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Naturalitzar el 
mur del Parc 

fluvial del Besòs

210 quilos de 
vidre

Sant Adr ià . -La 
campanya d’Ecovidrio 
“1 kg. de vidre per 
1 kg. d’aliments” ha 
recollit a Sant Adrià 
210 quilos de vidre que 
s’han transformat en 
aliments.Pàg.10.

Sant Adrià.- El con-
sistori adrianenc ha 
anunciat que replan-
tarà 87 arbres a carrers 
i jardins de la ciutat 
per fomentar l’equilibri 
de l’ecosistema urbà. 
Pàg.9.

87 arbres 
replantats

Sant Adrià.- 
Ja han f ina l i tzat 

les obres a la platja de 
Sant Adrià per preparar 
l’arribada dels cables sub-
marins de fibra òptica de 

la Barcelona Cable Lan-
ding Station. Les obres 
van començar el passat 
mes d’octubre i són la 
primera fase prepara-
tòria per poder acollir els 

cables que arribaran el 
primer trimestre de 2022. 
Serà la primera estació 
d’aterratge d’aquest tipus 
que es construeix en terri-
tori català. Pàg. 4. 

Obres acabades

Redacció

Sant Adrià.-
El Consorci del Besòs 

ha impulsat una prova 
pilot de renaturalització 
del mur del Parc fluvial, 
que també contribueix a 
potenciar la biodiversitat, 
ja que permet generar 
espais de refugi i oferir re-
cursos tròfics per a ocells 

i insectes pol·linitzadors.
Aquesta prova pilot de 

dos anys de durada, per-
metrà estudiar el grau de 
reducció de temperatura 
i d’increment d’humitat, 
com a conseqüència po-
sitiva de la plantació del 
jardí vertical. Així ma-
teix, facilitarà l’anàlisi 
de  l’adaptabilitat de les 
espècies, així com la de-

terminació dels substrats, 
nivells d’aigua i adobs 
més apropiats. Tot el sis-
tema està monitoritzat 
per tal de poder optimit-
zar el seu funcionament i 
obtenir-ne dades.

Es tà  p rev i s ta  l a 
instal·lació d’una es-
tructura metàl·lica per 
protegir-la de possibles 
avingudes del riu.Pàg. 7.

Èxit campanya 
Barnabitas

Sant Adrià.-Tot i 
la crisi sanitària per la 
Covid19, la campanya 
Cap nen sense joguines 
de l’Associació Juvenil 
Barnabitas ha estat tot 
un èxit de participació i 
recollida. Pàg.5.

COMUNICACIÓ SAB

COMUNICACIÓ TINKLE
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Opinió

La Memoria

més articles:

Extirparla sigue siendo la némesis malvada de ciertos verdugos, algo 
que recorre la tierra como una cicatriz tatuada que deja sus marcas 
en muros que sirven de lienzo petrificado en la denuncia contra la 
injusticia. Una representación que es símbolo de la amargura y la 
dignidad, llave de las descalzas del planeta.

El neurólogo portugués Egas Moniz obtuvo el Premio Nobel de Medicina en el 
año 1949. Creía que ciertos desórdenes mentales podían ser curados rompiendo 
zonas del cerebro. Estaba convencido de que ciertas enfermedades se localiza-
ban en el l lóbulo frontal y que éste  desempeñaba una función particularmente 
importante para las “psiques obsesivas”.

Todo está guardado en la memoria canta León Gieco. Sueño, espina de la vida y 
de la historia. La huella que dejan viejos amores y promesas idas, también está 
marcada por el engaño de bestias genocidas del infierno, en los desaparecidos 
del hambre y el maltrato, de la esclavitud, del poder secreto de las armas (¿cuánto 
cuesta un minuto militar?), del silencio y el fuego de la iglesia. Un antídoto urgente 
para despertar pueblos dormidos, amarrados, aplastados, callados…

Se ha demostrado que retener información es mucho mejor después de una noche 
de buen sueño. Dormir bien sube la  intensidad y el significado de las evocaciones, 
se asocia a una mayor calidad de vida. Hoy día la lobotomía es considerada una 

cirugía brutal y cruel capaz de transformar a las personas en zombis carentes de 
control, deseos y sentimientos. En nuestro país, con esa práctica, se persiguió 
eliminar al rebelde, la homosexualidad y la drogadicción. Entre electroshocks y 
mediciones de cráneos, López-Ibor y Vallejo-Nájera inventaron una enfermedad 
mental y emprendieron sus famosas cruzadas para el olvido, para la amputación 
del recuerdo; sabían que la desmemoria es desarraigo, vacío.

