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e sustitució

n48h
Servicio técnico
Venta y Reparación de 

Ordenadores, 
videoconsolas, y 

electrónica en general

Área 96 Computer 
 C/ Andreu vidal, 25 - Sant Adrià de Besòs 

Tel. 93 462 18 63 
info@area96computer.com - www.area96computer.com 

Horario: Lunes a Viernes de 10:00h a 14:00h  
y de 16h a 20:30h

Si la reparación dura más de 48horas, 
te prestamos un PC.

(Servicio válido para empresas y comercios)

Sant Adrià.- 
Javier Roca, José 

Ramón Luna i Cristóbal 
Trujillo van ser els guan-

yadors dels tres primers 
premis de la tercera edició 
del Concurs de Fotografia 
Isabel Rojas que tenia 
com a temàtica la vida 

quotidiana i la diversitat 
funcional. Es van pre-
sentar prop de 300 fo-
tografies de 120 autors 
diferents. Pág. 7. 

Un Nadal diferent
Sant Adrià.- 

La situació de la pan-
dèmia mundial provocada 
per la Covid19 ha fet 
canviar els plans dels 
ajuntaments de tot el 
món pel que fa a les ce-
lebraciones nadalenques 
i les activitats destinades 
a omplir els carrers de 
persones. El consistori de 
Sant Adrià ha decidit no 
portar a terme dues de les 
activitats més esperades 
pels més petits i que te-
nien sempre molt d’èxit: 
el Saló de la Infància i la 
Joventut Adrilàndia, i la 
cavalcade de Reis. 

Però això no significa 
que la màgia d’aquestes 

dates no arribi a la ciu-
tat. Més de 5.000 in-
fants adrianencs ja han 
rebut una carta dels Mags 
d’Orient informant-los 
que visitaran el municipi 
els dies 4 i 5 de gener. 
Descansaran del seu llarg 
viatge des d’Orient als 
Campaments Màgic de 
la ciutat on saludaran i 
rebran les cartes amb els 
desitjos de petits i grans. 

Els Reis volen garan-
tir la seguretat i protegir 
la salut de tothom i per 
això a la missiva posen 
l’accent en que la visita 
als Campaments Màgics 
s’haurà de reservar amb 
antelació del 9 al 27 de 

desembre al web https://
acampadamagica.santa-
dria.net/.

Les persones que tin-
guin dificultats per re-
servar online ho podran 
fer presencialment a 4 
espais del municipi: Cen-
tre de producció cultural 
i juvenil Polidor, Casal de 
Cultura, Centre cultural 
Besòs i Biblioteca Font 
de la Mina.

En el comunicat els 
Mags d’Orient també 
tranquil·litzen als més 
petits i els informen de 
que la Covid-19 no serà 
un impediment per portar 
els regals la nit del 5 de 
gener. Pág.3. 

Premis Foto 
CERCAT

Sant Adrià.-El Cen-
tro de Estudios Rocie-
ros y Cultura Andaluza 
en Catalunya (CER-
CAT), entidad cultural 
adrianense, acaba de 
hacer público los ga-
nadores de la edición 
número 14 de su Con-
curso de Fotografía 
Rociera. Pàg.14.

Sant Adrià.- A prin-
cipis de desembre, el 
biòleg Xavier Larruy 
va captar per primera 
vegada la imatge d’una 
nútria al Parc Fluvial 
del Besòs, a l’alçada de 
Santa Coloma de Gra-
menet, cosa que con-
firma la seva presència. 
Pàg.5.

Nútria el Parc 
Fluvial

Sant Adrià.- La Aso-
ciación Estatal de Direc-
toras y Gerentes de 
Servicios Sociales ha 
premiat l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs 
per la seva voluntat 
d’autoevaluar-se en 
l’àmbit DEC Local i per 
fer públics els seus re-
sultats. Pàg.4.

Premi al 
consistori

Concurs Isabel Rojas

JP

JAVIER COCA ÁVILA
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Opinió

Una Navidad para tener cabeza

Las Navidades del 2020 serán, como todo el año, serán muy diferentes a como suelen ser estas fechas. En la ciudad, por ejemplo, 
como nota más destacada, no se celebrará Adrilàndia, el Salón de la Juventud y la Infancia que tiene mucho éxito entre los más 
pequeños. Tampoco recorrerán las principales calles de la ciudad Sus Majestades los Reyes Magos. A cambio, las tres figuras más 
mágicas establecerán un campamento real en el que todos los niños y niñas que lo deseen podrán entregar sus cartas y esperar un 
buen regalo el próximo día 6 de enero. Los mayores solo deseamos que, después de las reuniones familiares, no aumenten mucho 
los contagios, aunque parece poco probable. A pesar de las llamadas de las autoridades  a quedarse en casa y no juntarse más de 
lo debido, el comportamiento de muchos de los ciudadanos, que no de todos, es saltarse las normas porque así les viene de gusto 
y porque seguro que los médicos exageran. Es incomprensible como muchos ciudadanos no se comportan como tal. La pandemia 

que nos iba a hacer mejores nos ha hecho más egoístas. Las imágenes que todos hemos visto en los informativos de playas y calles abarrotados 
nos tendría que hacer caer la cara de vergüenza. Solo hemos cambiado algunos hábitos porque han cerrado locales y por las normas impuestas por 
las autoridades, no porque hayamos decidido, por propia voluntad, quedarnos en casa y minimizar el contacto social. “Necesitamos ir de comprar”, 
responden las personas que hacen cola durante horas para poder entrar en tiendas de ropa y de regalos. No, perdonen, no les hace falta comprar 
estas cosas, no son comida, no son medicamentos, no los necesitan para vivir. ¿Para su salud mental, tal vez? Bueno, eso refleja los valores de 
nuestra sociedad. Si para mucha, muchísima gente es necesario para vivir comprarse un pantalón o una colonia, entonces estamos en un problema. 
Un problema nada nuevo, pero en estos tiempos de pandemia se agudiza el egoísmo y la búsqueda de la satisfacción inmediata. 

Por eso, la que escribe estas líneas no cree que nos vayamos a portar bien estas Navidades. Por lo tanto, el inicio del año 2021 no será ni mucho 
menos bueno. Dejamos atrás, sin embargo, un 2020 que parecía bonito y que se ha convertido en una horrible pesadilla. Para los que han perdido 
a familiares, para los que han perdido su trabajo, su sustento, estas Navidades serán de todo menos alegres. Es verdad que hay que seguir hacia 
delante y nunca mirar atrás, pero lo que muchos han sufrido este año es, en algunos caso, complicado de superar. Por eso hay que intentar evitar que 
la enfermedad siga propagándose. No pido un esfuerzo, porque quedarse en casa, no quedar con amigos, comprar lo justo, no es que digamos un 
gran esfuerzo. Lo de no ver a nuestros padres por Navidad, a nuestros abuelos en estas fechas en las que la soledad puede matar un poco el alma, 
sí que es un esfuerzo, pero debemos pensar que cualquier día es bueno para vernos, y si no se puede el 25 de diciembre, lo importante es que todos 
estemos sanos y salvos el 25 de abril de 2021 y nos podamos dar un buen abrazo. O de mayo, o de agosto. Lo importante es estar y querernos, y 
decirlo bien alto, aunque sea a través del teléfono. Aunque en estas circunstancias no nos salga mucho eso de “Feliz Navidad”, quiero aprovechar la 
última editorial del año para desearles lo mejor estos días. Hay que celebrar que aún estamos aquí, que seguimos peleando y que continuaremos en 
2021, cuando celebraremos nuestro 25 aniversario. Quién lo iba a decir. Gracias por todo.      

