballat durant molt anys a la seu de 

Durant tres dies, Santa Coloma s’omplirà 
de flamenc per tots els racons. Del 4 al 6 
d’abril se celebrarà la primera edició del 
Festival Flamenc-ON, organitzat per la 
Fundació Aura Seguros, i amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet, el Museu del Baile Flamen-
co de Cristina Hoyos, Media Clip, La Fla-
menca Unió Music, María Grever Centre 
d’Estudis Musicals i José de la Vega.
Flamenc-ON és un conjunt d’espectacles 
dirigits a tots els públics. El primer acte 
tindrà lloc el 30 de març (19.30 h) a la 
plaça de la Vila, una flash mob interpre-
tada per diversos artistes locals. Dijous, 
4 d’abril, tindrà lloc a l’Edifici Aura la 
conferència «Comprendre la música del 
flamenco» (18.00 h), de Faustino Núñez, 
que també presentarà el seu nou llibre El 
afinador de noticias, i posteriorment la 
Noche del Tablao, amb el ball de Sara Ba-
rrero i el cante de Miriam Vallejo.
Els caps de cartell actuaran al Teatre Sa-
garra i són els cantaores Kiki Morente (5 
d’abril a les 21.00 h) i Rancapino Hijo (5 
d’abril a les 18.00 h), per a aquesta ac-
tuació les entrades ja estan esgotades, 

Cap de setmana de Festival 
Flamenc-ON a Santa Coloma

i la bailaora Eva Yerbabuena (6 d’abril a 
les 21.00 h), que presentarà a Catalunya 
l’espectacle Carne y hueso.

El dissabte 6 d’abril tindran lloc quatre 
actuacions per diferents indrets de la ciu-
tat, que culminaran a la plaça de la Vila, 

en un gran concurs de Flamenc Beat Box, 
certamen pioner en la seva especialitat, i 
que busca fusionar l’art urbà i el flamenc.

l’ONU de Ginebra.
Des del seu despatx a la seu del Comitè 
Olímpic Internacional, Miquel López ha 
parlat amb el director general adjunt del 
COI, Pere Miró, que és l’únic català que 
és membre del COI. Miró ha parlat del pa-
per que podria jugar Badalona en cas que 
s’adjudiquessin els Jocs Olímpics d’Hi-
vern a la candidatura Barcelona-Pirineus.
Ana Cetkovic, una guia turística de la Ofi-
cina de Turisme de Lausana ha explicat als 

oients què es pot veure en aquesta ciutat 
suïssa, que s’hi pot fer i que s’hi pot com-
prar.
També Emma Rodero, catalana que forma 
part de l’equip organitzador del congrés 
Radiodays Europe, ha explicat el perquè 
s’ha seleccionat el programa Coses de 
Casa per presentar el seu espai radiofónic 

als experts europeus i mundials reunits a 
Lausana.
Tot això amanit amb la presència perma-
nent de les tres àvies de Badalona que han 
anat comentant les opinions dels entrevis-
tats i han assajat, no sense emocionar-se, 
la seva intervenció del migdia al congrés.
‘Coses de casa’ és l’únic programa de rà-
dio de tot Espanya que ha estat seleccionat 
per participar en aquest congrés radiofònic 
internacional.
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Gaudir del què es té 
i no del què no es pot tenir

Després de dues derrotes seguides 
de la Penya hi ha hagut certa frus-
tració entre un sector de l’afició que 
ha generat una situació d’alarmista, 
crec que injustificada, després de 
punxar contra el Breogán. Però la rea-
litat és que crec que, a vegades, falta 
memòria. Quan es diu que fa un any 
es lluitava per no baixar i desaparèixer 
sembla que sigui una cosa de fa anys. 
Va ser un malson però va ser una 

realitat. Aquesta temporada la reali-
tat és que no s’ha patit gens. En cap 
moment. I ara, després d’aconseguir 
la permanència matemàtica, hi ha la 
por de no entrar al play-off que seria 
el nou objectiu. Un consell: cal gau-
dir del moment i no del què es podria 
perdre. Només així el ressurgiment 
del Joventut es viurà amb alegria i no 
amb frustració. Les coses s’estan fent 
bé dins i fora de la pista. A gaudir-ho! 

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET

SUPERMANAGER

1- Campazzo, Laprovittola, Ennis
2- Brizuela, Eriksson, Shields, Cruz.
3- Shengeila, Voigtmann, 
    Todorovic, Iverson.