Cómo olvidar que quien podía pagárselo no iba a la guerra. Cómo olvidar geno-
cidios, holocaustos, bombas nucleares, guerras civiles, epidemias. Cómo olvidar 
que esto siempre lo pagan las poetas: que mataron a Federico por «masón y 
homosexual», que Miguel Hernández su pudrió en la cárcel por no besar la pro-
clamas fascistas. Cómo olvidar a las Sinsombrero, a las de los Versos con Faldas, 
a tantas escritoras ocultas tras la sombra de sus maridos… 

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Comienzo incierto

Comenzado ya 2021 y las cosas parece que no han cambiado demasiado. Siempre pasa con las grandes expectativas, que siempre 
defraudan. Pensábamos que el año pasado era el peor que recordábamos pero parece que la pandemia y su onda expansiva 
nos van a mostrar una nueva definición de catástrofe. Los datos de personas fallecidas por la Covid19 son mareantes, y sus 
consecuencias económicas y psicológicas son aún impredecibles. Como pasa cuando nos hablan de grandes cantidades de 
dinero, no somos capaces de visualizar el gran impacto de tantas vidas perdidas, de tantos negocios que han tenido que bajar 
la persiana, de tantas horas de trabajo extenuante de nuestros sanitarios que se dejan la vida y la salud intentando minimizar las 
consecuencias del virus, de tantas horas de televisión y líneas de texto explicando lo que tenemos que hacer para evitar el con-
tagio... Todo en esta vida es mejor mirarlo con perspectiva, una vez superado el proceso. Pero, por ahora, no somos capaces de 

ver el final de esta larga noche que nos acecha. No ayudan ciertan actitudes que vemos repetidas una y otra vez en las noticias y que no acabamos 
de comprender. La irresponsabilidad de muchos, el egoísmo y su falta de empatía ante los que lo están pasando mal, ante los que lo han perdido 
todo, nos demuestra de nuevo que la humanidad como especie no ha mejorado en nada. Cuando comenzó esta terrible pesadilla algunos pensaron 
que nos haría más fuertes y más empáticos, pero ha resultado lo contrario. Era obvio que no todo el mundo acataría  las recomendaciones, incluso 
las prohibiciones que las autoridades han impuesto para vislumbrar el final de este largo túnerl oscuro. Están los egoístas y comodones que enarbolan 
la bandera de la libertad para poder seguir haciendo su vida sin que les impongan restricciones. No tienen argumentos para refutar lo que dicen los 
científicos, los que saben de esto, así que se escudan en su derecho individual a hacer con su vida lo que ellos quieren, sin importar lo que necesiten 
los demás, claro. Luego están los que sí tienen argumentos, locos, como decir que esto no es una pandemia porque “solo” han muerto dos millones de 
personas en todo el mundo, y eso no es nada si lo comparamos con la población total de nuestro planeta, 7,7 millones de personas. O que la vacuna 
de la gripe no ha acabado con la gripe (se olvidan de que sí lo ha hecho con otras enfermedades como la viruela) y que siguen muriendo personas por 
esta enfermedad. Por no hablar los que defienden la conspiración del chip que nos implantarán con la vacuna, la que alerta de la cantidad de veneno 
que nos meten en el cuerpo con cada dosis de la vacuna o que nos van a controlar mentalmente. Solo les falta el sombrero de aluminio en la cabeza. 
Loo peor de todo es que tratan al resto de la sociedad, a los que sí cumplimos con las normas aunque nos impidan seguir con nuestra vida normal, 
aunque no podamos salir de fin de semana o quedar con amigos, de tontos e ignorantes, de personas que se han dejado controlar por los poderes 
ocultos que controlan el mundo. Ellos están despiertos, los demás, la mayoría (menos mal), estamos dormidos, enchufados a una realidad mientras 
se aprovechan de nosotros. Como en la película “Matrix”, en la que los seres humanos solo éramos pilas vivientes cosechadas por una inteligencia 
artificial que nos controlaba con un mundo creado por ordenador al que estábamos conectados mentalmente mientras nuestro cuerpo producía energía 
sin darnos cuenta. Era una buena película, de ficción, que muchos se tomaron en serio. Esa es la constante de los conspiranoicos, el sentirse alerta y 
despiertos ante el control que intentan ejercer los poderes en la sombra. Sería gracioso, incluso divertido, si no estuvieran muriendo personas a diario 
por un virus que es real, no de ficción, que provoca la muerte solitaria de personas con o sin patologías previas. 
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Reabre la tienda “Europa” de 
disfraces para almas franquistas

Pero hay trapos y trapos, y tocar el de la bandera de los mismos colores 
durante los últimos ochenta y dos años era demasiada ofensa como 
para que la mayoría del Tribunal Constitucional decidiera sumarse 
a la propuesta de Andrés Ollero, consultar biografía, en el papel de 
ponente para la revisión de una condena que traerá cola. Otra que 

terminará en Europa.

La sentencia del TC ha sido finalmente contraria a la que proponía Ollero, que 
estimaba el recurso contra la que en 2014 condenó al sindicalista gallego Pablo 
Fragoso a pagar 1.200 € de multa por culpar a la bandera antes citada de las 
injusticias que estaban sufriendo los trabajadores de la limpieza de unas insta-
laciones militares de El Ferrol, acreedores de unos sueldos que habían ganado 
con su trabajo, pero que no les pagaban.

Tras su decepción, Ollero ha emitido un voto particular en el que, entre otras 
cosas, denuncia que la que propuso tardó más de un año en ser incluida en el 
orden del día por razones incomprensibles. Probablemente Ollero sospecha que 
tal demora tuvo que ver con la dificultad para asegurar una sentencia unánime, la 
obsesión de los altos tribunales españoles. De hecho, la mayoría en el TC contra 
el sindicalista gallego ha sido muy ajustada.

