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El lateral de 
l’autopista 
queda obert
Albiol serà 
alcalde si 
no hi ha un 
canvi de 
darrera hora  3



ACTUALITAT 3Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.comPUBLICITAT2 Núm. 661 Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.comDel 14/06 al 20/06/2019

Aïda Llauradó demana una reunió urgent de darrera hora per evitar 
que Xavier Garcia Albiol sigui el proper alcalde de Badalona

Queda només 1 dia per el ple d’investidura 
on es decidirà qui governarà la ciutat en 
el proper mandat i encara ningú sap amb 
certesa el candidat o candidata que acon-
seguirà ocupar l’alcaldia.
El passat 26 de maig, a les eleccions mu-
nicipals, cap partit dels que es presenta-
ven va aconseguir la majoria absoluta (14 
regidors) per governar a l’Ajuntament de 
Badalona.
Els resultats van deixar al capdavant al PP 
de Xavier Garcia Albiol amb 11 regidors, 
seguit de la coalició de Guanyem Badalo-

Badalona Valenta votarà a Dolors Sabater

na i ERC liderada per Dolors Sabater, amb 
7 regidors, el PSC d’Àlex Pastor amb 6, 
Badalona en Comú Podem d’Aïda Llaura-
dó amb 2 regidors i, per últim, Junts per 
Catalunya de David Torrents amb només 1.
A partir de les votacions, els moviments 
per part de les forces d’esquerres han es-
tat diversos, però tots tenien un objectiu 
comú: fer fora Albiol de l’alcaldia de Ba-
dalona.  D’aquesta manera, era fàcil creure 
que un pacte d’esquerres era la manera 
més eficaç d’evitar un nou mandat del Par-
tit Popular, ja que, només així arribarien a 

Roda de premsa aquest divendres /  Ángela Vázquez 

LLAURADÓ DEMANA UN DARRER INTENT

Aïda Llauradó ha convocat avui en una 
roda de premsa d’última hora que Ba-
dalona en Cómú Podem vol donar una 
última oportunitat perquè les forces d’es-
querres arribin a un acord. Aquestes, se-
gons la candidata, representen una major 
pluralitat de la ciutat i també la inclinació 
dels veïns i veïnes de Badalona que van 
decidir a les urnes el passat 26M.
Llauradó ha afirmat que, tant La Badalo-
na Valenta com el PSC estan obligats a 
arribar a un acord i que ells, ara per ara, 
no es posicionaran, perquè això signifi-
caria expulsar a una de les candidatures 
cap a l’oposició. “No volem ser àrbitres”.
La candidata ha demanat una reunió a 
tres bandes amb les dues forces d’es-
querres més votades i es troba a l’espera 

sumar els regidors necessaris per aconse-
guir la majoria.
No obstant això, ni el PSC ni La Badalo-
na Valenta, que van ser les dues forces 
d’esquerres més votades, han aconseguit 
arribar a masses acords entre ells.
Els socialistes s’han mantingut ferms al 
llarg de tot aquest temps en el que van 
anunciar la nit electoral: el PSC investi-
ria Àlex Pastor com a alcalde de la ciutat. 
Això deixava fora de joc a Dolors Sabater, 
ja que la seva coalició necessitaria el su-
port dels socialistes per postular-se com 

a alcaldessa.
És per això que La Badalona Valenta ha es-
tat reiterant durant aquest temps el seu dret 
a governar com a segona força més votada 
per els veïns i veïnes de la ciutat. A més, 
s’han mantingut en un estat de suspens, 
sopesant quina seria la millor opció dins 
del dolent: abstenir-se en el ple de dissab-
te i fer alcalde a Albiol o donar suport a 
Pastor i acceptar continuar formant part de 
l’oposició en un govern de socialistes.
Aquests dubtes anaven en camí d’aclarir-se 
en l’assemblea convocada per Guanyem i 
ERC ahir, dijous, a la nit. Avui, divendres, 
la coalició ha convocat una roda de premsa 
per anunciar el seu posicionament: demà 
presentaran la candidatura de Dolors Sa-
bater com alcaldessa de Badalona. No obs-
tant això, deixen la porta oberta a possibles 
negociacions en les darreres hores. “Hem 
de buscar l’acord estable i sortir d’aquest 
bloqueig que la ciutat de Badalona està 
vivint”.
Aïda Llauradó, que ha reclamat durant tots 
aquests dies acords i consensos per poder 
formar un govern d’esquerres que pugui 
treure endavant la ciutat de Badalona, ha 
demanat, en una altra roda de premsa, un 
darrer intent per arribar a un enteniment. 
La candidata de Badalona en Comú Podem  
es mostra a l’espera de que les dues forces 
principals d’esquerres s’asseguin i parlin 
en les darreres hores.
Si no hi ha canvis de darrera hora, tot 
apunta a que el proper alcalde serà Xavier 
Garcia Albiol.

Albiol, el mal menor
Tot sembla aclarir-se una mica més 
després de saber el resultat de les 
assemblees convocades ahir per la 
coalició de Guanyem i ERC. El posicio-
nament ferm dels socialistes no ha per-
mès arribar a cap acord i no accepten 
la candidatura d’Álex Pastor. Per tant, 
els vots de la coalició de la Badalona 
Valenta aniran demà a Dolors Sabater 
per postular-se com a alcaldessa de la 
ciutat, amb el suport de Junts per Ca-
talunya.
Les forces d’esquerres, per tant, no han 
aconseguit arribar a un enteniment i 
Badalona en Comú Podem, mitjançant 
una crida pública, ha fet un darrer prec 

EDITORIAL

per intentar arribar a un acord de con-
sens.
El resultat de tots aquests moviments 
és que l’alcaldia recaurà demà en el 
candidat del Partit Popular, Xavier 
García Albiol, ja que no hi haurà una 
aliança que superi al partit en número 
de regidors.
Els resultats diuen que Badalona no 
és una ciutat independentista, però sí 
d’esquerres. A falta d’un enteniment 
de darrera hora i, el fet que Albiol si-
gui proclamat alcalde serà l’opció amb 
més consens, i el mal menor, al tenir el 
suport de més de 37.000 veïns i veïnes 
de la ciutat.

d’una resposta. “Fins l’últim minut farem el 
possible per arribar a un acord”.
Amb els suports actuals, a aquestes hores, 
cap partit d’esquerres tindria la possibilitat  
de superar a Albiol en número de regidors.
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L’Ajuntament inicia la campanya 
informativa sobre el mosquit tigre
El Servei de Salut de l’Ajuntament de Badalo-
na posa en marxa una campanya informativa 
per prevenir l’aparició del mosquit tigre.
Per poder arribar a tota la ciutadania, s’han 
repartit pòsters i díptics informatius a tots els 
equipaments municipals, centres d’atenció 
primària i espais exteriors com marquesines. 
La campanya també es difon digitalment mit-
jançant web i xarxes socials.