Fuego

Hace 3 años que el gallego me comentó 
desde su huertecillo improvisado: “esto 
no va bien”. Se refería a sus vecinos 
alegales. A Diego no le gustaban 
las muchedumbres, el ruido y  tanto 

movimiento;  tal vez por eso,  al  fin, lo atendió aquel 
ángel que a menudo reclamaba. Dejó huérfanas 
algunas coliflores, coles y espinacas, lo encontraron 
frito una noche de helada.

El arte de la supervivencia es la suma de quilómetros 
de piel a lo largo de este teatro angustiado en formas 
de vida honda y cruel que discurre indiferente por 
mares e islas desventuradas, en espacios de reclusión 
y condena. En la nave infernal se impone el castigo 
de fuego: Dios y el Diablo en conjunción idéntica, 
renovada, mano a mano, buscando en la noche el 
reflejo de un  tiempo remoto, “el pecado de la impúdica 
desnudez, la abundancia de ociosidad, partituras 
lascivas en pos de vicios y fascinación por el mal”, 
maldiciones resumidas en el Catecismo que se canta 

en ciertos lugares. Pero en los escotes del invierno, sin 
calefacción, el aliento huele a descomposición mecida 
por una música amarga. Hazañas en la miseria. 
Un trapo de gasa  arde sin llama chamuscándose 
lentamente, cae junto a un montón de ropas, una 
sábana sucia se desgarra en lluvia de chispas 
confusas, huele a aceite hirviendo. Hay quienes 
saltan por las ventanas para no seguir atascados en 
las escaleras. El tizne borra las imágenes. Jirones 
de cartón flotan en el extremo de las llamas y caen 
sobre la galería repleta de gente amontonada que grita 
atascada, arrastrada entre remolinos. Sombras que 
se alargan hacia una destrucción que se aproxima, 
impune, girando en  vértigo loco, en un halo de 
irrealidad; danza macabra bajo un cielo infinito que 
concede a las conciencias una profunda pregunta.       

Llegan las dotaciones. Un esplendor de humo es la 
estampa de signos negros en el cielo. El secreto se 
desvelará tras el empeño maquinal de una prótesis, 
el dron que alumbrará la verdad implacable de esa 

pesadilla que arrancó hace años bajo la conjura de 
una lucha desigual. 

La vecindad, antes notarios de la amenaza, ahora 
ya, forenses del derrumbe. En sus ojos habitan 
pasiones diversas, en algunos, la ferocidad córnea 
del momento, iris estremecidos por la pena, pupilas 
de rabia; parpados cansados, retinas de desamparo 
y, luego, el tedio que acompaña el final del horror.

Fuera, buscando sentido al sinsentido, alguna 
mentira blanca poco elaborada, una media verdad 
inadecuada por partidista… Otras cosas definen, 
afortunadamente, a la política y 
a la religión. Un malestar largo 
tiempo cortejado dejará temores 
y dudas cuando todo se reduzca 
a cenizas frías, el triunfo de los 
fantasmas.

Francesc Reina Peral, pedagogo
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Més de 5.000 infants de Sant Adrià reben 
una carta dels Mags d’Orient anunciant la 

seva visita a la ciutat el 4 i 5 de gener
Redacció

Sant Adrià.-
Melcior, Gaspar i 

Baltasar han escrit una 
carta als infants de Sant 
Adrià (de 0 a 12 anys) 
anunciant que visitaran 
el municipi el 4 i 5 de 
gener. Malgrat que per 
la seva avançada edat 
aquest any no podran fer 
el recorregut pels carrers 
de la ciutat amb les ca-
rrosses, el Mags d’Orient 
no volen perdre’s la cita 
anual amb el nens i nenes 
adrianenques. Per això, 
descansaran del seu 
llarg viatge des d’Orient 
als Campaments Màgic 
de la ciutat, per saludar-

los i rebre les seves 
cartes.

Els Reis volen garan-
tir la seguretat i protegir 
la salut de tothom i per 
això a la missiva posen 
l’accent en que la visita 
als Campaments Màgics 
s’haurà de reservar amb 
antelació del 9 al 27 de 
desembre al web https://
acampadamagica.sant-
adria.net/.

Les persones que 
tinguin dificultats per re-
servar online ho podran 
fer presencialment a 4 
espais del municipi: Cen-
tre de producció cultural 
i juvenil Polidor, Casal de 
Cultura, Centre cultural 
Besòs i Biblioteca Font 

de la Mina.
En el comunicat els 

Mags d’Orient també 
tranquil·litzen als més 
petits i els informen de 
que la Covid-19 no serà 
un impediment per por-
tar els regals la nit del 
5 de gener, ja que que 
els patges fa temps que 
treballen de valent per 
preparar els obsequis.

En aquest enllaç es 
pot fer la reserva fins el 
27 de desembre: 
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Sant Adrià de Besòs premiat per la 
Asociación Estatal de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales

Redacció

Sant Adrià.-
La Asociación Es-

tatal de Directoras y 
Gerentes de Servicios 
Sociales(AEDGYSS) ator-
ga anualment premis que 
reconeixen la tasca de 
professionals, organitza-
cions, administracions 
públiques i mitjans de co-
municació en l’àmbit dels 
serveis socials i la protec-
ció social a les persones, 
famílies i col·lectius més 
desfavorits.

En aquesta edició 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià ha estat un dels 
22 ajuntaments guar-

donats, en la modalitat 
d’Institucions, per la seva 
voluntat d’autoevaluar-se 
en l’ índex DEC Local i 
fer públics els resultats. 
L’índex DEC Local mesura 
i avalua l’eficiència i efi-
càcia dels ajuntaments en 
la prestació dels serveis 
socials. Les sigles DEC 
corresponen a tres àmbits 
Drets i decisió política, 
Rellevància econòmica 
i Cobertura de Serveis. 
No es pot millorar el que 
no es mesura, per això 
aquest premi és un re-
coneixement a aquesta 
intenció de millora de 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià al aplicar-se l’index 

DEC (que ha superat) i a 
la seva transparència.

Els premis es van 
lliurar el passat 14 de 
desembre en el marc 
del XXVII Congrés de 
Serveis Socials amb el 
títol «Los servicios so-
ciales ante la nueva crisis 
social», organitzat per 
l’AEDGYSS, en el qual 
van participar més d’un 
miler de professionals 
i directius de serveis 
socials de tot l’estat. El 
Congrés va ser un espai 
de reflexió sobre la situa-
ció dels serveis socials a 
Espanya i sobre els con-
ceptes i pràctiques més 
avançades en el sector.

COMUNICACIÓ SAB

Us desitgem Bones 
Festes i 

feliç Any Nou 
2021
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El Consorci Besòs 
Tordera i el Consorci 
del Besòs presenten el 
pla Viu el Besòs!, que 
preveu actuacions a la 
conca per un import 
de més de 227 milions 
d’euros

Redacció

Sant Adrià-
Josep Monràs, presi-

dent del Consorci Besòs 
Tordera, i Janet Sanz, 
presidenta del Consorci 
del Besòs, han presentat 
el pla de conservació, res-
tauració d’ecosistemes, 
biodiversitat i preservació 
de l’espai litoral i dels re-
cursos hídrics, anomenat 
Viu el Besòs!.