En su voto particular Ollero rechaza los fundamentos de la sentencia definitiva, 
encargada finalmente al juez Narváez, por considerarla contraria a la jurispruden-
cia de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, entre otras resoluciones 
recientes, había condenado a la justicia española por castigar a dos catalanes 
que habían quemado unas fotografías del rey.

Entre otros méritos del juez Narváez, además de su vinculación a la FAES, figura 
el haber declarado en público que “el referéndum del 1 de octubre de 2017 había 
sido mucho más grave que el golpe de Estado de Tejero del 23F de 1981.

Por su parte, y consultada biografía, Andrés Ollero Tassara fue, durante 17 años 
y hasta hace otros 17, diputado del PP, lo que permite pensar que ha comprado 
un disfraz de europeo en la “tienda” que, después de tantos años cerrada, ha 
abierto de nuevo para atender una demanda que siempre se dispara durante las 
transiciones políticas españolas.

Pensando en un Ollero me viene a la cabeza otro, Carlos, procurador en Cortes 
desde 1943 hasta 1961, es decir, franquista, pero de quien, siendo, él, Decano 
de la Facultad de Políticas en la Complutense a principios de los 70 del siglo XX, 
algunos pensábamos que se había comprado el disfraz de europeo en la tienda 
que, con más estruendo que eficacia, acababa de abrir sus “puertas” tras el re-
cordado “juicio de Burgos” de diciembre de 1970.

Eficacia poca, que no por mucha Europa, con Papa de Roma incluido, el dictador 
asesino dejó de morir en la cama.

Hablamos de la justicia española y quien podría negar que los catalanes indepen-
dentistas por republicanos, o viceversa, son los políticos que más le están sacando 
los colores en Europa. Y no por los “delitos habituales de los políticos”, es decir, 
corrupción, esa insidia que deslizó hace dos días un indiscreto González Pons 
cuando salía de la comisión jurídica del Parlamento Europeo sobre el suplicatorio 
de Puigdemont y los suyos, sino por convocar democracia directa para cumplir el 
programa electoral con el que habían ganado las elecciones.

Hasta tal punto que uno de los temas interesantes de la semana pasada, tras esa 
“bomba” belga ignorada por las portadas del sistema pero cuya potencia puede 
ser atómica contra la justicia española por tanto perseguir a los independentistas, 
es el no debate que podemos imaginar entre un Pérez Royo titulando “El Tribunal 
Constitucional se la juega” y Beni con su “No pinta bien para el Supremo”.

Lo más probable es que ambos tengan razón, en detrimento del TC y del TS y 
para vergüenza de España, pero llama la atención que el catedrático de Derecho 
Constitucional tenga la valentía de reconocer que “He escrito en varias ocasiones 
que los dirigentes nacionalistas en prisión no son presos 
políticos, pero lo parecen. Y cada vez más.”

Por su parte, la periodista especializada en tribunales le 
dice al mentado González Pons que nanay de su chulería 
de un mes antes cuando, imitando a Pedro Sánchez en 
campaña electoral, declaró el del PP que “Ventilaremos 
el suplicatorio y enviaremos a Puigdemont a España en 
cuanto pueda reunirse la Comisión Jurídica”. Domingo Sanz

article sencer:

Domingo Sanz

article sencer:

El 14F Catalunya tiene la palabra. 
¿Cuánta violencia le queda a 
España?

A partir de ayer en USA escribiremos de nuestras cosas mientras Trump 
y sus hordas duerman, si es que deciden irse a la cama. Mientras tan-
to, elegiré el tweet del periodista especializado en tribunales Alfonso 
Pérez Medina, siempre al pie de un cañón que solo dispara palabras: 
“La noche de las comparaciones forzaditas: Ni Rodea el Congreso ni 

el procés. Asaltar con violencia la cámara en la que reside la soberanía nacional, 
en España, solo lo ha hecho Tejero”.

Con permiso, pues, de la otra orilla del Atlántico Norte, diré que he titulado “Violen-
cia” porque, desde Max Weber, para que un país sea considerado “Estado”, y quien 
podría dudar que España lo es, ha de disponer del “monopolio de la violencia”, 
que entre nosotros podemos traducir por “la calle es mía” del inolvidable Fraga. 
Lo dijo siendo ministro cuando ya su único jefe, aquel paisano y dictador cuyo 
principal plan de vida era matar, había dejado de amenazar gracias, únicamente, 
a la madre naturaleza.  

Y digo “violencia”, también, porque violenta fue la respuesta del Estado “España” 
contra las “palabras” expresadas por “Catalunya” a través de unas urnas que, 
aunque fueran ilegales según el “Estado” juez y parte, solo querían ser “palabras”, 
y sin ocultar nada desde el primer momento.