El mosquit tigre
Aquest insecte és originari del sud-est asiàtic 
i té una mida entre dos i deu mil·límetres. Pot 
ser reconegut per les ratlles blanques al cap, 
el cos i les potes. Les seves picades són més 
nombroses i doloroses que les del mosquit 
comú.
Posa ous a qualsevol lloc que contingui ai-
gua estancada durant més de deu dies i quan 
comença la calor les primeres larves surten 
de l’ou i comencen a viure a la superfície 

de l’aigua. Concretament, són les femelles 
les que piquen i poden arribar a transmetre 
malalties com les produïdes pel virus del 
dengue, del chikunguya i del zika, on el 
mosquit tigre actua com a vector.

Prevencions
Alguns dels consells per evitar la reproduc-
ció del mosquit són la no acumulació d’ai-
gua en zones de drenatge o canals de des-
guassos, evitar els forats i les depressions 
del terra on es pugui acumular aigua i buidar 
dos cops per setmana els recipients de l’ex-
terior que puguin acumular aigua (joguines, 
cendrers, plats d’animals, etc).
D’altra banda, es recorda a la ciutadania que 
per ajudar en el control del mosquit tothom 
que ho desitgi es pot descarregar l’aplicació 
mòbil “Mosquito Alert” i enviar alertes sobre 
punts on es detecti l’existència del mosquit 
o de llocs de cria.

Canonge Baranera, 45
08911 Badalona

elvermut45@gmail.com
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Els vehicles podran circular per el nou tram del 
lateral a partir d’aquest divendres

Finalment, i després d’anys de retard en la 
seva construcció, el primer tram del nou 
lateral de l’autopista C-31 ja estarà dispo-
nible a partir de demà, divendres.
El tram se situa entre l’avinguda del Presi-
dent Lluís Companys i el carrer de Coll i 
Pujol i el seu objectiu és connectar els ba-
rris de la Morera, Bufalà i Sant Crist amb la 
resta de Badalona.
Es va preveure que el tram estaria obert el 
dimecres dia 12 de juny, però, ha estat pre-
cisament aquest dia quan el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya ha lliurat l’obra a l’Ajuntament 
de Badalona. Ara, l’Ajuntament, es troba en-
llestint els darrers treballs com la plantació 
d’arbres, la instal·lació de nous fanals i la 
semaforització.

Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com
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El Carrer Fluvià romandrà 
tancat dos mesos 
per obres urgents

El nou punt d’assessorament 
energètic es troba actiu des 
d’aquest cap de setmana

La campanya #Motxilla2019 
pretén recaptar 7.500€

Després de l’enfonsament d’una part de la 
via a causa d’un camió que hi circulava, s’ha 
decidit tallar al trànsit de vehicles el Carrer 
Fluvià, a Dalt la Vila, durant 2 mesos.
Els veïns i veïnes daquest carrer ja porten 
temps denunciant el lamentable estat de la 
via i ha estat arran de l’accident ocorregut 
el passat dimecres que s’ha decidit posar 
solució a aquest problema. Tant l’estat de la 
calçada com la senyalització han influït en 
aquest succés.
Durant aquests dos mesos, per tant, es 
realitzaran obres urgents de reparació del 
clavegueram i de la calçada.
Tot i així, el tram que connecta amb el ca-
rrer de les Termes Romanes es mantindrà 
obert per tal de facilitar l’entrada i sortida als 
guals de vehicles, sempre que els treballs 
ho permetin.

L’Ajuntament de Badalona va obrir el pas-
sat divendres un nou punt d’assessorament 
energètic per informar i donar les eines ne-
cessàries per optimitzar el consum i reduir 
el cost de la factura d’electricitat.
Aquest nou punt es troba al Centre Cívic de 
Torre Mena i vol donar servei als barris de 
La Pau, La Salut, Llefià, Artigues, Sant Roc 
i el Remei.
La iniciativa s’emmarca dins del Pla per 
a l’Energia Sostenible de Badalona i dels 
compromisos municipals de reduir les 

Arriben les vacances i centenars 
de nens i nenes de tota Catalunya 
podran gaudir d’unes divertides 
colònies d’estiu fora de la seva 
zona de confort. Uns mesos en 
què realitzaran activitats a l’ai-
re lliure, jugaran, faran amics, 
aprendran... Uns mesos que su-
posen una quarta part de la vida 
dels alumnes escolaritzats.

Centenars de nens i nenes, en 
canvi, no podran gaudir d’aquest 
privilegi i tampoc aspirar a tenir 
aquestes possibilitats.

L’estiu és una de les èpoques de 
l’any en què es fa més visible la 
bretxa d’oportunitats entre infants. 
Malgrat la recuperació d’alguns 
indicadors, la precarietat, tem-
poralitat i parcialitat de les con-
dicions laborals han fet que a 
Catalunya una de cada quatre per-
sones estigui en risc de pobresa, 
un total 1,15 milions d’habitants. 
En el cas de les famílies amb me-
nors a càrrec, el risc de pobresa 
i exclusió social és cinc punts 
superior al de les famílies sense 
fills, un 25% enfront al 20%, se-
gons un informe de Càritas.
Fundació Salut Alta lluita perquè 
aquesta situació canviï.

Fundació Salut Alta
La Fundació neix en el 2004 com 
una fundació sense ànim de lucre 
al barri de La Salut. La seva finali-
tat, des de llavors, ha estat ajudar 
en el desenvolupament integral 
de la població del barri, oferint 
especial atenció als menors i a les 
persones més necessitades i vul-
nerables, mitjançant l’educació.
Els seus àmbits d’actuació van 
des de l’educació fins l’acom-

panyament d’aquests menors i el 
treball amb les famílies i l’entorn.
Durant tot l’any passat, el lema 
“Fem camí, deixem petjada” va 
acompanyar la Fundació en tots 
els seus projectes. El seu pre-
sident, Francesc Gil i Argemí, 
confia plenament en la seva tasca 
i “seguim educant i treballant sen-
se defallir. El nostre èxit és justa-
ment el mateix treball diari i volem 
que les accions de la Fundació 
siguin una referència per afrontar 
les situacions en què es trobaran 
els infants”.
Només en l’any 2018, la Fundació 
va treballar amb 120 famílies del 
barri, aconseguint que 300 perso-
nes fessin ús de l’espai d’acollida 
i d’informació i també va fer que 
l’Ajuntament instal·lés una font a 
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La badalonina Cristina Manresa, 
Comissària Superior dels Mossos d’Esquadra

Cristina Manresa és la primera dona 
de la història de la policia catalana en 
convertir-se en Comissària Superior de 
Coordinació Central. Comissària del 
cos des de 2009, continua sent inves-
tigada per un Jutjat de Sabadell (Barce-
lona) per la seva actuació relacionada 
amb l’1-O.
L’actual direcció ha comunicat que 
Manresa té capacitat per “transformar 
el cos” i l’aspiració “d’aconseguir una 
policia del segle XXI”.