A l’acte, que ha tin-
gut lloc a Montornès del 
Vallès, justament a la 
zona de la llera del Besòs 
on fa un any es va produir 
l’incendi d’una fàbrica de 
reciclatge de dissolvents 
que va ocasionar greus 
afectacions al medi, han 
assistit també represen-
tants d’altres de les ad-
ministracions que donen 
suport a aquest ambiciós 
projecte. Així, ha comp-
tat amb la presència i 

les intervencions d’Ada 
Colau, presidenta de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona; Núria Parlon, 
vicepresidenta quarta de 
la Diputació de Barcelo-
na, i Lluís Ridao, director 
de l’Agència Catalana de 
l’Aigua.

Viu el Besòs! preveu 
importants actuacions 
en un tram de 72 km de 
la conca i una superfície 
superior als 500 Km2, 
que beneficiarien de ma-
nera directa a prop de 3 
milions d’habitants. Du-
rant la seva intervenció, 
Monràs ha destacat “el 
compromís de totes les 
administracions implica-
des per tirar endavant 
aquest full de ruta, que ha 
de servir per transformar 
el riu en el seu conjunt, i 
per aconseguir que arribin 
aquests fons europeus 
que han de permetre 
executar-ho amb major 

rapidesa”. Per la seva 
banda, Sanz ha palesat 
la importància d’aquesta 
recuperació “per al gaudi 
de la ciutadania i pel valor 
social i de salut que impli-
ca la  millora dels entorns 
naturals”.

El pla incideix en as-
pectes com la qualitat de 
l’aigua, la biodiversitat, 
els horts urbans, la mo-
bilitat i el canvi climàtic, 
entre altres. En aquest 
sentit, Ridao ha destacat 
que “avui posem les ba-
ses per a la rehabilitació 
ambiental i morfològica 
que permetin millorar la 
biodiversitat i incremen-
tin la resiliència davant 
l’emergència climàtica”.

CONSORCI BESÒS Una llúdriga al Parc 
Fluvial del Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
A principis del mes de 

desembre, s’obtenia per 
primera vegada un enre-
gistrament de la presèn-
cia de la llúdriga (Lutra 
lutra) al Parc Fluvial del 
Besòs. Les imatges es van 
aconseguir al terme de 
Santa Coloma de Grame-
net durant el seguiment 
d’avifauna del Parc Fluvial 
que realitza Xavier Larruy, 
biòleg especialitzat en 
ornitologia i gran coneixe-
dor del Besòs. La filmació 
de Larruy confirma que la 
llúdriga segueix visitant el 
Parc, si bé encara no s’ha 
constatat que hi estigui 
establerta.

L’observació d’una 
llúdriga al tram final del 
riu és motiu d’alegria per 
a tots els qui es preocu-
pen per l’estat ambiental 
del Besòs. Tot i així, és 
la presència continua-
da d’aquest emblemàtic 
mamífer el que indica 
la qualitat ambiental 
d’un riu i cal, per tant, 
seguir treballant en la 
millora del Besòs i en 
la conscienciació i en 

l’educació de la ciutada-
nia per tal d’aconseguir 
l’establiment d’aquesta i 
d’altres espècies.

La llúdriga va patir 
una forta regressió a tot el 
territori a causa de l’ús de 
substàncies tòxiques en 
l’agricultura i la indústria, 
que van contaminar els 
rius. Però no va ser aquest 
l’únic motiu, també hi van 
influir la caça incontro-
lada d’aquesta espècie, 
l’increment de les visites 
turístiques als espais na-
turals i la destrucció del 
bosc de ribera.

La l lúdriga és un 
carnívor de la família 
dels mustèlids que viu 
prop dels rius on pesca 
i hi passa gran part del 
temps. Es refugia en caus 
que prepara molt a prop 
de l’aigua. El seu cos llarg 
i hidrodinàmic i les seves 
potes palmades l’ajuden a 
desplaçar-se ràpidament 
per l’aigua. L’aliment 
principal de la llúdriga són 
peixos, com les anguiles, 
les carpes, els barbs i 
les bagres, però també 
altres vertebrats i crancs 
de riu.

A principis del 2020, 

l’equip de l’Observatori 
Rivus, que estudia la 
llúdriga a les conques 
del Besòs i la Tordera, va 
confirmar la seva repro-
ducció per primer cop en 
cinquanta anys a la conca 
del riu Besòs.

Fruit d’aquesta reco-
lonització, en els darrers 
anys s’han trobat indicis 
puntuals de la presència 
de la llúdriga al Parc Flu-
vial del Besòs que, bàsica-
ment, han estat rastres. 
Destaca la detecció, dos 
anys enrere, d’excrements 
de llúdriga durant un mos-
treig efectuat per Arn-
au Tolrà, investigador 
principal encarregat del 
seguiment de la llúdriga 
a les dues conques. Ara, 
l’enregistrament de Xa-
vier Larruy confirma la 
presència de la llúdriga al 
Parc Fluvial del Besòs.

XAVIER LARRUY

Les imatges enregistrades pel biòleg Xavier Larruy a Santa Coloma de 
Gramenet a principis de desembre confirmen la presència de l’animal al 

parc, un símtoma més de la seva bona salut mediambiental.
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Ajuntament i Ecovidrio llancen una 
campanya per convertir kg d’envasos de 
vidre en aliments per als Bancs d’Aliments 

Redacció

Sant Adrià.-
Ecovidrio, l’entitat 

sense ànim de lucre en-
carregada de la gestió 
del reciclatge de vidre a 
Espanya, i l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs, 
posen en marxa durant els 
propers dies la campanya 
solidària “1 kg de vidre per 
1 kg d’aliments” a benefici 
de la Federació Espanyo-
la de Bancs d’Aliments 
(FESBAL) per ajudar a les 
famílies més necessitades 
i promoure el reciclatge 
d’envasos de vidre. 

La iniciativa, que es 
durà a terme entre el 4 i 
15 de desembre de 2020, 

anima a tota la ciutadania 
de Sant Adrià a dipositar la 
major quantitat possible de 
residus d’envasos de vidre 
als contenidors identificats 
amb la imatge de la cam-
panya. Per cada kg de vidre 
que s’hi depositi, Ecovidrio 
donarà un quilo de menjar 
al Banc dels Aliments. 
L’objectiu de la campanya 
té una vessant solidària i 
una altra ambiental, ja que 
pretén conscienciar sobre 
la importància que té el 
reciclatge d’envasos de 
vidre per a tenir cura del 
medi ambient.

A Sant Adrià de Besòs, 
la recaptació de vidre per 
aquesta campanya es farà 
als dos contenidors dis-

tribuïts als diferents als 
dos cantons de la ciutat: 
un a la plaça del mercat 
municipal d’abastament, i 
l’altre a la Plaça de Josep 
Tarradellas davant del ca-
rrer Fleming.

La campanya “1 kg de 
vidre per 1 kg d’aliments”, 
que es desenvolupa a 
nivell estatal, s’estén a 7 
municipis catalans i a un 
total de 39 municipis de la 
geografia espanyola.

Segons les últimes 
dades de l’any 2019, es 
van recollir als contenidors 
verds de Sant Adrià un total 
de 424 tones d’envasos de 
vidre, el que suposa que 
cada habitant va reciclar 
una mitjana de 11,34 kg.