Ya no tiene sentido seguir ignorando el futuro que viene: el próximo 14 de febre-
ro por la noche millones de “palabras” se irán leyendo en voz alta en las mesas 
electorales de Catalunya y, si las correspondientes a las candidaturas indepen-
dentistas se repiten más que todas las demás juntas, esas elecciones se habrán 
convertido en las más importantes y dramáticas para el Estado “España” desde 
que falleció su refundador, el único jefe que tuvo Fraga, en tanto que restaurador 
de la forma de Estado que aún sigue vigente.

“España, antes roja que rota” que dijo él, ya que ha salido a colación, y que levante 
la mano el primer político de ámbito estatal, de cualquier tendencia, que no haya 
guiado por tal máxima sus principales decisiones, siendo la incógnita principal la del 
precio máximo que, en recorte de libertades, o incluso en empleo de la violencia, 
unos u otros puedan estar dispuestos a que padezca toda la sociedad.

Especulando sobre los resultados del 14F, es probable que finalice la tendencia 
a la reducción del número de candidaturas que se evidenció entre 2010 y 2017, 
periodo en el que se pasó de 39 a solo 10 y que, en incremento de votantes, 
favoreció a los españolistas PSC + PP + Cs en un porcentaje que duplicó al que 
consiguieron los independentistas CiU/JCAT + ERC + CUP.

En la fiesta de la democracia catalana que se acerca, y que se vivirá con más miedo 
que alegría en otros centros de poder del Estado, se resolverá también la duda sobre 
el efecto que pueda tener entre el electorado independentista la división manifiesta 
entre los dos socios del gobierno actual, JCAT y ERC. Tanto podría facilitar la abs-
tención como estimular su participación, una posibilidad, esta segunda, avalada por 
las encuestas que se han publicado.

Otra respuesta que solo se despejará el mismo Día de los Enamorados se refiere al 
efecto de la pandemia sobre el número de electores que finalmente irán a votar. Todo 
hace pensar que los independentistas siguen mucho más movilizados, tal como hace 
unos días reconoció, preocupara, Inés Arrimadas.

No es extraño que la de Ciudadanos constate la desmovilización de los españolistas 
en Catalunya. Seguir en este Estado significa aceptar sí o sí una monarquía que, con 
lo que se va conociendo, avergüenza tanto por las corruptelas de Juan Carlos I como 
asusta por los peligrosos apoyos que recibe Felipe VI y ante los que no marca distan-
cias. Y, solo faltaría, tan en nombre de la Constitución el propio rey como presumen los 
de los “26 millones”, que hoy anuncian una nueva carta dirigida a la ministra Robles 
y firmada por 750 “ex” mucho más activos que cuando eran “in”.

Imposible evitar, otra vez, el regreso al jefe de Fraga, aquel que montó una guerra 
civil en nombre de la República para restaurar la monarquía 
más indecente de Europa.

Y no parece que la “modernización” de la Monarquía, que se 
ha inventado Sánchez al borde del abismo, vaya a tener el 
menor efecto en una Catalunya en la que todas las encues-
tas certifican que los partidarios de la República se acercan 
al 80%.
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Redacció

Sant Adrià.-
Barcelona Cable Lan-

ding Station, la futura 
estació internacional per 
a cables submarins de 
fibra òptica que impulsa 
AFR-IX Telecom, ha fina-
litzat les obres realitzades 
a la Platja Litoral de Sant 
Adrià de Besòs.

Aquestes obres, ini-
ciades al mes d’octubre, 
culminen la primera fase 
preparatòria per poder 
acollir els cables subma-
rins de fibra òptica que 
han d’arribar durant el 
primer trimestre de 2022. 
Els cables aterraran en el 
que serà un open digital 
port neutral que reforçarà 
el posicionament de Bar-
celona com a hub tecno-
lògic del Sud d’Europa. 

En només tres mesos, 
s’ha instal·lat la infraes-
tructura necessària per-
què els cables submarins 
puguin emergir del fons 
marí i seguir el seu reco-
rregut sota terra per poder 
connectar amb l’edifici de 

l’estació d’aterratge, que 
estarà ubicat al carrer 
Ramón Viñas.

Un cop finalitzades 
les obres, l’aspecte de 
la Platja Litoral de Sant 
Adrià de Besòs torna a 
mostrar el seu estat inicial 
sense cap alteració.

Barcelona Cable Lan-
ding Station és la primera 
estació d’aterratge que es 
construeix en territori ca-
talà amb una dimensió de 
connectivitat internacio-
nal. L’estació d’aterratge 
farà de Catalunya la porta 
d’entrada i enllaç dels 
cables submarins de fibra 
òptica d’alta capacitat de 
l’Àsia, l’Àfrica i la Medite-
rrània que volen connec-
tar-se amb els EUA per la 
via més ràpida.

Aquesta infraestruc-
tura té la voluntat de 
ser un port digital de 
referència a la Mediterrà-
nia, i és en aquest sentit 
que es presenta com a 
open digital port neutral, 
per permetre l’arribada 
de cables sense restric-
cions. D’aquesta ma-

nera, una única estació 
d’aterratge serà el punt 
d’arribada de múltiples 
cables, optimitzant recur-
sos i evitant la proliferació 
d’edificacions.

