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Juan Carlos Ramos, 
inhabilitado 9 años

Més de Saita 
Diving

Sant Adrià.-El Club 
de Buceig Saita Diving 
continua amb la seva 
labor social i mediam-
biental, amb la neteja 
de fons marí i cursos 
per persones en risc 
d’exclusió. Pàg.9.

S a n t  A d r i à . - 
L’exsenador Joan Co-
morera Estarellas ha 
estat confirmat com a 
coordinador general de 
Sant Adrià en Comú. Ja 
havia guanyat les elec-
cions prèvies. Pàg.8.

Comorera, nou 
coordinador

Sant Adrià.- 
L’Ajuntament de Sant 

Adrià ha convocat una 
línia d’ajuts per a donar 
suport a les empreses de 
menys de 50 treballadors 

i els autònoms que con-
tinuen actius després del 
confinament. Les empre-
ses, persones autònomes 
i entitats interessades en 
demanar la subvenció 
hauran de formalitzar 

la sol·licitud de mane-
ra telemàtica a través 
de la seu electrònica de 
l’Ajuntament. La data 
límit per presentar-la és 
el proper 4 de desembre 
de 2020. Pàg. 6. 

Ajut autònoms

Redacció

Sant Adrià.-
9 años de inhabilita-

ción en los que no podrá 
ejercer cargo público. 
Esta es la condena que 
ha impuesto la sección 
sexta de la Audiencia 
de Barcelona para Juan 
Carlos Ramos, concejal 
socialista del Ayunta-
miento de Sant Adrià de 

Besòs por sus tratos con 
un patriarca del barrio 
de La Mina, el conocido 
como Tío Cristina. La 
condena contempla los 
cargos de prevaricación y 
de cooperador necesario 
en la trama.  

9 años de inhabilita-
ción en los que no podrá 
ejercer cargo público. 
Esta es la condena que 
ha impuesto la sección 

sexta de la Audiencia 
de Barcelona para Juan 
Carlos Ramos, concejal 
socialista del Ayunta-
miento de Sant Adrià de 
Besòs por sus tratos con 
un patriarca del barrio 
de La Mina, el conocido 
como Tío Cristina. La 
condena contempla los 
cargos de prevaricación y 
de cooperador necesario 
en la trama.Pàg. 4.

Nou carril bici 
als Passadors

Sant Adrià.-L’Ajun-
tament i l’AMB han 
signat un conveni 
de col·laboració per 
al finançament de 
l’execució d’un carril 
bici a l’antiga carretera 
dels Passadors. Pàg.5.

JP

MS
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Opinió

Calma

més articles:

“Se llama calma y me costó muchas tormentas conseguirla”, Dalai Lama

La locura más desenfrenada es la tendencia a la normalidad cuan-
do no parece existir paz en el interior de nadie si sus vidas han 
tenido un final desolado. La seguridad es una cosa impúdica, 
indecorosa, un vacío atravesado que nos sobra. Es una página 
más de las heridas. Al fin y al cabo la vida consiste en ir surcando 
retazos de melancolía. La pena es que, muchas veces, esta vida 
quiere otra.

A veces Dios nos concede un destino oscuro, no necesariamente 
cruel, que nos va metiendo más y más en nuestras soledades. Si Dios jugara 
limpio, tendríamos el argumento necesario para  acceder a cierto sosiego. Una 
tregua, así se llama la primera novela de Benedetti (él acaba de cumplir 100 años 
igual que Delibes), eso es lo que necesitamos, una tregua.

Cuando alguien se nos va nos quedamos sin una quinta parte de lo que somos. 
Sin aliento, sin tema. Quedar vencido es una deformación grosera de uno mismo, 
una parodia, el derrumbe de la vida, frígida  y total.  Una fórmula de desdicha 
violenta, grave, demoledora.

Morirse viene de adentro, llega con la verdadera respiración del dolor, es un 
abismo sencillo donde lo que importa es la ausencia. Pero no todo el mundo se 
va con la misma remisión, hay quien simplemente deserta, desaparece detrás 

de un oscuro telón de abatimiento sin necesidad de prórrogas, para no alargar 
agonías, en un último gesto de manos entrelazadas.

También hay quien perece prisionero en el propio pasado: <si Dios hubiera estado 
aquí esto no hubiera ocurrido>, piensan; en el lodazal que es la vida, un hueco 
por el que pudo brotar la esperanza.  Precipitados al destino, viven la pérdida no 
como un dolor sino como una catástrofe, como un derrumbe, un caos de pasos 
tropezados, aunque no haya amor -el amor acostumbra a ser un destello instan-
táneo-  sólo cariño fraternal, camaradería amistosa, muchas relaciones conviven 
así. Esos que creen en Dios pero saben que Dios ha dejado de creer en ellos, 
aprendieron a tenerle  miedo.

Pero hay asuntos que nos esperan en las noches. A menudo se extravía gente 
que nos roba la calma, que nos dejan en un estado de ofuscación desgajando 
dudas que se nos caen al suelo junto a la risa y la nada. Huellas de cansancio 
donde las emociones se hacen agua y se escapan por los ojos.

Dicen que nos volverá el sosiego, el aplomo, la serenidad. Desde 
la rebeldía a la resignación, al cansado, aturdido, fastidiado, 
aburrido último respiro de tiempo. Hay algo de mágico en las 
despedidas, pedacitos de momentos pasados que completan 
un puzle triste con vocación de alegría, acompañado de un 
desamparo conmovedor y un adecuado colofón.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Responsabilidad social

Al cierre de esta edición, el riesgo de rebrote de Covid-19 en Sant Adrià de Besòs es de 810,17, lo que se considera muy alto. En los últimos 
días de octubre se habían confirmado por PCR 145 casos positivos, 250 los últimos 14 días. El índice de reproducción de la pandemia era 
de 1.24, un indicativo de que la epidemia crece, ya que es superior a 1. Son datos para no estar nada tranquilos. ¿Quién tiene la culpa de 
que no hayamos sido capaces de frenar la segunda ola como sí han sido capaces en países como Australia? De todos, de todos y cada 
uno de nosotros. ¿Que las autoridades, las sanitarias y las políticas, deberían haber reaccionado antes? Por supuesto. ¿Que los ciudada-

nos no estamos poniendo de nuestra parte en su gran mayoría para frenar los contagios? No podemos negarlo. Cuando nos indignamos porque nos 
cierran los bares y restaurante y no podemos ir a tomar un café, o nos imponen un toque de queda y no podemos ver a nuestros amigos, no es porque 
pensemos que la economía se va a resentir, que muchos de los bares a los que íbamos van a tener que echar el cierre, es por nuestro egoísmo. Es 
indudable que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, algunos lo están haciendo bien. No solo porque cumplen las normas para evitar 
los contagios, porque se toman en serio las recomendaciones de quedarse en casa y no salir de fin de semana para pasar el rato en la montaña o 
donde sea. No, no es porque no quieren recibir multas, es porque tienen responsabilidad social, porque piensan más allá de su propia persona, pien-
san en los demás. Al principio de esta terrible pandemia muchas personas pensaron que nos haría mejor como sociedad, que el homenaje vespertino 
a las personas que luchaban contra el virus se traduciría en una conciencia social más elevada. Pero en cuanto se abrió la veda, en cuanto acabó el 
estado de alarma y comenzó el verano de verdad, se nos olvidó todo lo que habíamos aprendido meses atrás a base de miles de muertos. Sí, nos 
relajamos, todos, la sociedad y las autoridades. Pensamos que como ya teníamos experiencia podríamos con la segunda ola que llegaría en invier-
no. Así que, todo el mundo a disfrutar del verano. Es que nos lo merecíamos, habíamos estamos confinados mucho tiempo, sin poder salir de casa. 
Necesitábamos una recompensa. Pobres de nosotros, menudo sacrificio tan gran el haber estado encerrados en casa. Así que, nada, a reunirnos las 
familias, a hacer botellón, a irnos de vacaciones, como si no hubiese un mañana. Desgraciadamente para mucha gente no ha habido un mañana. Se 
nos han olvidado los muertos. A las personas que tenemos la suerte de no contar con familiares ni amigos entre los fallecidos por la Covid19 se nos 
han olvidado las cifras que nos aterrorizaban los meses de abril y mayo. No aprendemos, y creo que nunca lo haremos. 

En nuestra ciudad tenemos nuestro pequeño terremoto particular. La inhabilitación del concejal socialista Juan Carlos Ramos traerá cola. No podrá 
ocupar un cargo público durante 9 años, pero la sentencia no es firme, por lo que, por ahora, continúa en su puesto ante la indignación de los partidos 
de la oposición. Algunos de ellos ya han mostrado su desacuerdo y piden que dimite o que le cese el alcalde, Joan Callau. Así se lo dejaron claro en 
el último pleno. Por ahora, ni uno ni otro han movido ficha.   
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La DGT y (LaTeoría de la araña)

¿Se están aliando Sánchez 
y Casado contra los jueces 
independientes?

