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Reactivat 
l’enderrocament 
de l’edifici Venus

Exposició 
virtual

Badalona.-Fins el 
25 de juliol es podrà vi-
sitar online l’exposició-
concurs “Del mur al 
llenç”, una mostra 
en la que participen 
110 artistes urbans 
de l’àrea metropolita-
na que vol visibilitzar 
aquest art. Pàg.14.

Sant Adrià.- Les 
multes per incomplir la 
normativa a les Zones 
de Baises Emissions fi-
nalment es començaran 
a posar a partir del 15 
de setembre. En principi 
començaven l’1 d’abril, 
però la crisi sanitària ho 
va parar. Pàg.6.

Multes, el 15 
de setembre

Sant Adrià.- 
Tots els grups muni-

cipals es reuneixen cada 
dijous en la recentment 
creada Taula de Recu-
peració amb l’objectiu 

de donar suport a la ciu-
tadania de Sant Adrià 
que pateix les dificultats 
derivades de la COVID-
19. Amb mesures com 
l’ajornament dels lloguers 
socials dels habitatges 

municipals o l’ampliació 
de l’espai de terrasses 
de bars, la rebaixa en la 
taxa d’ocupació de la via 
pública o les campanyes 
de suport al comerç local. 
Pàg. 4. 

Units en la 
recuperació

Redacció

Sant Adrià.-
El Tribunal Superior 

de Justícia de Catalun-
ya (TSJC) ha condem-
nat la «inactivitat» del 
Consorci del Barri de 
La Mina per la seva ne-
gativa a executar el Pla 
Especial de Reordenació 
i Millora del Barri de La 

Mina (PERM) que inclou 
entre les seves mesures 
previstes el el projecte 
d’enderroc i reallotja-
ment de les famíl ies 
que habiten el degradat 
edifici Venus.

L’Alt Tribunal català 
obliga a reactivar el pla 
aprovat i a que el Con-
sorci remeti l’expedient 
al Jurat d’Expropiacions 

de Catalunya, tal i com 
reclamaven els veïns 
afectats, per tal que 
sigui aquest òrgan com-
petent per a la taxació, 
el peritatge i la fixació 
del preu just en els expe-
dients expropiatoris de 
les administracions pú-
bliques de Catalunya qui 
resolgui les qüestions en 
disputa.Pàg. 4.

JMP

Comerç de 
proximitat

Sant  Adr ià . -E l 
consistori ha creat la 
campanya “Seguim al 
teu costat” per donar 
suport al comerç de 
proximitat i deixar clar 
a la ciutadania que els 
comerciants tornen a 
estar al costat de la 
gent. Pàg.5.

ARXIU
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Opinió

Desde la soledad del banco

més articles:

Las filtraciones de la soledad habían cristalizado amargamente en su destino.

Caterina Albert, Solitud

 

No todos los bancos son malos. El pensador de paisajes Mi-
chael Jakob relata en El banco en el jardín que los objetos 
insignificantes suelen ser interesantes. Un viejo asiento re-
sulta una atalaya escópica maravillosa que invita a  practicar 
todos los sentidos (dicen que tenemos 15), cuantos más 
mejor, para percibir con detalle toda la profundidad. 

En el otro extremo, miembros del clan de los más pobres, 
despojados del vestuario habitual, se enredan en conversa-

ciones ilimitadas, confidencias que huelen a extravío y  balada agria. Hablan de 
un mundo cruel, de equilibrios tan frágiles como despiadados. Desde un rincón del 
parque, bajo cimales de plátanos, teje mi hija, como hilo sobre lienzo, las voces de 
Sonia, Ester, Carmen, Jordi, Antonio, Luis., en un acto que permite abrir las retinas 
para convertirlas en un observatorio triste de fracasos,  como faros en tránsito.

“Echo de menos la compañía. Cuantos ojos nos miran pero no nos ven. Yo tenía 
una casa y miraba por la ventana. El vacío ahoga todo lo que una vez fue. Algunos 
no saben lo que es el frio. Me he vuelto fría, ya no sé llorar. Se me murieron las 

plantas. La soledad es muy peligrosa, sólo hojas secas, espinas de flor marchita 
sin flor. Se murió mi madre y todo se rompió. Cógeme de la mano, me estoy ca-
yendo. La soledad es silencio,  silencio, tu cabeza y tú. Te lo quitan todo. Estás en 
el cajero y te asaltan, qué ironía. Te tienen miedo. Estás durmiendo ahí porque no 
tienes otra cosa. La calle es la mejor universidad para el mal. Hay dos caminos, el 
malo y el muy malo. Las drogas son el peor enemigo. Teníamos muchas peleas 
con los nazis, el mundo punk es diferente. Tantos momentos difíciles, sin ver la 
salida. Me encantaría ir a la ópera. Necesito salir de este pozo. Duermo con un 
palo de mocho para protegerme. Mi familia no me ha ayudado. También te pueden 
violar. Lo he perdido todo, ya no tengo nada. Sufro trastornos porque aguantas 
mucho. Mi deseo es que nos miren como personas porque somos personas. A 
mí me pegaron patadas. Una mujer en la calle es muy duro. La compañía que te 
dan los animales es muy importante.”

Afectados por la arquitectura hostil, tendencia de diseño urbano que impide que 
se pueda dormir en determinados espacios, el paisaje 
trasluce, tal vez, el pensamiento de una sociedad despro-
gramada, donde la pobre pobreza molesta.

Francesc Reina Peral, pedagogo 

Comienza a hacerse justicia

Los últimos días de junio han traído un momento de justicia y otro de gran injusticia en Sant Adrià. El primero ha llevado alegría, aunque 
aún quede mucho camino por recorrer, a los vecinos y vecinas del edificio Venus del barrio de la Mina. El Tribunal Superior de Justicia 
les ha dado la razón a los habitantes del inmueble al condenar la inactividad del Consorci de la Mina por su negativa a ejecutar el Plan 
Especial de Reordenación y Mejora del barrio, el llamado PERM, que incluye, entre sus medidas previstas, el proyecto de derribar 
todo el edificio y realojar a las familias que ahora viven. El alto tribunal catalán considera que el Consorci del barrio, que componen 
los ayuntamiento de Barcelona y Sant Adrià, así como la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona, ha vulnerado los 
derechos de los vecinos del edificio Venus que han tenido que soportar años de degradación acreditados, entre otros, por el Síndic de 
Greuges, que aseguró que las condiciones de vida en el inmueble son “inhumanas”. Según la sentencia, el Consorci ha incurrido en 

una patente inactividad al omitir cualquier actividad en relación a la expropiación del edificio y, en definitiva, no ha ejecutado las medidas aprobadas 
en 2002 en el PERM. Una de las medidas previstas en el plan era la expropiación de las viviendas y el realojo de las familias que viven. En 2009 se 
aprobó el proyecto de expropiación, y ahí fue cuando comenzó la parálisis, al no atender el Consorci las alegaciones de los vecinos respecto a la ta-
sación del valor de los pisos y la imposibilidad de las vecinos de poder hacer frente al pago que se les exigía para poder acceder a la vivienda nueva, 
entre 30.000 y 40.000 euros. La paciencia de los afectados llegó a su fin, y gracias a una campaña de micromecenazgo consiguieron los fondos para 
presentar una demanda contra el Consorci de la Mina con la colaboración del Col·lectiu Ronda. Ahora, la justicia les da la razón, y el proceso tendrá 
que ponerse de nuevo en marcha. Eso sí, la tasación de las viviendas no las llevará a cabo el Consorci de la Mina, como sucedió en el pasado, sino 
el Jurat d’Expropiacions de Catalunya, tal y como reclamaban los vecinos.  El alcalde de Sant Adrià ya ha anunciado que la sentencia se debe cumplir 
y que va acorde a lo que suscribieron todos los grupos municipales. Es cierto que en el consistorio adrianense quiso desencallar el proceso, pero 
siempre se acababa llegando al punto de culpar al resto de administraciones públicas que tenían responsabilidad en el asunto por no encontrar los 
fondos para el derrumbe del edificio Venus. En esto de las competencias, el camino recto no siempre es el más rápido. A ver si entre todos se puede 
llegar pronto a una solución a una de las mayores vergüenzas que puede tener Sant Adrià de Besòs.

Aunque no es la única. La pasada verbena de Sant Joan varios individuos agredieron a una pareja de homosexuales que estaban sentados en un 
banco. Algo que es tan reprobable que no merece ni una sola línea más de texto. Bueno, lo que sí merece recordar es que el 28 de junio es el Día del 
Orgullo. A los que dicen que no hace falta celebrar ni conmemorar nada porque ya se han alcanzado todos los derechos, que opinen sobre la agresión. 
El día que dejen de pasar estas cosas, hablaremos de si es necesario o no celebrar el Orgullo. Hasta entonces, a seguir con la lucha.     
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Refugios frágilesLas maldades de una falacia, o la 
inviolabilidad del rey de España

Nadie con dos dedos de frente puede sostener hoy que los 
siete padres de la Constitución, a saber, Cisneros, Herrero, 
Pérez, Peces, Solé, Fraga y Roca se confabularan para que 
el rey de España pudiera cometer delitos impunemente por 
el simple hecho de que incluyeran la palabra “inviolable” en 
el artículo 56.3 de la Constitución que redactaron en 1978.