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 Jor. 26 Jornada 25 
1º  Badalona 1969 boyeyo (Badalona)  244,00
2º  angel arias herrero angelbasket (Badalona)  243,80
3º  TRIPLEXX balaguera (Almansa)  231,00
...............................................................................................................
26ºDiarideBadalona DiarideBadalona (Badalona)  206,00

Lliga (general)
1º  LeBron belito32 (Badalona)  4.247,60
2º  YO TAMBIEN QUIERO UN MASTER team jocker05 (Santa Coloma)  4.170,80
3º  Mobilgirgi boyeyo (Badalona)  4.153,40
...............................................................................................................
21ºDiarideBadalona DiarideBadalona  3.954,80

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES
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LA PRÈVIA 26a Jornada. Palacio de Deportes Martín Carpena, diumenge 7 d’abril a les 17h

Repte d’alçada a Màlaga

ALBERT VENTURA

NICO LAPROVITTOLA

LÓPEZ-AROSTEGUI

MARKO TODOROVIC LUKE HARANGODY

DIVINA JOVENTUT
Entrenador: Carles Duran

UNICAJA
Entrenador: Luis Casimiro

D. MILOSAVLJEVIC

BRIAN ROBERTS

SASU SALIN

KYLE WILTJER MATHIAS LESSORT Todorovic, al partit de la primera volta a l’Olímpic. / David Grau - CJB 

Després de caure, toca aixecar-se, i la Penya, 
després de la relliscada a l’Olímpic contra el 
Breogán, intentarà fer-ho aquest diumenge 
a Màlaga (17h) tot i que no sigui precisa-
ment la millor plaça per fer-ho. Guanyar al 
Martín Carpena és un repte d’alçada i en les 
8 últimes visites el Joventut només ha estat 
capaç de sortir-ne guanyador una vegada, 
l’any 2014 (58-60). Tot i això, els de Carles 
Duran ja han demostrat que poden tombar 

els malaguenys (ho van fer a la primera volta 
per 93-86, amb 28 punts de Laprovittola) 
i buscaran un cop d’efecte que redreci la 
marxa una mica irregular de l’equip en les 
darreres jornades (3 derrotes en els 4 últims 
partits). A més, la lluita pels “playoffs” s’està 
complicant amb equips a l’alça que s’estan 
acostant perillosament.
L’Unicaja (15-10), quart amb un triomf més 
que la Penya (14-11), també necessita sumar 

per no veure amenaçada la seva posició. Els 
de Luis Casimiro tampoc han acabat de girar 
rodons en les darreres jornades, amb tres 
derrotes en els últims cinc partits, i a casa 
no volen fallar, sobretot tractant-se d’un ri-
val directe com la Penya. La mala notícia 
per als verd-i-negres és que possiblement 
els malaguenys ja puguin comptar amb l’es-
corta Jaime Fernández, que es va lesionar 
a la Copa del Rei però que ja ha estat en-

trenant amb normalitat i podria reaparèixer. 
Fins a la lesió Fernández (12,9 punts, 5,1 
assistències i 16,5 de valoració) va ser el 
pal de paller de l’Unicaja, que compta amb 
una plantilla molt extensa on també desta-
quen els pivots Giorgi Shermadini (13,3 de 
valoració) i Mathias Lessort (11,3), el base 
Brian Roberts (10,9 punts i 3,7 assistències) 
o l’aler-pivot Kyle Wiltjer, molt perillós des 
dels 6m75 (46% en triples). 

López-Arostegui (2), Laprovittola (25), Delía 
(4), Ventura (9), Harangody (12) -cinc inicial-, 
Dimitrijevic (2), Morgan (2), Todorovic (20), 
Boungou-colo (-) i McFadden (5). 

Havia de ser un dia de festa grossa, però 
el Divina Joventut no va poder arrodonir 
el seu 89è aniversari ni l’estrena del nou 
videomarcador amb una victòria davant 
del Cafés Candelas Breogán (81-88). En 
un Olímpic que feia goig, amb més de 
7.000 espectadors, els gallecs van tombar 
una Penya que, tot i el bons números de 
Laprovittola (25 punts i 5 assistències) i 
Marko Todorovic (20 i 9 rebots), mai no 
va acabar de girar rodona.
“No hem estat a l’alçada. Segurament 
hem jugat un dels pitjors partits de la 
temporada”, va admetre Carles Duran  al 
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DIVINA JOVENTUT 

Cvetkovic (11), Löfberg (2), Alec Brown (20), 
Redivo (13), Gerun (14) -cinc inicial-, McCallum 
(14), Sergi Vidal (9), Arco (4), Belemene (-), Sule-
jmanovic (1) i Díaz (-).  