Traduzca “jueces independientes” por imprevisibles. En política, 
como en casi todo, el miedo a un peligro no previsto une más 
que cualquier otra cosa a los adversarios, aunque lo sean de 
toda la vida. 

¿Recuerda usted el abrazo histórico de Sánchez e Iglesias a los 
dos días de las últimas elecciones generales? Pocas veces se 
ha visto a dos políticos manifestar con tanta claridad el mismo 
susto por lo que podrían haber sido las consecuencias de las 

muchas idioteces que, uno contra otro, se regalaron tras las urnas del 28A y que 
en las del 10N les llevaron a perder 14 escaños de los18 de ventaja que habían 
conseguido sobre el trío de Colón, además de “lograr” que Vox alcanzara los 
necesarios para presentar mociones de censura cuyas consecuencias nunca 
acaban en una votación.  

Casi un año después, el mismo Sánchez, pero esta vez con Casado, solo se 
abrazarían en público para ahogarse juntos durante el hundimiento del Titanic 
en el que conviven, pero tampoco es exagerado afirmar que cualquier testigo de 
la actualidad habría acusado de temerario a quien, “antes de”, hubiera osado 
mezclar el lío que se traen ambos dos a cuenta de la renovación del CGPJ con 
la moción de censura defendida por Abascal.

En cambio, “después de”, a todo el mundo le ha parecido normal que Sánchez 
paralizara solemnemente esa reforma como reconocimiento a un Casado que, al 
margen del discurso, se limitó a posicionar sus escaños contra una derrota que 
ni sería “heroica” ni tampoco él podría liderar.

Hasta tal punto se alegraron los influyentes del periodismo no ultraderechista que 
incluso se olvidaron de que tres días antes Sánchez ya había dejado caer que 
pararía esa iniciativa si Casado negociaba los nombres, “animado” el presidente, 
quizás, por los ecos desconfiados que llegaban desde Europa.

Y tampoco he leído destacar que Sánchez no pretendía reformar nada, sino ejercer 
presión para recomponer los contubernios del bipartidismo de toda la vida. Tan 
inamovibles como nuestra Constitución, por supuesto.

Abunda en nuestra duda sobre el relato dominante la Europa que nos despierta 
hoy, 25 de octubre, tres días “después de”, con la noticia de que “PP y Cs frenan 
junto al PSOE un debate en la Eurocámara sobre el CGPJ”, noticia que firma 
Gabriel Sanz en Voz Populi. Que sepamos, quien estaba moviendo Roma con 
Santiago más allá de los Pirineos y contra la reforma de Sánchez se llama Pablo 
Casado. Nos lo confirma González Terol, también dirigente del PP quien, en una 
entrevista concedida igualmente a VP, desvela que “gracias a Casado la UE tiene 
al gobierno (de España) en el punto de mira”, añadiendo que, sobre la reforma 
del CGPJ, “Sánchez ha minusvalorado la capacidad política que tienen Casado 
y el PP en Europa”.

Resulta, por tanto, que una iniciativa de eurodiputados alemanes y nórdicos para 
debatir sobre la reforma del CGPJ en España, cuyo argumento era esencialmente 
coincidente con el que el PP estaba manejando también en Europa contra Sánchez, 
es bloqueada por el mismo PP dos días después del supuesto giro de Casado 
en sus relaciones con Abascal. La respuesta está en el apoyo de Puigdemont a 
esa iniciativa europarlamentaria, pero no parece probable que Casado vuelva a 
incordiar tanto por Europa.

Recapitularemos para intentar entender lo que está ocurriendo, ahora que Sánchez 
nos ha autorizado a especular sin tapujos.

Uno de los lugares comunes más compartidos nos dice que, ante la avalancha de 
asuntos de corrupción que afectan al PP y que seguirán conquistando portadas, 
los de Casado se han estado negando a la renovación del CGPJ para que los 
jueces nombrados durante el gobierno de Rajoy resistan 
el máximo tiempo posible.

Aunque Casado sepa que esos trámites pueden producir 
molestos salpicones, sabe aún mejor que ninguna ayuda 
le podría proporcionar la estrategia de “ni sí ni no sino 
todo lo contrario” con el descarado de Abascal, para quien 
“cualquier gobierno de los últimos 80 años es mejor que 
el actual”.

La DGT parece ser que que se ha propuesto eliminar la contami-
nación en Barcelona y la periferia. Para ello, ha ideado eliminar 
los coches de fabricación antes del año 2000 y ha repartido unos 
distintivos que permiten circular según la edad de fabricación y 
sus características. Esta última semana se ha llegado a unos 
máximos de contaminación. Si tenemos en cuenta que ya no 
circulan los 50000 coches contaminantes y por causa del covid 
circulan menos aviones, barcos y coches en general, deberían 

empezar a recapacitar si las prohibiciones y medidas son las adecuadas. Muchas 
veces las conclusiones no son acertadas. Esto me recuerda un debate entre 4 
investigadores. Colocaron en el centro de una mesa a una araña; le arrancaron 
una pata, llamaron a la araña y se desplazó hasta el exterior. Repitieron esta 
operación, hasta que se quedo sin patas, la araña se quedó inmóvil al quitarle 
la última pata. Y llegaron a la conclusión de que cuando se le quitan las patas 
a la araña se queda sorda. Al parecer algunos lo tienen muy claro, éste es el 
verdadero problema.

Domingo Sanz

article sencer:

Domingo Sanz

article sencer:

José Megías

Lo mejor de Europa quemando lo 
peor de España

Como el paraíso no existe, lo mejor es siempre relativo. En 
cambio, los países que han vivido el infierno de la dictadura 
ejercida durante décadas por autores de crímenes contra la 
humanidad saben que lo peor nunca termina de morir.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, con sede 
en Estrasburgo, es de lo menos relativo de Europa. Baste 
decir que no depende de la UE sino del Consejo de Europa 
y, por tanto, sus jueces están lejos de los intereses que se 

trafican en Bruselas.

En el año 2007 dos jóvenes quemaron unas fotos del anterior rey de España en 
protesta por la visita que estaba realizando a Girona y, como lo peor nunca termina 
de morir, sucedió lo normal:

1.    La Audiencia Nacional solo tardó un año en juzgarlos.

2.    Por lo de quemar la foto del rey fueron condenados a quince meses de cárcel 
o pagar una multa de 2.700 €.

3.    En cambio, el Tribunal Constitucional español, que es un trámite judicial 
obligatorio antes de recurrir a la justicia europea, “solo” se demoró siete años* en 
dictar sentencia para rechazar el recurso de amparo de los condenados.

Pero en cuanto el litigio abandonó España, y aunque lo mejor de Europa siga siendo 
relativo, el TEDH tardó dos años, y no siete, en destrozar la sentencia del TC español, 
dando la razón a los jóvenes antimonárquicos y, además, condenando a España por 
impedir el ejercicio de la libertad de expresión.

Hoy es jueves, 8 de octubre y, enarbolando aquella sentencia europea, miles de ca-
talanes se personarán ante las puertas de sus ayuntamientos y, armados de cerillas 
y mecheros, quemarán fotografías con el rostro que mejor representa lo peor de 
España**.

Reincidirán en la libertad de expresión porque mañana, viernes, es el día elegido por 
Sánchez y Felipe VI para el desagravio que se han inventado contra una Catalunya 
a la que cada día que pasa le tienen más miedo. Los catalanes que no tienen rey 
continuarán la acción del jueves montando una cadena humana de las que pasarán 
a la historia.

Ante tal demostración a favor de una república catalana e independiente, españolistas 
de todos los matices recurrirán de nuevo a la “mayoría silenciosa” y dirán que son más 
los que se han quedado en sus casas. En cambio, pondrán 
cara de póker cuando alguien les diga que son infinitamente 
más los españoles que no presumen, ni en mascarillas ni en 
balcones, de la bandera restaurada por el despreciable es-
pañol mayor asesino de españoles de la historia de España, 
porque el solo hecho de escribir su primer apellido puede 
contaminar de maldad esa condición personal tan encomiable 
como es la de la franqueza.
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Redacció

Sant Adrià.-
9 años de inhabilitación 

en los que no podrá ejercer 
cargo público. Esta es la 
condena que ha impuesto la 
sección sexta de la Audien-
cia de Barcelona para Juan 
Carlos Ramos, concejal 
socialista del Ayuntamiento 
de Sant Adrià de Besòs por 
sus tratos con un patriarca 
del barrio de La Mina, el 
conocido como Tío Cristina. 
La condena contempla los 
cargos de prevaricación y 
de cooperador necesario en 
la trama.  