Pues resulta que no. Si usted pensaba también que los dos 
dedos de frente son necesarios para dedicarse hoy a la po-

lítica cobrando a final de mes y además no decir idioteces, usted y yo estábamos 
equivocados.

Y lo que es peor, no solo dicen, sino que también deciden pensando que somos 
idiotas los 47 millones* que no podemos votar en el Congreso para evitar que 
ganen los que cada vez salvan al rey incluso de una simple y tantas veces inútil 
investigación parlamentaria sobre sus aventuras con unos dineros, tan sospecho-
sos de ilegales, que hasta se vieron obligados a redactar una renuncia también 
ilegal, pues el Código Civil la tiene expresamente prohibida.

¿Acaso no es otro medio delito, protegido también por esa inviolabilidad, aquel 
documento emitido por Felipe VI el 15 de marzo? Porque de otra forma no me 
explico lo sobrado que va este monarca cada vez que hace algo por su cuenta.

Y la gran mayoría de su clase política protegiendo al rey, sin importarles la cantidad 
de mierda que con ello vierten cada día sobre la imagen de España.

Porque es de vergüenza escuchar a Lastra y a otros portavoces defender la falacia 
de la inviolabilidad de Juan Carlos I o Felipe VI como si los diputados que piden 
investigar no supieran leer la Constitución. “Es que lo pone la Constitución” le he 
escuchado a la socialista en el Congreso, demostrando desprecio hacia millones 
de inteligencias.

Por tanto, y ya que judicializar es el deporte nacional de la clase política, hagá-
moslo sobre el papel, que sale a coste cero.

Todos y cada uno de los diputados y diputadas que han votado en el Congreso 
para impedir la investigación de algún rey de España serán investigados. Se les 
acusa del delito de atentar contra el honor de los llamados “Padres de la Cons-
titución Española de 1978”, pues el sentido del voto de los ahora investigados 
implica necesariamente que los redactores de nuestra ley de leyes pactaron 
que cualquier rey de España podría cometer toda clase de delitos sin tener que 
someterse a la ley.

Delitos cómo podrían ser el de robar, el de no pagar impuestos o, porqué no, el de 
abrir fuego a discreción en medio de la Gran Vía de Madrid, tal como dijo Trump 
que podría hacer en la Quinta Avenida de NY asegurando que la gente le seguiría 
votando, disfrutando el rey de España, además, de la doble ventaja de no tener 
que pasar por las urnas cada cuatro años ni tampoco estar obligado a abdicar a 
los ocho, tiempo máximo de mandato de los presidentes en USA.

(Aunque ahora sabemos que al Donald lo que no le habrían consentido es aplas-
tar con una de sus rodillas el cuello de un tal George Floyd durante casi nueve 
minutos, hasta matarlo).

Pero regresemos a España y analicemos primero el artículo 14 del Título I y, a su 
luz, el artículo 56.3 del Título II, ambos de la Constitución de 1978.

“Título I de la Constitución.

De los derechos y deberes fundamentales”

Capítulo Segundo.

Artículo 14.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.”

Ante tan precisa definición de la igualdad ante la ley, nos 
preguntamos y respondemos lo siguiente:

¿Es “español” Felipe VI, y lo era y sigue siendo Juan 
Carlos I?

Sí.

La filósofa Judith Butler, escribía hace poco que “hogar” es una 
noción controvertida que idealiza lo familiar, y que el concepto 
subyacente, “refugio”,  interpretado como un espacio de bienve-
nida y protección, puede también ser un lugar inseguro.

La realidad siempre estará necesitada de compartir miradas, decía 
John Berger, por ello, quienes atienden la indefensión deberán 
hacer un esfuerzo por comprender que una casa, en el sentido 
tradicional, no ha funcionado para muchas personas. Las crisis 

no se comportan de manera democrática y por muy bueno que sea el diseño de 
argumentos que hacen más amable el discurso de la vulnerabilidad, habrá que 
analizar la caridad general de la limosna con cierta prudencia, pues pudiera ace-
char el peligro, ese que no se oye y confunde, de una vuelta de aquellos antiguos 
tiempos que ofrecían orden y estabilidad frente a las movilizaciones no violentas 
que clamaron por detener la explotación entorno a la injusticia.

Ya nos hemos dado cuenta que el mundo se conecta estrechamente a través de 
gérmenes, pero además, esta pandemia va a volver a evidenciar que las nece-
sidades están cada vez más asociadas a grandes minoríasy que no es correcto 
acusar a los individuos de los itinerarios y sucesos que se escapan a los procesos 
de normalización social, pues ahora estamos más cerca de entender las causas 
que generan esas biografías de la pobreza. En un tiempo marcado por el dinero, 
puede que seamos testigos directos de vidas que se considerarán prescindibles, 
del abandono de poblaciones juzgadas como no productivas.

La geología nos propone observar lo que hay  pero, sobre todo, tenemos la ur-
gencia de reflexionar seriamente en las conexiones, entre todas las relaciones de 
lo que existe, porque es fundamental ver más allá de lo que miramos. En nuestra 
sociedad, por ejemplo, todo lo que no se expresa en precio deja de formar parte 
del campo de conocimiento económico. El trabajo doméstico o del cuidado, sigue 
teniendo poco valor. Pasa igual con la fotosíntesis o la polinización: al no tener 
aparente coste,  cuando escasea por culpa de la contaminación, no tienen forma 
de medirla. La aportación invisible es una forma cruel de ocultar la verdad. Aquí 
se sigue contabilizando, y a menudo especulando, con las desgracias como una 
forma de riqueza: un rio contaminado interesa porque hay que invertir para de-
purarlo, las catástrofes mejoran el Producto Interior Bruto porque hay que gastar 
para reparar lo dañado…. La mayor paradoja son las guerras.

Las lágrimas de los frágiles son un faro que alumbra los caminos en la noche. 
La ética de la ayuda sigue reconociendo y apostando por las nuevas formas de 
comunidad, más allá de la familiar. La desigualdad no es un proceso naturaly 
esta tranquilidad silenciosaque nos amenaza es una ironía dolorosa. Decía Emil 
Cioran que a quien lo ha perdido todo, sólo le queda practicar la absurda agonía 
de que ya no hay nada que perder.

Domingo Sanz

article sencer:

José Megías

Fi de polític de segona línia

No pot ser que la classe política es dediqui a legislar a curt ter-
mini. Els socialistes volen canviar les lleis del PP i els del PP 
volen canviar les lleis dels socialistes, això fa que al país no 
existeixi una estabilitat. Estem en una desescalada econòmica, 
els sindicats, empresaris i polític han de posar-se d’acord per a 
afrontar els nous reptes que plantegen en la vida social i econò-
mica del nostre país. Amb aquesta crisi del covid 19, s’està 
demostrant la poca capacitat que tenen tots els estaments que 

mouen l’economia del país. S’han quedat sense idees per a resoldre els problemes. 
El més greu d’aquesta nova situació és que en aquest nou procés, dominessin els 
discursos polítics. Possiblement aquest nou sistema de fer política degenerés en 
més demagògia i manipulació. Segurament les decisions estaran dominades pels 
tecnòcrates, que amb els seus coneixements i experiències determinessin el futur 
dels governs. Ha acabat el polític de segona línia sense coneixements en les àrees 
que representen, triats per carisma o proximitat al partit que pertanyen. No s’ha de 
permetre que governin persones que no estan preparades. Aquest és el problema 
més gran que tenim al nostre país.

Francesc Reina Peral, pedagogo 
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Els grups municipals 
de Sant Adrià ja 
treballen units per la 
dinamització de la 
ciutat en la Taula de 
Recuperació 

Redacció

Sant Adrià.-
L’A juntament  de 

Sant Adrià de Besòs 
ha donat un gran pas 
en pro del benestar de 
la seva ciutadania i la 
reactivació econòmica 
de la ciutat: unir-se da-
vant les adversitats de la 
COVID-19. És per això 
que ha format la Taula de 
Recuperació, l’òrgan de 
consens integrat per les i 
els portaveus dels grups 
municipals, a més de per 
l’alcalde, Joan Callau, 
i el regidor d’Hisenda, 
Pere Rivero.

Amb la protecció a 
les persones i el man-
teniment i foment de 
l’ocupació i del teixit 
econòmic com a grans 
prioritats, l’Ajuntament ha 
ajustat el seu pressupost 

municipal per adaptar-se 
a les noves necessitats 
i prioritats marcades en 
la Taula de Recuperació. 
La formen els grups mu-
nicipals PSC, ERC, C’s, 
Sant Adrià a Comú, mo-
vem Sant Adrià a Comú 
i MES.

