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Badalona es torna a posar les botes
L’Estadi quedarà inaugurat aprofitant el partit de Copa contra el Granada
Foto: Eloy Molina

El temporal
Glòria provoca
danys a tota
la ciutat i fa
témer pel Pont
del Petroli
Pàgines de 6 a 9

Foto: @msubirats
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La festa continua contra el Granada
Setzens de final de copa. Estadi Municipal de Badalona.
Dimecres, 22 de gener. 21 h (DAZN)

CF BADALONA
Categoria 2a divisió B.
Classificació 17è 21 punts
Partits G 5 E 6 P 10
Entrenador Manolo González.
L’últim Badalona – Granada es va disputar fa
quasi 72 anys, el 21 de novembre de 1948,
en el mític estadi de l’Avinguda de Navarra.
En partit corresponent a la jornada 11 de segona divisió, l’equip escapulat –“el conjunto
costeño” segons les cròniques de l’època– es
va imposar per 2-0. Un gran resultat, ja que
aleshores el Bada lluitava per evitar el descens
i el Granada era un dels aspirants a pujar a
primera divisió. “Chocaron entre sí el juego
de un Granada reposado, que abusó del pase

GRANADA
Categoria 1a divisió.
Classificació 10è 27 punts
Partits G 8 E 3 P 9
Entrenador Diego Martínez.
y, en consecuencia, lento, contra el entusiasmo y rapidez de un Badalona que, no por eso
dejó de jugar bastante, pero de la manera que
le convenía”, va escriure el cronista de ‘El
Mundo Deportivo’. Blai va ser l’autor dels dos
gols, el primer després d’un córner i el segon,
aprofitant el refús del porter a un xut d’Amorós. Francisco Amorós era l’estrella d’aquell
equip en el qual també hi jugaven Flotats –que
formaria part del Barça de les Cinc Copes- i
Heredia, l’avi de la periodista badalonina Lídia

Cris Montes, Chema Moreno i
Hugo Esteban / Foto: Eloy Molina

Heredia.
La història del CF Badalona és llarga i està
plena de moments importants. Cent disset
anys són molts. Avui se’n viurà un altre, amb
el duel de setzens de final de copa contra el
Granada. Set dècades després, l’equip andalús
tornarà a la nostra ciutat com un dels equips
revelació de primera divisió i com a clar favorit
en l’eliminatòria. A les ordres d’un entrenador
jove, com és el gallec Diego Martínez, va sorprendre en les primeres jornades de lliga fins

al punt d’aconseguir el lideratge, i va ser capaç
de guanyar el Barça al Nuevo Los Cármenes.
Diumenge es va tornar a enfrontar al gegant
blaugrana, però al Camp Nou, i va vendre
molt cara la seva derrota (1-0). En la copa, el
Granada ha eliminat l’Hospitalet amb moltes
dificultats (2-3, en la pròrroga), a la primera
ronda, i al Tamaraceite, per la mínima (0-1),
en la segona. Avui trobarà un Badalona que ha
tornat a la zona de descens en la lliga, després
de sumar només un punt en els dos partits
que va disputar la setmana passada, contra el
Barça B i l’Andorra, però que saltarà a la gespa
motivat al màxim i esperonat pel seu públic. Si
no hi ha cap baixa d’última hora, tots els jugadors de la plantilla estaran a disposició de Manolo González, que haurà de veure el partit des
de la graderia per complir sanció després de
ser expulsat per Mateu Lahoz contra el Getafe.
Tot i l’esforç de les últimes setmanes, s’espera
que el tècnic gallec aposti per un onze titular
sense moltes rotacions. En tot cas, el principal
argument per somiar en una nova gesta són
els més de 4.000 seguidors escapulats que
ompliran un altre cop l’Estadi Municipal. La
màgia de la copa torna a invocar el Badalona.
Qui sap si avui no es repetirà el guió del 21 de
novembre de 1948...

TRES ANYS MÉS TARD, LA INAUGURACIÓ DE L’ESTADI
Després de tres anys d’espera, l’Estadi Municipal de Badalona tindrà festa
d’inauguració. Aprofitant el partit que el
CF Badalona disputa contra el Granada,
l’Ajuntament ha organitzat un seguit d’actes amb els quals respondrà al compromís que va adquirir amb l’entitat escapulada. Les portes de la instal·lació es van
obrir per primera vegada el 29 de gener
de 2017 -la setmana que ve farà tres anys
exactes-, amb un Badalona - Espanyol B
(1-0). Des d’aleshores, ni el govern municipal de Dolors Sabater ni, fins ara, el
d’Álex Pastor, han posat fil a l’agulla a l’acte inaugural de l’Estadi. Però la sorprenent
actuació de l’equip de Manolo González
en la copa d’aquesta temporada ha regalat
una oportunitat al consistori que no ha
deixat passar. I és que, després d’eliminar

l’Oviedo i el Getafe, el Badalona entrava en el
sorteig dels setzens de final, amb set equips
més de segona B, amb moltes possibilitats
de quedar emparellat amb algun dels grans
del futbol estatal. Barça, Real Madrid, Atlético, Betis, València, Sevilla, Espanyol i Athletic apareixien com els més desitjats. Llogar
qualsevol d’aquests equips per a un partit

amistós que servís de reclam per a la inauguració de l’Estadi hauria suposat una despesa
elevadíssima que, gràcies a la sensacional
trajectòria de l’equip, ara no caldria assumir.
Finalment, va tocar el Granada. Premi menor,
però la festa ja estava en marxa. Quan es va
anunciar oficialment, divendres passat, al PP
de García Albiol van entrar en còlera, moles-

L’Estadi, el dia de la seva estrena, el 29 de gener de 2017 / Foto: Eloy Molina

tos perquè el PSC es penjarà les medalles
de la construcció de l’Estadi. Però no hi va
haver marxa enrere.
La festa
Si les condicions meteorològiques ho permeten, tres hores abans de l’inici del partit,
a les sis de la tarda, està prevista l’apertura d’una Fan Zone a l’aparcament situat
davant de l’entrada principal de l’Estadi, a
l’Avinguda dels Vents. Serà un espai amb
diferents activitats dirigides a tots els públics, amb el futbol com a fil conductor. A
partir de les 20 hores, la festa es traslladarà a dins de l’Estadi, on tindrà lloc l’actuació del cantant Miki Núñez, conegut pel
seu pas pel programa Operación Triunfo i
per la seva participació en el festival d’Eurovisió.

Del 22/01 al 30/01/2020

C.F. BADALONA

Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com

3

Miguel Ángel Sánchez: “Per què no podem eliminar
el Granada si hem pogut amb l’Oviedo i el Getafe?”
En un moment esportiu difícil, amb
l’equip mirant de sortir de la zona
de descens, i de gran transcendència social, enmig de la transformació
en societat anònima esportiva, el CF
Badalona ha saltat a la primera plana gràcies al seu èxit en la copa. De
tot plegat, i d’algunes coses més, en
parlem amb el seu president, Miguel
Ángel Sánchez.
- El seu club està fent història quan
menys es podia esperar. En una temporada en què lluita per no baixar,
l’èxit a la copa l’ha posat a l’aparador
com feia temps que no passava.
- Per al club, i també per a la ciutat, és una
molt bona manera de promocionar-se. No
és fàcil eliminar equips amb el nivell de
l’Oviedo, que juga a segona divisió, i de tot
un primera com el Getafe, que està disputant competició europea. Estic orgullós del
treball que estem realitzant amb l’objectiu
de portar aquest club al futbol professional.
Després de viure aquestes dues gestes, s’ha
pogut comprovar que la ciutat respira futbol.
Somia a eliminar el Granada?
- Perquè no? Si ja ho hem fet dues vegades,
perquè no una altra. Serà molt difícil, és un
equip de primera divisió i la diferència de
categoria vol dir a alguna cosa. Però que
ningú tingui cap dubte que ho intentarem.

Li preocupa la situació en la lliga?
Hem tingut el pitjor inici de lliga dels últims
anys però, des de l’arribada de Manolo González, l’equip s’ha recuperat totalment i ha demostrat que pot aconseguir la dinàmica que cal per
competir a segona B. Si haguéssim començat
així la competició, ara seríem equip de play-off.
Està content amb la feina de Manolo
González, doncs...
Ha demostrat que és un gran entrenador. En la
seva primera etapa, amb molt poc ja va aconseguir grans classificacions. Aquesta temporada es va fer càrrec de l’equip quan havíem
sumat només un punt en nou jornades i, ara
mateix, presentem uns números espectaculars. És un gran entrenador i, sobretot, una
gran persona. Estic orgullós de comptar amb
el millor entrenador de la categoria.
Per pressupost, quin lloc ocupa el Badalona en la lliga?
Tenim un pressupost d’1.060.000 euros, que
és el número 10 del grup tercer de segona B.
La diferència econòmica amb els filials i els
clubs grans del grup ens fa molt difícil la competició. A més, el sistema de promoció d’ascens crec que necessitaria una modificació
per part de la federació espanyola.
Com és, ara mateix, la relació entre el
CF Badalona i l’Ajuntament de la ciutat?
L’Ajuntament està complint rigorosament les
seves obligacions contractuals, de patrocini i

Què n’opina de la situació denunciada
pels clubs de futbol badalonins sobre el
deplorable estat de les seves instal·lacions?
Tenint en compte que són coneixedors de la
greu situació d’algunes de les instal·lacions
de la ciutat, no entenc per què s’allarga tant el
temps d’actuació política. Els 27 regidors del
ple municipal haurien de trobar una solució i
deixar-se de guerres.

subvenció, així com els acords de gestió de
l’Estadi. No vull oblidar, però, el deute històric
d’altres governs municipals amb la nostra
entitat, ni alguna reclamació judicial pendent,
com ara la permuta de l’Avinguda de Navarra,
que encara s’ha de resoldre.

