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Unitat
contra el fons
voltor Azora
Aquest diumenge Badalona es
manifestarà contra els preus
abusius del lloguer
Foto: Diari de Badalona
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La seguretat ciutadana,
principal preocupació dels badalonins
1.101 veïns i veïnes de Badalona van contestar per telèfon a l’enquesta sobre Serveis
Municipals del 2019 que es va realitzar des
del 15 d’octubre fins al 4 de novembre de
l’empresa Opinòmetre i els resultats han
revelat un empitjorament de la satisfacció
de la ciutadania envers la ciutat.
Un 53% de badalonins/es consideren que
Badalona ha empitjorat en els darrers 2
anys, mentre que al 2018 aquesta opinió la
defensava un 34,8%. Un augment significatiu que es complementa amb els principals problemes de la ciutat, segons els enquestats: la seguretat, la neteja, l’incivisme
i els problemes de convivència. Aquí és important destacar un notable creixement de
mencions a la seguretat ciutadana respecte
de l’any anterior: la seguretat ciutadana,
l’incivisme i els problemes de convivència
sumen un 46,9%, suposant la primera un
34,9%. En la darrera enquesta, de l’abril del
2018, aquest tema preocupava un 24,1%
dels enquestats.
Respecte les expectatives de futur de la
ciutat, els resultats mostren una creixent
percepció d’incertesa: només un 20,9% de

persones pensen que la situació millorarà
front a un 23,6% que pensen que empitjorarà i un 26,3% que no fa cap tipus de
pronòstic.
Per altra banda, un dels projectes impulsats per l’Ajuntament i, en aquest cas, per la

Suspès el ple
convocat per Albiol

Generalitat, que està valorat amb una nota
7,44 per la ciutadania és la construcció
de la calçada lateral de l’autopista C-31
al barri de Sant Crist. Aquest encapçala la
llista de projectes impulsats millor valorats
i coneguts, amb prop d’un 60%, seguit de

Polèmica per agressió
del veïnat de Sistrells
a una família ocupa
Dimarts per la nit, el barri de Sistrells de
Badalona va viure un conflicte per una
qüestió d’habitatge. Uns pares amb un
nadó van voler ocupar un pis del carrer de
l’Estrella, però una trentena de veïns i veïnes van actuar per evitar l’acció després de,
segons ells, intentar primer dialogar amb
la família. El llançament de pedres va ser
un dels protagonistes de l’enfrontament,
segons fonts també veïnals. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Badalona i
dels Mossos d’Esquadra van traslladar-se

La sessió extraordinària que va forçar el líder dels populars per avui divendres a les 9
del matí ha quedat suspès, finalment, per la
mort d’en Pere Durán, marit de l’exregidora
del PP, Sonia Egea. El PP va forçar aquesta
convocatòria per votar la dimissió de l’alcalde, el socialista Àlex Pastor. El líder del
populars, Xavier Garcia Albiol, li retreu que
anés al gimnàs el passat 22 de gener, en plena crisi pel temporal Gloria i també que hagi

“amagat” els resultats del darrer baròmetre
municipal, on la ciutadania suspèn la gestió municipal. “Badalona no mereix tenir un
alcalde que en els pitjors moments que viu
la ciutat se’n va tranquil·lament al gimnàs o
que amaga una enquesta que no li agrada,
ni el van votar els veïns ni es evident que
està capacitat per ocupar una cadira que requereix d’una responsabilitat que ha quedat
demostrat que no té”, ha etzibat Albiol.

la xarxa de carril bicis entre Sant Adrià de
Besòs i Montgat i la pacificació de Francesc Layret.
El grup republicà ha emès un comunicat
avui pel matí on denuncia l’opacitat del
govern respecte al baròmetre: “l’encàrrec
de realitzar un nou baròmetre així com els
resultats de l’enquesta van passar desapercebuts per part dels grups municipals de
l’oposició de Badalona així com dels mitjans de comunicació locals”, diu el comunicat.
El portaveu del grup republicà, l’Alex Montornès, ha qualificat l’opacitat del govern
del PSC com una falta total d’honestedat
i del mínim fair-play democràtic afirmant
que “és un fet greu que el govern socialista i dels comuns amagui informació a la
ciutadania mentre que la distreu amb grans
actes comunicatius com la campanya Estimem Badalona o la de Hola Nadal” i ha
afegit que “aquest tacticisme constant no
ajuda a construir les confiances entre les
forces d’esquerres i de progrés que permetin acords amplis per treure Badalona de
l’atzucac en que es troba”.

al lloc dels fets i segons fonts policials van
aixecar-se diversos actes perquè alguns
veïns van increpar als agents.
L’alcalde Pastor informava hores després
que la família havia estat atesa per serveis
socials i havia passat la nit al CUESB de
Santa Coloma. A més, Pastor ha condemnat els fets: “l’ocupació il·legal no està
permesa, però el que no hem de tolerar
MAI és la violència o la discriminació al
diferent. Lamentable succés”, sentenciava
l’alcalde.

4 PUBLICITAT

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

Núm. 691

Del 28/02 al 05/03/2020

ACTUALITAT

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

El Sindicat de Llogaters es manifesta
davant el Parlament pel lloguer abusiu
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Activat el
protocol de
suïcidi a
Artigues
Ahir al migdia, Mossos, Guàrdia Urbana,
Bombers i personal sanitari van activar el
protocol de suïcidi per una dona, veïna d’Artigues, que tenia un ordre de desnonament
i es volia llançar des de la terrassa d’un
pis, al carrer Rafael Casanovas. Moments
després, la veïna abandonava la terrassa i
negociava la seva situació dins l’immoble
amb la Plataforma Sant Roc Som Badalona
com a mediadora.