Es plantegen accions 
de diversa temàtica, en-
focades a l’educació, el 
comerç, la res-tauració, 
l’ocupació, el sector so-
cial i els avantatges en 
el pagament de tributs, 
entre moltes altres. Per 
exemple, l’ajornament 
dels lloguers socials dels 
habitatges mu-nicipals 
està entre elles. A l’igual 
que l’ampliació de l’espai 
de terrasses de bars, 
la rebaixa en la taxa 
d’ocupació de la via pú-
blica o les campanyes de 
suport al comerç local.

E n  p a r a u l e s  d e 
l’alcalde, Joan Callau, 
“vist que la crisi sani-
tària per la COVID-19 
està derivant en una crisi 
econòmica, social i ocu-
pacional d’imprevisibles 
conseqüències-cies, des 
de l’Ajuntament apos-
tem per la coherència. 
A la Taula de Recupera-
ció es plantegen accions 
consensuades per tots 
els grups i es demostra 
que la unió dels seus 
representants polítics fa 
possible una ràpida recu-
peració de Sant Adrià.”

Amb l’objectiu de donar suport a la ciutadania de Sant Adrià que pateix 
les difi-cultats derivades de la COVID-19, cada dijous, els portaveus dels 

grups tracten i acorden mesures per ajudar a les seves veïnes i veïns, 
així com accions enfocades al manteniment de l’activitat econòmica i al 

foment de l’ocupació.

Redacció

Sant Adrià.-
El Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya 
(TSJC) ha condemnat la 
«inactivitat» del Consorci 
del Barri de La Mina per 
la seva negativa a exe-
cutar el Pla Especial de 
Reordenació i Millora del 
Barri de La Mina (PERM) 
que inclou entre les seves 
mesures previstes el el 
projecte d’enderroc i rea-
llotjament de les famílies 
que habiten el degradat 
edifici Venus.

El TSJC considera que 
el Consorci del barri de La 
Mina ha vulnerat els drets 
del veïnatge de l’edifici 
Venus, situat al barri de 
La Mina de Sant Adrià del 
Besòs on, segons recull 
un contundent informe 
del Síndic de Greuges, les 
condicions de vida són 
«inhumanes». A criteri 
de l’Alt Tribunal català, 
el Consorci ha incorregut 
en una patent inactivitat, 

consistent en una omissió 
de qualsevol activitat en 
relació a l’expropiació de 
l’edifici Venus, i en defi-
nitiva, no ha executat les 
mesures aprovades l’any 
2002 en el denominat Pla 
Especial de Reordenació 
i Millora del Barri de La 
Mina (PERM) que preveia 
un seguit d’intervencions 
urbanístiques per tal de 
procedir a la regeneració 
de la zona i actuar de 
forma integral en l’àmbit 
educatiu, cívic i de segu-
retat contra l’exclusió i la 
marginalitat que encara 
estigmatitzen el barri.

Una de les principals 
mesures acordades en 
el context del PERM era 
l’expropiació dels habi-
tatges de l’edifici VENUS 
i el reallotjament de les 
famílies que hi vivien, 
considerant que la reubi-
cació de les famílies es-
devindria un element clau 
en el desmantellament 
d’una de les principals 
bosses de precarietat so-

cial que encara perviuen 
a l’àrea metropolitana 
de Barcelona. El projec-
te d’expropiació va ser 
definitivament aprovat 
l’any 2009, però la ne-
gativa del Consorci a 
atendre les al·legacions 
presentades pels veïns de 
l’edifici Venus en relació 
a la taxació realitzada del 
valor dels seus habitatges 
i la impossibilitat de fer 
front als pagaments que 
se’ls exigia per accedir 
als pisos construïts per 
acollir-los va provocar la 
paralització administrati-
va d’un enderroc que els 
impulsors dels projecte 
van assenyalar com a 
imprescindible per assolir 
l’objectiu d’acabar amb la 
degradació de la zona.

EL TSJC obliga 
a reactivar 
l’enderrocament de 
l’Edifici Venus al barri 
de la Mina
L’alt tribunal ha condemnat la «inactivitat» del Consorci del Barri de La 
Mina per la seva negativa a executar el Pla Especial de Reordenació i 

Millora del Barri de La Mina (PERM).

ARXIU

JP
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L ‘AMB intensifica la 
neteja i desinfecció 
del mobiliari i dels 
equipaments de les 
platges metropolitanes

Redacció

Sant Adrià.-
Des del 8 de juny i 

coincidint amb la fase 
2 de la desescalada a la 
metròpolis de Barcelona, 
l’AMB intensifica la neteja 
i desinfecció del mobiliari 
i dels equipaments de les 
platges metropolitanes, 
entre elles les de Sant 
Adrià, amb l’objectiu de 
garantir la màxima se-
guretat i higiene per als 
usuaris que vagin a la 
platja. Es desinfectaran 
papereres, contenidors, 
plataformes i pals de du-
txes, bancs i cadires de 
vigilància.

Aquestes tasques es 
faran dues vegades al 
dia: una de nocturna per 
garantir la neteja i des-
infecció a primera hora 
quan arribin les primeres 
persones a la platja i una 
altra de diürna de refo-
rç, que es farà amb un 
tancament puntual dels 
accessos per minimitzar 
les molèsties als usuaris.

Una altra acció de ne-

teja que l’AMB potenciarà 
és el garbellament diari. 
En anteriors temporades 
de bany i en condicions 
normals, aquesta tasca 
es feia, sobretot, en els 
primers 25 metres des 
de la línia de la costa, 
que era la zona habitual 
de màxima ocupació. 
Enguany, amb la previsió 
d’una ocupació superior 
per l’obligació del dis-
tanciament de 2 metres, 
l’AMB netejarà la màxima 
superfície de la sorra de 
la platja amb màquines 
garbelladores que filtren 
la sorra, recullen els re-
sidus i alhora remouen la 
primera capa que està en 
contacte amb la pell de 
les persones. D’aquesta 
manera, s’oxigena la so-
rra i es millora l’efecte de 
desinfecció natural grà-
cies a la radiació solar

Cal destacar que les 
actuacions a les platges 
que tenen sistemes du-
nars i es troben en zones 
protegides es faran amb 
la màxima cura per evitar 
cap tipus d’afectació a la 

biodiversitat.
Aquest dispositiu es-

pecial de neteja després 
de la COVID-19 suposa 
un increment del 30 % 
dels recursos respecte a la 
temporada alta normal, en-
tre personal i vehicles 4x4 
amb hidronetejadores.

A banda d’aquest 
increment de neteja i 
desinfecció, l’AMB també 
està fent gradualment un 
seguit d’actuacions que 
implicaran una minimit-
zació dels riscos i un ús 
de les platges amb més 
seguretat.

* A m p l i a c i ó  d e l 
nombre d’analít iques 
de sorra de les platges: 
s’incrementen un 20 % 
els punts de mostreig. 
Aquest control higiènic 
de la sorra es fa cada 
dues setmanes durant la 
temporada alta.

*Adequació de les 
dutxes perquè siguin d’ús 
individual (només funcio-
narà un ruixador per pal).

* R e o r d e n a c i ó 
d’equipaments per facili-
tar la distància social.

Aquestes actuacions es porten a terme coordinadament amb els 
ajuntaments metropolitans del litoral i s’adapten a les particularitats 

de cada platja.
AMBL’Ajuntament engega 

la campanya ‘Seguim 
al teu costat’ per 
donar suport al 
comerç de proximitat

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament vol fo-

mentar el consum a les 
botigues del municipi 
després de la crisi pro-
vocada per la COVID-19 
ja que ha estat un dels 
sectors més castigats 
per aquest període de 
confinament.

La campanya co-
mença avui dijous coin-

cidint amb l’entrada a la 
tercera fase del pla de 
desescalada decidit pel 
govern espanyol.

Des de la torna-
da, el petit comerç de 
proximitat ha de complir 
amb estrictes mesures 
de seguretat i limitació 
d’aforaments. En aquest 
marc, l’Ajuntament vol 
donar suport a les acti-
vitats comercials de Sant 
Adrià de Besòs i ha posat 

en marxa la campanya de 
comunicació ‘Seguim al 
teu costat” per eviden-
ciar que el comerç de 
proximitat torna a estar 
present amb productes 
de qualitat i amb el ma-
teix servei personalitzat 
de sempre.

Durant vàries set-
manes es potenciarà la 
presència de la campanya 
a internet i a les xarxes 
socials municipals.  

El 15 de juny va tornar a funcionar normalment el servei de la deixalleria de Sant Adrià de Besòs. 
La instal·lació, tancada fins ara als particulars a causa de la Covid-19, obre amb l’horari habitual 
d’estiu: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. i els dissabtes de 9 a 14 hores.
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Els Serveis Socials 
atenen 3.338 persones 
durant l’estat d’alarma

Redacció

SAnt Adrià.-
Els Serveis Socials 

de Sant Adrià han con-
tinuat donant suport 
als col·lectius més vul-
nerables durant l’estat 
d’alarma decretat arran 
de la Covid-19. L’equip 
de professionals ha tre-
ballat intensament tant 
telemàtica com presen-
cialment amb l’objectiu 
de cobrir les necessitats 
bàsiques i acompanyar en 
la cura de persones grans, 
amb dependència i en risc 
d’exclusió.