COMUNICACIÓ SAB

Sant Adrià Consulting

Tel.  93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50

Av. Catalunya, 77  
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

FISCAL CONTABLE LABORAL 
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS

 EXTRANJERÍA
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Jovent Republicà 
demana una Sant 
Adrià més segura

Redacció

Sant Adrià-
Jovent Republicà de 

Sant Adrià ha fet públic un 
comunicat avui, 25 de no-
vembre, Dia internacional 
contra les violències mas-
clistes, per demanar una 
ciutat més segura i perquè 
es compleixin els acords 
que el ple va aprovar ara 
fa un any per lluitar con-
tra la violència de gènere. 
«Ara fa un any, al Ple de 
Sant Adrià, la represen-
tant de Jovent Republicà 
dins del grup municipal 
d’ERC va presentar una 
moció per a la inclusió 
de la perspectiva de gè-
nere en l’urbanisme de la 
ciutat. Tal moció presen-
tava quatre acords, i tots 
quatre van ser aprovats. 

En aquests, es demanava 
vincular el disseny urbà a 
la lluita contra la violèn-
cia masclista per evitar 
entorns que provoquessin 
inseguretat i incomoditat 
per a les dones i aprofun-
dir la feina iniciada pel 
col·lectiu Punt6 i el CIOD 
mitjançant la realització 
d’un mapa i auditoria de 
punts conflictius. A partir 
del mapa, adoptar les 
mesures pertinents per tal 
de millorar la seguretat i 
sensació de comoditat de 
les dones i tota la ciuta-
dania, en general. Un any 
després, no s’ha complert 
cap acord de la moció». 
Per Jovent Republicà és 
imprescindible que es 
compleixi aquest acord 
«per fer un pas endavant 
en la construcció d’una 

ciutat on tothom pugui 
sentir-se lliure i còmode 
caminant pels seus ca-
rrers».

Segons Jovent Repu-
blicà, «actualment a Sant 
Adrià ens trobem espais 
que no compleixen amb 
els principis de bona visi-
bilitat, bona il·luminació, 
concurrència de persones, 
control informal i oportu-
nitat de demanar ajuda. 
Aquesta situació s’ha vist 
agreujada, encara més, 
amb les mesures de con-
tenció de la COVID-19: el 
fet de tenir locals tancats 
o menys concurrència de 
veïns pels carrers, ha fet 
augmentar la sensació de 
vulnerabilitat que senten 
algunes persones al ca-
minar per determinades 
zones de Sant Adrià».

En el 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere.
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Ja es coneixen els guanyadors del III 
Concurs de Fotografia Isabel Rojas

Redacció

Sant Adrià.-
Enguany s’ha convo-

cat la tercera edició del 
Concurs de Fotografia Isa-
bel Rojas, organitzat con-
juntament per l’Agrupació 
Fotogràfica Sant Joan 
Baptista i l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs.

La temàtica d’aquesta 
edició ha sigut Vida quo-
tidiana i diversitat fun-
cional. Hi ha hagut un 
total de 295 fotografies 
presentades de 120 au-
tors diferents. D’aquests, 
un 44,17% no havien 
participat mai en un con-

curs de l’Agrupació, i 
només un 30% eren de 
Catalunya.

El jurat, format per 
Joan Buxó com a mem-
bre de la Federació Ca-
talana de Fotografia, Filo 
Cañete com presidenta 
del Consell Municipal 
d’Accessibilitat i Jose 
Iniesta com a vocal 
del Consell Municipal 
d’Accessibilitat, ha deci-
dit assignar els següents 
premis:

Primer premi a la fo-
tografia Integración, de 
Francisco Javier Coca 
Ávila

Segon premi a la foto-

grafia El camino, de José 
Ramon Luna de la Osa

Tercer premi a la fo-
tografia Comienza el día, 
de Cristóbal Trujillo Sán-
chez.

També s’ha atorgat la 
distinció AFCF i MFCF a 
les 41 fotos finalistes que 
podeu veure en aquest 
vídeo:

JAVIER COCA ÁVILA

Primer premi a la fotografia Integración, de Francisco Javier Coca Ávila

Segon premi a la fotografia El camino, de José Ramon Luna de la Osa.

Tercer premi a la fotografia Comienza el día, de Cristóbal Trujillo Sánchez.

JOSÉ RAMÓN LUNA DE LA OSA

CRISTÓBAL TRUJILLO

La temàtica de l’edició d’enguany era Vida quotidiana i diversitat 
funcional i s’han enviat un total de 295 fotografies.

El personal de 
TUSGSAL lliura 11.000 
quilos de menjar al 
Banc d’Aliments de 
l’Associació Social 
Amics del Gorg-Mar 
de Badalona 

Redacció

Badalona.-
Aquest  any serà 

un any per recordar, no 
l’oblidarem. Ha estat un 
any molt difícil en el qual, 
malauradament, ens han 
deixat moltes persones. 
Hem fet i fem front a 
una crisi sanitària sense 
precedents que ha afectat 
a tots els països del món 
i que ha posat a prova la 
nostra societat. La CO-
VID 19 va arribar per fer 
mal, una pandèmia que 

ens ha atacat en tots el 
àmbits de les nostres 
vides. Una de les coses 
que recordarem serà la 
importància de la solida-
ritat i dels petits gestos 
entre les persones. El 
Consell d’Administració 
de TUSGSAL, la Direcció, 
el Comitè de Treballadors 
i la Comissió Social de 
l’empresa estan orgullo-
sos de les grans mostres 
de solidaritat de tots els 
treballadors i treballado-
res que en formen part 
de l’organització. 

TUSGSAL acomiada 
l’any 2020 lliurant 11.000 
quilos de productes ali-
mentaris bàsics de pri-
mera necessitat al Banc 
d’Aliments de l’Associació 
Social d’Amics del Gorg-
Mar de Badalona. Així, 
i de nou com ja es fa 
tradicionalment coincidint 
amb dates nadalenques, la 
solidaritat col·lectiva del 
personal que forma part 
de TUSGSAL ha permès 
que els prestatges del 
banc d’aliments estiguin 
una mica més plens. 
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ERC Sant Adrià 
aconsegueix sumar al 
PSC per reclamar la 
unitat de la llengua 
catalana

Redacció

Sant Adrià-
El ple de novembre 

va estar marcat per la 
commemoració del 25N, 
Dia internacional contra 
la violència envers les 
dones , que va estar pre-
sent durant tota la sessió 
en diferents punts.

El ple va començar 
amb la lectura de les 
dones assassinades en 
aquest darrer mes i un 
minut de silenci en el seu 
record.

El grup municipal 
d’ERC va presentar una 
moció que instava el go-
vern espanyol a no

trencar la unitat de 
la llengua catalana, en-
cara que aquesta tingui 
denominacions diferents, 
ni a posar impediments 
perquè els seus parlants 
puguin fer vida com-
pletament en català, en 
qualsevol dels territoris 
on la llengua sigui co-
oficial. La moció també 
reclama l’avenç cap al 
reconeixement del ca-
talà com a llengua ofi-
cial a l’Unió Europea o 
l’aplicació d’una moció 
que reclamava passar el 

domini del web municipal 
al .cat

La bona predisposi-
ció a negociar els termes 
de la moció va propiciar 
un ampli consens en el 
ple. La majoria de grups 
d’esquerres es van adhe-
rir plenament a la moció, 
i el PSC hi va votar a 
favor de tots els punts a 
excepció d’un en concret 
on es va abstenir. C’s es 
va quedar sol votant-hi 
en contra, trencant així 
la unanimitat.