Aquest diumenge, 1 de març, el veïnat de
Badalona es manifestarà contra el tercer
fons voltor més gran de l’Estat, Azora,
per la pujada de lloguers constants que
ja afecten a un total de 250 famílies de 5
ciutats diferents.
Ahir mateix, dijous, va tenir lloc una roda
de premsa per part del Sindicat de Lloga-

ters i Llogateres davant el Parlament de
Catalunya per denunciar la vulneració del
dret a l’habitatge i la necessitat de regular
els lloguers. Diverses personalitats polítiques els hi van acompanyar per mostrar
el seu suport.
De la mateixa manera, al darrer ple de
l’Ajuntament de Badalona, el dimarts 25

L’incendi a l’antic Mercat
de Lloreda fa caure part
del sostre

Un foc van originar-se, aquest dimarts al
matí, a l’antic mercat del barri de Lloreda,
a la Rambla de Sant Joan. L’incendi va
començar en una antiga parada plena de
deixalles i va cremar moltes de les escombraries acumulades. El foc va afectar també

part del sostre que va cedir. 4 dotacions
dels Bombers van treballar per extingir el
foc. L’antic mercat de Lloreda fa anys que
està tancat i abandonat i els veïns fa anys
que denuncien l’acumulació de deixalles i
actes incívics a l’interior del mercat.

de febrer, l’alcalde va llegir una Declaració Institucional de condemna a les
pràctiques d’Azora, exigint a aquesta que
s’assegui a negociar de manera col·Lectiva amb tots els veïns i veïnes del Sindicat
de Llogateres i que deixi de vulnerar el
dret a l’habitatge de forma sistemàtica.
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El tràfic de drogues, furts i robatoris amb força als
domicilis es van reduir l’any 2019

Les infraccions penals relacionades amb el
tràfic de drogues a Badalona es van reduir un
16,4% durant l’any 2019, segons les dades
que es desprenen del “Balance de Criminalidad” que ha fet públic el Ministeri de l’Interior
on s’analitzen els diferents indicadors de les

infraccions penals registrades a les localitats
amb població superior als 30.000 habitants.
En les dades amb balanç positiu a Badalona també destaquen el descens de les infraccions penals relacionades amb els furts
(-6,7%) i els robatoris amb força als domici-

lis, amb un reducció del 4,2 per cent.
Els números globals assenyalen que de gener
a desembre del 2019 les infraccions penals
a Badalona van créixer de 12.266 a 12.499
casos, l’1,9%. Posades en context, a les ciutats més grans de 30.000 habitants de la pro-

víncia de Barcelona, aquest augment va ser
del 4,4%, el de Catalunya va ser del 3,7%,
mentre que el global de les ciutats espanyoles
va ser del 3,3%.
Un dels indicadors negatius es troba en
l’augment dels delictes relacionats amb la
llibertat i indemnitat sexual, amb un augment
del 22,2 per cent. En aquest sentit l’alcalde de
Badalona, Álex Pastor, ha manifestat que: “No
estem satisfets de que hagi pujat un 1,9% els
delictes a Badalona, i per això hem de donar
resposta posant més agents de la Guàrdia Urbana al carrer. Ja hem reaccionat i estem posant solucions i en tindrem més de 50 nous
policies durant aquest any, la qual cosa és la
convocatòria de la Guàrdia Urbana de la història de Badalona. A més, no em cansaré de
demanar al Conseller d’Interior més Mossos
d’Esquadra per a la nostra ciutat. Espero que
també alguns dels nous mossos pugui tenir
la comissaria de Badalona com a destinació”.

de la figura de Màrius Díaz.
Al voltant de la sala principal, sense
grades, el públic assistent pot gaudir
d’actuacions musicals. Com a part central de l’acte, la periodista de Badalona i
conductora del programa Els Matins de

TV3, Lídia Heredia, dirigirà una entrevista-col·loqui amb el periodista Enric Juliana que servirà per descobrir o recordar,
vivències, polèmiques i situacions viscudes per Màrius Díaz al llarg de la seva
trajectòria política.

Màrius Díaz i Bielsa
és nomenat fill adoptiu
Màrius Díaz i Bielsa, primer alcalde democràtic de Badalona després de la dictadura
franquista, rep avui divendres 28 de febrer,
al saló de plens de l’Ajuntament, el diploma que l’acreditarà com a fill adoptiu de la
ciutat, així com se’l farà entrega de la insígnia de plata de la corporació municipal.
A l’acte al saló de plens estan convidats,
a banda de la família de Màrius Díaz, els
regidors i les regidores de l’actual corporació, els anteriors alcaldes i alcaldesses
i els regidors i les regidores electes l’any
1979.
El periodista badaloní Enric Juliana és
l’encarregat de fer la glosa destacant la
figura humana i política de Màrius Díaz.
Una vida lligada a la política
El Ple de l’Ajuntament de Badalona va

aprovar per unanimitat, en la sessió ordinària del passat 28 de gener de 2020,
disposar que Màrius Díaz fos nomenat fill
adoptiu com a “declaració pública de la
ciutat que s’honra amb el reconeixement
unànime de què és objecte una persona
que, no essent natural del municipi hi ha
tingut o té clares vinculacions, per la seva
trajectòria personal en qualsevol comesa,
fos o no relacionada amb l’àmbit municipal, subratllant-ne públicament aquest
vincle, que es fa explícit en el testimoniatge d’aquest honor”.
Acte de reconeixement al Teatre Principal
Amb el suport de l’Ajuntament i l’organització d’un grup d’amics representants de
la societat civil de la ciutat, també té lloc
avui al Teatre Principal (carrer de Francesc Layret, 41, un acte de reconeixement
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Aprovada la implantació d’un carril
bici entre el carrer Prim i Montgat
L’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte d’implantació d’un carril
bici entre els carrers Prim i Montgat amb
la voluntat d’ampliar la xarxa ciclable a la
ciutat, afavorir la unió entre els municipis
de Sant Adrià de Besòs i Montgat i dotar
d’infraestructures els barris de Casagemes,
Canyadó i Manresà. L’àmbit d’actuació
d’aquest projecte comprèn els carrers de
Sant Bru i de Pomar de Baix en tota la seva
totalitat i el tram de la carretera de Mataró
situat entre el carrer Torrent de Vallmajor i la
carretera de Tiana.
L’actuació, que tindrà un cost aproximat de
530.000 euros, preveu la implantació d’un
carril bici a la calçada existent, fet que implica la seva redistribució. La proposta aprovada consta de dues parts amb diferents
solucions tècniques que busquen ajustar-se
millor a l’espai disponible i als requeriments
funcionals de cadascuna de les parts:
Part 1: Va des del carrer Prim fins al carrer
de Torrent Vallmajor. En aquest tram es proposa fer un carril bici bidireccional segregat
i separat segons el sentit amb peces separadores. La disposició final de la calçada està
formada per un carril bici a cada costat i per
a cada un dels sentits, i dos carrils de circu-