Reorganització del cos
L’ascens de Cristina s’emmarca dins un 
context ple de canvis, on la prefectura 
de la policia ha establert com a prioritat 

orientar tota la organització al servei de 
la base. Altres objectius són millorar 
els sistemes de treball, la millora en 
l’atenció a les víctimes i la lluita cap els 
delictes contra la llibertat i indemnitat 
sexual.
El nou cap dels Mossos, Eduard Sa-
llent, ha volgut assegurar que no hi 
haurà ambigüitats amb les actuacions 
de la policia catalana d’ara en endavant, 
ja que les ordres que dicten els jutges 
són “sagrades“.
Amb una llarga trajectòria als Mossos, 
Cristina creu que aquesta elecció aju-
darà a visibilitzar les dones que treba-
llen dins la policia perquè “es tingui en 
compte el talent i no el gènere”.

la plaça del barri.
“La persona”, aquest és l’únic 
focus on ha d’anar dirigida tota 
l’acció social.”

Francina Alsina, l’actual presiden-
ta de la Taula del Tercer Sector i 
voluntària d’Arrels assegura que 
“es necessiten recursos per fer 
una bona cohesió del barri i la 
ciutat. Cal fer-li veure a l’Adminis-
tració això”. La manera d’acon-
seguir-ho, aporta Francina, és 
atenent a les families i no només 
als infants, ja que la feina que la 
Fundació desenvolupa amb les 
mares, tant en els seus costums, 
com en la llengua o les tradicions, 
és molt important per acollir les 
noves families i fer que es sentin 
part del barri.

Per a un futur, recalca Francina, 
“és important que les entitats fa-
cin un pas endavant en innovar i 
incorporar les TIC per ser més efi-
cients, per oferir una millor aten-
ció a les persones i per treballar 
més en xarxa”.

Un repte de 7.500€
Aquest any, la Fundació ha decidit 
apostar per oferir una oportuni-
tat de lleure educatiu de qualitat 
a 100 infants i adolescents del 
barri. La campanya es diu #Mo-
txilla2019 i pretén recaptar diners 
destinats a les colònies d’estiu.

Aquesta campanya es promocio-
narà fins el 15 de juliol aquesta 
campanya per finançar una part de 
les activitats d’estiu. L’any passat 

el repte econòmic a aconseguir 
era de 5.000€. Aquest any s’han 
fixat uns objectius encara més alts 
i es vol recaptar fins 7.500€.

A més, aquest any, s’ha augmentat 
en un dia l’estada de les colònies 
i la campanya es fa extensiva a 
entitats i empreses que ofereixen 
la possibilitat de col·laborar a 
famílies/clients en el moment 
d’inscriure’s a les seves activitats 
d’estiu i donant un cop de mà amb 
la difusió.

Per a tots aquells i aquelles que 
vulguin col·laborar en aquesta 
campanya, ho poden fer realitzant 
un donatiu al número de compte 
de La Caixa: ES52-2100-0463-
81-0200082746

emissions de CO2 i lluitar contra el canvi 
climàtic i la pobresa energètica. A més, for-
ma part de la campanya #femBDNeficient.
Fins al moment la campanya ha assessorat 
a més de 1.160 persones i s’han tramitat 
320 bons socials amb un estalvi mitjà de 15 
euros mensuals.
Està previst que la campanya es perllongui 
fins a finals del mes d’octubre. Per tal de 
fer-ne difusió també es preveu la realització 
de xerrades o bé la instal·lació de punts in-
formatius itinerants al carrer.

Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.comÁngela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com
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La Sala Josep Uclés acull “Wei Xiaorong. 
Pintura xinesa contemporània”
El 6 de juny, la Sala Josep Uclés del Centre 
Cultural El Carme va presentar una exposi-
ció del pintor xinès “Wei Xiaorong. Pintura 
xinesa contemporània”.

La mostra estarà disponible fins al 28 de 
juliol i té com a objectiu preservar la gran 
tradició xinesa i, alhora, aportar noves ma-
neres expressives.

Wei Xiaorong
Va néixer el 1957 a Fuzhou, a la província 
de Fujian i va finalitzar els estudis de pintu-
ra tradicional xinesa a l’Acadèmia de Belles 
Arts de la Xina el 1981, on va començar a 
treballar com a professor el 1986. Ha estat 
el primer acadèmic a establir els principis 

de la pintura tradicional xinesa. En l’actuali-
tat, és professor i tutor de doctorat i màster 
a l’Acadèmia de Belles Arts de la Xina.
L’artista és un dels pintors més prestigio-
sos de la pintura lineal xinesa i l’obra de la 
qual combina una simbiosi entre cal·ligrafia 
i pintura amb la tradició pictòrica del país 
asiàtic.
És per això que l’exposició es presenta com 
una oportunitat per entendre aquesta sim-
biosi i apropar aquest tipus d’art als veïns i 
veïnes de Badalona.

L’Ajuntament de Badalona, la Universitat de 
Barcelona i la Fundació Institut Confuci de 
Barcelona són els col·laboradors de l’exhi-
bició d’aquesta mostra.

Sebastià Portell ens parla de “El mar”
El passat dimarts, a les 19 ho-
res, a l’Espai Betúlia, Sebastià 
Portell va parlar de la novel·la 
“El mar“, de Blai Bonet i de la 
pel·lícula homònima d’Agustí 
de Villaronga.

L’obra ens porta a les entran-
yes d’un sanatori on viuen una 
sèrie de joves malalts de tu-
berculosi que són conscients 
de què esquivar la mort no els 
resultarà gens fàcil. Tots ells, 
però, tenen els seus anhels de 
viure, tot i que estan tan devo-
rats per la malaltia com per la 
soledat.