Antoni Vélez, regi-
dor del grup municipal 
d’ERC, deia en la defensa 
de la moció: “ Hem

d’aconseguir que la 
llengua sigui un element 
de cohesió social, ascens 
social, cultura i

vertebració de la so-
cietat, i no un arma po-
lítica emprada per uns 
partits, aquí i allà, que 
no saben fer política 
més enllà del fang i la 
confrontació”.

En l’apartat de precs 
i preguntes, els regidors 
republicans van aprofi-
tar per fer una bateria 
de preguntes centrades 
sobretot en algunes mo-
cions no executades i en 

la gestió de la pandèmia 
a nivell municipal.

En les darrers setma-
nes molts barris de la ciu-
tat han tingut constant 
problemes amb

l’enllumenat públic, 
en especial carrers sen-
cers on els fanals han 
patit avaries que generen 
inseguretat.

En aquest sentit, es 
va preguntar per la moció 
presentada el novembre 
passat per aquest grup, 
sobre la millora de la 
il·luminació dels carrers 
per donar seguretat es-
pecialment a les dones, 
però també al conjunt de 
la ciutadania.

En la mateixa línia de 
mocions no executades, 
també es va preguntar 
per la incorporació de la 
nova normativa dictada 
per la Direcció General de 
Trànsit (DGT) pel que fa a 
patinets elèctrics dins de 
l’ordenança de mobilitat 
de l’Ajuntament.

ERC SAB

TRAM i l’Associació 
Casal Infantil La Mina 
donen suport a l’acció 
comunitària de La Mina

Redacció

Sant Adrià.-
El Tramvia de Barce-

lona i l’Associació Casal 
Infantil La Mina de Sant 
Adrià de Besòs han re-
novat per dotzè any con-
secutiu el seu acord de 
col·laboració per afavorir 
la cohesió social, la con-
vivència, el civisme i la 
participació de la comu-
nitat del barri La Mina de 
Sant Adrià de Besòs.

Amb la col·laboració 
monetària i l’ajuda en la 
difusió de l’acció comuni-
tària en les instal·lacions i 
canals de comunicació de 
TRAM, el Casal Infantil La 
Mina ha pogut coordinar 

durant el curs 2019-20 
la participació de 852 
persones a diferents ac-
tivitats comunitàries com 
el Campament Màgic que 
rep la visita dels Reis 
d’Orient, la celebració 
dels Drets dels Infants i 
el Dret al Joc o la rua de 
Carnestoltes amb la par-
ticipació també d’altres 
entitats d’infants, joves i 
gent gran del territori.

L’Associació Casal 
Infantil La Mina és una 
entitat sense ànim de 
lucre creada per les fa-
mílies del barri al 1978 
amb la intenció d’oferir 
un servei d’acció social 
amb la infància al barri 
La Mina de Sant Adrià 

de Besòs a través de di-
ferents projectes: el ser-
vei socioeducatiu Casal 
Obert, l’Aula Oberta per 
l’acompanyament escolar, 
els tallers de parentalitat 
positiva i els programes 
d’acció comunitària.

Garantir l’accés a la 
cultura, l’educació, els 
hàbits de vida saludables 
i la integració social han 
estat alguns dels objec-
tius vertebradors de la 
Responsabilitat Social 
Empresarial de TRAM 
des del seu naixement. 
L’empresa col·labora amb 
més de 30 entitats cada 
any per incidir en la mi-
llora de la societat des de 
diferents àmbits.

Actualitat

TRAM
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CaixaBank mobilitza la 
seva xarxa d’oficines 
per què 114 nens i 
nenes de Barnabitas 
tinguin el regal de 
Nadal que desitgen

Redacció

Sant Adrià-
CaixaBank ha obert 

una nova edició de la ini-
ciativa solidària “L’Arbre 
dels Somnis”, la primera 
en què l’acció arribarà 
a les 4.000 oficines de 
la xarxa de CaixaBank, 
fet que suposa ampliar 
l’abast a gairebé 2.000 
poblacions de tot Es-
panya i aconseguir que 
25.000 nens i nenes en 
situació de vulnerabilitat 
puguin tenir aquest Nadal 
el regal que desitgen.

L’entitat presidida per 
Jordi Gual i dirigida per 
Gonzalo Gortázar organit-
za “L’Arbre dels Somnis” 
en col·laboració amb el 
programa CaixaProInfàn-
cia de la Fundació ”la 
Caixa”, el programa de 
Voluntariat de CaixaBank 
i més de 400 entitats 
socials de totes les comu-

nitats autònomes.
Es preveu que l’edició 

2020, la quarta en la 
història de la iniciati-
va, mobilitzarà milers de 
persones, entre entitats 
col·laboradores, treba-
lladors socials, volunta-
ris, empleats i clients de 
l’entitat financera, per fer 
realitat els desitjos de les 
25.000 cartes rebudes.

El 2020, “L’Arbre 
dels Somnis” compta 
amb un total de 6.503 
cartes, que es poden 
recollir en les oficines de 
CaixaBank a la província 
de Barcelona. La iniciativa 
arriba per primera vegada 
a totes les poblacions de 
la demarcació.

A Sant  Adr ià  de 
Besòs, l’acció amb 114 
cartes es desenvolupa 
en col·laboració amb 
l’associació juvenil Bar-
nabitas L’objectiu prin-
cipal de “L’Arbre dels 

Somnis” és fer possible 
el desig de nens i nenes 
que difícilment tindran 
per Nadal el regal que 
volen pels escassos re-
cursos econòmics de la 
seva família. Per això, 
els nens beneficiaris de 
la iniciativa han escrit 
una carta demanant els 
regals que els agrada-
ria rebre.

Totes aquestes cartes 
s’han distribuït per tota 
la xarxa de CaixaBank. 
Clients i empleats poden 
sol·licitar una de les car-
tes i, d’aquesta manera, 
contribuir a fer realitat 
el desig expressat pel 
petit. Un cop el paquet 
estigui preparat, s’haurà 
de lliurar en la mateixa 
oficina on es va rebre la 
carta, amb una etiquea 
identificativa que facilita 
l’organització per garantir 
la traçabilitat i correcte 
lliurament.

La iniciativa compta amb la col·laboració de programa CaixaProinfància 
de la Fundació ”la Caixa”, el programa de Voluntariat de CaixaBank 
i més de 400 entitats socials vinculades a la lluita contra la pobresa 

infantil de totes les comunitats autònomes.

Un estudi sobre la 
recuperació de l’ictus 
busca voluntaris

Redacció

Badalona.-
Estudiar l’efecte que 

l’exercici físic, el min-
dfulness i l’entrenament 
cognitiu poden tenir en 
la recuperació cognitiva, 
emocional i social des-
prés de patir un ictus. 
Aquest és el principal 
objectiu de l’estudi “Min-
dFit Project”, una recerca 
conjunta entre l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, 
l’Institut Guttmann i la 
Universitat de Barcelona 
finançada per La Marató 
de TV3. L’estudi cerca 

persones d’entre 18 i 80 
anys que hagin tingut un 
ictus entre fa cinc anys 
i els darrers tres mesos, 
que siguin capaços de 
comunicar-se i fer exer-
cici físic.

L’estudi inclou un 
exhaustiu examen mèdic 
i cognitiu i una interven-
ció a distància de tres 
mesos. Abans i després 
de començar l’estudi es 
farà una valoració clínica, 
una analítica de sang i 
de femta, una exploració 
cognitiva i una ressonàn-
cia magnètica cerebral de 
cada participant, que se-

ran assignats de manera 
aleatòria en un dels tres 
grups d’intervenció. Així, 
hauran de fer exercici, 
practicar el mindfulness o 
bé fer teràpia cognitiva.  