Es troba en el segon mandat, després
de vuit anys al capdavant del club. Quin
balanç fa?
Em sembla que, amb la meva junta directiva, estem complint tot el que vam prometre.
En el primer mandat teníem tres objectius:
la construcció de l’anhelat estadi, el tancament del deute històric que arrossegava el
club i la creació de la fundació per protegir
el futbol base. Tot s’ha dut a terme. Ara, en
aquest segon mandat hi ha dos objectius
clars: la conversió final de l’entitat en societat
anònima esportiva i portar el club al futbol
professional.

Hi ha espai per a un altre club en l’elit de
l’esport, a més de la Penya, a Badalona?
Amb el que vam viure en el partit contra el Getafe, i el que viurem contra el Granada, queda
demostrat que en una ciutat com aquesta, de
220.000 habitants, és totalment compatible
acollir cada cap de setmana dos esdeveniments esportius de primer nivell.

En quin punt està el camí cap a la SAE?
A l’espera de la convocatòria per a l’aprovació
de la proposta de capital mínim pels socis i
sòcies, que tindrà lloc en la següent assemblea. Abans, haurem de superar diferents esculls, socials, institucionals i econòmics. La
convocatòria serà aviat, quan els auditors i els
serveis jurídics del club ho ordenin.

Miguel Ángel Sánchez / Eloy Molina
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El Badalona - Getafe en imatges

Robert Simón i l’alellenc Marc Cucurella. / Foto: Eloy Molina.

Mateu Lahoz, l’àrbitre del partit, Ángel Torres, president del Getafe i
Miguel Ángel Sánchez, president del Badalona. / Foto: Eloy Molina.

L’Estadi ple com un ou. A l’esquerra, l’autocar del Getafe. / Foto: Eloy Molina.

Eufòria escapulada després del gol de Chema Moreno. / Foto: Eloy Molina.

Adri Díaz i Chema Moreno, els rostres de la felicitat. / Foto: Eloy Molina.

Hugo Esteban va celebrar així el seu golàs. / Foto: Eloy Molina.

Un marcador per recordar tota la vida. / / Foto: Eloy Molina.
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La història d’un partit
per a la Història
L’Estadi vibra amb el triomf sobre el Getafe
BADALONA - GETAFE

2

C.F. BADALONA

Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com

0

Badalona: Álex Sánchez; Robert Simón,
Robusté, Pelón (Toni Jou, 51’), Moyano,
Valentín; Marc Carbó, Adri Díaz (Joel Lasso, 66’), Abel Suárez; Cris Montes (Hugo
Esteban, 81’) i Chema Moreno.
Getafe: Chichizola; Nyom, Djene, Etxeita, Antunes (Gallego, 86’); Jason (Etebo, 68’), Timor, Maksimovic, Cucurella;
Ángel (Arambarri, 36’) i Jorge Molina.
Gols: 1-0 (86’) Chema Moreno. 2-0
(90+3’) Hugo Esteban.
Àrbitre: Mateu Lahoz (valencià). T.G:
Nyom, Pelón, Adri Diaz i Etxeita, T.V.: Per
doble amonestació, Manolo González (16’)
i Timor (30’).
Públic: 4.384 espectadors a l’Estadi
Municipal de Badalona.

L’Estadi es va omplir com mai, la tarda de l’11
de gener de 2020, per veure com el Badalona
eliminava el Getafe de la copa en un partit per
a la Història, decidit pels gols de Chema Moreno i Hugo en els últims minuts.
Hi va haver de tot: expulsions, gols, penals
no assenyalats... Però, sobretot, hi va haver
emoció. I la grada ho va viure intensament,
fent l’onada per moments i celebrant molt els
gols del seu equip. Manolo González va ser
expulsat en el minut 16, després de veure
dues targetes grogues: la primera, per protestar; la segona, per aixecar el braç en veure
que Mateu Lahoz l’amonestava. En el 30, qui
va veure vermella va ser el jugador visitant
Timor, a conseqüència de dues accions de
falta.
El cas és que el Badalona va jugar durant
més d’una hora amb superioritat numèrica i
ho va aprofitar per controlar el partit. No va
tenir moltes ocasions, però va saber esperar
el seu moment, que va arribar en els últims
minuts, quan Chema Moreno va signar l’10 en rematar una precisa centrada de Robert
Simón i quan Hugo Esteban va transformar,
magistralment, una falta directa.
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EDITORIAL

Un temporal i una inauguració
entelen el gran esdeveniment
El Badalona va aconseguir la proesa de
la jornada desbancant el Getafe CF amb
un 2-0 que va desencadenar l’eufòria en
les graderies de l’Estadi Municipal. Un
partit que va provocar un seguit de dies
de celebració a la ciutat badalonina i que
suposava una motivació per a la següent
batalla. Aquesta festa s’ha vist importunada per la tardana inauguració de l’Estadi, 3 anys després del seu aixecament.
Una taca que es deixa notar fins i tot
moments abans de la que podria ser la
següent gesta dels escapolats contra el
Granada CF. Realment, el que s’està criticant no és la festa que es crea al voltant
d’un gran esdeveniment de ciutat, sinó la
utilització de la paraula inauguració quan
fa tres anys que està en ús.
Als retrets sobre la inauguració de la
instal·lació esportiva s’ha sumat també
la gestió del temporal Glòria per part
del govern, que ha afectat durament a
la ciutat. La previsió de la seva arribada
era anunciada des del cap de setmana.

Glòria ha arrasat aquests dies Badalona
d’una manera que feia anys que no es
veia i els grups municipals de l’oposició
i molts ciutadans han criticat la manca
de decisió de l’Ajuntament en suspendre les classes. Només un parell d’escoles van tancar a Badalona dilluns. Els
arbres caiguts, el mar desbordat i les
façanes malparades van fer que la comunitat de pares i mares es posicionés
en contra de la decisió de l’Ajuntament
de mantenir la normalitat a les aules,
i des de les direccions públiques es
comunicava que no podien assegurar
el funcionament de les classes a causa del temporal. Al llarg del dia d’ahir,
diferents col·legis van comunicar a les
famílies el tancament de diferents centres escolars per diferents danys i per
evitar mals majors.
Un temporal i una inauguració que entelen el gran esdeveniment que viurem,
si el temps ens ho permet, aquesta nit a
l’Estadi Municipal.
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El temporal Glòria torna a
malmetre el Pont del Petroli
La façana marítima s’ha emportat la pitjor part amb fortes onades
Un temporal inusual, sobretot per la unió
de mala mar, vent i pluja, ha afectat aquesta setmana Badalona, i part de Catalunya.
La borrasca, amb el nom de Glòria, ha
deixat nombroses incidències a la ciutat.
Pel que fa al vent, la ratxa màxima que va
arribar a Badalona va ser d’uns 107km/h,
registrada al Port de Badalona. A nivell de
ciutat, aquest dilluns va registrar-se una
ratxa màxima de 91km/h, a l’Observatori
Municipal de Badalona. El vent va ser la
causa de la majoria d’incidències a la ciutat. Els Bombers han fet més d’un centenar
de sortides i el telèfon d’emergències 112
també va rebre més d’un centenar d’avisos
des de Badalona. Les incidències més
destacades van ser per caigudes d’arbres,
molt tombats pel fort vent en carrers i places i en alguns casos damunt de vehicles
aparcats, com al carrer Holanda, mobiliari
urbà, despreniments de façanes, tendals,
terrasses i fins i tot moltes senyalitzacions
i tanques publicitàries. Els Bombers també han tingut feina amb diverses inundacions, sobretot a la façana marítima, amb
passos que han patit els efectes de les
grans onades com el pas de Martí i Pujol,
on durant aquest matí de dimarts va estar
tallat al trànsit i també desviat els autobusos. Fins al moment de tancar l’edició del

El Pont de Petroli rep un altre cop les fortes onades / @msubirats

Diari de Badalona, cap de les incidències
havia provocat cap dany personal. D’altra banda, al Port de Badalona, i gràcies

UN GRAN TEMPORAL DE GREGAL DEIXA DANYS IMPORTANTS
A LA COSTA
El temporal de mar generat a causa de
la borrasca Gloria es podria qualificar
com el pitjor des del 2003. A Badalona, s’han registrat onades de més de
7 metres i el Pont del Petroli, que té 6
metres, s’han vist pics d’onades d’uns 8
metres. A les platges badalonines part
de la sorra s’ha perdut i les onades han
arribat al passeig Marítim. A la platja de
la Barca Maria la sorra s’ha acumulat a
un costat i en algunes instal·lacions,

a una tasca prèvia, van poder fer tasques
per evitar mals majors. Des del Port van
limitar els accessos i van revisar les em-

POLÈMICA PER L’OBERTURA D’ESCOLES A BADALONA DURANT
EL TEMPORAL

com el Club de Rem de Badalona, les
onades han entrat amb força. Des d’AMB
han apuntat que encara s’ha d’acabar de
valorar els danys produïts, però pronostiquen que la inversió per reparar-los
serà elevada i, en tot cas, afegeix que
l’informe definitiu estarà enllestit entre
aquest dijous i divendres. Pel que fa al
Pont del Petroli, tot i que s’haurà d’avaluar l’estat final, ha quedat afectat la part
final del pantalà, amb fustes arrancades.