Sebastià Portell va néixer a 
Ses Salines, Mallorca, en el 
1992 i és escriptor i drama-
turg. Ha publicat les novel·les 

El dia que va morir David 
Bowie (2016), Premi Time Out 
Barcelona al Creador de l’Any, 
i Ariel i els cosos (2019); el 
llibre de contes Maracaibo 
(2014) i diverses peces tea-
trals, com La mort de na Mar-
galida (2012) o Un torrent que 
era la mar (2013), Premi Ciutat 
de Badalona de teatre.

En l’àmbit del estudis literaris 
és autor de la biografia-entre-
vista Antònia Vicens. Massa 
deutes amb les flors (2016). 
També ha tingut cura del vo-
lum Davant el fulgor. Per a 
llegir l’obra d’Antònia Vicens 
(2018), juntament amb Se-
bastià Perelló, i de l’antologia 
Amors sense casa. Poesia 
LGBTQ catalana (2018).

El Corpus Badalona comença 
aquest cap de setmana

El dissabte 15 de juny, començarà, com 
cada any, el Corpus Badalona a Dalt la Vila 
amb el tradicional “Ou com balla” a la Rec-
toria de Santa Maria.
Uns dies de plena convivència i participació 
ciutadana, amb nombroses activitats per als 
més petits i per als més grans.

El pregó serà a les 19.00 hores a càrrec de 
Montse Palay (veïna i activista) a la Plaça 
Constitució.
La festa grossa, però, serà el diumenge 16 
de juny. Durant tot el dia es podran veure les 
tradicionals catifes que lluiran una desena 
de carrers del barri antic de Badalona.

A les 7h del matí es començaran a fer 
aquestes catifes, a la 13h tindrà lloc la Rifa 
de Corpus i a les 18h l’Ofici. A continuació 
se celebrarà el Seguici i la Processó, que 
posaran el punt i final a la diada de Corpus.
El dijous 20 de juny, finalment, a la Parrò-
quia de Santa Maria de Badalona se ce-
lebrarà un Concert a càrrec de la Unió de 
Corals de la Gent Gran de Badalona i Sant 
Adrià.

Com cada any, el Museu de Badalona or-
ganitza un Casal d’estiu per als més petits.
L’objectiu del casal és apropar els nens i 
nenes a la cultura romana amb diferents 
activitats.
A continuació, aquí us deixem les dades 
més importants:

Les inscripcions es poden fer des del di-
marts 28 de maig.
El preu és de 80 €.
Dates: del 1 al 5 de juliol de 2019.
Horari: de 9 a 2 h.
Edat: fins a 10 anys.

Torna el Casal 
d’estiu al 
Museu de 
Badalona

Núm. 661 Del 14/06 al 20/06/2019 Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.comÁngela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com
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ACB+Eurocup, ve una temporada 
complicada
El Divina Joventut farà el curs vinent un 
pas endavant amb la disputa de l’Eu-
rocup. La Penya torna a Europa sense 
Laprovittola, que jugarà Eurolliga al 
Madrid, i amb canvis en els referents de 
l’equip. Cal fitxar tres jugadors de nivell 
perquè compaginar dues competicions 
fa il·lusió però és una responsabilitat 
gegant. Venint d’una temporada espec-
tacular el curs vinent serà complicat. 
Enguany els de Carles Duran tenien tota 

la setmana per preparar el partit del cap 
de setmana i podien entrenar. Jugant a 
Europa tindran dos dies per preparar 
els partits i menys entrenaments. La 
pretemporada i l’inici de curs marcarà 
la resta. La dinàmica serà decisiva. Hi 
haurà bon equip segur però, a priori, 
també serà difícil guanyar més i tothom, 
equip i afició, han d’estar preparats. El 
repte val la pena. És un pas pensant en 
el futur. Un futur molt il·lusionant

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet
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El tècnic verd-i-negre, agraint el suport de l’afició en el darrer partit del curs a l’Olímpic. / David Grau

El club encara no ho ha anunciat oficial-
ment, però sembla que la vinculació entre 
el Joventut i el CB Prat continuarà una 
temporada més. Així ho va avançar aques-
ta setmana el diari “L’Esportiu”, apuntant 
que el tècnic Dani Miret ja està treballant 
en la confecció de la plantilla del curs vi-
nent. A més, amb l’ascens aconseguit pel 
Badalonès a la lliga EBA, el club badaloní 
podria agafar el relleu de l’Arenys i con-
vertir-se també en vinculat dels verd-i-ne-
gres. 
D’altra banda,  Jaka Lakovic no continuarà 
la temporada que ve com a tècnic ajudant 
de Carles Duran al primer equip de la Pen-
ya. L’eslovè marxa a Alemanya per fer el 
seu debut com a primer entrenador, des-
prés d’haver arribat a un acord per dirigir 
el Ratiopharm Ulm. 
 

Es mantindrà 
la vinculació 
amb el Prat 
i s’hi pot 
afegir el 
Badalonès

“Hem generat il·lusió i hem d’intentar seguir així, però també hem de ser realistes; 
el que hem fet aquest any no ha estat gens fàcil”

Carles Duran. /  David Grau

La primera temporada sencera de Carles 
Duran al capdavant del Divina Joventut 
només es pot qualificar d’excepcional. 
L’equip ha superat totes les expectatives, 
jugant la Copa i els “playoffs”, i ha deixat 
enrere les angúnies de la part baixa de 
la classificació. Ni els problemes de le-
sions han aturat un equip que, a més, ha 
engrescat de nou l’afició amb Laprovitto-
la com a gran ídol. Un llistó molt alt de 
cara a la temporada vinent, on el repte 
serà mantenir aquesta bona línia dispu-
tant també competició europea, l’Euro-
cup, i amb la possible marxa d’alguns 
dels referents, com Laprovittola i Marko 
Todorovic.

– Copa, “playoffs” i bitllet a Europa. La 
temporada ha superat totes les expec-
tatives.
– Ha estat una temporada excel·lent, sobretot 
si tenim en compte els objectius que ens vam 
posar d’inici. La salvació era el primer que vo-
líem i no només ho hem assolit amb escreix, 
sinó que hem aconseguit molts objectius que 
d’entrada no teníem. Com deia, només li puc 
posar un excel·lent al que ha fet l’equip aquest 
any.