Actualment, a la Me-
diterrània, Marsella aglu-
tina l’arribada del major 
número de cables de fibra 
òptica submarina i es fa 
evident una saturació i 
la necessitat d’altres es-
tacions d’aterratge com 
Barcelona CLS. Sant 
Adrià recull les condicions 
perfectes per acollir el 
projecte.

La seva posada en 
marxa reforçarà la xarxa 
de cables submarins de 
fibra òptica que connec-
ten els continents, més 
de 400 cables submarins 
que, a dia d’avui, es calcu-
la que assumeixen el 90% 
del tràfic d’Internet.

Barcelona Cable 
Landing Station 
finalitza les obres a la 
platja de Sant Adrià 
per preparar l’arribada 
dels cables submarins 
de fibra òptica

Sant Adrià 
participarà en 
l’activitat d’educació 
mediambiental«Parcs i 
pedals al Besòs»

Redacció

Sant Adrià.-
El passat mes de 

desembre es va fer la 
prova pilot de la nova ac-
tivitat que impulsa l’AMB 
“Parcs i pedals al Besòs”, 
en el marc del programa 
d’educació mediambiental 
Compartim un Futur. L’ 
activitat s’adreça al públic 
de formació reglada entre 
10 i 14 anys i té com a 
punt de sortida l’Aula Am-
biental Isabel Muñoz del 
parc de Can Zam a Santa 
Coloma de Gramenet.

La proposta consta 
de tres parts. En primer 
lloc, una presentació dels 
valors socioambientals del 
parc, el seu paper de con-
nector ecològic i la seva 
situació dins dels itineraris 

pedalables a l’entorn del 
Besòs.

A continuació, es fa 
una sessió teòrica per do-
nar a conèixer a l’alumnat 
quines són les normes de 
circulació en bicicleta i per 
quins espais s’aconsella 
que circulin de manera 
segura. També es promou 
aquest transport com a 
mode habitual de mobili-
tat per anar a l’escola i a 
l’institut.

Per acabar, té lloc una 
sessió pràctica que inclou 
un recorregut en bicicleta 
per la via pública del mu-
nicipi. L’itinerari preveu 
aturades per tal d’explicar 
els valors ambientals de 
diferents equipaments i 
indrets de la ciutat. Així 
doncs,es relaciona el pa-
per de la mobilitat soste-

nible amb el verd urbà per 
millorar la qualitat de l’aire 
de la ciutat i per fer front a 
l’emergència climàtica.

L’ Ajuntament de 
Sant Adrià està treba-
llant amb les escoles de 
la ciutat per impulsar la 
activitat, que tindrà com 
a punt de sortida la ju-
gateca del parc Litoral. 
L’objectiu és promoure 
els valors mediambientals, 
la mobilitat sostenible i 
l’educació viària entre els 
més joves.

COMUNICACIÓ TINKLE

COMUNICACIO SAB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsa aquesta activitat 
que vol fomentar els valors mediambiental, la mobilitat sostenible i 

l’educació viària entre les persones més joves.
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Nou èxit de la campanya Cap nen sense 
joguines de l’Associació Juvenil Barnabitas

Redacció

Sant Adrià.-
L’Associació Juvenil 

Barnabitas ha aconse-
guit els objectius que 
buscava amb la onzena 
edició de la seva tradi-
cional campanya Cap 
nen sense joguina, que 
aquest 2020 s’enfrontava 
al repte d’aconseguir la 
col·laboració de la ciu-
tadania tot i la crisi sa-
nitària provocada per la 
Covid19. Així de satisfets 
s’han expressat en una 
nota de premsa en la que 
donen les gràcies:

“Aquest nadal, tot i 
les dificultats viscudes, 
l’Associació Juvenil Bar-

nabitas ha treballat dur 
per aconseguir que els 
nostres infants tinguin les 
seves joguines per al dia 
de Reis.

Gràcies a la gran 
aportació de regals de 
La Caixa amb L’Arbre 
dels Somnis», i també 
a altres entitats i em-
preses col·laboradores 
que han participat, com 
Il.lussions solidàries, Fun-
dació Pere Tarrès, Ecoparc 
del Mediterrani, Som-hi, 
Vivenio, Maria del Mar, 
Centre d’Esplai Aspiran-
tat, Schott, Trivia BCN, 
C.E. Bon Vent, Parròquia 
Sant Joan Baptista, CEM 
Besòs, Bar Casa Vall, Re-
sidència Mossèn Antón, 

Voluntaris de La Caixa 
i molts particulars,  75 
famílies de la nostra as-
sociació (arribant a un 
total de 141 infants) han 
pogut rebre els seus re-
gals, mantenint viva la 
màgia de la tradicional 
nit de reis.

També agraïm a la di-
fusió d’aquesta campan-
ya a l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs, diari Area 
Besòs i Badanotis.

Seguim treballant per 
a la igualtat d’oportunitats 
i que mai cap nen/a es 
quedi sense joguina.

Moltes gràcies a tots 
per aquesta 11è. edició 
de CAP NEN SENSE JO-
GUINES”.

BARNABITAS

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

w w w . s a n t a d r i a c o n s u l t i n g . c o m

Tot i la crisi sanitària, s’han aconseguit els objectius de no deixar cap infant sense regal aquests Reis.