Del 16 de març al 29 
de maig s’han atès tant 
les consultes com les 
peticions de tramitació 
de recursos i serveis de 
3.338 persones (1848 
dones i 1490 homes). El 
número d’intervencions 
ha estat de 2.327 i la 
mitjana diària de trucades 
rebudes, 120.

Serveis d’Atenció 
Domiciliària (SAD)

S’han fet 540 tru-
cades de seguiment del 
servei de Teleassistència 
(TAD) per conèixer de 
primera mà l’estat de les 
persones més vulnera-
bles.  El servei d’àpats a 
domicili s’ha incremen-
tat amb 44 noves altes 
(94 a l’inici de l’estat 
d’alarma i 138 a data 29 
de maig ). Dels 44 casos 
nous, 19 han estat de 7 

dies setmanals, ja que 
eren persones que havien 
d’estar confinades i  no 
tenien suport familiar. 
Des del 16 de març fins 
al final de l’estat d’alarma 
no hi haurà copagament 
d’àpats a domicili. A més 
a més, s’ha continuat 
oferint el servei de neteja,  
s’ha donat suport psicolò-
gic, s’han fet compres de 
productes farmacèutics, 
neteja i aliments per a 
persones que ho neces-
sitaven i s’ha reforçat el 
seguiment diari als apar-
taments tutelats.

Ajudes per 
alimentació

Serveis Socials ha 
multiplicat esforços per 
tal de fer front a les neces-
sitats derivades de la crisi 
econòmica de la Covid-19,  
tant amb recursos propis 
com amb la col·laboració 
d’altres administracions, 
entitats i empreses.

Ajuts econòmics mu-
nicipals. Aquest ajuts que 
normalment cobreixen 
un ventall de necessitats 
com habitatge, alimenta-
ció, activitats d’estiu per 
als infants, etc, s’han des-
tinat aquests dos mesos 
íntegrament a alimentació 
bàsica. Els Serveis socials 
ha donat 230 ajudes 
(56.480 euros).

Programa d’Aliments 
Solidaris. Aquest progra-
ma ha beneficiat a 321 
famílies (1.046 perso-

nes). El número d’altes 
d’usuaris durant aquest 
estat d’alarma ha estat 
de 121 famílies.

L’establiment El Pul-
pero ha col·laborat amb 
l’Ajuntament oferint a la 
ciutadania 1.328 menús 
que han cobert les ne-
cessitats de 64 persones 
confinades per la Covid 
i sense xarxa familiar. El 
Pulpero ha donat suport 
a la població més des-
favorida amb l’ elabora-
ció, sense ànim de lucre, 
d’una mitjana de 25/30 
àpats diaris.

Alimentació infantil. 
S’ha garantit l’alimentació 
dels infants vulnerables a 
través de diferents eines. 
S’han lliurat 955 targetes 
moneder del departament 
d’Educació de la Generali-
tat a tots els nens i nenes 
amb beca menjador (4 
euros al dia per cada dia 
lectiu);  115 targetes CO  
per als infants dels Cen-
tres Oberts del territori 
(2 euros  al dia per cada 
dia lectiu) i 34 targetes 
de la Fundació Probitas 
als infants sense beques 
menjador (4 euros al dia 
per cada dia lectiu). A 
més a més, les entitats 
que formen part de la 
Xarxa proinfància del 
territori ha repartir 144 
xecs proinfància (l’import 
de cada xec és de 100 a 
300 euros) de la Fundació 
La Caixa, destinats a nens 
i nenes de 0 a 6 anys.

PIXABAY

Les multes a la Zona 
de Baixes Emissions 
començaran el 15 de 
setembre

Redacció

Sant Adrià.-
L’AMB, els 5 ajunta-

ments que integren la ZBE 
Rondes BCN (Barcelona, 
Cornellà de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, 
l’Hospitalet de Llobregat 
i Sant Adrià de Besòs) i 
la Generalitat de Cata-
lunya han presentat el 
nou calendari i full de 
ruta per reactivar i seguir 
desplegant la zona de 
baixes emissions de les 
Rondes de Barcelona (ZBE 
Rondes BCN). Aquesta 
va quedar en stand by 
amb l’entrada en vigor de 
l’estat d’alarma i la crisi 
sanitària de la COVID19. 
L’objectiu és evitar tornar 
als alts nivells de contami-
nació d’abans de la crisi 
sanitària i intentar prevenir 
així malalties associades a 
la mala qualitat de l’aire.

A l’inici de l’estat 
d’alarma, l’AMB i els ajun-
taments metropolitans 
van decidir que la ZBE 
Rondes BCN continués 
vigent, fins a nou avís, 
com en els primers tres 
mesos del 2020: activa 

de dilluns a divendres 
laborables de 7 a 20 h, 
però sense multes. La 
mesura es va prendre de 
manera consensuada per 
no afectar la mobilitat de 
les persones en la situació 
excepcional actual.

El règim sancionador 
de la ZBE Rondes BCN, 
previst per a l’1 d’abril 
i ajornat a causa de la 
COVID-19, entrarà en 
vigor per a motos i cotxes 
als quals no els correspon 
distintiu ambiental de la 
DGT el 15 de setembre 
d’aquest any 2020.

Per als autònoms amb 
rendes baixes, s’amplia el 
llindar econòmic a partir 
del qual es poden acollir a 
la moratòria si tenen cotxe 
o moto. Aquesta exemp-
ció durarà fins a l’abril de 
2021, atenent les conse-
qüències socioeconòmi-
ques derivades de la crisi 
de la COVID-19.

Per a les furgonetes, 
camions i autocars als 
quals no els correspon eti-
queta ambiental, s’amplia 
la moratòria: les furgone-
tes tindran 3 mesos més, 
fins a l’abril del 2021; els 

camions 6 mesos més, 
fins al juliol de 2021, i els 
autobusos i autocars 12 
mesos més, fins a l’1 de 
gener de 2022.

Segons l’informe so-
bre els aprenentatges 
en qualitat de l’aire du-
rant l’emergència per 
la COVID-19, elaborat 
per un grup d’experts 
(AMB, ASPB, ASPCAT, 
Ajuntament de Barcelo-
na, IDAEA-CSIC, ISGlo-
bal, UPC) amb l’objectiu 
d’avaluar l’impacte am-
biental i en la salut de 
la ZBE Rondes BCN, les 
estacions de la xarxa 
de vigilància de qualitat 
de l’aire de la ciutat han 
mesurat durant el període 
de confinament mínims 
històrics dels nivells de 
contaminació. 

Respecte al mes an-
terior a la declaració de 
l’estat d’alarma, la mitja-
na de NO2 ha disminuït 
un 55 %, la de carboni 
negre un 63 % i la de les 
PM10 un 39 %, atès que 
la contribució a la conta-
minació del trànsit és més 
gran en el cas de l’NO2 i 
el carboni negre.

El règim sancionador havia de começar l’1 d’abril però es va posposar 
per la Covid-19.
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Els Centres Oberts de Sant Adrià rebran 
una ajuda de 208.030 euros

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs i la Ge-
neralitat donaran suport 
econòmic, un any més, 
a les tres entitats de la 
ciutat que gestionen Cen-
tres Oberts. Un total de 
208.030 euros que es 
destinaran al finançament 
de l’Associació Juvenil 
Barnabitas, a les activi-
tats realitzades al Centre 
Obert Preju-Unión i el 
Centre Obert 1 y 2 de 
Mayo del barri de la Mina 
de l’associació Salesians 
Sant Jordi, i al Centre 
Obert d’Aldees Infantils 
SOS Sant Adrià.

La xifra total és la 
suma de les aportacions 
de la Generalitat de Cata-
lunya i de l’Ajuntament, 
per tal que aquests tres 
espais puguin continuar 
la seva tasca. Tots tres 
arrosseguen una llarga 
trajectòria programant 
activitats adreçades a 
la formació global dels 
infants i amb especial 
atenció envers aquells que 
pertanyen a col·lectius 
menys afavorits.

Els Centres Oberts 
són serveis fora de l’horari 
d’escolarització obliga-
tòria. Van dirigits a infants 
i adolescents. Tenen com 
a finalitat donar suport, 
estimular i potenciar la 

socialització, l’adquisició 
d’aprenentatges bàsics i 
d’esbarjo, així com com-
pensar deficiències socio-
educatives.

Mitjançant aques-
t a  c o l · l a b o r a c i ó , 
l’Ajuntament pretén donar 
continuïtat a una impor-
tant tasca d’interès social, 
atenent a infants amb risc 
d’exclusió amb diversos 
programes educatius, que 
es realitzen en el temps 
lliure d’aquests.

Un suport que permetrà a les entitats que els gestionen seguir desenvolupant els seus programes adreçats als infants mitjançant el contracte-
programa subscrit entre l’Ajuntament de Sant Adrià i la Generalitat.