– On ha estat la clau d’aquesta gran 
temporada?
– Hi ha hagut molts factors. En primer lloc 
ha estat fonamental poder mantenir bona part 
del bloc de l’any passat. Un bloc que va patir 
moltíssim, que venia de no cobrar, que es va 
sentir responsable de si l’equip baixava… i 
que sempre ha estat al peu del canó. També 
cal destacar, i és evident, la importància que 
han tingut en Nico i en Marko, cadascú en el 
seu paper, com també l’arribada d’en Luke, 
que s’ha identificat molt amb l’equip i ha en-
tès el que som. Però per damunt de tot, com 
deia abans, hi ha el bloc. El club està generant 
un grup de jugadors molt identificats amb la 

Penya, la majoria d’ells nascuts a la casa, que 
fan molt per nosaltres.

– L’afició també ha estat al costat de 
l’equip. 
– Si, i d’aquesta temporada, a part dels bons 
resultats, em quedo sobretot amb això. Amb 
la sensació que la gent ha tornat a l’Olímpic, 
que ha vingut a veure el nostre bàsquet, que li 
agrada com juguem, i sobretot que sent molt 
identificada amb l’equip i amb el que és la 
Penya.

– La participació a la Copa, amb la gran 
victòria contra el Baskonia, va ser un 
dels punts àlgids de la temporada. El 
millor? 
– És veritat que va ser un punt de màxima 
excitació, per com va anar, perquè vam ser 
capaços de guanyar un equip que estava ju-
gant molt bé i perquè és un moment on to-

thom centra els ulls en el bàsquet ACB, però 
crec que durant tot l’any hem tingut molts 
partits on l’equip ha estat molt bé. Recordo, 
per exemple, els partits a casa contra el Valèn-
cia, l’Unicaja o el Tenerife. O el partit contra el 
Barça o el que vam jugar a Burgos per classi-
ficar-nos per a la Copa del Rei. M’enduc molts 
bons records d’aquesta temporada.

– La creu, per contra, han estat les le-
sions, especialment les de Birgander i 
Dawson.
– Si, sens dubte. En Simon és un jugador molt 
important per a nosaltres i la seva absència 
em preocupava molt, però s’ha de reconèixer 
que la gran segona volta d’en Marko ha fet 
que no es notés tant. I després, en un moment 
molt important per a l’equip, on crec que està-
vem arribant al nostre millor nivell, va arribar 
la lesió d’en Shawn, que va ser un altre cop 
dur. En Shawn crec que ha estat un impacte 

molt positiu per a tots. Al principi de curs pot-
ser li va costar una mica entendre el que vo-
líem i necessitàvem d’ell, però després va ser 
una peça molt important. S’ha sentit identificat 
amb els nostres valors, d’equip de gent jove, 
i esperem que la temporada que ve puguem 
disfrutar del talent que ens ha ensenyat.

– Set jugadors del primer equip tenen 
contracte per al curs vinent. Una bona 
base per seguir creixent, no?
– És vital. Ens permet no haver de tornar a 
construir de zero i, a més, com comentàvem, 
amb jugadors identificats amb el club. Gent 
de la casa però també jugadors que hem in-
corporat que s’han sumat a la nostra línia. A 
mi m’agradaria que tothom es quedés, però 
per desgràcia segurament pot ser que perdem 
les nostres estrelles, en aquest cas en Nico i 
en Marko. I si és així doncs haurem de trobar 
altres jugadors. No pas que els substitueixin, 

“A mi m’agradaria que 
tothom es quedés, però 
segurament pot ser 
que perdem les nostres 
estrelles”

“A Laprovittola li desitjo 
el millor i m’agradaria 
que el millor fos amb 
nosaltres, però entenc 
que ell té reptes que 
ara mateix no sé si 
nosaltres li podem 
donar”

Carles Duran analitza la gran temporada del Divina Joventut i ja mira cap al futur 

perquè això és impossible. No trobarem ni 
un Nico ni un Marko. Però si jugadors que 
ens segueixin ajudant a seguir en la línia que 
portem i sobretot a mantenir la il·lusió de la 
nostra gent, que se sent molt identificada amb 
el que som i això no ho podem perdre.

– El cas de Laprovittola, brillant MVP del 
curs, és el més complicat i sembla que 
el seu futur és al Madrid. Fa uns dies vas 
dir que aniries a dinar amb ell. Com va 
anar? 
– Va anar molt bé. En Nico i jo ens hem sentit 
molt a gust, professionalment però també en 
l’aspecte personal, i vam estar parlant de tot i 
de les il·lusions de l’un i de l’altre. Com ja he 
dit anteriorment, li desitjo el millor i m’agra-
daria que el millor fos amb nosaltres, a la 
Penya, però entenc que ell té reptes que ara 
mateix no sé si nosaltres li podem donar.

– I Todorovic?
– En Marko ens ha expressat el seu agraïment 
i ens ha dit que això és casa seva, però tam-
bé que vol jugar l’Eurolliga. L’estiu serà llarg. 
Jo el vull, però també crec que no el podem 
esperar. Ha d’entendre que nosaltres estem 
en una via del tren i que això no pot parar. 
Si se suma amb nosaltres, perfecte, però si 
no hem de seguir el nostre camí perquè pot 
arribar un moment que podem patir i això no 
ens pot passar.

– Els joves Joel Parra i Arturs Zagars 
també tenen contracte per al curs vi-
nent. Faran el salt al primer equip?
– Això és més una pregunta per en Jordi Mar-
tí, però el més normal és que formin part de la 
primera plantilla. Per un costat, pel talent que 
tenen, i per l’altre perquè nosaltres apostem 
per la gent jove feta a casa. Enguany m’hauria 
agradat que en Joel tingués més minuts, tot 
i que ha pogut competir bé a la LEB Or, i per 
a l’Arturs ha estat un any perdut per la lesió, 
però confio molt en ell i espero que l’any que 
ve sigui una grata sorpresa.

– La bona temporada de l’equip deixa 
el llistó molt alt i a més l’equip jugarà 
competició europea. De cara el curs vi-
nent l’exigència serà molt més gran.
– Hem generat il·lusió i hem d’intentar seguir 
així, però també hem de ser realistes.  El que 
hem fet aquest any no és gens fàcil. Ho hem 
fet entre tots i a partir de l’agost haurem de 
seguir un camí que encara serà més difícil. 
Jugarem doble competició, tenim molts juga-
dors que mai han jugat dues competicions a 
la vegada, i per tant entre tots haurem de fer 
un nou esforç.