L’AMB engega una 
campanya per 
conèixer els hàbits 
ecològics de ciutadans 
i comerços

Redacció

Sant Adrià.-
En el marc del pro-

jecte WaysTUP! que vol 
facilitar la producció de 
bioproductes d’alt valor 
afegit, l’AMB (Àrea Me-
tropolitana de Barcelona) 
impulsa una enquesta a la 
ciutadania i el comerç per 
saber el seu coneixement 
i actituds respecte qües-
tions com el canvi cli-
màtic, l’economia circular 
i els hàbits de separació 
de residus. 

WaysTUP! (Value 
chains for disruptive 
transformation of urban 
biowaste into biobased 
products in the city con-

text) és un projecte co-
finançat per la Comis-
sió Europea que vol ser 
transformador pel que fa 
als sistemes d’innovació 
en valorització de re-
sidus. És a dir, el seu 
principal objectiu és de-
mostrar que els residus 
orgànics municipals com 
ara subproductes càrnics 
i de peix, olis de cuina, 
pòsits de café o restes de 
cel·luloses poden esde-
venir nous bioproductes 
d’alt valor afegit. 

A l’enquesta és pre-
gunta sobre el nivell de 
preocupació que té el 
ciutadà sobre el canvi 
climàtic, com creu que li 
pot afectar a ell/ella o a 

les generacions futures, 
si coneix o no el que sig-
nifica l’economia circular, 
com es comporta el ciuta-
dà a l’hora de separar els 
residus, etc.

L’enquesta per a la 
ciutadania es pot con-
testar seguint el següent 
enllaç: 
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Exposició pública de 
les bases dels Premis 
Ciutat de Sant Adrià 
de Besòs 2021

Redacció

Sant Adrià.-
El passat dia 14 de 

desembre, la Junta de 
Govern Local Municipal, 
va aprovar les bases del 
Premi Ciutat de Sant 
Adrià de 2021.

Aquests premis es 
convoquen biennalment 
per reconèixer la trajec-
tòria exemplar o les ini-
ciatives i les aportacions 
més significatives de 
persones físiques o orga-
nitzacions que hagin des-
tacat per haver contribuït 
a fomentar valors socials 
o per haver contribuït al 
seu progrés.

La voluntat que im-
pregna el sentit d’aquests 
premis es fa evident 
aquest any 2020 a on 
la conjuntura imposada 
per la contenció de la 
Covid-19 han intensifi-
cat múltiples iniciatives 
socials altruistes per part 
de la xarxa d’entitats i de 
particulars amb el propò-
sit d’atenuar els efectes 
provocats per la pandè-
mia sobre la població del 
municipi.

Enguany l’Ajuntament 
vol atorgar tres distincions 
a tres categories dife-
rents: Premi de l’alcalde, 
de les associacions i dels 
ciutadans.

Els premis poden ser 
lliurats indistintament a 
persones físiques i jurí-
diques i a les iniciatives, 
projectes o treballs que 
aquestes hagin promogut 
i que hagin contribuït so-
lidàriament a l’atenuació 
dels efectes socials pro-
vocats per la Pandèmia de 
la Covid-19 a la població 
de Sant Adrià de Besòs. 
La intenció és també 
promoure la sensibilitat, 
incentivar l’acció social i 
donar visibilitat a les ini-
ciatives presentades.

Un altre aspecte sig-
nificatiu d’aquesta edició, 
serà el seu procés electrò-
nic en la seva totalitat.  

COMUNICACIÓ SAB

869 infants en situació 
vulnerable del 
Barcelonès Nord han 
rebut joguines noves 
amb la campanya de 
Creu Roja

Redacció

Sant Adrià.-
Creu Roja al Barce-

lonès Nord ha repartit 
3.042 joguines a un total 
de 493 famílies, arribant 
així a 869 infants que 
han pogut rebre joguines 
noves i gaudir del seu 
dret al joc en igualtat de 
condicions en unes dates 
tan assenyalades com les 
del nadal. 

La campanya, que 
es va iniciar a finals de 
novembre, ha comptat 
amb la participació de 34 

persones voluntàries, que 
han donat suport en la re-
collida de joguines, en la 
preparació i classificació 
dels lots i en les entre-
gues finals a les famílies. 
Aquests lots consten de 
3-4 joguines, adaptades a 
les edats dels infants que 
els reben. 

A diferència d’altres 
anys, molts dels actes es-
portius i festius de recolli-
da de joguines habituals 
en la campanya gràcies 
a la col·laboració de les 

entitats i associacions 
dels municipis, no s’han 
pogut celebrar degut a la 
situació sanitària actual. 
No obstant això, s’han 
adaptat altres activitats i 
espais, majoritàriament a 
l’aire lliure, per fomentar 
la participació de la ciu-
tadania, recollint joguines 
noves que s’han sumat 
a les comprades des de 
Creu Roja, aconseguint 
així el resultat possible 
de més de 3.000 joguines 
per fer somriure a més de 
850 infants. 