Los hechos se remon-
tan al periodo entre 2012 
y 2016, cuando desde el 
Consorcio de la Mina, es 
decir, con dinero público, 
se contrataron los servicios 
de cinco empresas para 
vigilar que no se ocuparan 
422 viviendas de protec-
ción oficial. Las empresas 

estaban controladas por 
clanes gitanos que, como 
refleja la sentencia, han 
tenido “un poder de hecho 
al margen del ordenamiento 
jurídico, que ha coexistido 
con los poderes jurídicos 
legítimos de las distintas 
administraciones”. A pesar 
que las viviendas tenían que 
estar vigiladas 24 horas, 
dichas empresas pantalla 
solo destinó un único traba-
jador a realizar los trabajos, 
9 horas al día, que a veces 
no ocupaba su puesto de 
trabajo. Cuando detectaba 
un problema, no avisaba 
a los Mossos d’Esquadra, 
como dicta la ley, sino que 
avisaba al Tío Cristina, que 
lo solucionaba con sus pro-
pios métodos.

La sentencia también 
señala que Juan Carlos 
Ramos, concejal del barrio 
de la Mina y vicepresidente 
del Consorcio de La Mina, 
conocía la ilegalidad de 

dichas empresas y aún así 
“facilitó” que se mantuviera 
esta situación. Eso se des-
prende de las grabaciones 
de las conversaciones te-
lefónicas que mantuvieron 
Ramos y el Tío Cristina. 
Incluso el propio concejal 
llevaba él mismo al patriar-
ca en un sobre el dinero 
que le correspondía por la 
vigilancia.    

La condena de nueve 
años de inhabilitación por 
prevaricación es la pena 
mínima, ya que la interven-
ción de Juan Carlos Ramos 
«se limitó a tres expedientes 
de un elevado volumen de 
adjudicaciones que tanto 
antes de la entrada en vigor 
de la ley de 2014 como des-
pués se vinieron realizando 
o se pretendían realizar a 
entidades que no reunían 
los requisitos, por lo que, 
en cierto modo, pudo con-
siderar, injustificadamente, 
justificada su conducta».

Juan Carlos Ramos, 
inhabilitado 9 años 
por sus tratos con un 
patriarca de la Mina

Diversos grups de 
l’oposició demanen la 
dimissió de Ramos

Redacció

Sant Adrià.-
Poc després de fer-se 

pública la sentència de 9 
anys d’inhabilitació del re-
gidor del PSC Juan Carlos 
Ramos, alguns grups de 
l’oposició ja van mostrar 
la seva posició davant el 
fet que encara conservi 
l’acta tot esperant la sen-
tència ferma, ja que pot 
ser recorreguda al Tribu-
nal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

ERC va fer públic un 
comunicat en el que de-
manava la dimissió de 
Ramos “per salvaguardar 
la imatge de la institució, 
la qual, consideren, ja ha 
quedat prou malmesa, i 
també com a mecanisme 
perquè el regidor es pu-
gui concentrar en la seva 
defensa judicial, fora del 
focus públic”.

En el cas que Juan 
Carlos Ramos no dimi-
teixi, els republicans de-
manen que sigui l’alcalde 
adrianenc, Joan Callau, 
qui el cessi. “Sant Adrià 
ha de poder centrar-se 
en els greus problemes 
i paràlisi en gestió que 
pateix, no en procesos 
judicials”, expliquen.

“Tot i que respecten 
totalment el dret del regi-
dor a recórrer la sentència, 
procés que podria durar 
anys, a parer del partit re-
publicà la condemna d’un 
regidor per prevaricació 
administrativa hauria de 
produir reaccions per part 
de l’equip de govern per 
esvair qualsevol mena de 
dubte i tallar qualsevol 
rumor entre la ciutadania 
que ataqui l’honorabilitat 
de la institució i del propi 
regidor. “No és normal, 
que després d’una sen-
tència d’aquestes ca-
racterístiques, no hi hagi 
conseqüències i tot conti-

nuï igual”, argumenten.
Els republicans dema-

nen a l’equip de govern 
que passi comptes i ex-
pliqui en quina situació 
queda l’Ajuntament, i per 
sobre de tot, que exposi 
de manera transparent 
i clara a la ciutadania el 
futur de l’equip de govern. 
Ara que hi ha una sentèn-
cia d’un tribunal no pot 
romandre en silenci i calen 
accions contundents.

En paral·lel, també 
estan estudiant i treba-
llant en altres accions 
que volen coordinar amb 
altres grups polítics. ERC 
Sant Adrià celebrarà la 
seva assemblea mensual 
aquest divendres i serà en 
aquell òrgan on decideixin 
els següents pasos. Ara 
per ara, no descarten cap 
escenari i indiquen que 
tot dependrà de la seva 
militància, de la reacció 
de l’equip de govern i de 
la voluntat de la resta de 
grups municipals. 

Sant Adrià en Comú 
vol que s’aparti de 
les seves funcions

Davant la sentència 
del judici contra el regidor 
socialista Juan Carlos Ra-
mos, l’assemblea de Sant 
Adrià en Comú es referma 
en la seva petició realit-
zada en el ple de juny de 
2017, que entre d’altres, 
demanava la retirada de 
totes les delegacions de 
qualsevol regidor que 
estigui sent jutjat per la 
seva funció pública.

“Com no podia se 
d’una altra forma, fins ara 
hem respectat totalment la 
presumpció d’innocència, 
però creiem que, tot i que 
l’assisteix el dret de recó-
rrer la sentència, un cop el 
tribunal s’ha pronunciat, 
el regidor Ramos no pot 
tal i com planteja l’equip 

de govern “mantenir les 
seves delegacions fins 
que no hi hagi sentència 
ferma”, i més si afegim 
que la regidoria que porta, 
la de Cultura, necessita 
en aquests moments un 
plus d’implicació, degut a 
la pandèmia de la Covid-
19. Volem recordar que 
el regidor ja va renunciar 
a les seves delegacions 
com a regidor de La Mina, 
situació que en aquest 
moments i amb els gran 
reptes que ha d’afrontar 
el barri, considerem del tot 
insostenible”, afirmen.

I continuen: “Aquest 
procés de recórrer la sen-
tència pot durar anys i la 
ciutat de Sant Adrià no 
es mereix tenir un regidor 
que ha estat jutjat i sen-
tenciat per prevaricació, 
condemnant-lo a 9 anys 
d’inhabilitació per exercir 
càrrec públic o treballar 
a l’administració pública. 
Un cop haguem pogut 
estudiar en detall la sen-
tència, l’assemblea de 
SAeC es reserva el dret 
d’exercir qualsevol acció 
que consideri oportuna”.

A més, recorden que 
“actualment, a l’equip de 
govern, el regidor Juan 
Carlos Ramos no és l’únic 
que s’ha vist immers en 
un procés judicial per 
diferents imputacions, 
sempre relacionades 
amb la funció pública, i 
això creiem que minva 
la imatge del municipi, ja 
castigat per moltes altres 
problemàtiques”.

ERC i Sant Adrià en Comú s’han pronunciat sobre el cas i demanen que 
el regidor, que va renunciar a les seves competències al barri de la Mina 

però conserva la seva acta.

JMP
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Ajuntament de Sant Adrià i AMB 
finançaran una via pedalable a l’antiga 
carretera i al pont dels Passadors

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs i l’Àrea 
Metropolitana de Barce-
lona (AMB) han signat un 
conveni de col·laboració 
per al finançament de 
l’execució d’una via peda-
lable a l’antiga carretera i 
al Pont dels Passadors.

L’ AMB ha redactat ja 
el projecte de la fase 1, 
que compren l’àmbit des 
del carrer Tibidabo entre 
el carrer d’Extremadura 
i la rotonda de l’Arc, 
que tindrà un cost de 
2.499.764 euros (IVA 
inclòs). L’Ajuntament 
s’ha compromès a apor-
tar un 20% del cost 

total d’aquesta fase 1 
(499.953 euros) i l’AMB 
el 80% (1.999.811 euros). 
En aquesta primera fase, 
que abasta una àrea 
d’intervenció de 19.771 
m2, s’urbanitzarà la ram-
bla central i s’ampliaran 
les voreres laterals, des 
del c. del Ferrocarril fins al 
c. de Margarida Xirgu.

En un futur està pre-
vist desenvolupar la se-
gona i tercera fase del 
projecte: la fase 2, de la 
rotonda de l’Arc al c.de 
Ricart, i la fase 3, del c. 
de Ricart a l’av. de Joan 
XXIII. Un cop finalitzades 
totes les fases, la via 
pedalable de l’ antiga 
carretera i pont dels Pas-
sadors (d’uns 440 m de 

longitud i dos carrils de 
circulació en cada sentit)  
serà fonamental per con-
nectar el c. Guipúscoa de 
Barcelona amb el carrer 
de Pi i Maragall de Sant 
Adrià de Besòs, i conti-
nuar a través del carrer 
Alfons XIII de Badalona, 
que esdevindrà una de les 
sortides cap al Barcelonès 
nord i el Maresme. Aquest 
punt servirà per superar 
dues barreres territorials: 
la ronda Litoral i el riu 
Besòs.