La Guàrdia Urbana 
de Badalona deté 
un individu per 
presumptes delictes 
d’abusos sexuals a dos 
menors de 5 i 7 anys i 
violència de gènere

Redacció

Badalona.-
La Guàrdia Urbana 

de Badalona ha detingut 
aquest dimecres a la ma-
tinada al barri de la Salut 
un individu per presumptes 
delictes d’abusos sexuals 
a dos menors de 5 i 7 
anys i violència de gène-
re. Els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Badalona 
ja estan atenent a la dona 
víctima del maltractament 
i treballant per protegir els 

dos infants.
Davant d’aquests 

fets, l’alcalde Xavier Gar-
cia Albiol ha traslladat 
la seva felicitació al cos 
de la Guàrdia Urbana de 
Badalona i ha declarat 
que “aquesta notícia és 
molt positiva perquè indi-
vidus menyspreables com 
aquest no poden estar al 
carrer convivint amb la 
resta de persones. Espero 
que amb aquesta detenció 
aquest personatge passi 
una temporada a la presó 

i que quan surti automàti-
cament sigui expulsat al 
seu país d’origen. Amb 
el bon treball de la Guàr-
dia Urbana seguirem en 
aquesta direcció perquè 
a Badalona puguem viure 
cada dia molt millor”.

BARNABITAS
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Accelerar el 
desenvolupament del 
Pla urbanístic de les 
Tres Xemeneies

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
i el 3r tinent d’alcaldia 
i regidor de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat 
de l’Ajuntament de Ba-
dalona, Daniel Gracia, 
han mantingut a l’edifici 
el Viver una reunió amb 
el secretari general del 
Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Cata-
lunya, Ferran Falcó, i el 
secretari de l’Agenda 
Urbana i Territori de la 
Generalitat, Agustí Serra, 
per a tractar, entre altres 
qüestions, d’accelerar 
el desenvolupament del 
Pla de Desenvolupament 
Urbanístic (PDU) de les 
Tres Xemeneies.

L a  S e c r e t a r i a 
d’Hàbitat Urbà i Territori 
de la Generalitat està 
redactant aquest PDU 
amb la col·laboració i 

la implicació dels ajun-
taments de Sant Adrià 
de Besòs i de Badalona 
i d’entitats com Consor-
ci del Besòs per tal de 
remodelar aquest tram 
del litoral, on fins fa poc 
s’ubicaven indústries i 
empreses de producció 
energètica.

L’alcalde ha assenya-
lat que “aquest projecte 
ha estat massa temps 
aturat i deixat en un ca-
laix i Badalona necessita 
dinamisme i visió estratè-
gica, especialment zones 
com el barri de la Mora 
i el conjunt de la façana 
Marítima”.

Durant els pròxims 
dies es farà una sessió de 
treball dels representants 
de la Generalitat, oberta 
als representants de tots 
els grups municipals, amb 
la voluntat que es pugui 
portar al Ple del mes de 
juliol l’aprovació de la 
memòria del projecte.

L’alcalde de Bada-

lona també ha plantejat 
que cal avançar amb la 
Generalitat de Catalunya 
en trobar fórmules per 
avançar “en l’eliminació 
de la principal fractura fí-
sica i social que tenim a la 
ciutat és l’autopista C-31 
al seu pas per la ciutat”. 
Per sentir-nos orgullosos 
com a ciutat, ha afegit 
Xavier Garcia Albiol, “hem 
d’aconseguir trencar la 
barrera de l’autopista i 
tenir una façana litoral de 
primera”.

E l  s e c r e t a r i  d e 
l’Agenda Urbana i Te-
rritori de la Generalitat, 
Agustí Serra, ha remarcat 
que la proposta de Pla Di-
rector de la Generalitat, 
que està feta després 
d’un procés participatiu, 
està encara oberta a no-
ves aportacions com ara 
les relacionades amb el 
futur dels usos públics de 
l’edifici de les antigues 
turbines i de les tres xe-
meneies.

El Pla preveu l’ordenació de 32 hectàrees en el litoral entre la via 
del ferrocarril i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs en 

Sant Adrià fins al barri de la Mora de Badalona.

COMUNICACIÓ CAIXA

Esteve Serrano, 
reelegit Primer 
secretari de la 
federació socialista del 
Barcelonès Nord

Redacció

Sant Adrià-
Els i les socialistes 

del Barcelonès Nord han 
reelegit al regidor co-
lomenc Esteve Serrano 
com a Primer secretari 
de la Federació. Al 7è 
Congrés s’han renovat 
diferents òrgans directius 
així com els consellers i 
conselleres nacionals de 
la comarca.

Aque s t  c ong r é s 
s’havia convocat pel pas-
sat 14 de març però es va 

cancel·lar per la pandèmia 
de la COVID19. La sessió 
s’ha celebrat de manera 
telemàtica i han participat 
més d’un centenar de 
delegats i delegades de 
les agrupacions del PSC 
de Badalona, Santa Co-
loma de Gramenet, Sant 
Adrià de Besòs, Montgat 
i Tiana.

El Congrés s’ha iniciat 
amb la salutació i record a 
les víctimes del coronavi-
rus per part del Secretari 
d’organització, Rubén 
Guijarro. A continuació 

s’ha constituït la mesa 
del Congrés, presidida per 
l’alcalde de Sant Adrià, 
Joan Callau. A conti-
nuació s’han presentat i 
votat les candidatures a 
la Comissió de Control 
Financer, que presidirà la 
colomenca Estrella Sa-
nabria; la Presidència del 
Consell de Federació, per 
Joan Callau; els 18 repre-
sentants del Barcelonès 
Nord al Consell Nacional 
del PSC; i l’executiva de 
Federació, integrada per 
28 homes i dones.
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Badalona reobre les 
àrees de joc i parcs 
infantils de la ciutat 

Redacció

Badalona-
El passat 18 de juny 

les àrees de joc i parcs in-
fantils de Badalona es van 
tornar a obrir al públic. Un 
cop decretada l’entrada en 
la fase 3 del desconfina-
ment a tota Catalunya que 
permet flexibilitzar alguns 

dels protocols sanitaris, 
l’Ajuntament ha començat 
a desprecintar, netejar i 
desinfectar totes les zones 
d’esbarjo de la ciutat que 
estaven inoperatives des 
que es va decretar l’estat 
d’alarma per tal que els 
infants puguin utilitzar-les 
seguint les mesures de 
seguretat necessàries. 

Xavier Garcia Albiol 
ha explicat que “l’objectiu 
del Govern municipal és 
que tota la ciutadania de 
Badalona pugui gaudir de 
nou d’aquests espais tan 
aviat com sigui possible i 
puguem així retornar a la 
normalitat seguint sempre 
els protocols i les mesures 
sanitàries necessàries”.

COMUNICACIÓ BDN

Es publiquen els guanyadors dels Premis 
literaris Ciutat de Badalona 2020

Redacció

Badalona.-
La  p o e ta  Ma r i a 

Montserrat Butxaca Mar-
tínez ha estat la guanya-
dora del 20è Premi Be-
túlia de Poesia-Memorial 
Carme Guash amb la seva 
obra “Amfibia”, Adrià 
Aguacil Portillo, amb la 
seva obra “Botiga de 
vides”, del 22è Premi Ciu-
tat de Badalona de Narra-
tiva Juvenil i Jesus Giron 
Araque, del 13è Premi de 
Teatre Breu Andreu Sol-
sona amb “Ma cherie”. 
Així ho han decidit els ju-
rats dels Premis Literaris 
Ciutat de Badalona 2020 
que han hagut d’escollir 

entre un total de 161 
obres presentades. L’acte 
de lliurament dels premis 
està previst fer-lo durant 
la tardor.

Els Premis literaris 
Ciutat de Badalona con-
sisteixen en la publicació 
de les obres guanyadores 
a càrrec de l’Editorial 
Viena Edicions (narrativa 
i poesia), Ànima Llibres 
(narrativa juvenil) i Pont 
del Petroli (teatre), més 
una dotació en metàl·lic 
de 4.000 euros per al 
premi de narrativa, 3 
000 euros per al premi 
de poesia, 3.000 euros 
per al premi de narrativa 
juvenil i 2.000 euros per 
al premi de teatre.

Aquest any s’han pre-
sentat un total de 161 
obres. D’aquestes, 71 op-
taven al premi de poesia, 
54 al de narrativa, 14 al 
de narrativa juvenil i 22 
obres al premi de teatre.

En el proper enllaç tro-
bareu tota la informació 
dels autors guanyadors 
dels premis literaris Ciutat 
de Badalona 2020.

Maria Montserrat Butxaca, Adrià Aguacil i Jesus Giron han guanyat les categories de poesia, narrativa juvenil i teatre breu, respectivament.          
El premi de narrativa ha estat declarat desert.
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Ampliació de l’oferta 
dels casals d’estiu 
amb suport econòmic 
i tallers amb monitors 
per a les entitats

Redacció

Badalona-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
ha presentat l’oferta dels 
casals d’estiu per als in-
fants “més ambiciós que 
s’ha portat a terme mai a 
la ciutat”. L’Ajuntament 
ha destinat 40.000 euros 
a donar suport econòmic 
a les iniciatives que or-
ganitzin aquest estiu les 
entitats de la ciutat, ofe-
reix una oferta de tallers 
amb el suport de les àrees 
de Cultura, Joventut, 
Esports i Educació i ha 
ampliat fins a 11 l’oferta 
de patis oberts del pro-
grama “Obrim el pati al 
barri. Espai per al lleure 
ciutadà”, davant dels 8 
de l’any passat.