La importància del 

dret al joc no només 
està present a Creu Roja 
al nadal, sinó també al 
llarg de tot l’any amb 
la iniciativa “La joguina 
educativa”, que Creu Roja 
Joventut duu a terme per 
sensibilitzar sobre el valor 
educatiu del joc i el dret 
dels infants a jugar. A 
més, les famílies benefi-
ciàries participen també 
en tallers i xerrades de 
sensibilització sobre la 
importància educativa 
del joc. 

L’entrega de jogui-
nes al territori ha estat 
possible gràcies a la par-
ticipació ciutadana i de 
diverses entitats i empre-
ses que han ajudat en la 
difusió de la campanya 
i en el recapte de jogui-
nes a través d’accions 
diverses: 

Santa Coloma de Gra-
menet:  Ajuntament de 
Santa Coloma de Grame-
net, Escola de dansa Yo-
landa Valero, l’Excèntrica 
amb l’organització de 
l’activitat “Passatge de 
Nadal”, Crossfit Santa 

Coloma, Fundació Hos-
pital Esperit Sant, Circ 
Raluy Legacy, Bar Yester-
day amb el seu projecte 
12 Meses Solidarios, Par-
tit Demòcrata de Santa 
Coloma de Gramenet, 
establiment La Virgen 
Santa.

Sant Adrià del Besòs: 
Sertrans, PSC de Sant 
Adrià del Besòs, Clínica 
Dentobucal 

Badalona: Mugendo 
Badalona, Cristina Haro (La 
Tineta), Clínica Dorsia.

Enguany s’atorgaran tres distincions a iniciatives, projectes o treballs 
que hagin contribuït solidàriament a l’atenuació dels efectes socials 

provocats per la Pandèmia de la Covid-19.

CREU ROJA

Risc de 
rebrot 
a Sant 
Adrià 

Redacció

Sant Adrià.-
El risc de rebrot conti-

nua molt alt a Sant Adrià 
a dia d’avui (26 de gener 
de 2021). Els casos diag-
nosticats amb PCR i test 
d’antígens dels últims 7 
dies és de 155, 301 els 
últims 14. 

La incidència acumu-
lada de diagnosticats els 
últims 14 dies per cada 
100.000 habitants és de 
754.78, el que implica 
que el risc de rebrot sigui 
molt alt. La taxa de repro-
ducció de l’epidèmia és 
de 0,98, el que indica que 
no està creixent perquè 
no supera l’1. 
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Redacció

Sant Adrià.-
Una de les estratègies 

més útils per a augmentar 
la resiliència de les ciutats 
davant els efectes del 
canvi climàtic, com ara 
les onades de calor, és la 
renaturalització d’espais 
urbans com el Parc Flu-
vial, immersos en un en-
torn altament antròpic.

És en aquest context 
que des del Consorci del 
Besòs s’ha impulsat una 
prova pilot de renatura-
lització del mur del Parc 
fluvial, que també contri-
bueix a potenciar la bio-
diversitat, ja que permet 
generar espais de refugi 
i oferir recursos tròfics 

per a ocells i insectes 
pol·linitzadors.

Aquesta prova pilot de 
dos anys de durada, per-
metrà estudiar el grau de 
reducció de temperatura 
i d’increment d’humitat, 
com a conseqüència po-
sitiva de la plantació del 
jardí vertical. Així ma-
teix, facilitarà l’anàlisi 
de  l’adaptabilitat de les 
espècies, així com la de-
terminació dels substrats, 
nivells d’aigua i adobs 
més apropiats. Tot el sis-
tema està monitoritzat 
per tal de poder optimit-
zar el seu funcionament i 
obtenir-ne dades.

Les espècies proposa-
des són totes autòctones i 
adaptables a entorns com 

el del parc fluvial. Algunes 
d’elles tenen una alta 
capacitat de floració per 
atreure insectes i altres 
grups d’invertebrats, bà-
sics per a l’equilibri d’un 
ecosistema tant sensible 
com el del riu Besòs.

La diversitat en la 
floració i aturades vege-
tatives de les plantacions 
que es proposen, pot 
garantir una estacionalitat 
diversa al llarg de l’any.

El sistema de plan-
tació utilitzat és un cul-
tiu semi hidropònic amb 
una densitat de plantació 
d’unes 42 plantes/m2. 
El reg és per exsudació 
entre els geotèxtils de 
cultiu. S’utilitza aigua 
freàtica i es controla a tra-

vés de sensors d’humitat 
que l’optimitzen.

Està previst al llarg 

dels propers dies la 
instal·lació d’una estruc-
tura metàl·lica per ga-

rantir la intervenció pilot 
davant de possibles epi-
sodis d’avinguda del riu.