Palmeres caigudes a la Rambla / Adrià Monterde

barcacions, amarres i línies de flotabilitat.
Tot i aixì, les onades han sobrepassat el
dic durant aquests dies.

Arbre caigut a les portes de l’escola Joan Coret

El temporal de neu, vent i pluja va
deixar, aquest dimarts, sense escola
més de 100.000 alumnes de primària i
secundària, segons ha informat el Departament d’Educació, a tot Catalunya.
Els centres tancats eren majoritàriament
al Maresme i a les comarques gironines. Al voltant de Badalona, municipis
com Montgat, Sant Adrià de Besòs i
Tiana van decidir suspendre les classes. En canvi, a Badalona, l’Ajuntament
va optar per obrir els centres escolars.
Això va provocar, la nit de dilluns, un
comunicat de les direccions de les es-

coles públiques de Badalona on asseguraven que l’Ajuntament no havia comunicat cap informació referent a l’obertura
de les escoles per aquest dimarts. Les
escoles van obrir, però alguns professors no varen poder arribar a classe i
algunes assignatures no van impartir-se.
L’Ajuntament, de la seva banda, negava
aquestes acusacions i assegurava que
s’havia notificat als centres que s’obriria
amb normalitat, però sense realitzar cap
activitat a l’exterior. Els instituts La Riera,
i també l’Albéniz, per la caiguda d’un arbre, varen suspendre les classes.
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En imatges | El temporal Glòria
porta vent, onades i pluja
Arbres caiguts i mobiliari urbà fet malbé
pels efectes del temporal Gloria al pas per
Badalona. Són algunes de les imatges que
ha proporcionat la tempesta, a banda de les
fortes onades a les platges de Badalona i
que s’han pogut veure, la majoria, circulant
per les xarxes socials. El Club de Rem de
Badalona ha estat un dels grans afectats, ja
que tota la instal·lació ha estat afectada pel
fort onatge i ha quedat completament inundat. El mateix l’hi ha passat al subterrani de
l’estació del tren, que recordava a un riu. El
mar, de la mateixa manera, també ha engolit
la platja i ha traspassat les barreres del port.
Per altra banda, el rellotge de l’esglèsia de
Santa Maria ha patit pel fort vent i s’ha quedat sense una part del dispositiu.

Inundacions al Club de Rem produïdes per les onades / Equip tècnic Club de Rem

Esglèsia de Santa Maria sense part del rellotge / Jordi Gimeno

Les onades entren pel pas subterrani de l’estació totalment inundat / Txell Ortiz
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La platja de Badalona engolida per les fortes onades / @msubirats

Un arbre cau damunt una furgoneta a Montigalà / Jordi del Amor

El temporal de mar traspassa les barreres del port
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Badalona tindrà una promoció de 41 pisos
de lloguer assequible a l’àrea de l’Estrella
El conseller Calvet anuncia la convocatòria del concurs per construir els pisos protegits
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar el passat dilluns, 20
de gener, en un acte conjunt amb l’alcalde
de Badalona, Álex Pastor, que l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) convocarà properament el concurs per al disseny i la construcció d’una promoció de 41 pisos de lloguer
assequible a Badalona. Les obres tindran
un cost aproximat de 4,42 milions d’euros
i es preveu que es puguin iniciar el 2022.
L’edifici, de planta baixa i cinc plantes d’alçada, així com locals destinats a ús comercial
a la planta baixa i aparcaments soterrats,
se situarà a l’àmbit de l’àrea residencial
estratègica (ARE) de l’Estrella. En conjunt,
la parcel·la té 3.440 m2 de sostre residencial i 650 m2 de sostre per a altres usos.
Aquesta promoció forma part del Programa
de lloguer assequible de l’INCASÒL que es
va iniciar el 2017 amb l’objectiu de donar
un nou impuls al parc d’habitatge públic de
la Generalitat de Catalunya. Així, l’INCASÒL
convoca i adjudica els concursos per al disseny i l’execució de les promocions.
L’INCASÒL també assumeix el cost de

que el mes vinent es licitarà la redacció del
projecte i l’execució de l’obra per a millorar
el ferm de la C-31 al seu pas per Badalona,
tot aplicant criteris d’innovació tècnico-tecnològica i sostenibilitat. En concret, el tram
on s’actuarà abasta una longitud aproximada de prop de 8 quilòmetres entre Barcelona
i el límit de la concessió de la C-32. Amb
una inversió prevista de 4,5 milions d’euros
les obres s’executaran durant aquest any.
L’alcalde i el conseller anuncien el concurs dels 41 pisos / Aj. Badalona

construcció de les promocions, que se situen en solars de la seva propietat o bé cedits per ajuntaments. Un cop finalitzades les
diverses promocions, les gestiona l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya
Fins ara, s’han impulsat tres convocatòries en el marc del Programa de lloguer
assequible. La primera incloïa quatre promocions amb un total de 91 habitatges i
una inversió de 7,01 milions d’euros. La
segona, que es va presentar el 2018, es-

tava dotada amb 13,52 milions d’euros de
pressupost i consistia en la construcció de
quatre noves promocions amb 146 pisos de
lloguer assequible. La darrera convocatòria,
corresponent a 2019, sumava 11 promocions, amb un total de 483 habitatges i un
pressupost de 57,8 milions d’euros.
Ferm innovador i més sostenible a la
C-31
D’altra banda, el conseller Calvet va explicar

Vista aèria de la zona de l’Estrella / Aj. Badalona
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Can Ruti, pioner a Catalunya per
operar la insuficiència mitral sense
cirurgia a cor obert

Imatge de la operació sense cirurgia a cor obert / Hospital Germans Trias i Pujol

L’equip de cirurgia cardíaca de l’Hospital
Germans Trias ha dut a terme una intervenció pionera a Catalunya per reparar la
insuficiència mitral que no requereix cirurgia oberta. A través d’una incisió d’entre 8 i
10 centímetres a la part esquerra del tòrax,
s’introdueix un petit dispositiu per operar
el pacient, evitant així una cirurgia a cor
obert.
“Operar a través d’una petita incisió suposa que no cal parar el cor per dur a terme
el procediment i, en conseqüència, no és

necessari utilitzar circulació extracorpòria
(una màquina que fa la funció del cor i els
pulmons mentre dura el procediment)”,
explica Christian Muñoz, cap del Servei de
Cirurgia Cardíaca de Germans Trias. “Això,
juntament amb el fet d’evitar una cirurgia
oberta, facilita el procés i permet al pacient
una recuperació molt més ràpida”, afegeix
Luis Delgado, cirurgià de Germans Trias
i que va realitzar la intervenció juntament
amb Muñoz.
“Aquesta cirurgia, que no s’havia dut a ter-

me mai fins ara a Catalunya i que es practica a molt pocs llocs a l’estat espanyol, està
indicada per a casos d’insuficiència mitral
en pacients que són molt grans i per als
quals una cirurgia oberta suposa un alt risc
quirúrgic”, destaca el cap de Cirurgia Cardíaca de Germans Trias. Concretament, el
pacient operat a Germans Trias –que s’ha
recuperat favorablement després de la intervenció– té 84 anys. Així mateix, apunta
Muñoz, “aquest procediment també és idoni per a pacients molt joves, en els quals
sempre hi hauria l’opció de cirurgia convencional si a llarg termini fos necessària”.
Com es realitza el procediment?
En la intervenció, anomenada implant de
neo-cordes mitrals per via transapical, el
petit dispositiu que s’introdueix a través
de la incisió al tòrax permet ancorar el vel
mitral i suturar-lo perquè quedi ben fixat a
la punta del ventricle, aconseguint així que
aquesta vàlvula del cor torni a funcionar
correctament. Tot aquest procediment es fa
amb el cor bategant de forma normal.
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L’AVV de Llefià se
suma a la crida
per continuar
buscant a Enoc
L’Associació de Veïns de Sant Antoni de Llefià
se suma a la petició de l’alcalde Pastor de reprendre la cerca de l’Enoc Misael Pérez Chinchilla, el nen hondureny resident a Badalona
des de fa 4 anys desaparegut des del passat 2
de desembre. Una seixantena de militars van
començar a buscar al nen, però al cap d’uns
dies el dispositiu es va parar. Ara, Badalona
es bolca amb la família del petit i fa pressió perquè la cerca continuï. L’alcalde de la
ciutat ja va enviar una petició a l’ambaixador
d’Honduras a Espanya, Norman García, per
demanar aquesta represa i fa una setmana,
representants del govern badaloní es van reunir amb el subdelegat del Govern espanyol
a Barcelona, Carlos Prieto. Mentrestant, cada
dimarts per la tarda, a les portes del Rafael
Alberti, l’escola on estudia l’Enoc, es realitza
una concentració per demanar l’alliberament
del nen, ja que la família pensa que ha estat segrestat. Una de les ties del petit, l’Ana
Chinchilla, ha pogut donar unes declaracions
a aquest Diari: “Tota la família tenim molta
cosa al cap. Tot segueix igual i no tenim cap
novetat, però continuem amb l’esperança”.
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Neix a Badalona el nou model d’Oficines
d’Atenció al Client d’Aigües de Barcelona
Les persones són un eix estratègic per a Aigües de Barcelona, que
aposta per estar al costat dels ciutadans, els treballadors i els proveïdors, treballant per la proximitat i el
diàleg. És per això que en el marc de
la seva Agenda2020, van posar en
marxa el projecte Col·laboratori, on
promouen la participació dels seus
professionals per poder transformar
la manera en què fan les coses.
La renovada Oficina d’Atenció al
Client de Badalona, ubicada a
l’Avinguda Alfons XIII, és resultat
d’aquest projecte, en el qual han
participat també l’estudi Denys &
Von Arend i els experts en accessibilitat UN PAS. Aquesta nova oficina busca millorar l’experiència dels
clients, adaptant-se a les seves necessitats, creant espais en els quals
es pugui dur a terme una atenció
propera i amb una major privacitat.
Les zones d’espera també han canviat per a fer-les més confortables,
incloent espais per a infants i zones
habilitades per a exposicions, algunes itinerants i d’altres permanents
relacionades amb el cicle integral
de l’aigua.
Una de les responsables del projecte Col·laboratori, Mireia Hernán,
explica que “aquest nou espai és
fruit d’una nova forma de treballar, a
partir d’un equip transversal que ha
permès incorporar idees disruptives
en la qual moltes persones surten
de la seva zona de confort i això
acaba repercutint en una millora de
l’experiència del client”.