MS
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Sant Adrià participa en 
un projecte europeu 
per mesurar la qualitat 
de l’aire amb sensors 
mòbils implantats en 
bicicletes

Redacció

Sant Adrià.-
El projecte europeu 

NanoSen-AQM desenvo-
lupa i investiga l’ús de 
nanosensors per millorar 
la qualitat de l’aire, una 
tecnologia de baix cost 
que proporciona resultats 
de la qualitat de l’aire 
en diferents punts del 
territori.

La prova pilot es durà 
a terme als municipis de 
Sant Cugat del Vallès, 
l’Hospitalet de Llobregat i 
Sant Adrià de Besòs. L’Àrea 
Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) s’encarregarà de 
reunir les dades obtingu-
des als tres municipis que 
hi participen.

La tecnologia per mo-
nitorar la qualitat de l’aire 
té un cost econòmic ele-
vat, i aquest fet dificulta 
sovint la possibilitat de 
disposar de dades sig-
nificatives, fiables i en 
temps real. Actualment, 
les administracions dispo-
sen de xarxes d’estacions 
de mesurament que, tot 

i que proporcionen uns 
resultats acurats del punt 
on estan situades, no 
abasten tot el territori.

El projecte NanoSen-
AQM, en el qual parti-
cipa l’AMB, es basa en 
dotar les empreses i les 
administracions de la 
zona sud d’Europa amb 
nanosensors de baix cost 
per mesurar i mostrar 
la qualitat de l’aire en 
temps real, i facilitar així 
el monitoratge de la qua-
litat de l’aire de manera 
generalitzada.

El paper de l’AMB 
en aquest projecte és 
l’obtenció, mitjançant els 
nanosensors, de dades de 
presència dels principals 
contaminants atmosfèrics 
que afecten el territori me-
tropolità (CO, NOx, NO2, 
O3, PM10 i PM2.5).

Gràcies a la mida 
molt reduïda dels sen-
sors i a la seva auto-
nomia, se n’instal·laran 
vuit en bicicletes que els 
treballadors municipals 
d’alguns ajuntaments me-
tropolitans utilitzen com 

a mitjà de transport per 
anar a la feina (desplaça-
ments in itinere). A més 
a més, també hi haurà 
els anomenats «sensors 
persona», un total de 10 
dispositius que aniran 
col·locats en dispositius 
mòbils del personal que 
realitza tasques de man-
teniment municipal.

L a  n a t u r a l e s a 
d’aquesta prova pilot 
permetrà recollir un con-
junt de dades molt més 
variat que el que s’obté 
de les estacions fixes, 
ja que els nanosensors 
estaran en moviment i 
permetran conèixer la 
qualitat de l’aire en di-
ferents emplaçaments, 
com ara espais naturals, 
agrícoles, industrials o 
zones urbanes. Aquestes 
dades s’integraran en una 
plataforma creada ex-
pressament per diverses 
universitats portugueses 
que també participen en 
aquest projecte europeu.

La prova es realit-
zarà durant la tardor del 
2020.

AMB

L’Ajuntament convoca 
una línia d’ajuts 
econòmics per a 
donar suport a les 
petites empreses 
i els autònoms 
actius després del 
confinament

Redacció

Sant Adrià.-
Com a complement 

a les habituals a ju-
des a la contractació i 
l’autoocupació, que es 
convocaran propera-
ment, l’Ajuntament de 
Sant Adrià publica ara 
una línia de subvenció 
pensada exclusivament 
per a contribuir a la conti-
nuïtat del teixit comercial 
i empresarial del municipi, 
atesa la pandèmia de la 
COVID—19 i la situació 
econòmica després del 
confinament obligat per 
l’estat d’alarma. Així, 
els destinataris són els 
autònoms i les empreses 
societàries amb menys de 
50 persones en plantilla 
que o bé haguessin de 
tancar perquè la seva acti-
vitat apareixia en el decret 
de declaració de l’estat 
d’alarma, o bé puguin de-
mostrar que van patir una 
reducció de com a mínim 
el 50% en la seva factu-
ració dels mesos de març 
i abril respecte del mateix 
període de 2019.

L’objectiu principal del 
projecte és donar suport 
econòmic als autònoms i 
petites empreses vincula-
des amb Sant Adrià.

Les empreses, perso-
nes autònomes i entitats 
interessades en demanar 
la subvenció hauran de 
formalitzar la sol·licitud 
de manera telemàtica a 
través de la seu electrò-
nica de l’Ajuntament. El 
termini de presentació de 
sol·licituds començarà el 

23 d’octubre i acabarà el 
4 de desembre de 2020, 
inclosos.

L’import de la sub-
venció i la seva forma de 
pagament variaran dels 
conceptes als quals es 
pugui acollir cada empre-
sa, en funció de les des-
peses que pugui justificar. 
L’import màxim subven-
cionable, en tot cas, és 
de 4.000 €. Si l’empresa 
o autònom sol·licita l’ajut 
per contractes laborals, el 
pagament es farà en dues 
vegades, un 60% del 
total amb la presentació 
de la sol·licitud i un 40% 
quan s’hagi presentat 
tota la documentació 
econòmica justificativa. 
Si, per contra, l’empresa 
no demana aquest con-
cepte, el pagament es 
farà d’una sola vegada, 
un cop comprovada la 
documentació que acom-
panya la sol·licitud.

Es podrà sol·licitar la 
subvenció pels següents 
conceptes:

Despeses salarials 
dels contractes laborals 
(a mitja jornada com a 
mínim) en vigor el 14 de 
setembre de 2019, i du-
rant un període màxim de 
6 mesos comptadors des 
del 22 de juny de 2020. 
Si l’empresa ha sol·licitat 
un ERTO durant l’estat 
d’alarma, el període sub-
vencionable comptarà 
des de la reincorpora-
ció del personal afectat 
per l’ERTO (després de 
l’aixecament de l’estat 
d’alarma).

Atenció a persones 

dependents a càrrec de 
l’autònom/a, inclosos 
menors, que es paguessin 
entre el 14 de març de 
2020 i la data de pre-
sentació de la sol·licitud, 
sempre que fos neces-
sària per a desenvolupar 
l’activitat econòmica.

Implantació de me-
sures de seguretat a 
l’empresa vinculades a 
la COVID-19, realitzada 
i abonada entre el 14 
de març de 2020 i la 
data de presentació de la 
sol·licitud, amb un màxim 
de 3 empreses proveïdo-
res diferents.

Subministraments de 
serveis bàsics, comunica-
cions i assegurances de 
l’àmbit professional, fins 
al 50% del seu import 
i amb un topall de 325 
euros mensuals per tots 
els conceptes, correspo-
nents als 6 mesos sencers 
anteriors a la presentació 
de la sol·licitud.

Inversió en maquinària 
i informàtica necessàries 
per a la incorporació del 
teletreball a l’empresa i 
per a realitzar la seva tran-
sició digital o ecològica, 
realitzada i abonada entre 
el 14 de març de 2020 
i la data de presentació 
de la sol·licitud, amb un 
màxim de 3 empreses 
proveïdores diferents.

La formació en l’àmbit 
professional realitzada 
i abonada entre el 14 
de març de 2020 i la 
data de presentació de 
la sol·licitud, que no hagi 
estat bonificada o subven-
cionada per altres vies.
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El consistori cedeix el 
Polidor i la Biblioteca 
de La Mina per la 
vacunació de la grip

Redacció

Sant Adrià.-
Ja ha començat a 

tot el territori català la 
campanya de vacunació 
de la grip, una campanya 
atípica marcada pel con-
text de la pandèmia de la 
Covid-19. Està previst que 
la vacunació s’allargui fins 
al 15 de desembre, uns 
quinze dies abans que la 
grip arribi al llindar epidè-
mic. La població que ho 
requereixi es podrà anar 
vacunant de manera es-
glaonada, repartida al llarg 
d’aquests dos mesos.

En l’actual context de 
Covid-19, és molt impor-
tant allunyar a la població 
de risc de possibles aglo-
meracions i garantir la 
màxima seguretat, per això 
la campanya d’enguany 

s’està desenvolupant en 
espais alternatius propers 
als centres d’atenció pri-
mària. En concret, a Sant 
Adrià, l’Ajuntament ha 
cedit el Centre Polidor al 
Cap de Doctor Barraquer i 
l’Espai Cultural Font de la 
Mina, al Cap de la Mina. 
Per vacunar-se cal trucar 
als respectius CAPs o bé 
demanar cita online al 
programador de visitar 
de l’ICS.