88

CAFÉS 
CANDELAS BREOGÁN

El Breogán espatlla el 89è aniversari del club i l’estrena del nou videomarcador

La festa no pot ser rodona

final d’un enfrontament llarguíssim, farcit 
d’interrupcions, que es va acabar resolent 
en l’últim minut, quan un triple de Lucio 
Redivo a 17 segons del final va acabat 
definitivament amb les esperances dels 
badalonins, que en el darrer quart van en-
caixar 32 punts.  Alec Brown (20 punts) 
i Volodymir Gerun (14 i 6 rebots) també 
van ser claus per al conjunt de Tito Díaz, 
on va debutar amb bon peu el base Ray 
McCallum (14 punts). Per contra, Thad 
McFadden va tenir  una estrena més aviat 
discreta a l’Olímpic, anotant només 5 
punts.

Propera jornada

 Morabanc Andorra - València Basket
 Delteco GBC  -  Movistar Est.
 Monbus Obradoiro -  Tecnyconta S.
 Unicaja -  Divina Joventut

  UCAM Múrcia  -  Kirolbet Baskonia
 BAXI Manresa -  Iberostar Tenerife
 San Pablo Burgos  - Montakit Fuenla  
 Herbalife G. Canària  - Real Madrid 
 C. Candelas Breogán - Barça Lassa

Herbalife G. Canària- València                 111-92

Delteco GBC - Morabanc Andorra         72-84

San Pablo Burgos - M. Obradoiro      76-84

Montakit Fuenla - UCAM Múrcia 101-93

Divina Joventut - C. Candelas Breogán  81-88   

Tecnyconta Saragossa - Unicaja  72-70

Barça Lassa- BAXI Manresa           107-71

Iberostar Tenerife- Real Madrid    82-91

Kirolbet Baskonia - Movistar Est.  104-67

Resultats  darrera jornada
  Equip  G P

 1 Barça Lassa 21 4

 2  Real Madrid 19 6

 3 Kirolbet Baskonia 18 7

 4  Unicaja 15 10

 5  València Basket 15 10

 6  Divina Joventut 14 11

 7  Morabanc Andorra 13 12

   8     BAXI Manresa 13 12

 9  Tecnyconta Saragossa 13 12

10     Iberostar Tenerife 12 13

 11    Monbus Obradoiro 11 14

 12    San Pablo Burgos 11 14

 13    Montakit Fuenla 10 15

14  Herbalife G. Canària 9 16

 15    Movistar Estudiantes                 9            16

 16    UCAM Múrcia                 8            17

17  C. Candelas Breogán 8 17

 18    Delteco GBC           6          19

Classificació

L’ensopegada amb el Breogán va ser un cop dur. / David Grau - CJB

A nou jornades per a la conclusió de la lliga 
regular la cursa per assolir els “playoffs” 
bull més que mai amb molts candidats. 
Equips com el Tecnyconta, el Morabanc o 
el San Pablo Burgos, en dinàmica positiva 
les darreres jornades, s’han afegit a la lluita 
i ara mateix la Penya, que es manté sisena 
(14-11), només té un triomf de marge res-
pecte del novè classificat (Tecnyconta) i dos 
respecte del desè, l’Iberostar Tenerife. La si-
tuació dels badalonins segueix sent de pri-

vilegi, però cal seguir sumant en un esprint 
final apassionant farcit, a més, de molts 
duels directes entre tots els implicats. Els 
verd-i-negres, per exemple, se les veuran 
amb l’Unicaja (aquest diumenge a Màlaga), 
rebran després el Burgos a casa, han d’anar 
a la pista de l’Iberostar i s’han d’enfrontar al 
BAXI Manresa a l’Olímpic. El Divina Joven-
tut també jugarà a casa amb el Barça Lassa,  
l’UCAM Múrcia i l’Estudiantes, i ha de visi-
tar el País Basc per enfrontar-se al Delteco 

GBC i al Kirolbet Baskonia. Dels darrers 
nou partits de la lliga regular, els de Carles 
Duran en jugaran cinc a l’Olímpic.
Les xifres dels darrers 10 anys apunten que 
la forquilla per poder accedir als “playo-
ffs” s’ha situat sempre entre les 17 i les 19 
victòries, i que el “basket-average” gairebé 
sempre juga un paper clau, ja que en alguns 
casos amb 18 no n’hi ha hagut prou per cul-
pa de la diferència de punts. Arribar com a 
mínim a aquesta xifra de 18 triomfs sembla 
gairebé imprescindible. I sumar-ne 19 és 
pràcticament garantia de ser-hi. La Penya, 
doncs, necessitaria sumar 4 o 5 triomfs 
més.
Només en dues ocasions s’han necessitat 
menys de 17 victòries per jugar els “pla-
yoffs”, pero van ser dues temporades amb 
només 17 equips a la lliga i dues jornades 
menys: la temporada 2016/2017, on l’An-
dorra es va classificar amb 16 triomfs, i la 
2008/2009, quan el Bilbao va ser vuitè amb 
només 15 victòries.  