Els interessats poden 
trucar al 667 051 236 o 
escriure a maratotv3ic-
tus@gmail.com.

Han de ser persones d’entre 18 i 80 anys que hagin tingut un ictus 
entre fa cinc anys i els darrers tres mesos.

Us desitja Bones Festes i que 
comenceu l’any amb bona vista

BARNABITAS
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Alumnat de l’Institut 
Escola La Mina omple 
de color i vitalitat el 
mur del pati

Redacció

Sant Adrià.-
L’a lumnat  de  4t 

d’ESO de l’Institut Escola 
La Mina ha enllestit la 
creació artística del mur 
del pati del centre es-
colar. Aquesta iniciativa 
participativa es va iniciar 
el passat 9 de novembre i 
és una ampliació del mural 
que va pintar l’any 2019 
l’alumnat de 6è de pri-
mària amb la col·laboració 
de l’artista i veïna del barri 
Lorena Eloizaga.

El nom d’aquest úl-
tim projecte és La Danza 
del Patio i barreja dos 
elements: la natura i la 
música. Eloizaga utilitza 
la natura i les formes 

orgàniques com a base 
del seu estil i juga amb 
els volums, els ritmes i 
la juxtaposició de formes 
com si es tractés d’una 
dansa.

L a  i n i c i a t i v a 
s’emmarca en el HOP 
Sant Adrià-Art Urbà, orga-
nitzat per l’Ajuntament de 
Sant Adrià i l’associació 
cultural El Generador, amb 
la col·laboració del Con-
sorci del barri de La Mina. 
Forma part del projecte 
Una Mina de Color 2020, 
que consisteix en un se-
guit d’intervencions d’art 
mural al barri de La Mina 
de Sant Adrià de Besòs. 
Aquest és un projecte 
participatiu que promou 
la transformació de l’espai 

públic i el sentiment de 
pertinença del veïnat, 
transforma les façanes de 
color gris dels edificis en 
espais plens de color i vi-
talitat. L’objectiu és crear 
complicitats, enfortir els 
vincles dels veïns i veïnes 
de La Mina, estimular la 
imaginació i millorar el 
paisatge visual del barri.

Lorena Eloizaga és 
una artista colombiana 
d’ascendència basca i 
establerta a Sant Adrià de 
Besòs fa set anys. La seva 
tasca artística s’inspira 
en l’art urbà, el muralisme 
llatinoamericà, la fusió 
del color i les formes or-
gàniques i les seves obres 
tenen una gran càrrega 
simbòlica.

COMUNICACIÓ SAB

Atorgades les beques 
i ajuts per a la 
continuïtat educativa 
de l’alumnat per al 
curs 2020-2021

Redacció

Sant Adrià.-
La Junta de Govern 

aprova les beques i ajuts 
per a la continuïtat edu-
cativa de l’alumnat de 
Sant Adrià de Besòs, per 
al curs 2020-202. El pro-
grama d’aquest curs està 
dotat amb 23.200 euros,  
que es distribuiran entre 
l’alumnat de diferents 
centres educatius de la 
ciutat.

Enguany s’han pre-
sentat 130 sol·licituds, de 

les quals s’han acceptat 
89 (41 han estat descar-
tades perquè no complien 
els requisits establerts en 
las bases).

L’objectiu d’aquests 
ajuts és facilitar que els 
nois i noies que han aca-
bat l’ Educació Secun-
dària Obligatòria (ESO), 
i que no tinguin una titu-
lació superior al Graduat 
en ESO, puguin seguir 
estudiant. Les beques 
cobriran part de les des-
peses de qualsevol dels 
cursos que permeten ob-

tenir una titulació imme-
diatament superior a la 
de l’Educació Secundària 
Obligatòria (Batxillerat, 
Tècnic en grau mitjà, 
Programes de Formació i 
Inserció (PFI)). 

En aquest enllaç es 
pot consultar el resultat 
de la concessió:

COMUNICACIÓ SAB



11Desembre 2020 -Actualitat

Formació i Treball aposta pel colideratge
en el relleu de la direcció general

Redacció

Sant Adrià.-
La direcció general 

del grup Formació i Treball 
seguirà un nou model de 
colideratge des del dia 1 
de gener de 2021. Xavier 
Puig i Marina Arnau, ge-
rent i directora d’Acció 
Social respectivament, 
assumiran la codirecció 
general de Formació i 
Treball. Agafaran el relleu 
d’Albert Alberich, qui ha 
assumit el càrrec durant 
deu anys.

El patronat de For-
mació i Treball, amb el 
nomenament d’aquest 
colideratge, aposta de 
forma clara per un model 

de governança compartit, 
que enalteixi la cultura i 
valors de l’entitat a partir 
de processos participa-
tius i democràtics, i al-
hora continuï potenciant 
el seu model empresarial 
(basat en el treball en 
xarxa, l’autoexigència, 
la innovació i la transfor-
mació social). En aquest 
sentit, la nova codirec-
ció general impulsarà 
un model d’organització 
matricial que afavoreixi 
el creixement dels equips 
amb l’objectiu d’abordar 
amb la màxima eficiència 
els nous reptes de l’etapa 
actual.

Albert Alberich man-
tindrà la seva vinculació 

a l’entitat, ja que pas-
sarà a dirigir Moda Re-, 
iniciativa promoguda per 
Cáritas que coordina a 
nivell estatal els projectes 
de tractament tèxtil de to-
tes les Càritas i Empreses 
d’Inserció associades i de 
la que Formació i Treball 
és impulsora.

Segons afirma el pre-
sident de l’entitat, Àngel 
Cànovas: “La direcció 
liderada per Alberich ha 
estat cabdal per la conso-
lidació del model circular 
de l’activitat tèxtil, per 
l’obertura i creixement 
de l’activitat alimentària 
així com per enfortir les 
aliances amb els nostres 
stakeholders”. 

Xavier Puig i Marina Arnau, gerent i directora d’Acció Social respectivament, assumiran la codirecció generalen el relleu de la direcció general.

FORMACIÓ I TREBALL
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Local Social: Ateneu Adrianenc
C. Andreu Vidal, 7. Sant Adrià de Besós (08930)

 
La Penya Espanyolista felicita 

a tots els adrianencs 
i en especial als seus socis.

BONES FESTES

El Mhic acull 
l’exposició «A pie de 
valla. Frontera sur»

Redacció

Sant Adrià.-
Fins el proper 8 de 

gener es pot visitar al 
Museu d’història de la 
immigració de Catalunya 
(MhiC) l’exposició «A pie 
de valla. Frontera sur», 
del fotoperiodista Anto-
nio Sempere. La mostra 
ensenya la duresa i la rea-
litat de les persones que 
arriben als campaments 
del Marroc, intenten el 
«salt» i, en alguns casos, 
arriben a Ceuta, la fronte-
ra sud espanyola, que és 
la tercera via d’entrada a 
Europa de persones refu-
giades i migrades pel mar 
Mediterrani. La situació 
allà és insostenible i cal 
continuar parlant-ne i ex-
plicant el que passa.

La mostra, realitzada 
en col·laboració amb la 
Fundació Josep Coma-
posada – Sindicalistes 
Solidaris, consta d’una 
selecció de fotografies 
de persones que arris-
quen la seva vida per 
intentar saltar la tanca 
ubicada al nostre país. 
Darrera de cada imatge 
hi ha una persona, una 
història, una família i una 
vida humana que només 
busca una oportunitat 
per a una vida millor.