Aquest any, amb el 
coronavirus circulant, la 
vacunació contra la grip 
pren més rellevància que 
mai, ja que ha de perme-
tre reduir les hospitalitza-
cions i la mortalitat a les 
persones amb més risc de 
malaltia greu, i disminuir 
la càrrega assistencial so-
bre el sistema de salut. A 
més, cal tenir en compte 

que els símptomes de 
la grip i la Covid-19 són 
similars, així que evitar 
casos de grip evita haver 
de fer el diagnòstic dife-
rencial amb la Covid.

La vacuna, que s’ha 
d’administrar cada any 
perquè la seva preparació 
varia en funció dels virus 
gripals, és segura i té uns 
efectes adversos mínims.

L’Agència de Salut 
Pública de Catalunya esta-
bleix que el objectius per a 
la temporada 2020-2021 
són assolir o superar les 
cobertures de vacunació 
del 75% en persones 
grans (preferentment a 
partir dels 65 anys) i en el 
personal sanitari i sociosa-
nitari, així com superar el 
60% en dones embaras-
sades i en persones amb 
condicions de risc.

La central tèrmica de cicle combinat del 
Besòs redueix en un 32% les emissions 
d’òxids de nitrogen (Nox)

Redacció

Sant Adrià.-
Endesa ha reduït en 

un 32% les emissions 
d’òxids de nitrogen (NOx) 
en el grup 3 de la central 
tèrmica de cicle combinat 
que té ubicada al terme 
municipal de Sant Adrià 
de Besòs, l’única –de 
fet- que té a Catalunya. 
Així, amb dades registra-
des aquest estiu, es posa 
de manifest no només la 
disminució substancial 
de concentració de ga-
sos, sinó que s’està molt 
per sota del llindar que 
la mateixa administració 
estipula com a límit per-
missible.

Durant el 2019 la 

Companyia va invertir 
830.000 euros per a rea-
litzar millores en el sistema 
de combustió de la turbina 
de gas del grup 3 del cicle 
combinat. En concret, es 
van instal·lar uns nous 
segells (tancaments) als 
cremadors de la cambra 
de combustió de la turbi-
na de gas, amb l’objectiu 
de mantenir estables les 
emissions de NOx durant 
tot el seu temps de funcio-
nament entre inspeccions. 
La degradació pròpia de 
la turbina de gas provo-
cada pel funcionament 
existent fins llavors -amb 
canvis de càrrega contí-
nues i una gran quantitat 
d’arrencades-, compor-
tava entrades d’aire que 

generaven un refredament 
dels sensors de tempe-
ratura. Això feia que les 
mesures que controlaven 
la combustió fossin infe-
riors a les reals, la qual 
cosa provocava un major 
consum de combustible 
i, en conseqüència, un 
augment de les emissions 
de NOx.

Igualment, també 
s’ha instal·lat un nou 
software que realitza un 
ajustament continu i au-
tomàtic de la tempera-
tura de combustió en 
funció de les emissions 
d’òxids de nitrogen i les 
pulsacions de la màqui-
na, amb l’objectiu de no 
incrementar ni les unes ni 
les altres.

ENDESA
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Inversió de 7,4 milions 
d’euros per disminuir 
els episodis de pudors 
a l’EDAR del Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
El Consell Metropolità 

va aprovar en el ple del 
setembre, un nou projecte 
que permetrà reduir els 
episodis de pudor proce-
dent de l’estació depura-
dora d’aigües residuals 
(EDAR) del Besòs.

L’actuació, finançada 
per l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) amb 
un import de 7,4 milions 
d’euros, consisteix en la 
instal·lació d’un sistema 
avançat de desodoració 
de l’aire dins del reactor 
biològic. En aquesta part 
del tractament de les ai-
gües residuals, s’elimina 
la matèria orgànica que 
hi ha present per mitjà de 
microorganismes. Sovint 
en aquest punt s’hi origi-
na el focus d’emissions 
de gasos que provoquen 
olors desagradables en 
aquesta instal·lació.

Millora dels sistemes
Eliminar la pudor en 

infraestructures d’aquest 
tipus és complex, ja que 
les substàncies culpables 
d’aquests episodis són 
diverses, i requereixen 
tractaments diferents.

Actualment, el siste-

ma utilitzat per minimitzar 
aquestes olors no és 100 
% efectiu. Està compost 
per 80 equips que fan ser-
vir la tecnologia del carbó 
actiu per a l’adsorció 
química d’olors. Els es-
mentats equips tenen 
un bon rendiment per a 
l’eliminació de determi-
nats compostos, com ara 
el sulfur d’hidrogen i els 
mercaptans, algunes de 
les substàncies presents 
a les aigües residuals 
que fan pudor. No obs-
tant això, no són tan 
eficients eliminant, per 
exemple, els anomenats 
compostos orgànics vo-
làtils (COV).

La tecnologia que 
s’utilitzarà en el nou sis-
tema de desodoració de 
l’EDAR del Besòs té la 
capacitat de neutralitzar 
una quantitat més gran 
de substàncies. Aquest 
sistema va ser escollit 
per l’AMB després de fer 
un estudi d’alternatives, 
així com una prova pilot 
de l’alternativa escollida. 
Consisteix en un biofiltre 
d’altes prestacions que 
serveix de suport als cul-
tius bacterians que fan 
la depuració. A la prova 
pilot es va demostrar 
que aquesta tecnologia 

s’ajusta millor a les carac-
terístiques de l’aire que 
cal tractar: l’eficiència en 
l’eliminació de COV és del 
97 % de mitjana.

Episodis de pudor a 
la zona del Besòs

El nou sistema ajudarà 
a reduir aquest problema 
en una zona, la del Besòs-
Fòrum, en què també hi 
ha altres instal·lacions 
públiques, com plantes 
de tractament de resi-
dus, així com un nombre 
important d’indústries 
privades, que també són 
focus potencials de pu-
dor. En tot cas, aquestes 
no afecten la qualitat de 
l’aire i són totalment in-
nòcues, més enllà de les 
molèsties que causen a la 
població.

Amb la instal·lació 
dels nous equips de des-
odoració l’AMB espera 
una millora notable en 
el problema de pudors 
a la zona. Una vegada 
aprovada la inversió, Ai-
gües de Barcelona, Em-
presa Metropolitana del 
Cicle Integral de l’Aigua, 
s’encarregarà de licitar 
les obres, que està pre-
vist que comencin abans 
d’acabar el 2020 i que 
finalitzin el 2023.

Joan Comorera 
Estarellas, nou 
coordinador General 
de Sant Adrià en 
Comú (SAeC)

Redacció

Sant Adrià.-
E l  p a s s a t  1 7 

d’octubre l’Assemblea 
General de Sant Adrià en 
Comú (SAeC) ratificava 
a l’exsenador Joan Co-
morera Estarellas com a 
nou coordinador general 
del partit. 

L’únic partit polític 
100% adrianenc culmi-
nava així la renovació 
dels seus càrrecs de 
màxima responsabilitat, 
que havia començat a 
finals de Gener de 2020 
amb l’elecció de Nieves 
Navarro com a nova res-
ponsable de finances. 

En Joan va sortir es-
collit de forma unànime 
en les passades eleccions 
a coordinador celebrades 
per l’organització entre 
el 30 de setembre i el 2 
d’octubre. Les eleccions 
es van dur a terme en 
dues jornades de forma 
presencial i guardant to-
tes les mesures de segu-
retat epidemiològiques. 
Tot i la pluja i el Covid-
19, la participació va 
superar el 57% del cens, 
mostrant el consens i la 

confiança dels afiliats i 
simpatitzants en vers al 
nou coordinador.

Joan Comorera advo-
cat de professió, va ser 
senador per Barcelona 
la passada legislatura. 
Durant aquest període 
va treballar per l’interès 
comú de la ciutadania en 
general, les 319 pregun-
tes formulades i regis-
trades al Senat en son 
testimoni. Però també va 
portar a debatre al Senat 
temes del màxim interès 
per Sant Adrià de Besòs 
com la moció pel ces-
sament de l’abocament 
d’aigua salada calenta al 
riu aprovat per unanimitat 
al Plè municipal o pre-
guntes sobre la descon-
taminació de les nostres 
platges entre d’altres.

Després de la seva 
ratificació en Joan Como-
rera va agrair la confiança 
de l’Assemblea i va desta-
car «la gran feina feta per 
Pedro Sánchez durant tots 
aquest anys». També va 
presentar un pla de treball 
fonamentat en dues grans 
línies. L’externa amb els 
grans reptes immediats i 
dels propers anys com son 

Venus, Pla de Desenvolu-
pament Urbanístic de les 
3 xemeneies, seguretat, 
neteja, medi ambient. I la 
Interna de caràcter més 
organitzatiu que cercarà 
potenciar la participació 
activa dels afiliats i mi-
llorar els mecanismes de 
presa de decisions de 
l’Assemblea. 