En l’última dècada l’accés als “playoffs” 
s’ha situat entre les 17 i les 19 victòries
Falten nou jornades, amb cinc partits a l’Olímpic, i la Penya en té 14

Portada del Mundo Deportivo d’aquell dia històric

Ja està a punt el documental  “Spirit of Tel 
Aviv 94”, produït per Televisió de Catalunya 
amb motiu del 25è aniversari de l’històric 
títol de la Copa d’Europa assolit per la 
Penya. El treball va tornar a reunir tots els 
integrants d’aquell mític equip a Badalona, 
per rememorar l’èxit més gran de la història 
verd-i-negra. Està previst emetre’l el dilluns 
dia 15 d’abril per TV3, però abans, el dijous 
11 a les 8 del vespre, s’estrenarà en un acte 
que tindrà lloc al Teatre Zorrilla. 

“Spirit of 
Tel Aviv 94” 
s’estrenarà el 
dia 11 al Zorrilla
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Valentín: “Ara gaudeixo moltíssim, perquè jugo, 
pels companys i perquè em sento important”
“No ens podem refiar del Sabadell, tenen bons jugadors” adverteix el lateral sobre el seu exequip

Pocs fitxatges d’hivern han encaixat tan 
bé com Valentín Merchán en el Badalo-
na d’aquesta temporada. El de Martorell 
ha trobat un lloc on poder exercir la seva 
professió i l’equip escapulat, un lateral es-
querre de plenes garanties. Diumenge, Va-
lentín s’enfrontarà al Sabadell, l’equip on va 
començar la temporada i d’on va haver de 
marxar, cansat de no jugar.

- Serà especial per a vostè el partit de 
diumenge?
- M’hauria agradat trobar-me amb un Saba-
dell en una altra situació, amb menys ur-
gències. Em sap greu pel grup de jugadors 
que hi ha, que no s’ho mereix. En tot cas, 
serà un partit més, que mirarem de guanyar. 
Quan s’acabi, els desitjaré tota la sort.

- Hi va deixar bons amics, a Sabadell?
- Vaig marxar trist d’allà, perquè no vaig 
poder demostrar el que puc fer. Però tam-
bé vaig marxar content d’haver recollit molt 
bones amistats.

- Serà difícil preparar el partit, tenint 
en compte que estrenen entrenador?
- Normalment mires els últims partits del 
rival i et fas a la idea de com juguen, però 
aquesta vegada no podrà ser així. Ens hem 
de centrar en el que fem nosaltres, en posar 
en pràctica el que estem treballant.

Foto: Eloy Molina.

- Quin Sabadell s’imagina?
- Un equip tancat i esperant la seva oportu-
nitat al contracop. Amb tan poc temps, i en 
la situació en què es troben, dubto que vul-
guin començar a jugar des del darrera, amb 
riscos. En una dinàmica com la del Saba-
dell, els jugadors no tenen plena confiança.

LA PRÈVIA 32a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 7 d’abril. 17 hores. (Esport 3)

Feina feta i endavant

CE SABADELLCF BADALONA
POSICIÓ 10è

15 Partits a casa G 7  E 4  P 4
Gols a casa Marcats 17 Rebuts 12

Entrenador Juanjo Garcia.

POSICIÓ 17è
15 Partits a fora G 3  E 2  P 10

Gols a fora Marcats 15  Rebuts 33
Entrenador Antonio Hidalgo.