lació de vehicles, un per cada sentit, situats
al centre.
Part 2: Va des del carrer Torrent Vallmajor
fins al carrer Pare Claret. En aquest tram es
proposa un carril bici bidireccional central
segregat. Es proposa la implantació d’ambdós sentits del carril bici al centre de la
calçada, segregat dels vehicles amb peces
separadores.
L’alcalde Álex Pastor ha explicat que la

implantació del nou carril bici “és una
mesura encaminada a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu
i a reduir l’ús del vehicle privat”. Pastor
ha afegit que dotar Badalona de més infraestructures per a bicicletes permetrà
millorar “la qualitat de vida a la ciutat, la
seguretat viària i l’eficiència del conjunt
del sistema de mobilitat”.
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VII Congrés
de Ciència
d’Educació Infantil
i Primària
Badalona celebra els dies 27 de febrer, 3 i 11
de març, de 10 a 12 hores, al Museu de Badalona (plaça de l’Assemblea de Catalunya ,1),
el VII Congrés de Ciència d’Educació Infantil
i Primària, amb la participació de 325 alumnes procedents de vuit escoles de la ciutat
(Artur Martorell, Garbí Pere Vergés, Gitanjali,
Llibertat, Llorens Artigas, Maristes Champagnat, Mercè Rodoreda i Rafael Casanova). Els
nenes i nenes participants presentaran els seus
projectes de recerca, les seves investigacions
i els resultats de les seves investigacions vinculades al coneixement del medi natural, els
animals, les plantes, el funcionament del cos
humà, l’alimentació, la terra o l’univers.
L’organització del VII Congrés de Ciència
d’Educació Infantil i Primària va a càrrec de
l’Escola de Natura Angeleta Ferrer i de l’Escola
del Mar, Centre d’Estudis Marins, totes dues de
l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat; del Servei d’Educació de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Badalona; i del Centre de Recursos
Pedagògics del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. També hi col·laboren
la Fundació Institut d’Investigació en Ciències
de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP).
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Actuació del
Conservatori
de Badalona el
proper dissabte

El Festival Internacional de Màgia
tanca la seva XX edició
amb la Gala Solidària

El proper dissabte 7 de març tindrà lloc al
Teatre Zorrilla un concert de l’Orquestra de
Cambra del Conservatori de Badalona, sota
la direcció del violinista i director Quim
Térmens. El repertori inclou el Concert número 1 per a piano i orquestra de L.V.Beethoven, dins la commemoració dels 250
anys del seu naixement, i la suite Moorside
del compositor anglès Gustav Holst en un
arranjament per a corda de Gordon Jacob.
Al piano interpretarà el repertori el badaloní
Carles Díaz.

El Teatre Blas Infante acull diumenge, 1 de
març, a les 18 hores, la Gala Solidària de
Màgia, un espectacle que posarà el punt
final al 20è Festival de Màgia – XX Memorial Li-Chang, un cop finalitzades les Gales
Internacionals, on el mag Marko Karvo ha
obtingut el Premi Li-Chang de l’edició d’enguany
La presentació de la gala, anirà a càrrec de
MagiKart – la primera associació de màgia
de Badalona, nascuda a partir d’edicions
anteriors – i Daniel Sánchez – Premi Jove
Li-Chang 2019:
La Gala comptarà amb les actuacions dels
mags Guillem Bautista, Álvaro Cortés i Mag
Alouette (MagiKart) i amb Daniel Sánchez,
Premi Jove Li-Chang 2019. L’espectacle
comptarà també amb la participació de l’escola de dansa Danzalona, que oferirà una
coreografia inspirada en l’univers de Harry
Potter
La recaptació de la gala es destinarà al projecte “Solidarimàgia”, una iniciativa que porta la màgia a les regions més desfavorides
del món i que enguany actuarà al Senegal.
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El Blues & Ritmes
de Badalona arribarà al març

Després de celebrar, l’any passat, 30 anys
de vida, el festival Blues & Ritmes de Badalona tornarà aquest pròxim mes de març
amb un menú de cinc concerts. Ens visi-

tarà, per primer cop a Catalunya, la britànica P.P. Arnold, proclamada primera dama
del soul britànic. El seu concert, com totes
les inauguracions del Blues & Ritmes des

de quatre anys, serà d’entrada lliure.
El festival també comptarà amb tres germans londinencs enamorats del rock &
roll primigeni, Kitty, Daisy & Lewis, dispo-

Alumnes del Lycée La Llauna de Badalona
guanyen per segona vegada el Premi Jove
a la millor crítica teatral del Festival Oui!
Guanya 2 bitllets de tren per anar a França (i
tornar) ofert per RENFE / SNCF
Abonament a la mediateca de l’Institut francès de Barcelona; ofert pel l’Institut Francès
de Barcelona
Llibres oferts per la Llibreria Jaimes

sats a muntar una bona festa al Principal.
Joana Serrat, amb The Great Canyoners,
mostrarà finalment a Badalona el perquè
se la considera una de les artistes catalanes més internacionals. Leyla McCalla,
originària de Haití però amb residència
a Nova Orleans, s’estrenarà a Catalunya
amb un disc que inclou música criolla,
calypso, blues i jazz tradicional. I Benmont Tench, teclista de Tom Petty & The
Heartbreakers, finalment, triarà el Zorrilla
per fer el seu primer i únic concert en solitari en terres europees. Benmont Tench,
amb un munt de col·laboracions amb artistes com Bob Dylan, Johnny Cash o The
Who, és un dels pianistes més reconeguts
del rock.
El Blues & Ritmes és un dels cicles musicals amb més prestigi de l’Estat i en el
seu currículm d’actuacions, primer a Can
Solei i després als teatres Zorrilla i Principal, hi figuren artistes com Albert King,
Screamin’ Jay Hawkins, George Clinton,
Booker T & The MGS, Rosanne Cash i
Randy Newman.