En Joan assumeix 
la coordinació de Sant 
Adrià en Comú com a 
partit polític consolidat 
que representa un espai 
municipalista, progressis-
ta i assembleari. Tot això 
no hagués estat possible 
sense l’enorme feina rea-
litzada per l’anterior coor-
dinador Pedro Sánchez 
durant els últims 5 anys. 
En Pedro va saber acollir 
i modular la incorporació 
de diferents sensibilitats a 
l’Assemblea. Va liderar la 
fundació d’un partit mu-
nicipalista adrianenc e in-
dependent d’altres forma-
cions. També va ser capaç 
de fusionar dins de Sant 
Adrià en Comú espais 
dels Comuns adrianencs 
sense deixar de banda les 
corrents sobiranistes de 
l’Assemblea.

SAC
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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

L’independentisme 
adrianenc reivindica 
l’1 d’Octubre amb 
un acte unitari 
malgrat la oposició de 
l’Ajuntament a donar 
el permís

ERC SAB

Sant Adrià.-
El passat 1 d’octubre 

es va celebrar a la plaça 
de la Vila de la nostra 
ciutat un acte unitari per 
mantenir en el record els 
fets d’octubre del 2017, 
i en concret, la jorna-
da del referèndum de 
l’1 d’octubre, on milers 
d’adrianencs i adrianen-
ques van  manifestar el 
seu compromís amb la 
democràcia i la seva vo-
luntat de solucionar els 
problemes a través de 
les urnes, i no de forma 
violenta.

L’acte es va desenvo-
lupar amb les més estric-
tes mesures de seguretat, 
i amb molt poc públic 
per garantir la pulcritud 
sanitària en tot moment. 
Aquest fet no va desvir-
tuar el missatge últim de 
l’acte: 3 anys després els 
adrianencs i adrianenques 
continuen reivindicant 
poder exercir el seu dret a 
l’autodeterminació sense 

por a ser agredits o repre-
saliats per l’Estat.

Un record als 
represaliats

Cada entitat partici-
pant en l’acte va diposi-
tar en una urna de l’1O 
el nom d’un represaliat. 
D’aquesta manera, a tra-
vés d’aquest petit acte, 
es van reivindicar la per-
secució desproporciona-
da, arbitrària i ideològica 
que l’Estat espanyol està 
perpetrant.

A l’acte hi van par-
ticipar organitzacions 
de totes les ideologies, 
així van comptar amb la 
presència de les entitats 
sobiranistes: ANC i Òm-
nium Cultural, així com 
els Comitès de Defensa 
de la República (CDR) i 
Súmate. I dels partits: 
CUP, JxCat, Jovent Re-
publicà i ERC, aquests 
últims organitzadors de 
l’esdeveniment.

L’Ajuntament està 
aprofitant la pandèmia 

per evitar els actes pú-
blics i vulnerant el dret a 
manifestació i a reunió, ja 
ho va fer amb la Diada i 
ara ho ha tornat a intentar 
que un acte independen-
tista no es celebrés. Sota 
paràmetres poc clars i 
sense rebre una resposta 
signada i oficial, es van 
negar els permisos inicials 
per a celebrar l’acte.

Va haver de ser la 
Conselleria d’Interior qui 
autoritzés l’acte al no 
trobar cap element rela-
cionat amb les mesures 
de seguretat que motivés 
rebutjar els permisos.

A hores d’ara, en-
cara s’està a l’espera 
de rebre la notificació 
signada i motivada per 
part de l’Ajuntament. 
Una inseguretat jurídica 
impròpia d’una admi-
nistració que hauria de 
facilitar els tràmits per 
tal que els organitzadors 
puguessin recórrer, si ho 
estimen oportú i que se-
gurament en un altre cas 
no s’hagués produït.

ERC SAB

Saita Diving continúa 
con su labor social y 
medioambiental

SAITA DIVING

Redacció

Sant Adrià.-
El Club de Buceo Sai-

ta Diving no para su labor 
social ni en tiempos de 
pandemia. Este pasado 
fin de semana llevó a 
cabo una jornada de lim-
pieza del fondo marino 
en la zona de baños del 
Fòrum y por cuarto año 
han iniciado un nuevo 
curso de inserción so-
cial a través del buceo 
organizado por la UFEC, 
y en colaboración con 

la Federació Catalana 
d’Activitats Subaquàti-
ques (FECDAS). En este 
2020, el curso ha conta-
do con la participación de 
9 jóvenes migrantes que 
llegaron a Catalunya en 
solitario, usuarios de la 
DGAIA (Direcció General 
d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència), Medi 
Obert de Justícia Juvenil, 
Dar Chabab, Fundació 
Salut Mental y Barcelo-
na Actua. Durante esta 
semana están llevando 
a cabo, también en las 

instalaciones del Port 
Fòrum, una formación 
con la podrán obtener el 
título de monitor de tierra 
de buceo y el certificado 
federativo de árbitro de 
natación con aletas.

Con un nuevo curso de inserción social y jornadas de limpieza del fondo 
marino.
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L’apartat «Espai BSA» 
de BSA APPediatria 
digitalitza l’activitat 
grupal i comunitària 
pediàtrica de BSA

Redacció

Badalona.-
«Espai BSA» és la 

nova secció de l’aplicació 
del Servei de Pediatria de 
BSA on l’equip profes-
sional ofereix la informa-
ció de l’activitat grupal 
i comunitària pediàtrica, 
abans habitual presen-
cialment en els Centres 
d’Atenció Primària de 
l’organització. Com fer 
un massatge infantil als 
nadons, les activitats 
de psicomotricitat o la 
informació de les revi-
sions grupals del nen sa 
en són exemples. Aquest 
apartat permet garantir 
el continuu d’informació 
a les famílies davant els 
límits que ha imposat la 
COVID19 impossibilitant 
la realització d’activitats 
comunitàries als centres 

de salut.
De fet, des de l’inici 

de la pandèmia, l’aplicació 
ha facilitat informació so-
bre la COVID19, les for-
mes d’atendre als CAPs 
de l’organització, així 
com l’actualitat de les 
mesures de seguretat pre-
ses per les autoritats sa-
nitàries en cada moment, 
consolidant-se com a eina 
d’informació familiar, ja 
que permet als pares i 
mares disposar en la seva 
butxaca d’informació sa-
nitària veraç, senzilla i 
propera sobre la salut 
dels petits de la casa 
evitant desplaçaments. 
L’aplicació, disponible 
en IOS i Android, és un 
recurs més per informar, 
formar i empoderar les 
famílies amb els dubtes 
més freqüents no només 
en temps de COVID19, 

si no sobre tots aquelles 
temes que poden afectar 
la salut infantil.

Des de la seva crea-
ció, l’aplicació ha anat im-
plementant millores de la 
mà dels seus usuaris, així 
com la freqüència dels 
seus continguts, tots ells 
amb formats visuals (info-
grafies, vídeos i podcasts) 
i amb l’experiència de les 
necessitats d’atenció i 
informació que tenen els 
pares, mares i tutors avui 
en dia.

BSA

Mor Arcadi Augé, 
president de l’Ateneu 
Adrianenc

Redacció

Sant Adrià-
El pasast dissabte, 

10 d’octubre, va morir a 
l’edat de 88 anys Arcadi 
Augé i Ballvé, president 
de l’Ateneu Adrianenc 
durant més de 25 anys. El 
que durant molt de temps 
havia estat conegut per 
ser el sastre de Sant Adrià 
de Besòs es va convertir 
en persona estimada i 
respectada per tots i en 
figura clau per continuar 
fent de l’Ateneu Adria-
nenc un lloc de trobada i 
de difusió de la cultura.

Descansi en Pau.

MEMÒRIES DE L’ÀREA METROPOLITANA
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L’Ajuntament de 
Badalona recomana 
utilitzar el transport 
públic per visitar els 
cementiris de la ciutat en 
la diada de Tots Sants

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona recomana a tots 
els ciutadans que visitin 
els cementiris de la ciutat 
durant la diada de Tots 
Sants que ho facin amb 
transport públic ateses 
les circumstàncies espe-
cials actuals derivades del 
COVID-19 i a les aglome-
racions que habitualment 
es donen durant la diada 
de Tot Sants al Cementiri 
de Sant Pere i al Cemen-
tiri del Sant Crist.

Per aquest motiu 
durant aquests dies hi 
haurà un servei especial 
d’autobusos que cobrirà 
els recorreguts entre dife-
rents barris i el Cementiri 
de Sant Pere.

Recordem que durant 
la resta de l’any la línia B3 
de TUSGSAL arriba els 
diumenges i dies festius al 
Cementiri de Sant Pere.

Per a més informa-
ció: TUSGSAL trucant 
al telèfon 901 51 11 51 
o entrant a la seva pà-

gina web https://www.
tusgsal.cat

Els d ies 30 i  31 
d’octubre i 1 de novem-
bre no es podrà accedir 
amb vehicle al cementiri 
de Sant Pere, s’haurà de 
fer a peu des de la parada 
de l’autobús ubicada a 
l’avinguda de Pomar amb 
el camí dels Xiprers.