José Antonio Sempe-
re és fotògraf de premsa 
i treballa com freelance 
per a diverses agències 
internacionals de noti-
cies en el nord d’Àfrica. 
Col·labora amb vàries en-
titats socials a favor dels 
drets humans i es testi-

moni directe del drama de 
la immigració transfronte-
rera, tant en las arribades 
i salts a la tanca, com de 
la situació de precarietat 
que viuen aquestes per-
sonas al Marroc. Les se-
ves fotografies han donat 
la volta al món i han estat 
publicades en diaris de les 
cinc continents.

Co r responsa l  de 
l’agencia internacional 
de noticies Pressenza, 
espai global de periodis-
me i humanisme, des d’on 
cobreix la informació so-
bre fenòmens migratoris 
i drets humans. Actual-
ment treballa per a Ceuta 
Actualidad, diari digital 
d’informació general i 
independent, que és un 
mitjà de referència a la 
zona de Ceuta.

Cultura

En marxa el segon 
mural del projecte una 
Mina de color

Redacció

Sant Adrià-
El passat 7 de desem-

bre es va iniciar el segon 
mural de gran format del 
barri de La Mina. El mu-
ral està ubicat al carrer 
Llevant, dues mitjaneres 
de 32 m d’alçada, just 
a l’edifici on té la seu el 
Centre Cultural Gitano de 
La Mina. Aquesta és una 
iniciativa participativa 
sorgida a partir de conver-
ses i recerca de material, 
en homenatge al món del 
flamenc i a la relació tan 
estreta que hi ha amb el 
barri i del Centro Cultural 
Gitano La Mina.

En el mural destaquen 
dues figures claus en el 
món del flamenc, com 
són la de Carmen Amaya 
i Camarón de la Isla, per-
sonatges que han ajudat 
a difondre i popularitzar el 
flamenc a tot el món.

També va sorgir la 
idea d’establir un vincle 
amb el desaparegut barri 
del Camp de la Bota, lloc 
de procedència de mol-
tes persones del barri.
Després d’una recerca es 
va escollir una imatge de 
l’Arxiu municipal de Sant 
Adrià de Besòs Isabel 
Rojas Castroverde.

El mural es vincula 
també amb el Centro 
Cultural Gitano i el Con-
curs de Cant Flamenc 
de la Mina. Entre les 
imatges recollides es va 

realitzar una composició 
que il·lustra la idea del 
Festival amb un primer 
pla d’una actuació de 
l’any 2002 de la Peña Tio 
José de Paula de Jerez 
de la Frontera i Parrita 
(artista vinculat al festival 
i que recentment ens ha 
deixat, aquest mural tam-
bé servirà com un petit 
homenatge).

L’artista, Jorge Ro-
dríguez Gerada, està fent 
l’esbós dibuixat, sorgit d’un 
collage fotogràfic creat 
amb el material recollit.

El mural s’emmarca 

en el projecte Una Mina 
de color, una iniciativa que 
duen a terme conjuntament 
l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs amb l’Associació 
Cultural El Generador. El 
projecte forma part del HOP 
SANT ADRIÀ -Art Urbà-, 
plataforma de suport a la 
dansa i la cultura urbana i 
rep el suport del Consorci 
del barri de La Mina. Bus-
ca convertir un “no lloc” 
com són les parets laterals 
d’edificis i altres espais, del 
barri de La Mina, en renova-
ció artística, transformant el 
gris en art.

COMUNICACIÓ SAB

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

La mostra es pot visitar fins el proper 8 de gener.

COMUNICACIÓ SAB



13Desembre 2020 -

PLAÇA MACIÀ, 6-9 - SANT ADRIÀ DE BESÒS - 08930
TEL. 93 462 62 07 

    BOCADILLERIA       CERVECERIA
      CREPPERIA          PIZZERIA

Bon Nadal i 

Feliç Any Nou!!

Cultura

La campanya 
nadalenca de l’»I tu, 
jugues en català?» 
arriba a Badalona i a 
Sant Adrià

Redacció

Badalona.-
El Consorci per a la 

Normalització Lingüística 
ho té tot a punt per viure 
el Nadal en català i posa 
a disposició de tothom els 
recursos necessaris per 
fer-ho possible, a través 
del programa «I tu, jugues 
en català?«.

Com cada any, aquest 
programa ofereix un ex-
tens catàleg de jocs en 
català actualitzat i les 
botigues de tot Catalun-
ya on es poden trobar. 
A més, aquest catàleg 

disposa de més de mil 
propostes lúdiques, conté 
informació exhaustiva de 
l’oferta de jocs, l’edat dels 
destinataris, la tipologia i 
el fabricant. A Badalona 
i Sant Adrià hi ha 10 es-
tabliments adherits a la 
campanya que disposen 
d’oferta de jocs i joguines 
en català, 9 a Badalona i 
1 a Sant Adrià.

A més, al web del 
Consorci per a la Norma-
lització Lingüística s’ha 
activat l’espai «Viu el Na-
dal en català«, amb una 
llista de nadales en català 
a Spotify i altres recursos 

per promoure l’ús de la 
llengua en tots els àmbits 
de la societat i on també 
s’hi pot descarregar la 
carta als Reis, que aquest 
any serà més fàcil que 
mai fer-la perquè conté 
l’enllaç directe al catàleg 
de jocs. D’aquesta ma-
nera es facilita a Ses 
Majestats la cerca de tots 
els encàrrecs, amb infor-
mació automàtica de la 
botiga on s’han d’adreçar 
per adquirir-lo. El CNL de 
Badalona i Sant Adrià farà 
arribar, com cada any, la 
carta a totes les escoles 
del territori.

Amb els millors desitjos 
de SALUT i PAU PER AL 2021

Any Internacional de la Pau i la Confiança, 
de l’Eliminació del Treball Infantil, 

de l’Economia Creativa i Sostenible, i de les Fruites i Verdures

L’Orfeó Badaloní, 
guardonat en els 
Premis Ateneus 2020

Redacció

Badalona.-
L’Orfeó Badaloní, 

entitat cultural badaloni-
na centenària, ha estat 
guardonada amb el primer 
premi de la categoria 
Treball en Xarxa de la 
31ª edició dels Premis 
Ateneus 2020.

Els Premis Ateneus, 
organitzats per la Fe-
deració d’Ateneus de 
Catalunya (FAC), són 
un reconeixement a la 
creativitat, la qualitat 
i l’esforç que fan les 
diferents associacions 
culturals, les persones 
i  empreses de l  pa ís 
per promoure la cultu-

ra i l’associacionisme 
cultural.

El projecte guardo-
nat s’aplega sota el nom 
d’OBRIM PORTES, i es 
tracta d’una iniciativa 
de caràcter sociocultu-
ral en la qual, amb la 
col·laboració de diver-
ses entitats socials i de 
l’àmbit de la salut mental 
de Badalona, es treballa 
per aconseguir la parti-
cipació i integració de 
persones que pateixen 
algun tipus de trastorn o 
alteracions emocionals en 
les diverses activitats que 
ofereix la mateixa entitat 
cultural.

Aquest primer premi 
simbolitza un important 

reconeixement a l’esforç 
i dedicació constant que 
porta a terme l’Orfeó 
Badaloní, més enllà del 
seu àmbit cultural, per 
aconseguir convertir Ba-
dalona en un municipi 
amb ofertes i oportunitats 
per a tothom.