Els Sopa de Cabra
actuaran al Port
de Badalona en
un concert a favor
d’Open Arms

2n premi: Bernat Pons 18 anys - Lycée La
Llauna de Badalona
Abonament a la mediateca de l’Institut francès de Barcelona; ofert pel l’Institut Francès
de Barcelona
Llibres oferts per la Llibreria Jaimes

El OUI! Festival de T(h)eatre en Francès de
Barcelona va emetre el fallo del Premi a la
Millor Crítica Teatral vinculat a la seva 4a
edició que es va celebrar a Barcelona del 4
al 16 de febrer.
Apadrinat per RENFE SNCF, la llibreria Jaimes i l’Institut Francès de Barcelona, el premi
té com a objectiu incentivar l’escriptura entre

els més joves. De nou, un any més, els alumnes de l’Institut de la Llauna de Badalona van
ser premiats per segona vegada gallardó.
A continuació figuren els noms dels tres
guanyadors:
1r premi: Jessica Suslova 17 anys - Lycée
La Llauna de Badalona

3r premi: Héloïse de Quatrebarbes 12 anys
- Lycée Français de Barcelona
Abonament a la mediateca de l’Institut francès de Barcelona; ofert pel l’Institut Francès
de Barcelona
Llibres oferts per la Llibreria Jaimes
Sobre Festival Oui!
El Oui! Festival de T(h)eatre en francès de
Barcelona, fou creat i el dirigeixen Mathilde
Mottier i François Vila, amb les estructures
Mise en Lumière (Paris) i Barna-Bé (Barcelona).

Sopa de Cabra actuarà el 6 de març a l’Astral, al Port de Badalona, el vaixell d’Open
Arms, per recaptar fons per poder arreglar
el vaixell de rescat de l’ONG d’Open Arms.
Es tracta d’una acció solidària entre l’ONG i
el grup que lidera Gerard Quintana que es
concreta amb aquest concert exclusiu, amb
capacitat molt limitada.
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LA PRÈVIA 22a Jornada Lliga ACB. Pavelló Santiago Martín, dissabte 29 de febrer a les 18h

Tornada a la feina

IBEROSTAR TENERIFE
Entrenador: Txus Vidorreta

MARCELINHO HUERTAS

SASU SALIN

AARON WHITE

DANI DÍEZ

G. SHERMADINI

Torna la Lliga ACB i ho fa amb un compromís molt exigent per a la Penya, que
aquest dissabte (18h) ha de visitar la pista
de l’Iberostar Tenerife. Els de Txus Vidorreta, tot i caure contra l’Andorra als quarts
de final de la Copa, estan protagonitzant
una temporada extraordinària i així ho
acredita el meritori quart lloc que ocupen
a la classificació de la lliga (13-7). Un èxit

JOVENTUT BADALONA
Entrenador: Carles Duran

NENO DIMITRIJEVIC

KLEMEN PREPELIC

ALEN OMIC

LÓPEZ-AROSTEGUI

LUKE HARANGODY

que rau, en bona part, en el gran rendiment
que estan oferint dos dels seus grans fitxatges d’enguany, Marcelinho Huertas i
Giorgi Shermadini. L’exbase verd-i-negre
(líder en assistències amb 7,8 per partit)
i el pivot georgià (segon en valoració amb
24,3 de mitjana) formen un tàndem letal i
s’han erigit en els líders indiscutibles del
conjunt tinerfeny, que a més compta amb

El capità Albert Ventura intenta superar Shermadini. / David Grau - CJB

d’altres peces clau com l’escorta Sasu
Salin, l’aler Dani Díez o l’aler-pivot Aaron
White. Txus Vidorreta ha perdut Santi Yusta, lesionat de gravetat amb Espanya durant la finestra FIBA, però l’Iberostar no ha
trigat gens a reaccionar, signant l’aler Dino
Radoncic (UCAM Múrcia).
La Penya afronta l’esprint final de la lliga
amb la necessitat de fer un pas endavant
i començar a encadenar victòries si vol
mantenir intactes les seves opcions de
jugar els “playoffs”. A tretze jornades pel
final els verd-i-negres estan a dos triomfs
del vuitè lloc i ara sí que qualsevol concessió pot ser letal. Caldrà veure com arriben
els de Carles Duran i si l’aturada ha servit
per fer net i oblidar l’inesperada ensopegada a casa contra el Montakit Fuenlabrada.
A la primera volta el Joventut va ser capaç

de tombar l’Iberostar a l’Olímpic (77-73),
amb 18 punts de Prepelic, però guanyar a
Tenerife no serà gens fàcil. El darrer triomf
dels verd-i-negres al pavelló Santiago
Martín es remunta al 2013 i en les últimes
cinc visites la Penya ha tornat amb la cua
entre cames. Trencar aquesta estadística,
però, seria una bona manera de tornar a
la feina i agafar confiança pel que queda
de curs.
Comiat europeu a l’Olímpic
El conjunt verd-i-negre, després de viatjar
a Tenerife, tancarà la seva participació a
l’Eurocup dimecres que ve a l’Olímpic contra l’Unicaja (20.45h). Els de Carles Duran
ja no tenen opcions de passar a quarts,
però intentaran acomiadar-se d’Europa
amb un bon regust.

BADALONA ÉS BÀSQUET
Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

Clubs que s’aturen perquè no tenen jugadors
Si alguna cosa ha quedat clar aquests
darrers dies és la importància de la
filosofia de la Penya. Bona part dels
clubs de l’ACB han hagut de parar els
entrenaments perquè literalment no tenien jugadors. Amb tantes seleccions
i sense la participació dels jugadors
d’Eurolliga la majoria d’equips ACB
tenien algun jugador que anava amb
les seves seleccions. Això ha obligat a

donar vacances. Però si alguna cosa té
la Penya és planter i el què ha fet Carles Duran és fer pujar als joves del Prat
-vinculat a la LEB Plata- i del júnior per
complementar l’equip. Vinicius Da Silva, Zsombor Maronka, Kriss Helmanis
o Yannick Kraag són alguns dels joves
que han tret el nas. Aviat podrien posar-hi un peu i en un temps els dos.
Això és la Penya.
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Prepelic, el verd-i-negre amb
més protagonisme a la finestra FIBA

Sergi Vidal, 21
anys a l’elit i 131
partits amb la
Referent també amb Eslovènia, va jugar 34,3 minuts de mitjana Penya