Diumenge hi ha derbi a l’Estadi. El CF Bada-
lona i el CE Sabadell es veuran les cares en 
dinàmiques ben oposades. I és que les deu 
últimes jornades han estat ben diferents per 
a uns i altres. Des de l’arribada de Juanjo 
Garcia, els escapulats només han perdut 
un partit i han assegurat pràcticament la 
permanència. Als arlequinats, en canvi, no 
els ha funcionat el relleu a la banqueta de 
finals de gener, quan Kiko Ramirez va ocu-

par el lloc de Toni Seligrat, i han caigut a 
la zona de descens després de sumar sola-
ment quatre dels últims trenta punts. De fet, 
diumenge debutarà un nou entrenador en 
la banqueta del Sabadell, Antonio Hidalgo, 
que fins ara era tècnic ajudant a l’AEK Lar-
naca de Xipre i que va ser jugador del con-
junt vallesà durant quatre temporades. “No 
ens serviran els vídeos, perquè no trobarem 
el mateix equip de les darreres jornades. Foto: Eloy Molina.
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EJEA  -  BADALONA

Renovació
El Badalona està virtualment salvat. La 
renúncia de l’Ontinyent i el punt aconse-
guit aquest passat cap de setmana, deixen 
pràcticament solucionat el primer gran ob-
jectiu. Dit això, cal començar a planificar la 
temporada vinent. I el primer que s’ha de 
fer és saber qui serà l’entrenador. Per les 
raons que siguin, la segona experiència 
de Calderé a la banqueta del Badalona no 
va funcionar i, una vegada més, un entre-
nador que semblava pont va aconseguir 
canviar la dinàmica i donar tranquil·litat a 
l’equip. Crec que Juanjo Garcia mereix la 
confiança de la directiva per continuar l’any 
vinent. La serietat amb què ha treballat i la 

Xavi Saisó
Periodista de la cadena SER

El racó d’en Saisó

Això farà que incidim més en el que nosal-
tres volem. Si mantenim la bona dinàmica a 
casa, competirem bé per endur-nos els tres 
punts”, comentava Juanjo Garcia després 
de l’entrenament de dimecres. Amb el prin-
cipal objectiu virtualment assolit, després 
de l’empat al camp de l’Ejea i de la retirada 
de l’Ontinyent, que assegura tres punts en 
la penúltima jornada, el Badalona encara el 
tram final de la lliga amb tota la tranquil·litat 
del món. “Amb una victòria diumenge hau-

gestió que ha fet del vestidor han de tenir 
com a recompensa la renovació. Cal pla-
nificar perquè no passi com l’any passat i 
crec que Juanjo és la persona ideal per a la 
banqueta escapulada.

rem arribat, amb solvència, a l’objectiu que 
la directiva ens van marcar i ens estalviarem 
patir en una part de la temporada molt com-
plicada, en la qual tots els equips es juguen 
alguna cosa. Si d’aquí al final aconseguim 
ficar-nos en la copa, molt millor”, explicava 
l’entrenador escapulat. Davant el Sabadell, 
Garcia podrà disposar de tota la plantilla 
després que Carlos Albarrán s’hagi incor-
porat a la dinàmica del grup, recuperat de la 
lesió que va patir al radi.

Ejea: Loscos, Garcés, Garde, Andriu, Catalá, 
Moustaphá, Mainz (Otín, 83’), Valero, De Mesa, 
Lafita (Roy, 83’) i Diego Suárez (Ramón, 65’).

Badalona: Morales; Estellés, Robusté, Moya-
no, Valentín; Robert Simón, Nana, Marc Carbó, 
Boniquet (Santi Magallán, 66’); Néstor Albiach 
(Iván Agudo, 85’) i Chacopino (Natalio, 77’).

Àrbitre: Nicolás Garcelán Docio (comitè valen-
cià). TG: Boniquet i Moustaphá.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. At. Balears 58 41 25
 2. Hércules 53 30 23
 3. Vila-real B 52 45 32
 4. Cornellà 50 37 23
 5. Lleida 47 39 32
 6. Espanyol B 46 45 34
 7. Barcelona B 45 38 28
 8. At. Llevant 41 33 30
 9. Olot 41 27 25
 10. Badalona 41 27 28
 11. Ebro 41 23 25
 12. Peralada 35 31 32
13. Ejea 35 25 31
 14. Teruel 34 25 35
 15. València B 34 38 42
 16. Alcoià 33 24 37
 17. Sabadell 33 29 46
 18. Castelló 32 26 29
 19. Conquense 32 24 38
 20. Ontinyent * 0 23 35
* L’Ontinyent, retirat de la competició, ha rebut una 
sanció federativa de -32 punts.