Aquest any també es 
limitarà a 1 hora la per-
manència als cementiris 
els dies 30 i 31 d’octubre 
i el diumenge 1 de nov-
embre.

L’Ajuntament recoma-
na també avançar la visita 
per tal d’evitar aglome-
racions. Els dos recintes 
obriran fins dimarts 3 de 
novembre, de 8 a 18 hores, 
i diumenge 1 de novembre, 
de 8 a 19 hores.

Per evitar l’alt risc de 
contagis durant aquestes 
dates en els dos cementi-
ris municipals es realitzarà 
un control d’aforament 
màxim de persones per 
accedir al recinte i es 
vetllarà que es mantingui 
la distància de seguretat 

interpersonal a les seves 
instal·lacions. També es 
posarà a disposició del 
públic dispensadors de 
gel hidroalcohòlic. Les 
instal·lacions es desinfec-
taran de forma habitual.

Aquest any tampoc es 
podrà menjar ni beure als 
cementiris i es recomana 
no fer servir els bancs 
que hi ha a l’interior dels 
recintes.

L’Ajuntament de Ba-
dalona recorda que totes 
les persones que vulguin 
accedir als cementiris han 
de complir les recoma-
nacions dictades per les 
autoritats sanitàries, és a 
dir, portar les mascaretes 
posades i respectar la dis-
tància de seguretat durant 
l’estança als recinte.

COMUNICACIÓ BDN

Les Joventuts 
d’Esquerra 
Republicana demanen 
la retirada d’una placa 
franquista a Sant 
Adrià de Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
El Jovent Republicà 

de Sant Adrià com a orga-
nització antifeixista i re-
publicana considera molt 
important la preservació 
de la memòria històrica, i 
encara més en una ciutat 
com la nostra que va ser 
escenari principal de la 
repressió franquista pos-
terior a la Guerra Civil, 
com testimonia el record 
del Camp de la Bota.

Per això, per salut 
democràtica, es fa del tot 
imprescindible esborrar 
tot rastre d’aquest negre 

passat en els carrers del 
municipi. Un exercici que 
ja han realitzat multitud 
de localitats a tot el país 
en els darrers anys, i que 
ara també s’ha de dur a 
terme a Sant Adrià. I és 
que en la nostra ciutat 
encara queda un vestigi 
del passat franquista en 
forma de placa del Mi-
nisterio de la Vivienda al 
carrer Mare de Déu del 
Carme, al barri de Sant 
Joan Baptista.

Pe r  acaba r  amb 
aquesta anomalia de-
mocràtica el Jovent Re-
publicà ha denunciat la 
presència d’aquesta pla-

ca, primer a les xarxes so-
cials a través d’un vídeo 
i tot seguit demanant a 
l’ajuntament que la retiri, 
per tal d’aconseguir que 
el franquisme desapare-
gui definitivament dels 
carrers de la ciutat. Ara 
la pilota és a la teulada 
del govern municipal que 
ha de satisfer la demanda 
dels joves republicans i fer 
un pas més en la preser-
vació de la memòria his-
tòrica de la nostra ciutat i 
complir amb la pròpia llei 
de memòria democràtica 
que exigeix la retirada de 
tota la simbologia feixista 
dels carrers.

JERC

Conveni amb l’Espanyol
Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià i el Reial Club De-
portiu Espanyol de Bar-
celona continuen la seva 
col·laboració per donar 
suport a col·lectius vul-
nerables de la ciutat.

El seu compromís 
s’emmarca en el conve-
ni signat pel consistori 

i el club l’any 2014 per 
al suport i promoció 
d’activitats de caràcter 
social al municipi, que 
té una vigència de 10 
anys.

Enguany, donat el 
context de crisi actual 
provocat per la COVID-
19, el RCD Espanyol des-
tinarà un import màxim 
de 6.000 euros per a pro-
ductes d’alimentació i hi-

giene infantil que comple-
mentin els lliuraments del 
Banc d’Aliments Solidaris 
i 4.000 euros per a la 
compra de medicaments, 
que donarà a l’Associació 
Banc Farmacèutic, ONG 
sense ànim de lucre, que 
té com a finalitat garantir 
l’accés als medicaments a 
persones sense recursos 
i en situació d’exclusió 
social i pobresa.
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«La història de Sant 
Adrià de Besòs: 
de 1900 a 1939», 
disponible a l’Arxiu 
Municipal de Sant 
Adrià de Besòs «Isabel 
Rojas Castroverde»

Redacció

Sant Adrià.-
El passat mes de ju-

liol es va presentar «La 
història de Sant Adrià de 
Besòs: de 1900 a 1939», 
una obra de l’historiador 
Manuel Márquez Berrocal 
que consta de tres vo-
lums: «La construcció de 
la ciutat. Del món rural 
a l’urbà»; «La formació 
de la classe obrera: In-
dústria i Immigració» i 
«La lluita per la llibertat: 
Política, societat i cul-
tura». El treball, que és 
el resultat d’una llarga i 
intensa  investigació de 
més de 20 anys, ha estat 
reconegut amb el Premi 
Extraordinari de Doctorat 
de la UAB de l’any 2019. 

Els tres volums, publicats 
per l’Ajuntament de Sant 
Adrià, es poden adquirir a 
l’Arxiu Municipal de Sant 
Adrià de Besòs «Isabel 
Rojas Castroverde» per 15 
euros (preu públic)

Márquez Berrocal 
analitza el pas del món 
rural agrari al món urbà 
industrial i la formació de 
la classe obrera al muni-
cipi del Pla de Barcelona. 
També descriu la colossal 
transformació econòmi-
ca, urbanística, social, 
política i cultural de Sant 
Adrià analitzant els factors 
geogràfics, econòmics, 
socials, polítics i culturals 
i la influència que, sobre 
el procés d’urbanització, 
industrialització i creixe-
ment, va exercir Bar-

celona, que va intentar 
annexionar-lo juntament 
amb Badalona.

També explica com 
va produir-se la transfor-
mació del territori sota la 
direcció dels propietaris de 
les terres, els industrials 
i l’arquitecte municipal 
en funció dels interessos 
dels grans propietaris bar-
celonins i locals, que van 
vendre les terres a indús-
tries o urbanitzacions. Un 
altre aspecte interessant 
és l’aparició de les classes 
populars i treballadores 
amb l’arribada dels im-
migrants, que juntament 
amb les adrianenques van 
intentar bastir una socie-
tat més justa i lliure durant 
la Segona República.

El Museu de Badalona 
se situa entre els grans 
museus de Catalunya

Redacció

Badalona.-
El Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalun-
ya (DOGC) publicava el 
passat dijous 8 d’octubre 
“Museus 2030. Pla de 
museus de Catalunya”. 
Aquest pla inclou un es-
tudi dels museus que ac-
tualment hi ha al territori 
català i els classifica en 
diferents grups: museus 
grans, mitjans-grans, 
mitjans-petits, petits i al 
límit de la sostenibilitat. 
El Museu de Badalona 
se situa en el grup dels 
museus grans.

El Museu de Bada-
lona és un dels pocs de 
categoria de “museu 
gran” que no està situat 
a la ciutat de Barcelona 
(els altres són el Museu 
Nacional Arqueològic de 
Tarragona, el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica 
de Terrassa i el Museu 
Dalí de Figueres). Pel que 
fa als museus d’aquest 
grup localitzats a Barce-
lona, són: el Museu de 
la Música, el Museu Fre-
deric Marès, la Fundació 
Antoni Tàpies, el Museu 
del Disseny, la Fundació 
Joan Miró, el Museu Pi-
casso, el Museu de Cièn-

cies Naturals, el Museu 
d’Història de la Ciutat de 
Barcelona, el Museu Ma-
rítim, El Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, el 
Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, el Museu 
d’Art Contemporani i 
el Museu d’Història de 
Catalunya.

Els criteris que s’han 
utilitzat per fer la classi-
ficació inclouen concep-
tes com el pressupost, 
els equips humans, el 
nombre anual de vi-
sitants, la superfície 
coberta funcional i la 
mitjana d’objectes con-
servats.

La informació es va publicar, el passat 8 d’octubre, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

COMUNICACIÓ SAB
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El VxL estrena 
temporada a Sant 
Adrià fent màgia

Redacció

Sant Adrià.-
E l  p rograma Vo-

luntariat per la llengua 
(VxL) té més de 17 anys 
d’existència i aquest 
curs presentarà un se-
guit d’accions noves per 
donar-li embranzida, com 
ara tres vídeos protago-
nitzats per voluntaris i 
aprenents reals del pro-
grama: un de situat en un 
ambient urbà, un altre en 
un ambient més rural i un 
tercer que se centra en el 
voluntariat en línia, que 
el 2020 ha crescut nota-
blement amb els canvis 
d’hàbits provocats per la 

COVID-19. També inclou 
una exposició que arribarà 
a les ciutats de Badalona 
i Sant Adrià el maig de 
l’any vinent.