El nou disseny gaudeix d’espais més diàfans, prioritzant la llum natural, la natura i materials sostenibles

L’espai és accessible
i busca millorar l’experiència dels clients,
potenciant una atenció
propera i amb una major
privacitat

El disseny s’ha fet amb
la participació de la plantilla i inclou noves zones
d’espera més confortables, amb espais per a
infants i exposicions

Una de les principals demandes era la
de l’accessibilitat universal. En aquest
sentit, i en col·laboració amb Pilar Diaz,
ex secretària d’Estat de Serveis Socials i
especialista en diversitat funcional, s’ha
fet un esforç per arribar a crear un espai
100% accessible. L’arquitecte d’Aigües

de Barcelona, Alejandro Dorrio, va reiterar que “el que realment s’ha de posar
en valor és que és una tasca feta entre
tots” i destaca que s’ha dissenyat seguint els criteris biofílics, és a dir, creant
espais més amplis i diàfans, en els
quals es conviu amb la natura; millorant

La nova oficina, ubicada a l’Avinguda Alfons XIII, recull una de les principals demandes com era la de l’accessibilitat universal

l’accés de llum natural; apostant
per l’ús de fusta sostenible; plantes
i una font d’aigua de l’aixeta. “Hi ha
molts detalls que a primer cop d’ull
no semblen importants, i sí que ho
són: les arestes de totes les taules
son arrodonides, les làmpades de
feltre absorbeixen el so i permeten
major intimitat en les atencions als
clients, el paviment és conductiu
per evitar problemes de salut”.
Amb aquesta nova oficina, Aigües
de Barcelona comença un procés
de transformació per adaptar progressivament tots els seus punts
d’atenció al client a aquest nou estil, començant pels de l’Hospitalet
de Llobregat, Gavà i Barcelona.
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El projecte de permuta continua encallat

La bicicleta
no troba espai a
Badalona

Ja fa més de 2 anys que les diferents plataformes badalonines, i
també alguns grups municipals,
lluiten per preservar ambientalment el terreny natural del Turó
de l’Enric. Una defensa que fins
i tot un informe de l’AMB avalava i que va començar a alçar la
veu quan, al gener del 2018, uns
sondatges que s’estaven fent al
terreny per un possible interès
per part del Grup Mémora van
aixecar les sospites. La resposta
va ser clara: es volia instal·lar un
tanatori al Turó.
Després de diverses negociacions, l’Ajuntament i el Grup
Mémora van arribar a un projecte
de permuta urbanística que havia
de solucionar el problema. Tot i
això, a dia d’avui, aquest projecte
es troba encallat.
Ara, les plataformes “Salvem
Turó Torrent!” i “Salvem Turó Enric!”, després d’anys de bloqueig

El passat diumenge, la plataforma badalonina Massa Crítica,
va organitzar al Pont del Petroli,
i malgrat la llevantada, una nova
mobilització sobre rodes per la
manca d’espai de la bicicleta a
la ciutat. El col·lectiu vol una
major pacificació de Badalona,
així com més espais segurs per
aquesta alternativa sostenible.
“S’han desaprofitat subvencions i no s’han invertit diners
per a desenvolupar un projecte
vial”, asseguren des de la plataforma.
El projecte Bicivia no va arribar
a Badalona
L’Àrea Metropolitana de Barcelona va posar en marxa en 2016
el projecte Bicivia, que planteja nou grans eixos per a anar
amb bici: quatre verticals, que
travessa la metròpolis de nord
a sud, i cinc horitzontals, que
ho fan d’est a oest. Per a això,

“Hem passat a l’acció per
preservar el Turó de l’Enric”

Acció reivindicativa de la plataforma “Salvem Turó Enric!” / @salvemturoenric

d’aquesta permuta, han decidit
“passar a l’acció”. “Al 2018 vam
aturar màquines perquè enteníem
que hi havia d’haver alguna negociació, però no en sabem res. Per
això hem començat a sortir. Fins
i tot les escoles de l’entorn van al
Turó a fer activitats i hi participen
d’ell”, comenta a aquest Diari la

Mercè Cabrera, presidenta de
l’AVV de la Morera, el barri on es
troba el Turó.
El passat dijous, 16 de gener, les
plataformes van dur a terme la
primera acció reivindicativa desplegant una gran pancarta al pont
del Xiclet. “Mantindrem la força”,
asseguren.
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va llançar una bossa de quatre
milions d’euros que va repartir a
subvencionar projectes en dos
anys consecutius, alguns dels
quals requeien sobre el Barcelonès Nord, però Badalona es
resisteix tot i que, en un principi, va formar part d’aquesta
iniciativa.
Les continues protestes dels
veïns i veïnes de Badalona van
propiciar l’aparició de plataformes amb perfils a xarxes socials
que denuncien la mala situació
de les bicicletes a la ciutat.
Massa Crítica, Pacifiquem Badalona i Immobilitat Centre o
Immobilitat Coll i Pujol són
alguns d’aquests perfils que
van més enllà de les pantalles
i realitzen accions com la del
passat diumenge per demanar
més espais segurs de mobilitat
i reclamen l’espai que li pertoca
a la bicicleta.
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Nou cicle d’Anar a Mar: Què pot fer l’administració
local per minimitzar l’impacte sobre el medi?
La directora general de Qualitat Ambiental comparteix les eines de les polítiques públiques
poden fer des del municipi i concretarem en
el municipi i amb la qualitat de l’aigua del
mar. Infraestructures. Comportament. Ambdues?

El proper dijous 23 de gener a les 19h al
Centre d’Activitats Nàutiques del Port de Badalona, amb accés lliure i aparcament gratuït, rebrà la visita de la badalonina Mercè
Rius. L’actual directora general de Qualitat
Ambiental ens aproparà les eines que poden
fer servir les polítiques públiques per minimitzar l’impacte sobre el medi. La iniciativa
persegueix apropar tothom a la cultura marinera, tot superant l’estacionalitat de la temporada de bany.
S’analitzarà la problemàtica des del punt de
vista de les polítiques públiques de la mà de

Mercè Rius, que té una àmplia trajectòria de
gestió al capdavant de l’administració local,
com a regidora, tot passant per administracions de segon nivell com la Diputació de
Barcelona. I ara en un rang de Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
de la Generalitat de Catalunya, amb unes
competències que van des de regular, vigilar, prevenir i controlar dades per formular i
gestionar plans i programes de protecció (tot
resumint les seves responsabilitats en unes
poques ratlles). Des de la seva perspectiva
es posarà l’enfoc en les iniciatives que es

Les portes obertes a l’Astral
d’Open Arms cancel·lades

Sobre la ponent:
Llicenciada en Ciències Biològiques (UB),
posteriorment obté el Doctorat. Màster de
Prevenció de Riscos Laborals i Programa de
Desenvolupament Directiu a l’IESE. Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic de la Generalitat de Catalunya des
de gener 2016. He estat Directora de l’Institut
Català d’Energia des de desembre 2014 fins

Restaurant

DEVESA
MENU ESPECIAL GRUPOS
Calçotada clásica mínimo 2 personas:
• PAN TOSTADO CON TOMATE
• PEQUEÑO APERITIVO
• CALÇOTS EN SU SALSA
(pueden comer todos los calçots
que quieran)
PARRILLADA DE CARNE
• POLLO
• BUTIFARRA NEGRA
• BUTIFARRA PAYÉS
• LOMO
• CORDERO
• GUARNICIÓN: JUDÍAS DEL
VALLÉS
• ALL I OLI

El veler Astral d’Open Arms

El Port de Badalona comença l’any amb una
nova setmana de portes obertes al veler Astral de l’ONG Open Arms, amb seu operativa
al Port de Badalona des dels inicis de l’entitat al setembre de 2015. Concretament, es
repeteix el format d’oferir visites a escoles
els dies lectius, de dilluns a divendres.
La proposta havia de començar el passat
dilluns, 20 de gener, però a causa del temporal Glòria, l’activitat s’ha cancel·lat. Ahir,
dimarts, va passar el mateix. En principi,
avui dimecres, les visites es mantindran
fins divendres en franges horàries de mitja
hora de 10 a 13 i de tarda de 15 a 17h. La
resta de la tarda, fins a les 19.30h les visi-

tes s’ofereixen de manera lliure i també, si
s’escau, organitzada per a casals i centres
oberts. Durant el cap de setmana, el dissabte 25 i el diumenge 26 de gener, l’horari és
de 10 a 13h i de 15.30 a 17.30h de manera
lliure. És a dir, que durant aquestes franges
horàries voluntaris de l’oenegé atendran qui
s’acosti per explicar història, missió, projectes i context actual de la situació, tant a
Lesbos, primera missió, com al Mediterrani
Central i ara a l’origen, a països com Senegal. L’entitat situa també al veler una petita
mostra dels objectes de marxandatge que
oferta per ajudar al sosteniment econòmic
de la Fundació.

gener 2016. Durant el mandat 2011-2015
Diputada Adjunta de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona. En el mandat 20072011 Tinenta d’Alcalde i Regidora de Medi
Ambient i Mobilitat de Badalona i Consellera de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. Abans de
la seva trajectòria en la gestió de polítiques
públiques, ha treballat en el camp de la depuració d’aigües residuals urbanes a la conca del Llobregat per diferents enginyeries,
exercint des d’aquesta posició, la Direcció
d’Explotació i Manteniment de sistemes de
sanejament de l’Agència Catalana de l’Aigua.