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

Propera JornadaResultats Jornada 31

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

Núm. 651 Del 04/04 al 11/04/2019

Aquesta ensopegada fa força mal (1-0)
Derrota del Seagull al camp del Zaragoza; les ‘gavines’ tenen l’ascens coll amunt

El Seagull va patir a Saragossa la 
derrota més dolorosa des de la pro-
moció d’ascens a Primera Divisió da-
vant el Tacuense, quan va tenir a tocar 
l’ascens a Primera Divisió. La desfeta 
davant el Zaragoza CFF (1-0) redueix, 
i força, les opcions de classificar-se 
per aquest somni tan desitjat des de 
principi de temporada.
El matx al Pedro Sancho, amb una gra-
deria que feia goig amb pràcticament 
1,600 persones, va estar igualadíssim 
des del primer minut, amb ocasions 
per ambdós equips però sense poder 
celebrar-ne cap. La primera posició i 
peu i mig cap al play-off estava en joc 
i ambdós conjunts s’hi van deixar la 
pell, amb més futbol durant el primer 
temps per part de les badalonines.
La segona part es va reprendre amb la 
mateixa intensitat, amb les ocasions 
tant en una porteria com l’altre, i una 

gran actuació de les porteres. Al mi-
nut 70, però, el Seagull va encaixar 
un gol després d’un dels pocs errors 
defensius que hi van haver durant tot 
el partit. Durant els 20 minuts restants 
les noies de Badalona ho van seguir 
intentant, però sense èxit, quedant 
com a resultat final l’1 a 0 que deixa al 
Zaragoza en primera posició amb 60 
punts, 3 per davant del Seagull.
“La clau ha sigut no poder posar-nos 
per davant en alguna de les ocasions 
clares que vam tenir”, va reflexionar 
l’entrenador blau, Jordi Ferrón.
Amb aquesta derrota, les estadísti-
ques són ben clares en les dues jor-
nades que resten. El Seagull haurà de 
guanyar els dos partits que li resten, 
davant Collerense i FC Barcelona B, 
i que Zaragoza no ho faci en els seus 
compromisos, contra Europa i Sant 
Gabriel.

Foto: X.G

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

- La dinàmica és totalment oposada a 
la del Badalona.
- Si, però no ens en podem refiar. Hem 
d’estar amb el pilot vermell. Tenen molt 
bons jugadors i ho han demostrat altres 
vegades.

- Amb la salvació assegurada, l’objec-
tiu del Badalona és la copa?
- Tots volem més, no crec que aquest grup 
sigui conformista. Entrenem per ser millors 
i per quedar el més amunt possible.

- A vostè el canvi d’equip li ha anat 
molt bé.
- No s’ho pot imaginar. El canvi ha estat 
totalment positiu, no només en l’àmbit es-
portiu sinó també en el personal. Ho vaig 
passar molt malament quan no tenia la pos-
sibilitat de jugar, que és el que més m’agra-
da. I això esquitxava les altres àrees de la 
meva vida. He fet un gir de 180 graus: estic 
gaudint moltíssim perquè jugo, pels com-
panys, perquè em sento important.
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Immillorable cap de setmana pel Termites 
Llefià, l’equip badaloní de bitlles catala-
nes que ha saldat els seus compromisos 
del cap de setmana.
Dissabte es disputava, a les pistes de 
Torre Mena, l’eliminatòria de setzens de 
final de la Copa Generalitat davant l’equip 
lleidatà del Miralcamp. El quadre de Lle-
fià assolia la classificació, amb 735 punts 
i 58 bitlles, per 693 punts i 47 bitlles 
dels visitants. En aquest partit, destaca 

Termites Llefià 
suma doble victòria durant 
el cap de setmana

El tercer equip del CTT Badalona, el Charlo-
tte’s, s’ha proclamat campió de lliga a manca 
de dues jornades per a la seva finalització. 
L’equip format per Carrión, Bocanegra, Se-
rra, i Martínez, es desplaçaven a Ripoll per 
enfrontar-se al Bàscara, tercer classificat. Els 
badalonins aconseguien la victòria per un 
clar 1 a 5, assolint el títol de lliga en aprofitar 
la derrota del segon classificat. En el darrer 
cap de setmana d’aquest mes d’abril, el Char-
lotte’s disputarà la fase final d’ascens en la 
que, tres dels sis equips participants, pujaran 
a Segona Divisió.

El Titus es situa segon
El segon equip de l’entitat badalonina s’ha 

El Charlotte’s 
es proclama 
campió de lliga

situat segon a la classificació, després de 
derrotar àmpliament al Falcons de Sabadell 
(5-1). Els jugadors del Titus: Lloret, Nolis, 
i Miranda, van jugar a un gran nivell contra 
un equip que també lluita per disputar la fase 
d’ascens.