L’alcalde ha explicat 
que el Govern municipal 
volia “fer un salt qualitatiu 
molt important en ajudar 
les famílies, especialment 
aquelles que més mala-
ment ho estan passant, 

per afrontar aquest es-
tiu”. Per aquest motiu, ha 
afegit, “passarem d’oferir 
un casal esportiu per a 
200 nens i nenes a posar-
nos al costat de totes les 
entitats de la ciutat”.

E l  p r ime r  t i nen t 
d’alcalde i regidor de 
l’Àmbit d’Hisenda i Ser-
veis a les Persones, Juan 
Fernández, ha destacat 
que “l’anterior govern 
va suspendre el casal 
esportiu” i que la pro-
posta per aquest estiu 
“està treballada amb 
la Taula de la Infància i 
l’Adolescència, amb les 
entitats i les AMPA per-
què es puguin acollir a 
aquesta oferta el màxim 
nombre de nens i nenes”. 
En aquest sentit, ha afe-
git Juan Fernández, el 
suport de l’Ajuntament 
s’estén també al mes 
d’agost.

La regidora delegada 
de l’Àrea de Cultura, Edu-
cació i Joventut, Amanda 
Feria, ha avançat que els 

11 patis oberts del pro-
grama “Obrim el pati al 
barri. Espai per al lleure 
ciutadà” comptaran amb 
un mínim de dos monitors 
per a control d’accés i 
dinamització d’aquests 
espais, amb un màxim de 
30 infants per pati. Així 
mateix, ha remarcat que 
hi ha prioritat en donar 
suport als casals per als 
infants amb necessitats 
especials. La regidora 
també ha assegurat que 
no es cobraran taxes a 
les entitats que utilitzin 
instal·lacions municipals 
per a la realització dels 
casals d’estiu.

D’altra banda, per ga-
rantir les condicions sa-
nitàries que es requereix 
aquest estiu, es lliurarà 
material sanitari, els ser-
veis de Salut i de Protec-
ció Civil de l’Ajuntament 
prestaran assessorament 
a les entitats sobre les 
mesures sanitàries i es 
reforçaran els serveis de 
neteja i de desinfecció.

S’amplia de 8 a 11 els patis oberts del programa “Obrim el pati al 
barri. Espai per al lleure ciutadà” i es reforcen els serveis de neteja i 

desinfecció.

COMUNICACIÓ BDN

La temporada de 
platges de Badalona 
comença amb més 
mitjans per a la neteja 
de la sorra i de l’aigua 
i més vigilància

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ha posat en marxa 
el dispositiu humà i tècnic 
per a permetre que mi-
lers de persones puguin 
fer ús de les platges de 
la ciutat i es compleixin 
les recomanacions i les 
distàncies sanitàries per 
evitar el contagi de la 
Covid-19.

Entre les novetats 
d’aquesta temporada de 
bany que acabarà diu-
menge 13 de setembre, 
destaquen l’augment dels 
mitjans personals i mate-
rials destinats a la neteja 
de la sorra i de l’aigua; 
l’entrada en servei d’una 
segona embarcació per 
a la recollida de sòlids 
flotants i la incorporació 
d’agents cívics que vet-
llaran pel compliment de 
les mesures sanitàries i 
ajudaran en el control de 
l’aforament.

El servei de salva-

ment i socorrisme fun-
cionarà de 10 a 19 hores 
i s’adaptarà a les mesures 
sanitàries necessàries a 
causa de la Covid-19. 
Aquest any s’avançarà 
a les 8 hores (fins ara es 
feia a les 10 hores) la his-
sada de la bandera que in-
forma de l’estat de l’aigua 
preveient que aquest any 
l’afluència a les platges 
s’anticiparà aprofitant les 
hores de menys afluència 
de públic.

El dispositiu de vigi-
lància a la platja per part 
de la Guàrdia Urbana fun-
cionarà de 7 a 21 hores, 
amb 16 agents: 2 cotxes 
patrulla, una parella de 
la unitat ciclista i, com 
a novetat d’aquest any, 
2 agents amb segway 
(un vehicle de transport 
lleuger, giroscòpic, elèc-
tric, a dues rodes, auto-
balancejat i controlat per 
ordinador) amb torns de 
8 agents al matí i 8 més 
de tarda, de dilluns a 
diumenge.

La temporada arrenca 
també amb 18 agents 
cívics que realitzaran tas-
ques informatives i vetlla-
ran perquè es compleixin 
les mesures de seguretat 
establertes a causa de la 
Covid-19 i de l’aforament 
en cada tram de platja. 
Es preveu que durant 
les pròximes setmanes 
s’incorporin 18 agents 
més, sumant un total de 
36 agents cívics.

L’Ajuntament dispo-
sarà de dues embarca-
cions tipus pelicà (una 
més que l’any passat) 
per fer les tasques de 
recollida de sòlids flotants 
al mar, durant 7 hores 
diàries (dues hores més 
que l’estiu del 2019).

La Guàrdia Urbana incorpora 2 vehicles segway per actuar amb més 
rapidesa i efectivitat.

COMUNICACIÓ BDN
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MÉS DE 50 ANYS AL VOSTRE SERVEI
Cafeteria - Venda de Café - Pastisseria Artesanal

Avda. Catalunya nº 24 - Sant Adrià de 
Besòs - Tel. 93 462 28 33

Badalona En Comú 
Podem aconsegueix 
amb ERC la retirada 
de la figura 
remunerada de 
Portaveu adjunt/a

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
ha anunciat que les obres 
d’arranjament de les ram-
pes mecàniques del carrer 
de Cuba del barri de Sant 
Crist de Can Cabanyes, 
que fa dos anys que no 
funcionen, podran co-
mençar la segona quin-
zena del mes de juliol, un 
cop els tècnics municipals 

ja tenen a punt la seva 
licitació per un import de 
61.000 euros.

Les dues rampes me-
càniques del carrer de 
Cuba, amb una llargària 
total de 49 metres, es 
van instal·lar l’any 2014 
per facilitar la mobilitat 
de la ciutadania ajudant 
a salvar un desnivell molt 
pronunciat del 19 per 
cent. Les rampes han 
patit nombroses incidèn-
cies mecàniques que han 

provocat la seva aturada 
durant llargs períodes de 
temps, perjudicant serio-
sament la mobilitat del 
veïnat per aquest carrer.

L’alcalde va assenyalar 
durant una visita a la zona 
que “era inadmissible que 
els veïns i veïnes portessin 
més de 800 dies esperant 
una obres de reparació i per 
això una de les prioritats 
d’aquest govern era desblo-
quejar aquesta situació, tal 
com hem fet”.

COMUNICACIÓ BDN

Les obres de reparació 
de les rampes 
mecàniques del carrer 
de Cuba començaran 
la segona quinzena 
del mes de juliol

COMUNICACIÓ BDN

Redacció

Badalona-
Badalona En Comú 

Podem ha expressat des 
de l’inici el seu rebuig a 
la creació de la figura de 
“portaveu adjunt/a”, així 
com la proposta d’augment 
de les dietes de regidors/
es de govern. Per aquest 
motiu, Badalona En Comú 
Podem conjuntament amb 
ERC Badalona han presen-
tat aquest matí in voce 
una proposta d’esmena 
per eliminar aquesta nova 
figura que suposa la de-
dicació exclusiva d’un/a 
tercer/a regidor/a per grup 
municipal, sense funcions 
definides, suposant un 
cost anual de 57.260,80 
euros.

Davant la situació de 
crisi social i política per la 
COVID-19, la inexistència 
d’aquesta figura al ROM 
municipal, i la falta de 
sentit polític i de funcions 
d’aquesta nova figura, 
Badalona En Comú Po-
dem considera que és una 
proposta obscena que, 
en cas de tirar endavant, 
qüestionava la credibilitat 
dels grups municipals de 
la oposició, així com les 
dietes a regidors/es de 
govern beneficiava de 
manera immoral el PP.  En 
aquest sentit, celebren 
que avui al Ple Municipal 
del Cartipàs tots els grups 
polítics hagin recolzat 
l’esmena i s’hagi retirat la 
proposta del punt 4. Per 
aquest motiu, la proposta 

final ha estat retornar a 
l’acord aprovat un any 
abans, a l’inici del mandat 
2019-2023, sense dietes 
al govern i sense un sou 
extra a la oposició.

Segons la presidenta 
del grup municipal Ba-
dalona En Comú Podem, 
Aïda Llauradó, “Aquesta 
proposta era inacceptable, 
suposant un increment del 
cost salarial polític enmig 
d’una crisi econòmica i so-
cial. La retirada d’aquesta 
figura, més la retirada de 
l’augment de dietes del 
govern, dignifiquen el 
resultat d’aquest cartipàs 
municipal. Contràriament, 
hauria suposat un descrè-
dit de la política badaloni-
na davant la ciutadania”.