Prepelic, amb Eslovènia. / FIBA

Klemen Prepelic ha estat el jugador del
Joventut amb més protagonisme en la finestra FIBA de partits de classificació per
a l’Eurobasket i la FIBA AmeriCup del 2021.
L’escorta verd-i-negre, referent també a la
seva selecció, va jugar 34,3 minuts de mitjana en els dos partits disputats per Eslo-

vènia, contra Hongria i Austria. Prepelic va
fer 12 punts, però amb 0/8 triples, davant
dels hongaresos (derrota per 77-75) i es va
enfilar fins als 17, amb 22 de valoració, en
el triomf contra Austria (85-78).
Neno Dimitrijevic, amb Macedònia del
Nord, només va jugar un partit, contra Estò-

nia (derrota per 72-81), però va fer 15 punts
en 30 minuts. Més testimonial va ser el paper de Xabi López-Arostegui amb Espanya.
Va fer 2 punts en cinc minuts contra Romania (triomf per 71-84) i no va ser convocat
per jugar contra Polònia, on els de Sergio
Scariolo van caure per 69-90.
Arturs Zagars, amb Letònia, també va disputar només un dels dos partits. Va ser
contra Bulgària (derrota per 110-104),
on va fer 13 punts i 3 assistències en 28
minuts. Per últim, Conor Morgan, amb el
Canadà, va sumar 12 minuts i 5 punts en
els dos duels que el seu equip va disputar
contra la República Dominicana. Dos partits que es van saldar amb un triomf (8972 a Canadà) i una derrota (88-84 a Santo
Domingo). En aquest darrer partit Morgan
va fer la cistella que va forçar la pròrroga.
L’aler-pivot va llançar des de la cantonada i
després d’anotar va celebrar-ho amb la resta
de l’equip creient que era el triple del triomf,
però malauradament havia trepitjat la línia.
El matx va anar al temps extra i allà els canadencs van acabar perdent.

Vidal, amb Juanan Morales. / ACB

L’ACB va homenatjar l’exverd-i-negre Sergi
Vidal en un emotiu acte que va tenir lloc dimarts a la seu de l’Associació de Clubs a
Barcelona. L’aler badaloní, retirat després
de 21 temporades al màxim nivell, va estar
acompanyat de companys i excompanys,
com Román Montañez, Albert Miralles o
Xabi López-Arostegui, i també del president
de l’ACB, Antonio Martín. Tampoc no hi va
faltar el president del Joventut, Juanan Morales, que li va fer entrega d’una samarreta
amb el dorsal 131, la xifra de partits que va
jugar vestit de verd-i-negre.
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LA PRÈVIA 27a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge, 1 de març. 17 h.

Ja toca guanyar el primer partit de 2020

FC BADALONA

LA NUCÍA

POSICIÓ 18è
12 Partits a casa G 3 E 4 P 5
Gols a casa Marcats 7 Rebuts 11
Entrenador Manolo González.

POSICIÓ 18è
13 Partits a fora G 2 E 2 P 9
Gols a fora Marcats 10 Rebuts 21
Entrenador César Ferrando.
Foto: Eloy Molina.

Continua el camí del Badalona en la seva
lluita per fugir de la cua de la classificació,
aquest diumenge a la tarda, a l’Estadi, contra La Nucía. L’equip alacantí, entrenat per
César Ferrando, estrena categoria aquesta
temporada i, després d’un inici en què va
aprofitar la inèrcia de l’ascens, es troba en
la meitat de la taula. Exactament en el lloc
desè, amb dotze punts més que el Badalona. El seu últim resultat és un triomf, a
casa, contra l’Espanyol B, que l’ha allunyat

de manera important de la zona de perill.
Amb tot, presenta un balanç de dues victòries, dos empats i nou derrotes i és el
segon pitjor equip de la lliga fora de casa.
De fet, l’últim cop que es va endur els tres
punts com a visitant va ser el 3 de novembre
passat, al Municipal Sagnier, contra el Prat.
Bona oportunitat, doncs, perquè el Badalona guanyi el primer partit de 2020: tindrà al
davant un rival que, a banda que juga sense
urgències, no està fent bons resultats lluny

Jaime Alvarado,
arribar i moldre
En primer partit que va estar a disposició
de Manolo González, diumenge passat,
Jaime Alvarado ja va ser titular a l’Estadi
Antonio Puchades de Paterna, davant del
València Mestalla. L’internacional colombià va disputar els 90 minuts i, al costat de
Marc Carbó en la posició de mig centre,
va demostrar una gran consistència física.
Després del partit, en declaracions a la televisió municipal, es mostrava agraït amb
el seu entrenador: “Els futbolistes depenem molt de la confiança del tècnic. I, des
que he arribat, Manolo ha demostrat que
me’n té molta. Es va demostrar a València,
on vaig ser titular. Crec que vaig fer un
bon partit, ajudat pels companys. Espero
continuar donant motius perquè continuï
confiant en mi.” Alvarado és conscient
que ha arribat a un equip que es troba
en situació d’emergència, lluitant per no
caure en el descens. “Tots els partits seran
a vida o mort fins al final de temporada.
Sabem el que ens estem jugant i ens hem
de deixar la vida contra tots els rivals”,
sentencia.

del seu estadi. Per altra banda, en les dues
últimes jornades, davant el Castelló i el
València Mestalla, l’equip de Manolo González ha evidenciat una millora respecte als
partits anteriors que, encara que només ha
suposat dos empats, convida a confiar que
diumenge pot sumar, per fi, els tres punts.
“Em sembla que he trobat la tecla que ens
farà competir bé fins a final de temporada”,
deia el tècnic gallec a aquest diari la setmana passada. Morales sota pals i una defensa

de tres centrals, amb Valentín en el costat
esquerre; Robert Simón i Kilian Duran en
els laterals, Marc Carbó i el nouvingut Alvarado com a migcampistes i, al davant, Cris
Montes o Hugo acompanyant Maxi i Chema
Moreno. Aquests són els noms que, pel que
sembla, tiraran del carro en l’onze titular escapulat fins a final de temporada. Diumenge,
amb l’arbitratge de l’asturià Miguel González
Díaz i davant La Nucía, ho faran amb el suport de l’afició escapulada.

VALÈNCIA MESTALLA - BADALONA

Classificació

0

0

València Mestalla: Cristian Rivero, Pol Valentí, Guillem Molina, David Castro, Adrián Guerrero, Adri Gómez, Koba Lein (Vicente Esquerdo,
58′), Yunus Musah, Neftali Manzambi (Sebas
Moyano, 58′), Jordi Sánchez i Sergio Moreno.
Badalona: Morales; Robert Simón, Robusté, Pelón, Valentín, Kilian (Moyano, 78′);
Carbó, Alvarado; Maxi (Cris Montes, 59′),
Chema Moreno i Hugo (Joel Lasso, 71′).
Àrbitre: Ruipérez Marín, (castellà lleonès). T.G.:
Adri Gómez i Sebas Moyano del Mestalla, i a Robusté i Carbó del Badalona.
Públic: 800 espectadors a l’Antonio Puchades.