Mario Rojo, bronze al Top Promeses
El benjamí Mario Rojo es va penjar el bronze 
al campionat Top Promeses, competició a la 
qual accedeixen els vuit de cada categoria. 
Rojo es va plantar a les semifinals malgrat 
ser el 5è cap de sèrie. En aquesta competi-
ció, i en representació de l’Euroclima, també 
va participar el juvenil Xavier Montàñez, no 
superant la fase de grups i finalitzant 6è.

Els nois de Xavi Gonzalo, s’enfrontaran amb Pioners de l’Hospitalet

Els juniors dels Dracs es classifiquen 
per a la final de la Lliga Catalana

L’equip junior dels Badalona Dracs s’ha 
classificat per a la final de la Lliga Catala-
na, després de derrotar als Argentona Bocs 
(27-7). Els nois de Xavi Gonzalo, s’enfron-
taran amb Pioners de l’Hospitalet, equip 
que va derrotar a domicili a Barberà Rooc-
kies. Aquesta final es disputarà el 14 d’abril 
a Pomar.
Després d’un primer quart finalitzat amb el 
resultat inicial, Lucas Masero va obrir el 
marcador amb el seu primer touchdown, 
sumant l’extra point amb el que es va arribar 
al descans. Els badalonins van sortir més 
endollats a la segona part. Jordi Rua i Mi-
chel Vázquez, sentenciaven durant el tercer 
quart. Després d’una anotació visitant, va 
ser novament Masero qui es va encarregar 

de deixar sense marge de reacció als ma-
resmencs.
L’equip plata de la categoria Sots-11 va do-
nar també una alegria, amb dos triomfs a 
Montigalà contra Lynx Blue (26-19), i Lynx 
Red (19-13). Els benjamins dels Dracs con-
tinuen invictes després de sis partits.
Situació totalment oposada és la de les 
Dracs Girls, amb la seva sisena derrota 
davant Valencia Firebats (6-62), equip que 
compta a les seves files amb jugadores in-
ternacionals. Maria Garcia va anotar l’únic 
touchdown de les badalonines, en una bona 
primera meitat de les noies dirigides per 
Simon Roowley i Rubèn Garcia, les quals 
es van veure superades de forma clara a la 
segona part.
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Descontrol a Llefià (0-2) 
i supremacia local a Mollet (3-0)

Badalonès, Maristes i Minguella 
reforcen el seu estatus 

El Bufalà torna a enllaçar dues victòries consecutives

El Círcol segueix batallant a la corda fluixa

La Unificació Llefià no va ser la Unificació 
Llefià al seu Municipal. Acostumats a veure 
un equip que controla els partits a casa i 
ofereix una bona imatge, en aquesta ocasió 
no li va ser fàcil al conjunt de Jordi Souto.
Tot i gaudir d’aproximacions molt clares de 
gol i trobar-se amb una gran actuació del 
porter del Singuerín, Raúl, a l’equip bada-
loní el van afectar les imprecisions en atac 
i efectivitat de cara a porteria, davant un 
conjunt colomenc que, sense fer un gran 
partit, se’n va endur el matx gràcies a dues 
aproximacions.
Gorka va inaugurar el marcador al primer 
temps amb un xut ras i creuat a l’interior de 
l’àrea i Xavi va culminar a la perfecció una 
contra per superar Iván en el mà a mà.

Per la seva part, el Young Talent va viure al 
Vallès un matx inversemblant, claudicant al 

Quan resten quatre jornades per conclou-
re la lliga regular, cap dels tres equips 
badalonins de Copa i Primera masculina 
que lluiten per assolir l’ascens de catego-
ria redueixen les seves revolucions. 
El Fruits Secs Dimonis - Badalonès ja 
gairebé té a la butxaca la classificació per 
als quarts de final de Copa i ho podria 
aconseguir aquest mateix cap de setmana 
si supera el Reus a domicili. Dissabte va 
vèncer el BasquetPiaSabadell (71-64) i té 
el seu objectiu de la temporada a tocar.
Per la seva part, el Maristes Ademar tam-
bé va sumar els dos punts, a La Plana, da-
vant el pròxim rival dels ‘dimonis’ (68-66) 
per una diferència mínima de punts. Tot i 
això, els de Lluís García encara hauran de 
pencar força en les quatre jornades que 
resten si volen aspirar a la quarta plaça.
El Círcol Catòlic també haurà de deixar-
s’hi la pell a la pista si vol obtenir el fac-

Germans Gonzalbo de Mollet per tres gols 
a zero, i tots des del punt de penal. Circum-

tor pista de cara davant un possible play-
out. Diumenge no tindrà un duel gens 
fàcil. Un CB Santa Coloma endollat i amb 
màximes aspiracions buscarà el triomf a 
Badalona.