POSTRE
• CREMA CATALANA ó
• MACEDONIA
• CAFÉ – LICOR
BODEGA
• VINO TINTO SELECTO
(se puede repetir)
• SANGRÍA DE CAVA
(se puede repetir)
• AGUA MINERAL
• CERVEZAS NO INCLUIDAS

PRECIO POR PERSONA
33,65€ + 10% IVA
No se comparten menús, tiene que ser un menú por persona.
Se requiere un mínimo de 2 personas para solicitar la calçotada clásica.

Carretera de Badalona
a Montcada km 6

Tel. 93 395 41 55

www.restaurantedevesa.com
mail: devesa@restaurantedevesa.com

- Menús de empresa
Navidad
- Calçotades desde noviembre
a principios de mayo
- Bodas
- Comuniones
- Bautizos
- Cargolades
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L’obra “La neta del senyor Linh” obre
la temporada teatral a Badalona
L’espectacle està interpretat per l’actor Lluís Homar

Lluís Homar arribarà aquest dissabte a Badalona amb l’obra “La neta del senyor Linh”

Després del parèntesi nadalenc, els teatres municipals de Badalona arrenquen
l’any i també la temporada que s’allar-

garà fins el mes de maig. El primer espectacle programat, d’aquest 2020, serà
aquest dissabte, 25 de gener a les 20:30h

BREUS

EL MOVIMENT VEÏNAL AL BARCELONÈS NORD (1954-1987)
El pròxim dijous 30 de gener, a les
19h, serà presentat al Museu de Badalona el llibre “El moviment veïnal al

Imatge del llibre / Museu de Badalona

Barcelonès Nord (1954-1987) de José
Miguel Cuesta Gómez. La publicació
recull i analitza el moviment veïnal a les
poblacions de Badalona, Sant Adrià de
Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Per
portar-lo a terme, l’autor va consultar
nombroses fonts escrites i va fer més
de quaranta entrevistes, que proporcionen un testimoni impagable dels
darrers anys del franquisme, l’època de
la Transició i els dos primers mandats
dels ajuntament democràtics.

al Teatre Zorrilla amb l’obra “La neta del
senyor Linh”. Es tracta d’un espectacle
interpretat per Lluís Homar i dirigit pel
prestigiós director belga Guy Cassiers
sobre el drama dels refugiats. L’obra “La
neta del senyor Linh” és una versió teatral
de la famosa novel·la de Philippe Claudel, amb més de dos-cents mil exemplars
venuts i publicada en onze idiomes. Una
faula sobre l’exili, la soledat i la recerca
de la identitat. Pel prestigiós director belga Guy Cassiers, La néta del senyor Linh
és un projecte europeu i una aposta per
col·laborar amb els creadors més importants del continent en la manera de crear
la peça i enfocar el conflicte que retrata.
En cada nou muntatge estrenat a diferents
ciutats europees, el monòleg s’adapta a la
llengua, la cultura i la personalitat de l’actor que assumeix el text. A Catalunya, el
protagonista d’aquesta faula sobre l’exili,
la soledat i la identitat, una metàfora sobre l’estat de confusió en què viu Europa,
és el polifacètic Lluís Homar.
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La Passada de
Sant Antoni serà
el diumenge 9
de febrer

Imatge d’arxiu de la Passada
de Sant Antoni a Badalona

Com cada any, la Passada de Sant Antoni
arribarà setmanes més tard a Badalona respecte a la onomàstica del sant. Aquest any,
la 144ª edició, serà el diumenge 9 de febrer,
quan es podrà gaudir de carruatges i cavalls
desfilant pels carrers de Badalona en commemoració a Sant Antoni Abat, considerat
protector dels animals i patró dels traginers.
La Passada recorrerà part de la ciutat i anirà
a càrrec, un any més, de l’Associació de la
Passada de Sant Antoni Abat. A la plaça de
la Plana a les 11,30h hi haurà una actuació
dels Bastoners de Canyet i cap a les 12h, la
Benedicció a la Plana.

La Biblioteca de Pomar
proposa lectures infantils
acompanyades amb gossos

ELS TRES PORQUETS PER MAGATZEM D’ARS
El diumenge 26 de gener, a les 18h,
arribarà al Círcol l’obra de teatre familiar “Els Tres Porquets”.La companyia
barcelonina, Magatzem d’Ars torna,
de nou, després del gran èxit amb La
Caputxeta i el Llop, amb la seva visió particular del conte més famós de
l’escriptor escocès Andrew Lang. Amb
aquesta obra, el Círcol de Badalona
torna a apostar pel teatre familiar i sobretot adreçat als més petits de casa.
Les entrades poden comprar-se a les
taquilles del teatre i també el mateix dia

de la funció, diumenge 26 de gener, al
mateix Círcol.

Imatge de l’espectacle “Els tres porquets”

Imatge d’arxiu d’una sessió de contes acompanyades amb gossos

El dimarts 4 de febrer la Biblioteca de Pomar acollirà un conte molt especial. Els
més petits podran escoltar una història amb
l’acompanyament d’uns gossos. Es tracta
d’un projecte de Kanstak, educació canina,
que treballa amb gossos amb diverses iniciatives.
Aquest taller tracta de fomentar la lectura mitjançant un element motivador com és el gos.
Els nens aprenen moltíssimes coses amb la

lectura i per activar tot el seu potencial necessiten una eina poderosa: les emocions.
Un gos estimula les ganes de llegir, ja que
no jutja al nen sinó que, degudament educat,
és capaç de tenir paciència i mostrar interès
pel què fa el nen, agraint cada gest d’aquest.
Aquesta iniciativa ja s’ha fet en d’altres equipaments culturals de Badalona, i fora de la
ciutat, amb un gran èxit de participació. La
sessió començarà a partir de les 17:30h.
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LA PRÈVIA 19a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic, dissabte 25 de gener a 2/4 de 9 del vespre

Repetir triomf contra l’equip revelació

JOVENTUT

Entrenador: Carles Duran

CASADEMONT SARAGOSSA
Entrenador Porfi Fisac

NENO DIMITRIJEVIC

K. PREPELIC

ALEN OMIC

LÓPEZ-AROSTEGUI

CONOR MORGAN

CARLOS ALOCÉN

DJ SEELEY

T. HLINASON

N. BRUSSINO

R. BENZING

Neno i Zagars, al timó de la nau verd-i-negra. / David Grau - CJB

Redreçar el rumb a la lliga és una de les
assignatures pendents que la Penya ha
d’aprovar en aquest inici d’any. Els verdi-negres acumulen sis derrotes en les set
últimes jornades de l’ACB i necessiten
trencar aquesta dinàmica com més aviat
millor. És cert que les circumstàncies
que viu l’equip no estan ajudant, amb lesions, comiats sobtats (Zisis) i fitxatges
nous que cal acoblar (Oliver Stevic), però
malgrat tot comença a ser urgent sumar
victòries.
El Casademont Saragossa serà un os dur
de rosegar per als de Carles Duran, que
tindran el repte de tornar a tombar l’equip
revelació de la temporada. Ja ho van fer
a la primera volta (90-92), on només la
Penya i l’Iberostar Tenerife han estat ca-

paços d’assaltar el pavelló Príncipe Felipe, i ara intentaran repetir a l’Olímpic
(s’espera que dissabte ja s’hagin resolt
els desperfectes causats pel temporal).
Els aragonesos, instal·lats en una sorprenent tercera plaça, presenten una fulla de
serveis extraordinària (13-5) i només el
Madrid i el Barça els fan ombra a la classificació. Porfi Fisac ha construït un bloc
que està enlluernant, farcit d’experiència,
amb jugadors com Fran Vázquez, Seibutis, Dylan Ennis, Nemanja Radovic o
Rodrigo San Miguel, però també de joves
emergents, com el base Carlos Alocén,
l’aler Jonathan Barreiro o el pivot Tryggvi Hlinason. Una fórmula que està funcionant i que els ha convertit en la gran
sorpresa del curs.