Propera Jornada 25

Foto: Eloy Molina.

Badalona
Vila-real B
Espanyol B
At. Llevant
Prat
Ejea
Gimnàstic
Oriola
Hércules
Sabadell

-

La Nucía
Cornellà
Olot
Ebro
Lleida
Castelló
València-Mestalla
Barcelona B
Andorra
Llagostera

		Equip

PTS

GF

GC

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

48
47
45
45
45
42
39
38

35
38
37
33
36
31
39
27

20
21
25
25
29
22
30
18

37
35
35

29
26
28

27
27
31

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

9. Andorra
10. La Nucía
11. At. Llevant

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

33
32
28
26
25
23
23
22
22

27
25
31
26
25
27
15
22
25

Resultats Jornada 26
València Mestalla 0 Barcelona B 0 Llagostera 1 Andorra 0 Ebro 2 Castelló 3 Lleida 2 Olot 1 Cornellà 0 La Nucía 2 -

Badalona 0
Hércules 0
Oriola 1
At. Llevant 1
Vila-real B 1
Gimnàstic 2
Ejea 0
Sabadell 1
Prat 0
Espanyol B 0

30
29
35
34
30
35
30
39
45
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La lleona Irina
lidera el Seagull a Lezama (0-2)
La davantera badalonina va ser l’autora dels dos gols contra l’Athletic B
El Seagull va confirmar a Lezama una
teoria d’allò més estrafolària: una ‘gavina pot vèncer un ‘lleó’. Tal com ho
llegeixen. El conjunt d’Anna Junyent
visitava el camp del líder en un desplaçament sense res a perdre, molt a
guanyar i en un viatge històric a Lezama, la Ciutat Esportiva de l’Athletic
Club. El conjunt badaloní va superar
per 0 gols a 2 el líder i va tenir un retorn a Badalona d’allò més dolç.
El viatge a terres basques no es presentava gens agradable. Guanyar allà
mai és fàcil i, de fet, únicament l’Eibar havia aconseguit fins aleshores
emportar-se els tres punts aquesta
temporada de Lezama (0-2). El matx
contra l’Athletic va arrencar amb un
Seagull sòlid i seriós. Dominador del
partit i anul·lant pràcticament el seu rival. Sorprès per aquesta actitud de les
badalonines.
Tot i això, el partit es va mantenir amb
el marcador inicial fins al final del pri-

mer temps. La ‘killer’ badalonina Irina
Uribe – qui ja suma 8 gols aquesta
temporada – va inaugurar el marcador
al segon temps. Circumstància que va
activar l’Athletic B però sense igualar
el matx. Ja als darrers minuts de partit,
Uribe va tornar a aparèixer per sentenciar el partit i confirmar els tres punts
a Lezama.
Aquesta victòria allarga la bona ratxa
badalonina i s’acumulen 6 punts de 6
possibles, una de les millors estadístiques aquesta temporada. El triomf alça
el Seagull fins a la sisena posició, la
més d’alta des de fa diverses jornades.
Aquesta dinàmica s’intentarà allargar el pròxim diumenge 12:15 hores
a l’Estadi davant l’Sporting, cuer a la
taula i contra qui es va sumar un punt
al partit de la primera volta.
11 punts és distància respecte a l’Eibar, equip que ocupa ara com ara la
posició d’ascens a Primera Divisió.
Res és impossible.

Foto: X.G

FUTBOL COMARCAL

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

El Sistrells presenta un torneig ‘Champions’,
amb el retorn del Madrid i el debut del PSG
El FC Barcelona defensa el títol a Can Cabanyes
No es fixin en la categoria, fixin-se en l’escut
que representen aquests nens, perquè us
podem assegurar que la qualitat i l’espectacle que hi haurà en la XI edició de la Sistrells
Cup és molt i molt similar a un partit dels

seus homòlegs de Primera Divisió.
El CF Sistrells ja coneix des d’aquesta setmana tots els equips que participaran en
l’edició del seu torneig benjamí d’enguany.
Un campionat que, any rere any, es conso-

Foto: M.E

lida com el torneig nacional de referència
en aquesta categoria infantil (nens de 8 i 9
anys).
Durant el cap de setmana anterior, el Municipal de Can Cabanyes va ser la seu de
la Fase Prèvia del torneig, amb un total de
15 equips participants – entre ells els benjamins del CF Bufalà i el CF Lloreda – i on
es decidien els darrers 6 bitllets de classificació. Després d’una jornada molt frenètica,
Gimnàstic Manresa, CE Sant Gabriel, CE
Mataró, UE Sant Andreu, UE Sant Cugat i
Fundació Grama van ser els equips que
completaran el bombo final per a la composició dels grups.
El 15, 16 i 17 de maig seran les dates del
torneig on hi destaquen diversos equips
participants, absents en les darreres edicions. La presència del Real Madrid és la
gran novetat d’enguany. La participació de
l’equip blanc és una gran llaminadura per a
tots els públics i la possibilitat d’un encreuament Barça – Madrid encara fa més inte-