– Compaginar ACB i competició euro-
pea suposa més desgast. Enguany al-
guns equips ho han pagat a la lliga.  
– Més que un desgast jo ho veig com una 

il·lusió i com un repte. Sempre he pensat, i 
ho segueixo pensant, que la Penya ha d’inten-
tar estar sempre a Europa. Som un club amb 
ambició, amb il·lusió, i el nostre historial així 
ho remarca. Però si que és cert que hem de 
tenir un equip preparat per afrontar les dues 
competicions, sabent, a més, que l’ACB és la 
nostra màxima prioritat.
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Robert Simón seguirà a casa seva una temporada més

La festa del futbol 
formatiu escapulat

Per contracte, el futbolista badaloní ja estava renovat a principis de març, 
quan va jugar el seu partit número 25 de la temporada

El CF Badalona va fer oficial, aquest dijous, 
el que era un secret a veus: la renovació de 
Robert Simón. El jugador de la pedrera es-
capulada havia manifestat repetidament el 
seu desig de continuar en el club del seu 
cor i l’entitat no amagava la voluntat de re-
tenir-lo. L’acord ha estat, doncs, inevitable. 
Simón ha completat una temporada molt 
bona, disputant 35 dels 39 partits oficials 
que ha jugat el Bada, 31 d’ells com a titular, 
i signant quatre gols. Ha estat indiscutible 
per a Ramon Calderé i per a Juanjo Garcia, 
que s’han desfet en elogis quan han tingut 
l’oportunitat de parlar d’ell.
La renovació de Robert, però, va quedar de-
cidida ja el passat 3 de març, quan va jugar 
el seu partit número 25 de la temporada, al 
Camp d’Esports de Lleida. I és que el con-
tracte que va signar l’any passat especifica-
va que quedava automàticament renovat per 
una temporada més en el cas que jugués 
aquest nombre de partits. L’habitual dorsal 
7 escapulat allarga, doncs, el seu compro-
mís contractual amb el Badalona fins al 30 
de juny de 2020.

Poques hores després que es confirmés la 
notícia, aquest diari va tenir l’oportunitat 
de parlar amb Robert Simón. Aquesta és la 
conversa:

- L’enhorabona...
- Estic molt content, seguir a casa és el que 
volia. Tinc moltes ganes de començar la 
temporada.

- Sap guardar un secret, perquè esta-
va renovat des que, el mes de març, va 

L’Estadi Municipal acollirà aquest dissabte, 
a partir de les nou del matí i fins a quarts de 
dues del migdia, la primera festa de cloenda 
de la temporada del futbol base del CF Ba-
dalona, organitzada per la Fundació Futbol 
Badalona. L’acte serà conduït pel periodista 
Sergi Mas i comptarà amb la presència dels 
futbolistes del primer equip Robert Simón i 
Valentín Merchán.
Després de rebre un regal de benvinguda, 
petits i grans gaudiran d’un matí ple d’acti-
vitats, com ara inflables i parades amb jocs 

jugar el partit número 25 de la tem-
porada.
- Sabia que hi havia aquesta clàusula, però 
ni el club ni jo volíem fer-ho públic per una 
qüestió d’estructura de club. M’ha costat 
guardar el secret, però l’important és que 
estic renovat.

- Ha tingut ofertes d’altres equips.
- Algun club ha mostrat interès, però no els 
he escoltat perquè la meva voluntat era con-

Foto: Eloy Molina.

tinuar i tenia molt clar que així seria, per la 
clàusula.

- La clàusula també contemplava una 
millora contractual.
- Si, el club m’ha valorat i ho agraeixo.

- Deu estar expectant per saber quins 
són els seus companys i el nou cos 
tècnic.
- De moment som pocs, però el club està 

treballant per fer un bon grup. Hem d’estar 
tranquils.

- L’ambient al vestidor ha estat molt 
bo en les últimes temporades. Pel fet 
de ser de la casa i pel temps que por-
ta en el primer equip, se sent un dels 
responsables que continuï sent així?
- Si, ja fa uns quants anys que estic aquí i 
em ve de gust assumir aquest rol d’inculcar 
a la gent que vingui el que és el Badalona. 
Tinc ganes de fer-ho.

- El més normal seria que la tempo-
rada que ve fos un dels quatre capi-
tans...
- Em faria moltíssima il·lusió.

- Amb 25 anys ha jugat 119 partits 
amb la samarreta del Badalona. Li 
agradaria superar David Prats que, 
amb 217, és qui més n’ha jugat en 
tota la història?
- Seria molt maco. No m’obsessiona, però 
seria molt bonic superar algú tan important 
com el David Prats.

- Un altre dels reptes que té és el de 
fer uns quants gols més per tempora-
da. El seu rècord són vuit, quan tenia 
19 anys, la temporada 2012/13.
- Potser vaig fer més gols, però ara sóc molt 
més bon futbolista, més madur. La sort, de 
vegades, arriba quan menys ho esperes.

- Doncs que en tingui molta, perquè 
se la mereix.
- Gràcies, igualment.

relacionats amb l’esport. A les dotze del 
migdia tindrà lloc el sorteig d’un lot d’ar-
ticles esportius (bufandes i samarretes del 
Badalona, pilotes i uns guants signats per 
José Miguel Morales). Tot seguit, hi haurà 
l’entrega de medalles per als jugadors i els 
entrenadors dels 25 equips del futbol for-
matiu escapulat. “Serà un dia per celebrar la 
feina feta, per donar-nos un cop a l’esquena 
i, sobretot, per homenatjar la gent que tre-
balla pels nens”, assegura Íngrid M. Sicília, 
la gerent de la Fundació Futbol Badalona.
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El Seagull supera el Sant Pere 
i es citarà amb el Barça a semifinals
Un hat-trick d’Irina Uribe classifica les ‘gavines’ per a la penúltima ronda

Un any després d’absentisme a la ronda 
final de la Copa Catalunya, el Seagull hi 
tornarà a ser, i amb l’al·licient  d’enfron-
tar-se al vigent subcampió de la Cham-
pions League, el FC Barcelona. 
A nivell global, el camí de les badaloni-
nes ha estat força plàcid -golejant Pubilla 
Casas, Europa i Sant Pere Pescador -, a 
excepció de la segona eliminatòria versus 
Sant Gabriel, on van necessitar la tanda de 
penals. 
En el darrer matx, el conjunt de Jordi Fe-
rrón es va imposar al Sant Pere Pescador 
per 4 gols a 1, i dominant el marcador ben 
d’hora. En el minut 5, Nuria Garrote va 
inaugurar l’electrònic després d’aprofitar 
una passada enrere des de banda dreta. 
La resposta gironina, però, no va trigar a 
arribar i la ‘killer’ Ana Ríos va anivellar el 
marcador. 
Tot i això, les badalonines van agafar el 
timó de l’encontre i van traduir el mono-
poli de la possessió en ocasions de perill. 