Ricard Abellán, actual 
President de l’Orfeó, va 
ser el responsable de 
recollir el guardó durant 
la gala que va tenir lloc 
el passat dimarts 15 de 
desembre al Foment Cul-
tural i Artístic de Sant 
Joan Despí, en una sin-
gular edició sense públic 
i retransmesa en directe 
per les xarxes socials de 
la Federació.

ORFEÓ BADALONÍ

Ricard Abellán, actual President de l’Orfeó, va ser el responsable de recollir el guardó.
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Us desitja un Bon Nadal!

Maragall, 18 - 08930 Sant Adrià de Besòs 
Tel. 93 462 18 56
Fax: 93 462 62 10

El XIV Concurso de Fotografía Rociera del 
CERCAT ya tiene ganadores

Los premios se entregarán próximamente en un acto virtual debido a la pandemia de Covid19.

JOSÉ REYES BELZUNCE

El primer premio de la categoría Romería del Rocío, “Día de lluvia” de José Reyes Belzunce.

MS

Sant Adrià.-
El pasado 22 de di-

ciembre se fallaron los 
premios del XIV Concurso 
de Fotografía del Centro 
de Estudios Rocieros y 
Cultura Andaluza en Ca-
taluña (CERCAT). 

José Reyes Belzunce, 
con su imagen “Día de 
lluvia” fue la ganadora 
del primer premio en la 
categoría “Romería del 
Rocío”, dotado con 150 
euros, diploma y madalla 
FCF. Alicia López, con 
“Una sonrisa siempre” 
consiguió el segundo 
(100 euros y diploma), 
Elisabeth Gómez, con 
“Detrás de ella” el tercero 
(50 euros y diploma), y 
José Antonio Fernández 

con “Oraciones” consi-
guió el cuarto (50 euros 
y diploma).

En la categoría “Cata-
luña cofrade”, el ganador 
fue José David Castán, 
con “Pétalos a la Virgen”, 
consiguiendo así los 150 
euros, la medalla FCF y el 
diploma del primer premio. 
Izan Merino, con “El pe-
queño cofrade” consiguió 
el segundo (100 euros y 
diploma), Jordi Merino, 
con “Un poco más” el ter-
cero (50 euros y diploma), 
y Daniel Font, con “Fe” 
consiguió el cuarto (50 
euros y diploma).

En el premio especial 
“Feria de Abril catalana”, 
el ganador fue Agustín 
Padilla, con “En el tablao 
de la Feria”, consiguien-
do así los 100 euros y el 

diploma.
En el premio especial 

“Traslado de  la Virgen a 
Almonte”, Paolo Rinelli 
logró el premio con “El 
Salto”, consiguiendo así 
los 100 euros y el diplo-
ma.

El jurado estuvo for-
mado por Rosa Villalon-
ga, concejala del Ayun-
tamiento de Sant Adrià 
de Besòs, María Victoria 
Planas, ganadora del XIII 
Concurso de Fotografía 
Rociera, Ángeles Arrabal, 
del Consell General de 
Germandats i Confraries 
de l’Arxidiòcesi de Bar-
celona, Andreu Noguero, 
y Montse Sáez, vocal del 
CERCAT.

Los premios se entre-
garán próximamente en 
un acto virtual. JOSÉ DAVID CASTÁN

El primer premio de la categoría Catalunya Cofrade, “Pétalos a la Virgen” de José David Castán.

AGUSTÍN PADILLA
El primer especial “Feria de 
Abril Catalana” fue para Agus-
tín Padilla por su fotografía “En 
el tablao de la Feria”.

PAOLO RINELLI

El primer especial “Traslado de la Virgen a Almonte 2019” fue para Paolo Rinelli.
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Farmàcies de torn - GENER 2021

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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Dijous 1
Pi i Gibert, 66
Divendres 2

Gran Via CC, 26
Dissabte 3

Av. Catalunya, 92-94
Diumenge 4

Platja, 82
Dilluns 5

Andreu Vidal, 2
Dimarts 6

Av Fernández Márquez, 73-75
Dimecres 7

Via Trajana, 20 local 6
Dijous 8

Av. La Catalana, 125
 Divendres 9

Miquel Servet, 7-9
Dissabte 10

García Lorca, 1
Diumenge 11

Mar, 18
Dilluns 12 

Pi i Gibert, 66
Dimarts 13

Gran Via CC, 26
Dimecres 14

Av. Catalunya, 92-94
Dijous 15
Platja, 82

Divendres 16
Andreu Vidal, 2
Dissabte 17

Av Fernández Márquez, 73-75
Diumenge 18

Via Trajana, 20 local 6
 Dilluns 19

Av. La Catalana, 125
Dimarts 20

Miquel Servet, 7-9
Dimecres 21

García Lorca, 1

 Dijous 22
Mar, 18

Divendres 23
Pi i Gibert, 66
Dissabte 24

Gran Via CC, 26
Diumenge 25 

Av. Catalunya, 92-94
Dilluns 26
Platja, 82

Dimarts 27
Andreu Vidal, 2
Dimecres 28 

Av Fernández Márquez, 73-75
Dijous 29

Via Trajana, 20 local 6
Divendres 30

Av. La Catalana, 125
Dissabte 31

Miquel Servet, 7-9

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
Has d’ordenar-te la teva vida, reestructurar el teu 
habitatge, crear nous objectius i sortir de la situació en 
la qual et trobes i això et farà gastar molta energia. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
En general, aquest mes estaràs refugiat molts estones 
en la teva llar, solament, reflexionant en veu alta sobre 
la teva vida i els teus fracassos. 

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Quant a la teva vida personal i social, estaràs més 
tranquil per norma general, amb menys ansietat que de 
costum. Estaràs més relaxat i assossegat.

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
El terreny laboral porta ofertes i propostes laborals però 
fins que no estiguin signades, no donis gens per fet 
perquè tot podria canviar en qüestió de minuts. 

AQUARI (21 gener-19 febrer)
La teva vida personal i les teves relacions amb els altres seran 
d’allò més cridaner, a remarcar: comences una trasformación 
total la qual cosa et portarà a canviar d’amistats.
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
L’ocupació que comencis ara ja no canviarà fins que et 
retiris; has vingut a fer un treball i ara toca posar-se 
de debò a fer-ho.

ARIES  (21 març-20 abril)
Has d’estar molt despert i saber a tot moment què 
fer, dir o callar. És el mes de les oportunitats: tot va 
si pot ser per a tu.

TAURE  (21 abril-20 maig)
La teva vida anirà més folgada, els diners passarà a 
un segon pla. Fins ara, t’has dedicat a gastar molt per 
sobre de les teves possibilitats.      

BESSONS  (21 maig-21 juny)
Comences un nou cicle, tot comença a veure’s des 
d’un altre angle. Ara hi haurà plans en parella, de dos, 
i buscaràs, entre altres, una nova casa.   

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Quant a l’amor, deixa de dubtar. Si estàs en una nova 
relació, amb una nova parella, no pots seguir dubtant 
d’ella. Si esteu junts, és per alguna cosa.

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
A l’àrea laboral, tot anirà sobre rodes, com de costum. 
Aconseguiràs els teus objectius traçats, fins i tot els 
superaràs, els fruits els veuràs ràpidament. 

VERGE (24 agost-2 setembre)
Has d’ordenar-te la teva vida, reestructurar el teu 
habitatge, crear nous objectius i sortir de la situació en 
la qual et trobes i això et farà gastar molta energia. 