ressant l’edició d’aquest any.
A escala internacional, el PSG és la ‘bomba’ del torneig, on també hi serà present un
conjunt asiàtic. Porto o Feyenoord han estat
d’altres equips internacionals d’èlit europea
presents en anys anteriors. Finalment, entre equips nouvinguts a la Sistrells Cup hi
apareix el Mallorca, el Castellón o el Betis.
Atlético de Madrid, Getafe, Celta, Levante,
Villarreal, Espanyol, Damm, Nàstic, Reus,
Girona o Cornellà completen el cap de
cartell. Aquests darrers, ja habituals en els
darrers anys.
El FC Barcelona defensarà el títol en aquesta
edició, després d’aixecar la copa de campió
en les dues anteriors temporades (2018 i
2019).
D’altra banda, des de l’entitat s’hi està treballant perquè un torneig d’aquesta dimensió
pugui tenir el seu impacte i rellevància audiovisual i la Junta Directiva es troba a la
cerca d’una plataforma que doni cobertura
al torneig.
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Ademar i Badalonès inverteixen les
dinàmiques però encarrilen la salvació
Juli Jiménez tanca etapa a la Minguella i Pere García és el nou ‘coach’
En les darreres setmanes, Maristes Ademar i AE Badalonès han invertit les seves
dinàmiques - positives i negatives - de
resultats. La balsàmica victòria vermella
a Andorra davant el filial del Morabanc
(55-65) permet el conjunt de Lluís García
somiar amb una permanència prematura
a lliga EBA. La gran actuació de Quim i
Oriol Franch va confirmar el triomf i, alhora, l’average particular contra l’equip del
Principat. La distància amb els descens
és de 2 victòries (+ average) quan resten
sis jornades per a la conclusió de la lliga
regular. Tres triomfs en les darreres quatre
jornades és un bon símptoma de la millora
de l’equip. Per la seva banda, el Badalonès
és la creu badalonina de la categoria. Quatre derrotes seguides per part dels ‘dimonis’ nega qualsevol opció de fase d’ascens
(sense que aquest sigui l’objectiu) i la
salvació matemàtica es podria confirmar
aquest dissabte a Zaragoza davant l’Olivar,
principal perseguidor dels de Xavi Riera.
L’Esparraguera serà el rival de l’Ademar a
La Plana.
A Copa Catalunya, creu tant per a Sant
Josep com per Círcol. Un dels plats forts
d’aquesta 18a jornada de competició arribava al Vallès Oriental i comptava amb el

Foto: M.E

protagonisme ascendent del Lliça d’Amunt
i el Sant Josep. Els lliçanencs van imposar-se al bàndol badaloní per un 81-64 que
confirma de totes totes el gran moment de
forma dels taronja-i-blaus. Una salvatge
arrencada local (25-9 al primer acte) va
servir de punt de suport per treure enda-

vant una cita on el bloc vallesà va ser l’autèntic amo i senyor. 11 triples van decorar
la brillant funció local, amb un distingit
Albert Masllorens (22 punts en 27 minuts),
ben acompanyat per Marc Rabaseda i Sergi
Pino, ambdós amb 12 unitats.
Lluïsos de Gràcia i Círcol tancaven la jornada de diumenge. Els graciencs van derrotar els badalonins per 51-52 amb un 2+1
guanyador de Marcos Abrines que va fer
desbordar d’alegria la parròquia lluïsenca.

Foto: ABB

Juli Jiménez tanca cicle a Casagemes
A Primera Catalana, tres derrotes seguides
de la Minguella (la darrera 58-66 davant la
UE Mataró), va tenir com a conseqüència
el relleu d’entrenador a la banqueta blava.
Juli Jiménez va tancar cicle després de cinc
mesos al capdavant del sènior A masculí i
Pere García agafarà les regnes de l’equip
fins a final de temporada. Per la seva part,
la Cultural no va poder superar el líder de

la classificació (58-81), el Claret, i segueix
lluitant per mantenir la categoria.
Més alegria i disbauxa trobem als vestidors de Círcol B, Llefià, ABB i Sant Andreu
Natzaret. El filial del ‘Coto’ va superar La
Mina a La Plana i manté la primera posició
al grup 2 de Segona. La ‘Llefi’, per la seva
part, va vèncer el Caldes i treu al cap entre
les posicions capdavanteres. ABB, versus
Barberà B, i Natzaret, a la pista del Sabadell, van superar amb nota els seus compromisos del cap de setmana i aspiren amb
força a l’ascens a Segona.
A Primera femenina, el Sant Andreu Natzaret va caure a la pista del SESE (71-51)
però es manté allunyat de les posicions de
descens. També es troben lluny del perill Llefià, Círcol i Minguella, a Segona. La
‘Llefi’ va vèncer el Vilassar de Dalt a domicili (41-51, l’equip de La Plana el Sant Jordi (43-40) i les de Casagemes van caure
versus Caldes (66-55).

Gestoria Administrativa
Assessoria d’Empreses
Assessoria Jurídica
Especialistes en el sector del transport i vehicles
C. Francesc Layret, 120 baixos - tel. 93 384 08 69 Fax: 93 384 20 45 - 08911 Badalona - info@gestorialafarga.com
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L’esport i la solidaritat es donen cita aquest diumenge,
en el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries
Badalona celebra, amb dos actes solidaris
i esportius, el Dia Mundial de les Malalties
Minoritàries que es commemora el 29 de febrer. L’objectiu d’aquesta diada, promoguda
per l’Organització Europea de Malalties Minoritàries (EURORDIS), és donar a conèixer
les malalties rares i posicionar-les com una
prioritat social i sanitària.
IX Cursa Benèfica per a Malalties Minoritàries
Aquest dimarts s’ha presentat la IX Cursa
Benèfica per a Malalties Minoritàries de
Badalona que es correrà diumenge, 1 de
març, al passeig Marítim. La prova ha estat
organitzada per Plataforma Acció Badalona,
l’Associació de Veïns del Turó d’en Caritg i
l’Associació de Comerciants Salut alta – Pau
Piferrer i amb el suport de l’Ajuntament de
Badalona.
L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Badalona, Álex Pastor; de la regidora
d’Esports, Helena Bayo; del president de la
Plataforma Acció Badalona (que és qui organitza la cursa) Javier Cabrera, i de la doctora

Gisela Nogales, de l’Institut d’Investigació en
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol i
Campus Can Ruti.
Les curses de 5 i 10 km s’iniciaran a les 9.30
hores al passeig Marítim, davant de la platja
del Coco. Un cop finalitzats els dos circuits
s’iniciaran les curses infantils a les 11 hores.
La recollida de dorsals serà, dissabte 29 de

febrer, al Centre Comercial Montigalà (passeig d’Olof Palme, 28-36), de 12 a 20 hores,
o el mateix dia de la cursa de 8 a 9 hores.
Els diners recaptat de les inscripcions es
destinaran a la Fundació Institut Ciències de
la Salut IGTP Germans Trias i Pujol, Unitat
de Malalties Minoritàries Neuromusculars
Neuropediàtriques per l’estudi d’aquestes.