Resultats darrera jornada

Classificació
76-59

		 Equip

G

P

Casademont S. - Herbalife GC

81-62

Coosur Betis - Unicaja

66-88

San Pablo Burgos- Joventut

92-89

Montakit Fuenla - Barça

90-94

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

14
14
13
12
11
10
10
10
10
9
8
8
8
7
5
5
4
4

4
4
5
6
7
8
8
8
8
9
10
10
10
11
13
13
14
14

Ibt Tenerife - Movistar Estu

Mba Andorra - Monbus Obra

93-69

RETAbet Bilbao - BAXI Manresa

88-77

R. Madrid - Kirolbet Baskonia

94-95

València Basket - UCAM Múrcia

82-62

Propera jornada
San Pablo Burgos
UCAM Múrcia
Joventut
Barça
Kirolbet Baskonia
Herbalife GC
BAXI Manresa
Movistar Estu
Monbus Obra

-

Ibt Tenerife
Montakit Fuenla
Casademont S.
Coosur R. Betis
Mba Andorra
RETAbet Bilbao
Real Madrid		
Unicaja
València Basket

Real Madrid
Barça
Casademont S.
Iberostar Tenerife
RETAbet Bilbao
València
Morabanc Andorra
Unicaja
San Pablo Burgos
Kirolbet Baskonia
Joventut
Herbalife GC
BAXI Manresa
Monbus Obradoiro
UCAM Múrcia
Coosur R. Betis
Montakit Fuenla
Movistar Estu
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Derrota a Burgos, ja sense Zisis i en l’estrena d’Stevic
SAN PABLO BURGOS

92

JOVENTUT

89

Clark (13), Fitipaldo (6), Salvó (7), McFadden
(8), Lima (6) ‑cinc inicial‑, Benite (10), Àlex
Barrera (8), Rivero (15), Ferran Bassas (14) i
Apic (5).

Morgan (12), Prepelic (34), Ventura (2), Omic (4),
Zagars (-) ‑cinc inicial‑, Parra (-), López-Arostegui (7), Kanter (2), Stevic (6), Harangody (6) i
Neno Dimitrijevic (17).

El Joventut no va poder assaltar la pista
del San Pablo Burgos (92-89) en l’estrena
de la segona volta. El partit no era gens
fàcil per als verd-i-negres, per la dificultat
del rival però també per les circumstàncies, amb l’adeu sobtat de Zisis tot just
24 hores abans del partit. Malgrat tot, els
de Carles Duran, que tampoc van poder
comptar amb Buford, amb un trencament
muscular a l’abductor, van plantar cara i
durant molts minuts van acaronar la victòria.
Sense el base grec, Neno Dimitrijevic va
fer un nou pas endavant i va fer un dels
seus millors partits a l’ACB (17 punts,
10 assistències i 25 de valoració), però
la seva bona actuació ni la de Prepelic
(espectacular amb 34 punts) van ser suficients per evitar la derrota. Els verd-i-

negres van tornar a concedir massa bàsquets fàcils i en els minuts finals els va
faltar encert, fallant alguns triples clau.
El cubà Jasiel Rivero (15 punts, 7 rebots
i 28 de valoració) i el badaloní Ferran
Bassas (14 punts i 9 assistències) van
erigir-se en botxins del conjunt verd-i-negre, on va debutar el pivot Oliver Stevic (6
punts en 10 minuts).
El Joventut va arribar al descans per davant (42-44), amb un Dimitrijevic en estat
de gràcia, i va poder mantenir aquest escenari fins al final del tercer quart (60-62),
gràcies a l’explosió anotadora de Prepelic
en la represa. En l’últim període, però, el
San Pablo Burgos va obrir una petita escletxa, a quatre minuts del final (87-78),
que ja va ser definitiva tot i el darrer intent
de reacció verd-i-negra.

Els 34 punts de Prepelic, insuficients. / ACB Photo: B.B.Hojas

UN COMIAT DEL TOT INESPERAT
La notícia va saltar entre dijous a la
nit i divendres al matí i poc després la
Penya la va fer oficial. Nikos Zisis es va
desvincular del club verd-i-negre per
tornar al seu país i fitxar per l’AEK d’Atenes,l’equip on va començar. Els grecs,
per lesió, necessitaven cobrir la posició
de base i van apostar pel seu retorn,
oferint-li la possibilitat d’acabar la seva

carrera esportiva al seu país. Zisis, de 36
anys, havia signat amb el Joventut per
aquesta temporada i la que ve, però davant de la possibilitat de tornar a casa va
demanar poder trencar aquest compromís. Un comiat del tot inesperat que no
ha agradat gaire al club verd-i-negre, que
inesperadament es veu obligat a buscar
un recanvi en el mercat.
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LA PRÈVIA 3a jornada Top 16 Eurocup. Palau Blaugrana, dimecres 22 de gener a 3/4 de 9 del vespre - AUTOCARS GRATUÏTS

El partit amb el Tofas Bursa, al Palau Blaugrana
SHAWN DAWSON, VERD-I-NEGRE FINS AL 2021

JOVENTUT

TOFAS BURSA

Entrenador: Carles Duran

Entrenador: Orhun Ene

ARTURS ZAGARS

K. PREPELIC

ALEN OMIC

TARIK PHILLIP

MATT LOJESKI

LÓPEZ-AROSTEGUI

BERKAN DURMAZ

LUKE HARANGODY

Situació estranya la que viurà aquest dimecres el Joventut, que haurà de jugar com
a local a casa de l’etern rival, el Barça. El
motiu, el temporal Glòria, que ha provocat
desperfectes a la coberta de l’Olímpic que
fan impossible poder jugar el partit al pavelló
badaloní. L’equip verd-i-negre, doncs, haurà
d’“emigrar” per un dia al Palau Blaugrana,
que acollirà el duel de la tercera jornada del
Top 16 de l’Eurocup contra el Tofas Bursa.
Curiosament, es repetirà la situació de la final
de la Copa Korac del 1981, quan els verdi-negres també van jugar com a locals a la
pista blaugrana. El duel contra el Tofas Bursa
és clau per als de Carles Duran, que no poden fallar si volen ser als quarts de final, però
malauradament el matx estarà completament

M. MUSTAFA

DEVIN WILLIAMS

condicionat per aquest inesperat canvi d’escenari. Per acabar-ho d’adobar, a més, els badalonins no podran comptar amb el pivot Oliver
Stevic, l’últim reforç. Com que acaba de fitxar
i el Joventut no el va inscriure abans de l’inici
del Top 16, el reglament de la competició no
permet que pugui jugar amb la Penya fins a la
segona volta d’aquesta segona fase. És a dir,
fins a la quarta jornada. Un altre entrebanc per
al duel contra els turcs, que lideren el grup invictes (2-0) i que si tomben la Penya deixaran
molt encarrilada la seva classificació. El club
habilitarà un servei de bus llançadora gratuït
d’anada i tornada perquè els socis i aficionats
que ho desitgin puguin arribar al Palau Blaugrana. Els autocars sortiran a les 7 de la tarda
des del C/ Ramon Llull (lateral de l’autopista).

BADALONA ÉS BÀSQUET

Shawn Dawson serà verd-i-negre fins al
juny del 2021. La Penya, com ja va fer
l’any passat, ha renovat el compromís
amb l’aler tot i patir una nova lesió greu,
aquest cop al tendó d’Aquil·les. La Penya
confia a poder gaudir per fi el curs vinent
del talent i la qualitat de l’israelià, que va
enlluernar en els primers mesos a Badalona. “A la tercera serà la vençuda i estem
segurs que el tercer any d’en Shawn amb
nosaltres serà un gran any”, va comentar el president Juanan Morales durant
la presentació de l’acord. “Tots ens hem

SUPERMANAGER

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

marxar se li va demanar que tenint en compte
que havia estat tot tant precipitat com a mínim
no deixés l’equip tirat contra el Burgos i contra
el Tofas Bursa. Però tot i que inicialment va donar el seu ok, una vegada va tancar l’acord amb
l’AEK d’Atenes va trucar per dir que no tornaria.
Una decepció per un campió d’Europa que no
ha complert amb les expectatives. La Penya
no ingresa ni un euro per l’operació i l’única
cosa positiva és que s’allibera del contracte de
la temporada vinent que era amb una fitxa alta.

quedat amb les ganes de veure’l jugar tot
un any. Entén la nostra filosofia i vol ser
part del nostre projecte. A més, dues lesions així seguides són un cop molt dur i
també volem expressar-li que el club està
amb ell”, va afegir el director esportiu Jordi
Martí, convençut que Dawson estarà a punt
per començar el proper curs: “No tenim
pressa, però és un atleta i estem segurs
que es recuperarà bé”. L’israelià, pel seu
cantó, va agrair la confiança del club i tot
el suport rebut: “Des que vaig arribar m’he
sentit molt bé; la Penya és casa meva”.

LLIGA BADAGRES - CONTRASENYA: BADAGRES

EL DIARI DE BADALONA PARTICIPA
A LA SUPERMANAGER DE BADAGRES

Zisis es baixa del vaixell
Sorpresa majúscula en el Joventut amb la
marxa de Nikos Zisis. Sorpresa per les formes
més que pel fons de la qüestió. El base grec,
que serà pare per quarta vegada, va veure com
la seva dona i els seus tres fills van marxar a
Atenes. La situació va deixar de ser còmoda pel
jugador que, tenint en compte que no està tampoc al nivell esperat quan el van fitxar a l’estiu,
va proposar a la Penya de marxar. Inicialment
va agafar per sorpresa al club verd-i-negre però
una vegada el jugador tenia la decisió presa de

Dawson, amb Juanan Morales i Jordi Martí. / David Grau

iga?