Gràcies a una esmena conjunta, Badalona En Comú Podem i ERC han 
aconseguit retirar aquesta figura que implicava la dedicació exclusiva 

d’un tercer regidor amb 57.260,80 euros de sou anual per grup 
municipal.
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Les guinguetes de les 
platges de Badalona 
obriran el 20 de juny

Redacció

Badalona-
Les vuit guinguetes 

que ja han començat 
a insta l · lar -se a les 
platges de Badalona 
entraran en funciona-
ment el dissabte 20 de 
juny. Els representants 
d’aquests establiments i 
l’Ajuntament han arribat 
a un acord que facilita 
la seva instal·lació a les 
platges de la ciutat i que 
consisteix en que podran 

ampliar la durada de la 
concessió inicial fins a 
un màxim d’un 15% i, a 
més, durant aquest estiu 
també podran ampliar el 
seu espai un 50% per 
respectar les mesures 
de seguretat recoma-
nades per les autoritats 
sanitàries.

“Aquest govern, al 
contrari que l’anterior que 
va decidir i comunicar als 
concessionaris que no 
podrien obrir, ha treballat 
perquè les guinguetes pu-

guin tornar aquest estiu a 
Badalona. Estem molt sa-
tisfets que aquest servei 
tan valorat per la ciutada-
nia torni a les platges”, 
ha assenyalat l’alcalde 
de Badalona. “La posada 
en marxa de les terrasses 
i de la restauració, i ara 
l’obertura de les guingue-
tes, formen part d’aquest 
impuls imprescindible 
per ajudar les empreses i 
salvaguardar els llocs de 
feina”, ha conclòs Xavier 
Garcia Albiol.

COMUNICACIÓ BDN

Desmantellat un 
assentament il·legal al 
barri de Montigalà de 
Badalona

Redacció

Badalona.-
Un operatiu conjunt 

de la Guàrdia Urbana 
de Badalona i la Policia 
Nacional ha procedit al 
desallotjament d’un as-
sentament il·legal al barri 
de Montigalà de la ciutat 
que generava problemes 
de convivència i segure-
tat al veïnat.

Després de fer se-
guiment durant diversos 

dies es van identificar 
diferents persones, una 
de les quals té nombrosos 
antecedents per furts i 
una petició de detenció 
judicial. Agents de la 
Policia Nacional l’han 
posada a disposició judi-
cial i es troba detinguda. 
Una segona persona té 
una proposta d’expulsió 
i ha quedat en llibertat 
pendent de la resolució 
definitiva del seu cas.

L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
ha destacat que “treba-
llem intensament amb 
tots els cossos policials 
per evitar que campa-
ments com aquest, que 
generen problemes de 
salubritat i convivència 
amb els veïns, s’instal·lin 
a la via pública”. “La 
nostra prioritat és que els 
veïns estiguin tranquils a 
casa seva i també quan 
passegin pel seu barri”, 
ha conclòs l’alcalde.

COMUNICACIÓ BDN

Ajuntament i concessionaris han arribat a un acord per obrir els 
establiments i per compensar les dificultats provocades per la Covid-19.

L’operació conjunta de Policia Nacional i Guàrdia Urbana de Badalona 
ha acabat amb una persona detinguda.
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La Guàrdia Urbana 
de Badalona i la 
Guàrdia Civil comissen 
la partida més gran 
de mercaderies 
falsificades d’aquest 
any a Catalunya per 
valor de més d’1,3 
milions d’euros

Redacció

Badalona.-
Un operatiu conjunt 

de la Guàrdia Urbana de 
Badalona i la Guàrdia Civil 
va intervenir a les 21.30 
hores del dimarts 13.390 
corretges de bossa de la 
marca Bimba i Lola, pre-
sumptament falsificades, 
en un magatzem logístic 
situat al carrer Indústria 
de Badalona. La merca-
deria intervinguda està 
valorada en 1.339.000 
euros i tenia per objecte 
la seva distribució per 
diferents establiments 
per a la seva venda. Es 
tracta de la intervenció 
més gran de gènere frau-
dulent a Catalunya des de 
principi d’any.

Agents de la Patru-
lla Fiscal i de Fronteres 

(PAFIF) de la Guàrdia 
Civil de Premià de Mar 
i de la Guàrdia Urbana 
de Badalona, en el marc 
d’una recerca dirigida a 
la detecció de delictes 
contra la propietat in-
dustrial, van realitzar a 
últimes hores de la tarda 
d’ahir una inspecció en 
un local comercial de 
transport i logística del 
carrer Indústria, davant la 
possibilitat que en el ma-
teix s’hagués emmagat-
zemat material falsificat. 
En el procés d’inspecció 
es van confirmar les sos-
pites dels agents i es va 
procedir a la confiscació 
d’aquesta important par-
tida de material falsifi-
cat. Fruit de l’operatiu, 
s’investiga una ciutadana 
de 46 anys i veïna de To-
rrejón de la Calzada com 

a presumpta autora d’un 
delicte contra la propietat 
industrial.

L’alcalde de Bada-
lona, Xavier Garcia Al-
biol, ha valorat molt po-
sitivament l’operatiu i ha 
destacat que “gràcies al 
treball conjunt dels dife-
rents cossos de seguretat 
hem aconseguit comissar 
la quantitat més gran de 
material falsificat des de 
principi d’any en Cata-
lunya i que s’investigui 
als responsables”. Garcia 
Albiol ha assegurat que 
a Badalona “aquells que 
intentin saltar-se les nor-
mes ens tindran a sobre, 
ja que aquesta és la ma-
nera de què, entre tots, 
puguem revertir la situa-
ció d’inseguretat que es 
viu actualment en alguns 
barris de la ciutat”.

COMUNICACIÓ BDN

La platja del Cristall-
Barca Maria de 
Badalona obté el 
reconeixement de 
Bandera Blava

Redacció

Badalona.-
U n  a n y  m é s 

l’Associació d’Educació 
Ambiental i del Consu-
midor i la Fundació per 
a l’Educació Ambiental 
(ADEAC-FEE) ha atorgat a 
l’Ajuntament de Badalona 
el reconeixement Bande-
ra Blava, a la platja del 
Cristall-Barca Maria.

El distintiu Bande-
ra Blava és un guardó 
d’abast mundial que re-
coneix, des del 1985, 
que una platja compleix 
amb criteris de legalitat, 
accessibilitat, sanitat, 
neteja i seguretat, així 
com que disposa de la 
informació i de la gestió 
ambiental adequada.

Per a l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, aconseguir una 
bandera blava “és una 

dada decebedora, ja que 
en cinc anys hem perdut 
dues banderes blaves. Tre-
ballarem intensament per-
què l’any que ve Badalona 
torni a tenir les banderes 
blaves que mereix”.

En t re  e l s  requ i -
sits per poder optar a 
aquest distintiu destaca 
l’obligatorietat de dispo-
sar d’informació actua-
litzada de la qualitat de 
l’aigua de bany, realitzar 
activitats relacionades 
amb la informació i edu-
cació ambiental, garantir 
la neteja i la recollida se-
lectiva de residus, donar 
un servei professional de 
salvament i socorrisme i 
que la platja estigui adap-
tada per a persones amb 
diversitat funcional, entre 
d’altres.

L’Escola de Natura 
Angeleta Ferrer, ubicada 
a la masia de Can Mi-

ravitges, i l’Escola del 
Mar repeteixen novament 
guardó com a Centre Blau 
com a equipament obert 
al públic on es realitzen 
tasques pedagògiques 
per a escoles i activitats 
de difusió ambiental a la 
ciutadania en general.

El port de Badalona 
obté novament el 

distintiu de Bandera 
Blava

Per la seva banda, un 
any més, Marina Badalo-
na, que optava al distintiu 
de Bandera Blava, també 
ha aconseguit aquesta 
qualificació que s’atorga 
als ports que compleixen 
uns estàndards de bones 
pràctiques ambientals, 
informació ambiental, le-
galitat i bon manteniment 
de les instal·lacions i 
qüestions de seguretat.

L’entrada quedarà reduïda a un terç de l’aforament, no es faran 
activitats pública ni visites guiades i es restringirà el servei de 

consulta de l’Arxiu Històric i de l’Arxiu d’Imatges.

COMUNICACIÓ BDN
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El Museu presenta 
l’exposició Badalona 
desconeguda que 
testimonia gràficament 
els canvis de la ciutat 
des de finals del segle 
XIX fins a finals del XX

Redacció

Badalona.-
Des del passat 16 de 

juny i fins al 6 de setem-
bre, el Museu de Badalo-
na presenta l’exposició 
Badalona desconeguda. 
Es tracta d’un conjunt de 
fotografies fetes entre 
l’últim quart del segle XIX 
i l’últim quart del XX, és a 
dir, imatges de cent anys 
d’intensos canvis per a 
Badalona, una vila que 
en aquest període es va 
transformar en ciutat i va 
créixer de forma gairebé 
ininterrompuda.