Sense grans canvis també al grup 2 de 
Primera Catalana, on la Minguella va 
vèncer a Pineda de Mar (63-70) però 
també els seus dos principals rivals: 
Montgat i IPSI. Abans de marxar de va-
cances durant dues setmanes - la com-
petició no tornarà fins al cap de setmana 
28-29 d’abril - els de David Martin s’hi 
jugaran les seves opcions d’aspirar a la 
segona plaça versus un Montgat també 
en plena forma.
Finalment, a Primera Femenina, el Joven-
tut va superar el Lluïsos de Gràcia (62-
59) i la Minguella va perdre a Balaguer 
(69-43). 
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stància poc habitual al futbol. Aquesta de-
rrota groga, sumat al triomf del Singuerlín 

BÀSQUET COMARCAL

a Llefià, torna al conjunt de Ricardo Parra a 
les posicions de descens directe a Tercera 
Catalana.

A Tercera Catalana, jornada amarga amb 
dues derrotes. El CF Lloreda va caure a Vi-
lassar de Dalt en un partit embogit des de 
l’inici on es van arribar a celebrar fins a nou 
dianes. Malauradament, l’equip de Benja 
Portillo en va encaixar sis al Municipal del 
Maresme (6-3). Per la seva part, el Pere Gol 
va ensopegar a casa per la mínima contra el 
Molinos, líder del grup 4.

Finalment, el Bufalà es troba en estat de 
gràcia a Quarta i van enllaçar per segona 
vegada aquesta temporada dues victòries 
seguides després de vèncer la Fundació Es-
portiva Montgat (3-1). El Pere Gol va caure 
a casa versus l’Ametlla (2-4).

l’actuació de la jugadora Maria Victoria 
González, la qual va aconseguir 90 punts, 
el màxim que es pot sumar en aquest 
campionat.
Aquest diumenge s’ha iniciat la fase final 
per a la lluita pel campionat de lliga. Els 
badalonins s’han desplaçat a les pistes 
de la Sagrada Família per enfrontar-se als 
Colobrers de Castellar del Vallès, amb 
triomf per 342 punts i 25 bitlles, contra 
els 313 punts i 30 bitlles dels vallesans.
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

Amb el Sol ja circulant pel teu signe, avances cap als 
teus objectius. Urà a la teva Casa de l’economia, fa 
que entris en una etapa on cercaràs noves fonts d’in-
gressos.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La Lluna al costat de Saturn i Plutó, pot proporcio-
nar-te certa tensió amb la parella. Especialment si no 
estàs disposat a veure la realitat i a aprofundir en els 
problemes.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus al teu sector laboral i de la salut, afavoreix trobar 
feina o aconseguir un tractament adequat. El Sol a la 
Casa VII, assenyala moviment al sector de la parella.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
L’aspecte dels planetes a Peixos, et proporciona una 
mena d’instint, que pot resultar necessari per entendre 
cap on has de tirar. Sobretot si estàs en una situació 
incerta.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus, aspectat a Urà, facilita que prenguis decisions 
o que t’atreveixis a fer un pas important. De moment, 
potser quedarà en un projecte, però vas posant els fo-
naments.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol circulant pel teu sector IX, pot inclinar-te a practi-
car una mica d’esport. Potser darrerament has posat pes 
o bé et sents tens i necessites alliberar energia.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb Plutó, tan a prop de Saturn, algunes coses es 
van materialitzant. Bon moment per establir límits i per 
deixar la feina estructurada, a l’espera de passar a l’ac-
ció.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Urà conjunt al Punt de la Fortuna, pot propiciar troba-
lles interessants. Situacions que sembla que vénen a 
complicar-te l’existència però que afavoreixen els teus 
interessos.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mart a Taure, i al final de la teva Casa XII, pot fer que 
et sentis una mica engabiat. Molta energia per cremar 
en estat d’espera. Ja queda menys per passar a l’acció.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mercuri, ja directe, és al costat de Neptú i això, situat al 
sector de les relacions, demana una dosi de prudència. 
Intenta deixar les coses clares per evitar malentesos.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
La tensió dels planetes a Peixos, pot fer que vegis 
coses que no són, o que deformis la realitat per un 
excés de percepció. Prendre distància pot ser bo per 
veure-hi clar.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Venus a Peixos, t’inclina a cercar la pau. En un sentit 
més terrenal, et pot fer anar de botigues o cercar una 
nova imatge. Expresses els afectes de manera més di-
recta.

Núm. 651 Del 04/04 al 11/04/2019
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