T’apuntes a la ll

Equip del Diari Jor. 19 Jornada 18
1- Dimitrijevic, Huertas,
Campazzo.
2- Diez, Abalde, Prepelic,
San Emeterio.
3- Mirotic, Shengelia,
Shermadini, Omic.
El guanyador de la temporada
rebrà una pilota firmada pels
jugadors de la Penya!
LLIGA

1º 15 x quart
Xevo (Badalona)
245,40
2º Penyacrack2
manel14penya (Badalona) 225,40
3º [SPECTRUMS] Morralla x Equipos jraga (Catarroja)
214,40
......................................................................................................................
38º DiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona) 183,60
Lliga (general)
1º Troublemakers
smarti (Badalona)
3.464,60
2º La Familia
Isakovic (Sant Boi de Llobregat) 3.463,60
3º Penyacrack4
manel14penya (Badalona)
3.440,80
......................................................................................................................
65º DiarideBadalona
DiarideBadalona (Badalona)
2.755,80

Del 22/01 al 30/01/2020

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT 23

24 C.F. BADALONA

Núm. 686

Albert Fibla - redaccio@diaridebadalona.com

LA PRÈVIA 22a Jornada. Estadio Pedro Sancho. Diumenge, 19 de gener. 12 h

I diumenge, de nou, la lliga

EBRO

CF BADALONA

POSICIÓ 12è
11 Partits a casa G 4 E 5 P 2
Gols a casa Marcats 14 Rebuts 11
Entrenador Manolo Sanlúcar.

POSICIÓ 17è
11 Partits a fora G 2 E 3 P 6
Gols a fora Marcats 7 Rebuts 14
Entrenador Manolo González.
Foto: Eloy Molina.

Després de la jornada festiva de copa
que viurà dimecres, contra el Granada, el
Badalona s’haurà de tornar a centrar en
la lliga, on torna a ocupar posicions de
descens a conseqüència dels dos últims
resultats: una derrota contra el Barça B
(2-1) i un empat contra l’Andorra (0-0).
En partit matinal, a les 12 hores, l’equip
escapulat visitarà l’Ebro, un dels seus
rivals directes en la lluita per no perdre

la categoria. Serà un dia especial per
a Manolo González, que la temporada
passada va seure a la banqueta d’aquest
conjunt de la ciutat de Saragossa. Amb
tot, el tècnic gallec només té al cap sumar tres punts un altra vegada. “Hem
tret només un punt en les dues últimes
jornades, però veient com hem competit, no tinc dubte que ens en sortirem.
Quan jugues bé, tard o d’hora acabes

Alvarado, el quart
fitxatge d’hivern
El Badalona va anunciar la setmana passada la incorporació del futbolista colombià Jaime Alvarado, que arriba cedit per
un equip de Premier League, el Watford.
Nascut el 26 de juliol de 1999, Alvarado,
que lluirà el dorsal 12, és un migcampista
de contenció, de molt bon nivell tècnic.
Internacional sub 20 amb Colòmbia, es
troba concentrat amb la selecció olímpica
del seu país per disputar el Preolímpic i
no arribarà a Badalona fins al mes de febrer. El torneig que està disputant, de fet,
no acaba fins al 9 de febrer. Alvarado també ha estat cedit pel Watford al Valladolid
Promesas i, les dues últimes temporades,
a l’Hércules.
Manolo González valora molt positivament l’arribada d’aquest futbolista, el
quart que s’incorpora a la disciplina escapulada en el mercat d’hivern: “Ens ajudarà
molt al mig del camp”, assegura el tècnic
escapulat. Després de les arribades de
Joel Lasso, Dani Del Moral, Max Marcet i
Jaime Alvarado, el Badalona té previst de
fer encara un cinquè fitxatge, que seria un
davanter centre o bé un defensa central.

Així queden els dorsals
1. Álex Sánchez
2. Joel Toledo
3. Valentín
4. Robusté
5. Moyano
6. Marc Carbó
7. Robert Simón
8. Adri Díaz
9. Máyor
10. Max Marcet
11. Kilian Duran
12. Alvarado
13. Morales
14. Joel Lasso
15. Pelón
16. Dani Del Moral
17. Cris Montes
18. Iván Malón
19. Chema Moreno
20. Toni Jou
21. Abel Suárez
22. Hugo Esteban

guanyant”, no ha deixat de repetir els
últims dies. Tot i que el Badalona torna a
estar en la zona de descens, la confiança
és total en el vestidor i l’arribada dels
nous reforços ha donat arguments per
a l’optimisme. Max Marcet, Joel Lasso
i Dani Del Moral suposen aire nou per
la davantera escapulada. “Ara tenim més
opcions a la davantera”, celebra Manolo
González.

El Badalona torna
a estar en zona de
descens, però la imatge
que ha donat l’equip
en els últims partits
convida a l’optimisme

BADALONA - ANDORRA

Classificació

0

0

Badalona: Morales; Robert Simón, Moyano, Pelón, Valentín; Cris Monts (Joel Lasso, 75‘), Marc
Carbó, Adri Díaz, Abel Suárez (Kilian Duran, 82‘);
Max Marcet (Dani del Moral, 65‘) i Chema Moreno.
Andorra: Ratti; Lou, Gaffoor (Vilanova, 46‘), Martos, Jilmar; Riverola, Bover, Mussa Sidibé (Iker, 46‘);
Moha, Casadesús i Carlos Martínez (Feher, 57‘).
Àrbitre: Javier Fernández Vidal (comitè valencià).
T.G: Gaffoor, Moyano, Marcel Lizano, Adri Diaz.
T.V.: Lou, la segona en el minut 55 i Moyano, en el
75. Tots dos per doble groga.
Públic: 807 espectadors a l’Estadi.

Resultats Jornada 21
Badalona 0
Vila-real B 1
Prat 2
Gimnàstic 1
Espanyol B 2
Olot 1
Ejea 1
Sabadell 1
La Nucía
València-Mestalla 1

-

Andorra 0
Hércules 0
Oriola 2
Barcelona B 0
Ebro 2
Cornellà 1
Llagostera 0
At. Llevant 0
Lleida (ajornat)
Castelló 2

		Equip

PTS

GF

GC

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

41
37
37
35
35
34
33
33

28
37
30
29
26
28
21
24

15
24
17
20
21
24
16
22

29
29
25

18
21
21

14
20
19

Sabadell
Espanyol B
Castelló
Barcelona B
Andorra
Cornellà
Lleida
Vila-real B

9. Olot
10. Llagostera
11. La Nucía

12. Ebro
13. At. Llevant
14. Ejea
15. Gimnàstic
16. València-Mestalla
17. Badalona
18. Hércules
19. Oriola
20. Prat

25
25
24
22
21
21
18
17
16

Propera Jornada
Badalona
Llagostera
Lleida
Barcelona B
Hércules
Andorra
València-Mestalla
Oriola
Cornellà
Castelló

-

Ebro
Prat
Olot
Ejea
At. Llevant
Gimnàstic
Sabadell
Vila-real B
Espanyol
La Nucía

21
19
24
23
23
13
24
20
18

23
26
27
29
25
22
30
39
35
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Una genialitat d’Irina
supera el Friol a terres gallegues (0-1)
El Seagull es retroba amb el triomf i segueix a la part mitjana-alta de la taula
Una jugada individual d’Irina Uribe va
donar els tres punts al Seagull en el seu
desplaçament a Friol (Lugo). Un triomf que
no es va assolir fàcilment, i es va haver de
lluitar contra un temps inestable i l’expulsió de la ‘gavina’ Carla Cotado al segon
temps. La màgia d’Urine al segon temps
va suposar una injecció de moral extra per
afrontar amb els ànims reforçats de cara
al partit d’aquest diumenge davant el FC
Barcelona B.
La golejada de la primera volta a Badalona
(4-1) no es va repetir, ni de bon tros, al
partit de la segona volta a terres gallegues.
És més, la victòria es va haver de suar i
pencar força.
El marcador inicial de 0-0 es va mantenir
durant el primer temps i no va ser fins a
la represa quan les ‘gavines’ van patir el
primer contratemps del matx: l’expulsió de
Carla Cotado per doble amonestació. La
inferioritat numèrica, però, no va perjudicar el ritme del matx i, al cap d’un quart

d’hora, al 65, Irina Uribe va avançar el
Seagull amb una diana de fantasia, que
va concloure amb una vaselina des de la
frontal de l’àrea. Una obra ‘made in’ classe Urina. Amb una jugadora menys durant
quasi 45 minuts i el marcador a favor, el
Seagull va aconseguir mantenir l’avantatge
i els 3 punts fins al xiulet final.
Amb aquesta victòria, la primera d’aquest
2020, el conjunt d’Ana Junyent suma 26
punts, i es troba a 7 de la tercera plaça,
defensada per l’Eibar (33).
“La primera part va ser positiva, vam dominar el joc i vam tenir ocasions de gol”,
va plantejar Junyent després del matx. “A
la segona part, vam ajustar l’equip després
de l’expulsió i, amb el gol, vam defensar
davant un equip ofensiu”.
Aquest diumenge (12h) a l’Estadi es disputarà un dels partits més disputats i que
millor representen el gran estat de forma
del futbol femení català: CE Seagull - FC
Barcelona B.