Aquesta transforma-
ció queda molt ben testi-
moniada per les imatges 
d’aquesta exposició, on 

els visitants al Museu po-
dran veure com la ciutat 
va anar ocupant el lloc 
dels camps i la vida urba-
na va anar desplaçant els 
hàbits rurals.

Gairebé totes les 
fotografies de la mos-
tra es poden veure a la 
publicació La Badalona 
desapareguda, edita-
da per Efadós amb la 
col·laboració del Museu. 
En l’exposició, però, es 
presenten organitza-
des d’una altra manera. 
Així, a banda dels apar-
tats dedicats a edificis 
singulars, carrers i vis-
tes panoràmiques, hi ha 
tres fils temàtics més: 
els rituals, el lleure i el 
treball.

Totes les fotogra-
fies formen part de les 
col·leccions de l’Arxiu 
d’Imatges del Museu i 
són només una petita part 
de les fotos que conserva 
el Museu i que permeten 
documentar la ciutat i la 
seva gent a través del 
temps. Aquesta exposició 
és la primera d’una sèrie 
que es farà durant els 
mesos vinents.

Horari de l’exposició 
Badalona desconeguda:

L’entrada és lliure 
(des del 16 de juny fins 
al 6 de setembre)

• De dimarts a diven-
dres de 10 a 14 hores i de 
17 a 20 hores.

• Diumenges i festius 
de 10 a 14 hores.

«Del mur al llenç», una 
proposta original d’art 
urbà virtual

Redacció

Sant Adrià.-
Arriba la mostra-con-

curs virtual «Del mur al 
llenç», una exposició en 
la qual participen 110 
artistes urbans de l’àrea 
metropolitana de Barcelo-
na on es poden trobar tre-
balls fets amb llenç, fusta, 
paper, digitals, etc, amb 
estils i formes d’entendre 
l’art molt diferents.

Aquesta proposta, que 
es pot visitar fins al 25 de 
juliol, vol donar visibilitat 
a l’art urbá, un dels grans 
corrents artístics de l’art 
contemporani que aposta 
per revitalitzar l’espais pú-

blic, millorar la convivència 
i actuar com una eina de 
transformació social.

«Del mur al llenç» és 
una de les mostres d’art 
urbà virtual amb més par-
ticipació d’artistes. Pel que 
fa a la vessant del concurs, 
s’atorgaran diferents pre-
mis, escollits per un jurat 
especialitzat i també per 
votació popular.

Alguns dels artistes 
de l’exposició van parti-
cipar en el El bosc de les 
columnes, una interven-
ció que va transformar 
en una galeria d’art urbà 
l’espai situat sota la C-31 
a Sant Adrià Besòs, un 
projecte únic al món per 

la seva dimensió.
L ’A juntament  de 

Sant Adrià col·labora amb 
aquesta mostra promogu-
da pel Centre Cívic Barce-
loneta, Digerible i Hop.

La mostra es pot visi-
tar virtualment a: http://
paf.re/g/21505. A més 
hi ha tota una programa-
ció relacionada amb la 
mostra amb la següent 
programació:

CLARA TRUCCO

ZOSEN I MINA HAMADA

“Granada Tropical”.

“Guardar fuesta al moll (Nocturn per acordió. Joan Salvat Papasseit)”.

Les fotografies que integren la mostra formen part de les 
col·leccions de l’Arxiu d’Imatges del Museu i es poden veure des de 

demà fins al 6 de setembre.
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Telèfons 
d’interès 

SANT ADRIÀ
-Ajuntament- 93.381.20.04
-Policia Local- 93.381.55.55
-Protecció Civil- 93.462.27.00 / 
93.462.22.11
-Comissaria de la Policia Nacional- 
93.381.50.11
-Mossos d’Esquadra- 088 (per a les tres 
ciutats)
-Creu Roja- 93.381.00.80
-Correus- 93.381.21.31
-CAP local- 93.462.26.61
-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA
-Ajuntament- 93.462.40.40
-Policia Local- 93.386.00.50
-Comissaria de la Policia Nacional- 
93.466.38.45
-Creu Roja- 93.386.20.24 / 93.446.21.87
-Correus- 93.386.69.99
-Bombers- 93.391.82.82
-Bombers.Urg.- 93.391.80.80 
-Hospital Esperit Sant- 93.386.02.02 
 (Urgències- 93.386.30.00)
-Ambulàncies- 93.468.20.00   
-Companyia de l’Aigua- 93.386.59.99
-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA
-Ajuntament- 93.483.26.00
-Policia Local-  93.483.29.01
-Comissaria de la Policia Nacional- 93.387.04.47
-Protecció Civil -93.483.28.86
-Bombers- 93.388.00.80
-Correus- 93.384.34.52 / 93.399.62.12
-Hospital Municipal - 93.464.83.00
-Hospital Can Ruti-93.465.12.00
-Ambulàncies- 93.384.56.12
-Estació Renfe- 93.389.30.75
-Taxis- 93.225.00.00/     
-Gas Badalona S.A. 93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32
-Averies Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Aigues de Barcelona
 900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tugsal- 93.395.31.11
-Grup de Famílies de Jugadors 
compulsius (GAM-ANON)- 
645.343.336

Serveis
Ho

rò
sc

op
 A

st
ro

lò
gi

c

Dimecres 1
Av. La Catalana, 125

Dijous 2
Av Fernández Márquez, 73-75

Divendres 3
Via Trajana, 20 local 3-6

Dissabte 4
Miquel Servet, 7-9

Diumenge 5
García Lorca, 1

Dilluns 6
Mar, 18

Dimarts 7
Pi i Gibert, 66
Dimecres 8

Gran Via CC, 26
 Dijous 9

Av. Catalunya, 92-94
Divendres 10

Platja, 82
Dissabte 11

Andreu Vidal, 2
Diumenge 12 

Av. La Catalana, 125
Dilluns 13

Av Fernández Márquez, 73-75
Dimarts 14

Via Trajana, 20 local 3-6
Dimecres 15

Miquel Servet, 7-9
Dijous 16

García Lorca, 1
Divendres 17

Mar, 18
Dissabte 18
Pi i Gibert, 66
 Diumenge 19
Gran Via CC, 26

Dilluns 20
Av. Catalunya, 92-94

Dimarts 21
Platja, 82

 Dimecres 22
Andreu Vidal, 2

Dijous 23
Av. La Catalana, 125

Divendres 24
Av Fernández Márquez, 73-75

Dissabte 25 
Via Trajana, 20 local 3-6

Diumenge 26
Miquel Servet, 7-9

Dilluns 27
García Lorca, 1

Dimarts 28 
Mar, 18

Dimecres 29
Pi i Gibert, 66

Dijous 30
Gran Via CC, 26
Divendres 31

Av. Catalunya, 92-94

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
Aquests dies hauràs de fer front a moltes obligacions, i 
això farà que no facis el cas que deus a la teva família. 
Recorda que els deus una visita. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
Saps que t’aniria molt bé sortir i relacionar-te amb 
gent? Necessites gaudir de l’aire lliure, la naturalesa 
i les persones del teu entorn proper; recarregaràs piles. 

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Per què no ets capaç de valorar tot el que tens en la teva 
vida? És molt més del que poden imaginar uns altres, i 
els diners no ho és tot. 

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
Les tafaneries sobre la teva vida seran una constant en el 
teu entorn, i aconseguiran fer que et sentis malament. No 
li donis aquesta satisfacció a aquestes persones. 

AQUARI (21 gener-19 febrer)
No tens problemes econòmics importants, però no oblidis 
que necessites estalviar per evitar problemes imprevists 
dins d’un temps. 
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
Portes bastant temps estalviant diners del teu dia a dia, 
així que aquest mes podràs donar-te un capritx que et fa 
molta il·lusió. Gaudeix el moment que estàs vivint.

ARIES  (21 març-20 abril)
Estàs molt il·lusionat davant la perspectiva d’un futur 
viatge de negocis, tant que comences ja a preparar-ho. 
Gaudeix de cada moment organitzant vols i hotel.

TAURE  (21 abril-20 maig)
T’apropes a dies de canvis importants en la teva vida, 
originats per una persona propera a tu. Fins i tot la gent 
que més et vol s’estranyarà.      

BESSONS  (21 maig-21 juny)
No et confiïs massa en temes de salut aquest mes. 
Necessites cuidar-te més, si no vols tenir un refredat 
que et deixi en el llit.   

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Mes en el qual l’organització econòmica va a ser 
primordial si no vols acabar amb tots els teus estalvis. 
Cura amb el que compres per no malbaratar.

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
Tens davant teu un mes en el qual hauràs d’aprendre la 
necessitat de prioritzar les coses que formen part de la 
teva vida. És hora que decideixis què és important.

VERGE (24 agost-2 setembre)
Aquest mes hauries de proposar-te millorar la teva 
alimentació. Si sopes menys i desdejunes de manera 
equilibrada, et sentiràs millor durant el dia. 