Malgrat això, el primer temps va conclou-
re amb empat a un gol. En la represa, i mi-
tjançant una vaselina, Irina Uribe va tornar 
l’avantatge al Seagull i sentencià l’elimi-
natòria amb un escàndol de falta directa 
des de la frontal directa a l’escaire. Amb el 
matx ja resol, Urina s’embutxacaria el seu 
hat-trick particular i tancaria la golejada, 
en el darrer partit de Mar Torres amb la 
samarreta del Seagull després de 14 tem-
porades. 4 a 1 i enfrontament davant el FC 
Barcelona a semifinals
Amb aquesta futura ronda, al cicle de Jor-
di Ferrón a Badalona es suma una nova 
fita històrica després de les semifinals 
de les edicions del 2016 i 2017 contra el 
RCD Espanyol. 
A partir d’aquesta setmana, les badalo-
nines inicien el periode vacacional i la 
temporada s’iniciarà oficialment a finals 
del mes d’agost amb la disputa de Copa 
Catalunya davant el FC Barcelona, previ-
siblement el 31 d’agost.Foto: A. Estébanez

La Fundació Futbol 
Badalona clourà la 
temporada amb una 
celebració dedicada 
especialment als 
formadors i als nens
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La Unió Gimnàstica i Esportiva de Bada-
lona organitza una nova edició del Cam-
pionat de Badalona d’Atletisme, el qual 
tindrà lloc aquest divendres a les pistes 
d’Atletisme Paco Àguila. Hi podran parti-
cipar nois i noies, nascuts entre el 2006 
i el 2013.
Aquest campionat gaudirà de proves en 
tres categories; infantil (2006-2007), 
Aleví (2008-2009), i Benjamí (2010 i 
posteriors). En podran participar tots 
aquells nois i noies que formin part de 
qualsevol club o associació, o bé d’algun 
centre educatiu de Badalona.
Les proves que es realitzaran seran: 60 m 
ll, 80 m ll, Llegada, Pes, i 600 m ll. La 
inscripció és gratuïta mitjançant la pàgi-
na web del club: www.ugebadalona.com

La UGE 
Badalona 
organitza el 
Campionat 
de Badalona 
d’Atletisme

El triatleta badaloní, Jordi Garcia, va 
aconseguir el sotscampionat d’Espanya 
de Triatló Sprint, en una prova dispu-
tada a la localitat de Roquetas de Mar 
(Almeria).

Jordi Garcia aconsegueix 
el sotscampionat d’Espanya 
de Triatló Sprint

Garcia va arribar a comandar aquest 
campionat durant la prova ciclista, aca-
bant finalment segon classificat després 
de la cursa atlètica de 5.000 metres, a 
10 segons del guanyador, Alberto Gon-

zález.
Aquesta medalla d’argent li permet 
classificar-se pel campionat d’Europa, 
el qual se celebrarà a la ciutat russa de 
Kazan a finals del mes de juliol.

Diego Navarro arriba al podi 
en el Campionat d’Espanya de Petanca
Diego Navarro és un jugador badaloní de 
petanca que, durant el primer cap de setma-
na de juny, es va desplaçar a terres d’Alme-
ria per participar en el campionat d’Espan-
ya, en la modalitat de tripleta.

El petanquer, de Sant Joan de Llefià, for-
mava equip amb Aleix Macías, de Girona, 
i Rachid El Ouazany, de Santa Coloma. Iván 
Fernández era el jugador suplent d’aquesta 
tripleta. Malgrat ser jugador del club de pe-
tanca del seu barri, Navarro, juntament amb 
els seus companys, va competir en aquest 
campionat a les files del CP Montmeló, 
aconseguint la medalla de bronze, sumant 
aquesta a la ja aconseguida en el Campio-
nat de Catalunya.

Una lesió li va donar entrada a la pe-
tanca
Navarro recorda els orígens en el món de 
la petanca “jo era jugador de futbol, però 
després de patir una greu lesió, el meu pare 
em va animar a practicar la petanca”. Amb 

més”, assegura Navarro, el qual no oblida el 
vessant social i personal. “El més important 
per a mi és continuar gaudint de la petanca 
amb els meus amics. També s’ha de tenir en 
compte que el fet de ser pare, fa que tingui 
menys hores per poder entrenar”

33 anys, el jugador badaloní ja disposa de 
força experiència competitiva: “vaig co-
mençar al meu barri, marxant a El Prat de 
Llobregat perquè hi havia més nivell. El fet 
de ser pare em va fer tornar a jugar a Llefià”

La petanca també és un esport per a 
joves
Molt sovint, la imatge que la societat pot 
tenir de la petanca és la d’una modalitat es-
portiva per a gent gran, ja que no requereix 
gaire esforç. Navarro trenca aquest estigma 
“En l’àmbit de la competició hi ha molta 
gent jove que practica la petanca. La mitja-
na d’edat pot anar dels 25 als 45 anys. Quan 
el meu pare em va inculcar el fet d’anar a 
jugar, jo també deia que només era per a 
gent gran. Quan vaig començar a competir 
la imatge era molt diferent.

Ambiciós, però realista
“Després de quedar tercers als campio-
nats de Catalunya i d’Espanya, et planteges 
el repte de voler aconseguir alguna cosa 
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El futbol base del Bufalà llueix múscul

Lluís García: “No és gens fàcil ser 
conscient del que hem aconseguit”

El club grana festeja fins a dos títols de Lliga i tres ascensos en una temporada excelsa

L’entrenador de l’Ademar fa balanç d’una temporada històrica

Sense equip amateur des de fa diversos 
cursos, el CF Bufalà ha començat a recollir 
des de la present campanya la gran feina 
feta en el seu futbol base. 
Aquest curs, l’entitat vermella ha estat re-
presentada amb 23 equips, la tercera gran 
força del futbol badaloní després de CF 
Badalona i Unificació Llefià. Tot i això, els 
èxits i ascensos de categoria han estat a 
Bufalà. 
El curs anterior, ja van viure un gran ascens 
de categoria. El Juvenil A vermell va ascen-
dir a Primera Divisió. Un esglaó exigent. 
Aquesta campanya, les celebracions s’han 
gaudit esglaonadament, amb èxit a totes 
les categories. Començant per categoria 
Cadet, l’equip D del Bufalà ha aconse-
guit concloure la lliga en segona posició, 
empatat amb el Neurofutbol a punts (81), 
circumstància que es podria traduir en un 
ascens a Primera, a l’espera de la decisió 
final de la FCF. Per la seva banda, els seus 