Foto: X.G

FUTBOL COMARCAL

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

El Premià fa tremolar la imbatibilitat de la Llefià (22); el Lloreda goleja el Young Talent al derbi (3-0)
El Pomar manté la segona posició i té a tocar el lideratge

Foto: Llefià

La imbatibilitat de la Unificació Llefià ha
penjat d’un fil. El CE Premià va tenir a tocar
la victòria visitant al Municipal de Llefià (02) i provocar d’aquesta manera la primera
desfeta de la ‘Llefi’ aquesta temporada. Tot
i això, el conjunt de Jordi Souto es va refer
al segon temps i va aconseguir anivellar el
marcador amb dues dianes del ‘killer’ vermell Álex Saumell.
Un empat davant un rival directe a la taula en la darrera jornada de la primera volta (2-2) i una distància de 7 punts amb el
segon classificat, el Sant Pol. 41 punts, 12
victòries i 5 empats són els números d’escàndol que ha assolit l’equip de Llefià. Una
primera volta extraterrestre. Dissabte a les
17h arrencarà la segona volta al Nou Sardenya davant l’Europa B, tercer classificat a
la taula.
A Tercera Catalana, el partit de la jornada
també es va viure a Badalona, entre Lloreda

i Young Talent. L’equip vermell defensava
la segona posició contra els de Sant Roc,
quarts a la taula. El matx es presentava molt
disputat i els petits detalls podien ser decisius. Malgrat tot, els locals van golejar
l’equip de Ricardo Parra. L’expulsió del visitant Nsue va condicionar el derbi al minut
20, però no va ser fins al minut 45 quan es
va avançar el Lloreda. Al segon temps, Luis
i Alberto van certificar la victòria.
Per la seva part, el Pere Gol també disputava un matx clau en la seva lluita per la
permànencia però el Montgat va ser botxí
de l’equip ‘verd’ i van caure per la mínima a
terres montgatines (2-1).
Finalment, a Quarta Catalana, el Pomar no
va disputar el seu partit a causa dels impagaments arbitrals del seu rival i guanyarà
el partit per 3 gols a 0. El Pere Gol B va
caure davant l’Esquerra B (4-3) i el YT B va
descansar.
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Uns ‘dimonis’ sense sostre i sense renunciar a res;
l’Ademar no desperta del seu malson
Joventut Femení i Sant Josep mantenen intacte el somni de l’ascens
L’AE Badalonès té a una victòria extra el
seu desembarcament oficial al grup capdavanter del grup C-B de liga EBA. Dues
victòries consecutives els hi ha permès
somiar amb aquest somni, que es pot confirmar si superen el Mollet (tercer classificat) aquest dissabte (20h) al Plana Lledó.
La competició es troba molt igualada i la
lluita per la segona posició es revaloritza
jornada rere jornada. Ara com ara, la plaça
que dòna accés a disputar la Fase Final catalana es troba a 2 victòries i n’hi ha fins a
7 equips que la volen aconseguir. Davant
el Palma Air Europa (86-79) es va fer un
altre pas endavant però els rivals directes
de l’equip de Xavi Riera no van ensopegar.
Si aquesta jornada es supera el Mollet, el
Badalonès podria escalar fins a tres posicions, ja que l’average particular davant els
del Vallès el té a favor (+8 al partit de la
primera volta).

D’un somni d’allò més agradable, ens
traslladem a un malson que desitgem que
arribi a la seva fi aquest cap de setmana.
El Maristes Ademar de Lluís García va patir a Calvià la sisena derrota seguida del
curs (78-71). Ni amb els 20 punts d’Oriol
Franch o els 15 rebots de Marc Hemoso
hi va haver prou per trencar la mala ratxa
de resultats que acumulen els de La Plana.
L’encert local a la represa va tombar les aspiracions dels badalonins davant un rival
directe a la classificació. El gran inici de
lliga de l’Ademar el manté fora de les posicions de perill. L’Alfindén serà el pròxim
rival badaloní durant la tarda de diumenge
(18:15h).
Una Copa Catalunya a dos nivells
Coalci Sant Josep i Círcol Cotonifici tampoc han començat l’any amb una felicitat
plena. Dues derrotes per part parroquial
Foto: CBT
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i una victòria i una desfeta a favor dels
blaus. En aquesta jornada, el conjunt de
Carles Espona va caure a La Bisbal (6662) i l’equip d’Óscar Galliga a La Plana davant el Lliça (60-67). Dues derrotes ajustades que mantenen els equips al mateix
nivell: el Sant Josep lluitant per les quatre
primeres posicions (a 2 de distància) i el
Círcol per no caure al descens directe (2
per sobre).
A Primera Catalana, la Minguella va celebrar la primera alegria de l’any a Casagemes davant l’Arbúcies (64-57) i es manté
a la part alta de la classificació, tot i que
encara allunyat de les dues primeres posicions. Per la seva banda, la Cultural va
caure a Salt (74-54) i es penúltim a la taula, a una victòria de la permanència. El Círcol B va sumar l’única victòria badalonina
a Segona (70-60), davant l’Argentona.
Minguella B (75-81 vs Les Franqueses) i
Llefià (82-84 davant Santa Coloma B) van
perdre a casa.

Joventut Fem i Sant Josep no afluixen
La desena victòria consecutiva del Joventut
Femení manté el conjunt verd-i-negre al cim
del grup 1 de Primera Catalana. Una increïble ratxa de triomfs que apropen l’equip
de Xavi Duatis a la Fase Final. La victòria
davant Lluïsos de Gràcia (32-45) és un pas
més però no definitiu, ja que Joventut Les
Corts i Granollers no afluixen. Per la seva
part, el Sant Andreu Natzaret manté la seva
lluita per mantenir la categoria. Dissabte,
van caure a la pista del Santa Eulàlia (5851). A Segona, el Círcol va aconseguir
l’única victòria badalonina, davant el Can
Parellada (66-51). La Minguella i la Llefià
van perdre els seus partits contra Bàsquet
Neus (61-29) i Jet (61-52), respectivament.
Qui lluita per aconseguir competir en aquest
esglaó la pròxima temporada és el CB Sant
Josep. Ara com ara, l’equip de Gerard Castro
és segon a la taula i acumula 13 victòries en
14 partits. Només el Sant Joan Despí supera
el gran registre parroquial, amb 14 triomfs.

Del 22/01 al 30/01/2020
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Debut triomfant de les
Dracs Girls a la lliga
Les Dracs Girls van debutar a la lliga
amb una aclaparadora victòria davant
Saragossa Hornets (62-0). L’equip dirigit per Rubèn Garcia ja guanyava al
descans per 22 a 0.
Elena Leiva va ser la jugadora més destacada, anotant un total de 30 punts: 4
touchdowns i 3 jugades extres. La jugadora badalonina va ser ben secundada per Alba Gutiérrez, amb 3 touchdowns, María García, amb 8 punts

anotats, i Linda Kellac, amb 6 punts.
Les jugadores negre-i-plata viatjaran
aquest dissabte a Madrid, on s’enfrontaran a Jabatos Tres Cantos amb l’objectiu de mantenir el lideratge.
L’equip júnior no va córrer la mateixa
sort, caient a L’Hospitalet contra Pioners per 45 a 6. El resultat al descans
ja era d’un clar 31 a 0. Brian Oviedo
va ser l’autor de l’únic touchdown badaloní.

Mireia Belmonte
aconsegueix 8 medalles
d’or en els Campionats
de Catalunya

Després de realitzar una concentració
d’alçada a Pretòria (Sud-Àfrica), la nedadora badalonina Mireia Belmonte, va
continuar la seva preparació per als Jocs
Olímpics de Tòquio, participant, el passat
cap de setmana, en els Campionats de Catalunya disputats a Terrassa.
Des del dijous dia 16 al diumenge dia 19,
Belmonte va haver de competir en un pro-

grama de proves molt atapeït. Amb calendari un calendari tan comprimit, la campiona olímpica no va poder obtenir grans
marques, penjant-se però, un total de vuit
medalles d’or.
Belmonte ha assolit l’or en els 3.00 metres, (prova de fons); 200, 400, 800 i 1.500
lliures, 200 i 400 estils, i en els 200 papallona.
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)
Mostres un esperit rebel i cerques la teva filosofia de
vida. No permets que et diguin com has de viure. Molta energia per cremar amb Mart a Sagitari a la teva
Casa IX.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Es pot donar una forta atracció amb una amistat. Urà al
teu signe, proporciona un toc extra d’energia i sembla
que ja ha arribat el moment d’atendre assumptes pendents.

Bessons (21/5 al 21/6)
Si véns d’un període una mica trist o que estaves molt
concentrat en solucionar problemes, ara entres en
una mena d’oasi, que et permet recuperar energies i
l’ànim.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Sol i Mercuri a Casa VIII, pot fer que et preocupis per
qüestions econòmiques i estudiïs com posar-hi remei.
La relació de parella, sembla que necessita una bona
conversa.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si inicies una relació, assegura’t de deixar les coses
clares, potser no cerqueu el mateix. La salut demana
que hi dediquis atenció, si no aniràs acumulant petites
coses.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Es comença a activar el teu sector laboral. Si cerques
feina, sembla que una amistat pot ajudar-te. Pel que
fa a la salut, t’interesses per alguna teràpia innovadora.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus a la Casa VI, inclina que en el teu lloc de treball
pugui sorgir una bona amistat o fins i tot l’amor. També
pot indicar una millora de les condicions laborals.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Potser tens diversos fronts oberts en aquests dies, però
trobes un oasi en l’afecte. Tant pot ser amb la parella o
amb els fills, amb els que vius moments entranyables.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pots sentir-te una mica neguitós. Potser t’anirà bé practicar relaxació i esport per cremar l’energia que proporciona Mart al teu signe. Possible tensió amb un familiar.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
La lluita per fer-te lloc al món, continua, però has après
com funciona el joc i ja no t’afecta tant. Amb Venus transitant per Casa II, l’economia pot mostrar una millora.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Felicitats! En aquests dies, el Sol entra al teu signe i renoves energies. Urà, ja no està retrògrad, donant impuls
als teus projectes. L’economia pot començar a fluir.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Venus, transitant al teu signe, inclina a mostrar-te més
proper. També que et donis algun petit plaer. El sector
professional demana que hi posis energia i optimisme.
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