Els Badalona
Els Mossos d’Esquadra de
Badalona organitzen la III Travessa Dracs tanquen
invictes la
Solidària al Pont del Petroli

El pròxim 17 de maig tindrà lloc la III Travessa Solidària al Pont del Petroli, esdeveniment
organitzat per la Comissaria de Badalona dels
Mossos d’Esquadra. L’objectiu és el de recaptar
fons per a la creació d’una”Unitat de Reanimació de cirurgia pediàtrica a l’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona”. en col·laboració
amb tots els professionals que participen en la
cirurgia de nens de l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona juntament amb la “Fundació
El somni dels nens”, al qual vol oferir als més
petits i adolescents un entorn amable, enfocat
a ells, on no hi hagi pors innecessàries, on es
faciliti el joc, l’entreteniment i la recuperació

perquè puguin marxar a casa amb un bon record després de l’experiència. Aquest any a la
Travessa Solidària podràs escollir entre dues
modalitats: “1 volta al pont del petroli” (600
metres) o “2 voltes” (1200 metres) amb transició per la sorra. També, com a novetat, podràs
escollir la modalitat: “FILA 0”, perquè totes
aquelles persones que no poden assistir o no
es veuen amb cor de participar en la Travessa
Solidària puguin realitzar l’aportació que anirà
integra a la causa. La participació en qualsevol
modalitat és de 10 euros. El termini d’inscripcions romandrà obert fins al 15 de maig o fins
a l’exhauriment de les places.

Zumba solidària
També diumenge, entre les 11 i les 13 hores, la plaça del Països Catalans acollirà una
sessió de zumba solidària oberta a tota la
ciutadania per lluitar contra la malaltia minoritària PKU. L’activitat està organitzada per
la Fundació PKU/ ATM amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Badalona.
La fenilcetonúria (PKU) és un trastorn del
metabolisme en el qual el cos no metabolitza adequadament l’aminoàcid fenilalanina
que es troba, bàsicament, a les proteïnes.
L’acumulació de la fenilalanina a la sang pot
causar danys cerebrals i deficiència mental, per això les persones afectades han de
seguir una dieta molt estricta lliure de proteïnes d’origen animal i basada en aliments
vegetals.
Durant la sessió les persones que vulguin
podran fer donacions que es destinaran íntegrament a desenvolupar un biosensor que
permeti a les persones amb PKU mesurar
individualment, des del seu domicili, els
nivells de fenilalanina per poder controlar
millor la seva malaltia.

primera volta

El rem badaloní
present en el
descens del riu
Oria

Els Badalona Dracs van sumar el seu quart
d’aquesta lliga, en derrotar a Montigalà a
Gijon Mariners pel resultat de 55 a 21. Els
homes d’Òscar Calatayud tanquen la primera
volta del grup Nord de la LNFA com a líders
invictes, a l’espera del pròxim partit al camp
d’Osos Rivas, equip perseguidor a la classificació (3-1).
Malgrat la diferència final, no va ser fins al
tram final del matx que l’equip negre-i-plata
va poder obrir escletxa en el marcador. Els
badalonins començaven amb un 20 a 0, resultat que deixava entreveure que seria un
partit guanyat amb comoditat, però Mariners
van vendre cara la seva derrota. Els asturians
es van arribar a posar 20-14 en el segon
quart, i 27-21 en el tercer. Dracs va prémer
l’accelerador per acabar establint el resultat
definitiu sense rebre cap altra anotació.
El quarterback nord-americà Anthony Gardner, va ser l’home més destacat amb quatre
passades de touchdown: dues a l’alemany
Nico Lester i dues més al seu compatriota
Marquese Surrell i Guillem Garcia. El basc
Jagoba López, amb dos touchdowns, i Jordi
Rua també van sumar per sumar aquest nou
triomf.

Els tres clubs badalonins de rem van particpar durant aquest cap de setmana en el
descens amb traineres pel riu Oria (Guipúscoa).La prova era sobre una distància
de 6.000 metres per a la categoria absoluta
masculina i de 4.000 metres per les noies i
els equips veterans. El Club de Rem Badalona va participar amb els seus equips absolut
i veterà masculí. La secció de rem del Club
Natació Badalona ho feia amb el seu veterà
femení, mentre que el Club Nàutuc Bètulo
competia conjuntament amb representants
del Club de Rem Txampa de Fuerteventura. Les tripulacions del País Vasco, com
no podia ser d’una altra manera, van ser les
dominadores de les diferents categories. Els
representants badalonins s’han mostrat molt
satisfets de l’experiència viscuda, amb el desig de tornar en pròximes edicions.
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Pots trobar l’amor més enllà de l’entorn habitual.
Compte amb les lluites de poder a la feina. Molta energia per cremar, potser hauràs de fer esport o practicar
relaxació.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Es poden donar oportunitats, sobretot en qüestions
laborals. Amb aquest aspecte, també és possible que
posis energia en alliberar-te del que ja no té gaire sentit
per tu.

Bessons (21/5 al 21/6)
Amb Mercuri retrògrad, pots fer un pas enrere en una
qüestió important. També hi ha la possibilitat que tornis
a recuperar una activitat esportiva, que havies abandonat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El Sol entra a la teva Casa IX i activa la ment superior
(filosofia/creences). Tens interès per aprendre i podries
iniciar alguna formació. Possible viatge en parella.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Els assumptes laborals segueixen demanant molta
energia. El Sol per Casa VIII fa que et mostris més reservat i caut. Pots pensar en profunditat en un assumpte
de parella.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Una parella del passat, et pot tornar a contactar. També
poden tornar contactes del passat. Dies d’observar una
situació amb uns altres ulls, per trobar noves respostes.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Entres en una nova etapa laboral, però és possible que
t’hagis d’enfrontar amb situacions que ja has viscut en
aquest sector. L’avantatge és que ara ja saps com ferho.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Et pots sentir més animós, amb més ganes de fer coses
i d’expressar les teves emocions. En el sector de l’amor,
pots conèixer algú interessant que et produirà atracció.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb el Sol a Casa IV, s’activen assumptes relatius a la
llar. Es pot donar un canvi de residència, reformes o novetats al domicili. Defenses els teus valors amb fermesa.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb el Sol a Casa III, la teva ment es veu capaç de tot.
Tens ganes d’aprendre i més bon humor. Et sents més
lliure, perquè has guanyat independència i això et dóna
ales.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
L’aspecte d’Urà amb Mart, dóna una empenta especial.
Pots sentir que és hora de començar un projecte que
no t’atrevies a iniciar. El Sol a Casa II, inclina a atendre
l’economia.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Felicitats! El Sol ha entrat a Peixos. Renoves energies i
projectes. Mercuri retrògrad t’inclina a tenir notícies de
persones del passat o a sospesar un assumpte important.

Del 28/02 al 05/03/2020

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com
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