Quatre ascensos de categoria en cinc tem-
porades. De Tercera Catalana a Lliga EBA. 
Quina bogeria, oi? Ni els mateixos prota-
gonistes s’ho creuen. “No ens imaginàvem 
arribar fins a on hem arribat”, emfatitza 
l’entrenador del Maristes Ademar, Lluís 
García, vigent campió de Copa Catalunya. 
Fa tot just 10 dies que el conjunt badaloní 
va tornar a fer-la grossa. Aquesta vegada a 
la màxima categoria autonòmica. “A princi-
pi de temporada mai et planteges un objec-
tiu o una meta classificatòria. I més encara  
veiem la forma en què vam aconseguir la 
salvació a Copa Catalunya”, rememora el 
tècnic de l’Ademar quan recorda la salvació 
‘in extremis’ al play-out el curs passat.
365 dies més tard, la pugna final de tem-
porada ha estat ben diferent. Al pol oposat. 
Molta feina en un curs màgic i inoblida-
ble. “No és gens fàcil ser conscients del 
que hem aconseguit. És una fita molt alta 
contra equips molt millors que nosaltres a 
nivell individual. La dinàmica ha sigut molt 

positiva i de mica en mica ens fem la idea 
d’aquesta gesta”, afirma un entrenador que 
seguirà la pròxima temporada a la banque-
ta de l’Ademar. Ja oficialitzat per part del 
Club. 
Tot i la fita, Garcia també recorda que no ha 
estat gens fàcil arribar a la Final Four. “Ha 
sigut una temporada molt irregular, amb 
derrotes, lesions...però en general hem 
anat de menys a més. La quarta posició 
sempre l’hem tinguda ben a prop. El partit 
del Círcol va ser un punt d’inflexió per tor-
nar a començar i recuperar les forces. Hem 
guanyat a tots els equips de la lliga regular 
a excepció del Ripollet”. 

Una final amb ADN 
100% ‘Bressol del bàsquet’
“Va ser molt maco viure una final contra 
el Badalonès, davant un molt bon rival. És 
increïble jugar una final contra un rival ba-
daloní. Llàstima que no s’hagués disputat 
a La Plana”. 

Foto: Bufalà.

Foto: M.E.

BÀSQUET COMARCAL

companys del CC també han culminat una 
gran temporada, amb una tercera posició.  
Un esglaó per sota, també trobem molt 
bona feina a Infantil, amb una 2a posició 
de l’IB i cinquena per part de l’Infantil D. 
Ja en futbol 7, la base del futur vermell 
arribarà amb força al futbol 11. L’ Aleví A 
és una de les millors fornades del club. El 
conjunt badaloní s’ha proclamat campió de 
Lliga i ha assolit l’ascens a Segona Divisió. 
Campanya igual de positiva per part dels 
Alevins B, C i D, amb una cinquena, sisena 
i setena posició. 
El Benjamí A també ha calcat la mateixa 
fita que l’AA, amb l’ascens a Segona. El 
Benjamí C ha finalitzat el curs en tercera 
posició.  En definitiva, estem parlant d’una 
temporada que es recordarà al Club i de 
ben segur que serà un nou punt d’inflexió 
perquè el nivell competitiu forjat sigui una 
referència a partir de la campanya vinent. 
Enhorabona!

fer reunions. A més a més, la idea és que 
tots els que han estat aquest any con-
tinuïn. Es mereixen estar-ho”, finalitza 
Garcia.

Serà una realitat l’ascens?
“Esperem que l’ascens a EBA sigui una 
realitat. El club treballarà perquè això es 
pugui gaudir. A partir d’ara s’hauran de 

El jugador de Sant Joan de Llefià recorda 
que en aquest tipus d’esport hi ha molt poca 
ajuda externa, “el club s’ha fet càrrec del viat-
ge a Almeria, mentre que l’estada ha anat a 
càrrec de la Federació Catalana. La resta ens 
ho hem de costejar de les nostres butxaques”
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Horòscop
 Àries (21/3 al 20/4)

El Sol transita per la teva Casa de la ment i ho fa en 
tensió amb Neptú que passa per la Casa XII. Tot plegat 
pot inclinar cap a una millor identificació de pors o 
frens.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Creus en tu i en els teus somnis. Amb la conjunció de 
Mercuri i Mart a Cranc, ja no solament treballes pel teu 
interès, a més ho expresses. Estàs disposat a fer-te es-
coltar.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Amb el Sol i Venus transitant per la Casa IX, pots sentir 
la necessitat de posar terra pel mig, de fer una escapada 
i cercar tranquil·litat i un espai per la reflexió.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
La conjunció Mercuri amb Mart, es produeix a la Casa 
VII i podries viure alguna situació tensa amb la parella. 
Si és al cas, no entris en el joc de l’agressió verbal.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Possible inversió en formació o en llibres, amb el tràn-
sit de Venus a Bessons per la teva Casa II. Gaudiràs de 
bones converses. Noves idees de com gestionar l’eco-
nomia.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Neptú en trànsit per la Casa VIII, pot produir un vel que 
impedeix veure de manera clara certs límits. Júpiter re-
trògrad al sector afectiu, pot portar a repetir esquemes.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pots sentir que persones, possiblement de família polí-
tica, et posen en una situació compromesa i això gene-
ra certa tensió. La prudència i la contenció seran bons 
aliats.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Necessitat de prendre distància per tal d’evitar que els 
problemes laborals afectin la vida familiar. El Sol il·lu-
mina la Casa V i no manquen persones atretes per tu.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Amb Mercuri i Mart, circulant per la teva Casa II, els 
diners poden volar, ja sigui perquè surts de ‘shopping’ 
com  perquè no vigiles les teves pertinences. Cal ser 
prudent.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
La conjunció de Mercuri amb Mart, porta acceleració. 
Pots sentir que tens molta energia per lidiar amb els 
problemes però també inclina a parlar massa o a ser 
poc delicat.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Si tens parella, pot mostrar-se una mica orgullosa o 
fins i tot supèrbia, mentre tu intentes cercar una manera 
d’aplanar el camí, essent més  dialogant i conciliador.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Una tensió en l’eix de les Cases V i XI fa pensar que 
per avançar cap al futur en una relació, potser cal deixar 
enrere alguns patrons afectius que ja no funcionen.

Núm. 661 Del 14/06 al 20/06/2019
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