I aquest curs comença 
una nova temporada 
d’activitats amb aquesta 
campanya de promoció i 
una nova imatge gràfica.

La campanya vol ani-
mar les persones perquè 
s’afegeixin al VxL, un 
programa de la Direcció 
General de Política Lin-
güística, i gestionat pel 
Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística (CPNL), 
que té com a objectiu fer 
créixer el domini de l’ús 
oral del català. El VxL 

no ha parat de créixer i 
aquest any està previst 
que se superi el llindar 
dels 150.000 voluntaris 
des que es va crear el 
2003. L’any 2019, i per 
primera vegada, es van 
superar les 11.000 pare-
lles formades en un any 
(en concret, 11.425).

El Museu de Badalona 
acull l’exposició “Evarist 
Arnús i Badalona 
(1820-1890)”

Redacció

Badalona.-
El passat 8 d’octubre 

es va inaugurar a la 
planta baixa del Museu 
de Badalona (plaça de 
l’Assemblea de Catalun-
ya, 1), l’exposició “Evarist 
Arnús i Badalona (1820-
1890)”. La mostra es fa 
amb motiu del bicentenari 
del naixement d’aquest 
personatge històric i gran 

benefactor de la ciutat.
Evar ist  Arnús va 

néixer a Barcelona el 
1820 i es va dedicar a 
les finances i al món de 
la borsa. La seva relació 
amb Badalona es remunta 
al 1859, quan començà a 
fer-hi inversions immobi-
liàries amb la compra de 
la finca de Can Solei, que 

convertí en residència 
d’estiueig i que actual-
ment coneixem com el 
parc de Can Solei i Ca 
l’Arnús. Aquí va passar 
llargues temporades que 
li van permetre conèixer 
Badalona i implicar-se en 
alguns afers ciutadans 
fins al punt de convertir-
se en un autèntic bene-
factor de la vila.

La visita a la finca de 
personalitats com la rei-

na regent Maria Cristina 
d’Habsburg amb el seu 
fill, el futur Alfons XIII, el 
president del Consell de 
Ministres, Práxedes Mateo 
Sagasta, al costat del qual 
va militar la Partit Liberal, 
o el tenor Julián Gayarre 
evidencien la importància 
social d’Evarist Arnús, una 
personalitat a la que mai 

ha oblidar la ciutat.
L’exposició, que pre-

senta peces tant de les 
col·leccions del Museu 
com d’altres institucions 
que les han prestat per 
a l’ocasió, aproxima al 
visitant a la seva biografia, 
a la vegada que repassa 
la història de la seva fin-
ca badalonina, explica la 
seva labor filantròpica a 
la nostra ciutat i recorda 
l’agraïment que aquesta li 

va mostrar, encara en vida, 
com a reconeixement a la 
seva generositat.

La mostra es podrà 
visitar gratuïtament de di-
marts a divendres, de 10 a 
14 i de 17 a 20 hores, i dis-
sabtes i diumenges de 10 a 
14 hores, a la planta baixa 
del museu fins diumenge 
29 de novembre.

La campanya “Quan parles fas màgia” arriba amb una nova imatge 
gràfica del Voluntariat per la Llengua. El programa inclou tot un seguit 
d’accions com ara una exposició que arribarà a Sant Adrià el maig de 

l’any vinent.
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El curt israelià White 
Eye guanya el premi a 
la millor pel·lícula i a 
la millor direcció de la 
46a edició del FILMETS 
Badalona Film Festival

Redacció

Badalona-
White eye, una pro-

ducció israeliana de 21 
minuts, ha guanyat el 
premi a la millor pel·lícula 
i el premi a la millor direc-
ció de la 46a edició de 
FILMETS Badalona Film 
Festival. Es tracta d’un 
curt del gènere de ficció 
escrit i dirigit per Tomer 
Shushan i interpretat per 
Daniel Gad i Dawit Te-
kelaeb.

White eye explica 
com un home a qui li van 
robar la seva bicicleta fa 
un mes en una ciutat is-
raeliana la troba lligada a 
un pal amb un cadenat. A 
partir d’aquí, aquest jove 
comença un llarg camí 
per intentar recuperar la 
bicicleta. Finalment es 
troba cara a cara amb 
el presumpte lladre, tot 
i que aquest afirma ser 
ara el legítim propietari 
de la bicicleta perquè la 
va comprar a un desco-
negut. Un fet, però, ho 
complica tot. El suposat 

lladre és d’Eritrea i quan la 
policia intervé per aclarir 
qui és el propietari de la 
bicicleta descobreix que 
el seu visat d’estada a 
Israel ha caducat. Aquest 
fet comportarà una si-
tuació dramàtica tant 
pel jove d’Eritrea, que és 
traslladat a comissaria, 
com pel propietari de la 
bicicleta quan veu com 
un fet aparentment banal 
té un desenllaç tant dur. 
La reacció final que té 
descriu la seva frustració 
pel que ha passat.

Un festival híbrid
La 46a edició de FIL-

METS Badalona Film Fes-
tival s’ha desenvolupat 
del 16 al 25 d’octubre 
amb sessions presencials 
a Badalona i Barcelona, 
i l’opció per primera ve-
gada en la història de 
FILMETS de veure tots 
els curts participants, un 
total de 297, a la pàgina 
web www.festivalfilmets.
cat.

Els guardons de FIL-
METS s’han lliurat aques-

ta nit de dissabte durant 
la Nit de les Venus, la 
gala de cloenda que s’ha 
desenvolupat al Teatre 
Zorrilla de Badalona i que 
ha estat retransmesa per 
Televisió de Badalona i 
la Xarxa de Televisions 
Locals de Catalunya. La 
Nit de les Venus ha estat 
presentada per la perio-
dista badalonina Lídia 
Heredia i per l’actor i 
també periodista Queco 
Novell. L’espectacle de 
la Nit de les Venus ha 
barrejat amb humor les 
temàtiques tractades pels 
curts de FILMETS amb 
la vibrant i preocupant 
actualitat informativa que 
estem vivint.

Cultura

L’Agrupació 
Fotogràfica torna a 
obrir les portes amb 
una nova exposició

Redacció

Sant Adrià.-
Fins el proper 5 de 

novembre, es pot visitar 
a l’Agrupació Fotogràfica 
Sant Adrià, al carrer Doc-
tor Barraquer, 6, al costat 
de l’Ajuntament, de dilluns 
a dijous, de 18.30 a 20.30 
hhores, l’exposició foto-
gràfica “Mentides foto-
gràfiques” de Josep Lluis 

García Surrallés.
En la mostra, que es 

pot visitar de manera gra-
tuïta, el fotògraf deixa 
clar la seva visió de la 
fotografia, que considera 
un art lliure en el que ha 
de primar la transmis-
sió d’emocions per sobre 
dels purismes. Per Gar-
cía Surrallés, l’important 
és expressar missatges 
que arribin a la gente. Per 

això, acompanya les seves 
imatges amb petits versos, 
alguns d’autors coneguts 
i d’altres escrits per ell 
mateix.  

FILMETS

JOSEP LLUIS GARCÍA SURRALLÉS
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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
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op
 A

st
ro
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Diumenge1
Av. La Catalana, 125

Dilluns 2
Av Fernández Márquez, 73-75

Dimarts 3
Via Trajana, 20 local 3-6

Dimecres 4
Miquel Servet, 7-9

Dijous 5
García Lorca, 1
Divendres 6

Mar, 18
Dissabte 7

Pi i Gibert, 66
Diumenge 8

Gran Via CC, 26
 Dilluns 9

Av. Catalunya, 92-94
Dimarts 10
Platja, 82

Dimecres 11
Andreu Vidal, 2

Dijous 12 
Av. La Catalana, 125

Divendres 13
Av Fernández Márquez, 73-75

Dissabte 14
Via Trajana, 20 local 3-6

Diumenge 15
Miquel Servet, 7-9

Dilluns 16
García Lorca, 1

Dimarts 17
Mar, 18

Dimecres 18
Pi i Gibert, 66

 Dijous 19
Gran Via CC, 26
Divendres 20

Av. Catalunya, 92-94

Dissabte 21
Platja, 82

 Diumenge 22
Andreu Vidal, 2

Dilluns 23
Av. La Catalana, 125

Dimarts 24
Av Fernández Márquez, 73-75

Dimecres 25 
Via Trajana, 20 local 3-6

Dijous 26
Miquel Servet, 7-9

Divendres 27
García Lorca, 1
Dissabte 28 

Mar, 18
Diumenge 29
Pi i Gibert, 66

Dilluns 30
Gran Via CC, 26

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. 