Prova pilot de renaturalització del mur 
del Parc fluvial del Besòs

COMUNICACIÓ SAB

Una intervenció que potencia el Parc Fluvial del Besòs i l’entorn del riu com a espais de refugi climàtic davant de l’escalfament global.
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TUSGSAL fa proves 
amb un nou autobús 
micro 100% elèctric 
del fabricant BYD

Redacció

Badalona.-
TUSGSAL posa en 

marxa durant aquesta 
setmana un seguit de pro-
ves amb un nou autobús 
100% elèctric cedit per 
la companyia fabricant 
de vehicles BYD, una de 
les principals productores 
d’autobusos elèctrics a 
nivell mundial. L’objectiu 
de l’empresa és estudiar 
la operativitat en el servei 
del vehicle i analitzar les 
condicions i caracterís-
tiques d’aquest autobús 
micro, model BYD K7UA 
de 8,7 metres. La flota de 
vehicles de TUSGSAL ja 
compta actualment amb 
unitats elèctriques BYD 
de 12 metres que donen 
uns molt bons resultats i 
ofereixen un servei d’alta 
qualitat. La consecució de 
conceptes de vital impor-
tància com l’excel•lència 
en la conducció o el soroll 
zero són essencials en 
l’aposta que fa l’empresa 
amb la preservació del 
medi ambient i la soste-
nibilitat.

El vehicle en proves 
cedit per BYD està dis-
senyat per a entorns ur-
bans d’alta densitat i per 
al centre de les ciutats. És 

respectuós amb el medi 
ambient al no emetre ga-
sos contaminants ni CO2 
a l’atmosfera, sent alta-
ment sostenible. La cà-
rrega és ràpida amb una 
autonomia de circulació 
d’uns 200 quilòmetres. 
Destaquen elements com 
la suspensió, el autogir, 
la climatització interior, 
les càmeres laterals ex-
ternes en lloc de miralls 
retrovisors i el pis baix 
integral amb carregador 

de corrent continu (DC).
Els assajos perme-

tran a TUSGSAL dispo-
sar d’informació i dades 
de primera mà pel que 
fa a consums en km/h, 
quilòmetres recorreguts 
segons consum de ba-
teries i temps de càrre-
ga, entre d’altres aspec-
tes. D’aquesta manera 
s’analitzarà la seva ope-
rativitat en el servei que 
ofereix a diari l’empresa 
badalonina.

El CNL de Badalona 
i Sant Adrià obre 
inscripcions als 
cursos d’hivern amb 
un sistema renovat 
d’atenció a l’usuari

Redacció

Sant Adrià.-
Aquest t r imestre 

d’hivern la programació 
que ofereix el CNL de 
Badalona i Sant Adrià 
són cursos presencials 
de nivell Inicial i Bàsics 
(Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 
3) i el curs oral “Ep! Es-
colta i parla”, mentre que 
l’oferta de cursos en línia 
ofereix els nivells Bàsic, 
Elemental, Intermedi, Su-
ficiència i Superior (C2). 

El Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
comença un nou període 
d’inscripcions als cursos 
de català. Els dies 11 i 
12 de gener s’obre la 
inscripció preferent per 
als alumnes del darrer any 
i els dies 13, 14 i 15, per 
a la resta d’alumnes i per 
al públic en general. Els 

cursos començaran el 25 
de gener.

Per atendre la de-
manda, el Consorci ha 
creat un nou sistema 
d’atenció ciutadana que 
millora el servei i facilita 
l’accés a les informacions 
rellevants.

Pel que fa a la inscrip-
ció, tota la informació està 
disponible al web corpo-
ratiu, on també es poden 
trobar les recomanacions 
per fer un curs virtual, 
les diferents modalitats 
o accessos d’interès com 
la sol·licitud a la prova de 
col·locació virtual, l’oferta 
de cursos o les preguntes 
més freqüents.

Les modalitats dels 
cursos inclouen el format 
presencial o en línia, per 
atendre totes les pre-
ferències. Les sessions 
presencials es duran a 

terme d’acord amb la 
normativa sanitària, ga-
rantint la distància entre 
els alumnes i, per tant, 
reduint el nombre de pla-
ces a les aules. 

Continuem amb una 
oferta de cursos que in-
clou la modalitat virtual, 
per l’avantatge que su-
posa a l’hora d’assumir 
els canvis provocats per 
la crisi sanitària. Si la 
situació pandèmica ho 
requereix, els cursos pre-
sencials passaran a ser 
virtuals per poder conti-
nuar l’aprenentatge, tal 
com ha succeït en el 
període anterior.

Els nous formats vir-
tuals exigeixen un co-
neixement informàtic 
bàsic, un dispositiu amb 
connexió a Internet, al-
taveus o auriculars, mi-
cròfon i càmera.

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

TUSGSAL

Es consolida la inscripció en línia i el format virtual dels cursos. Es crea 
un equip de suport i es millora l’atenció ciutadana. Els dies 11 i 12 de 
gener s’obre la inscripció preferent per als alumnes del darrer any i els 

dies 13, 14 i 15, per a la resta d’alumnes i per al públic en general.

TUSGSAL
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L’avinguda de 
Catalunya és d’ús 
exclusiu per a vianants 
els diumenges i festius

Redacció

Sant Adrià.-
Els diumenges i fes-

tius l’av. de Catalunya 
és d’ús exclusiu per a 
vianants. A partir d’ara 
no hi haurà tanques que 
impedeixin el pas, però es 
continuarà sancionant als 
vehicles que hi circulin o 
quedin estacionats. Les 
tanques es treuen després 
de mantenir-les durant un 
període suficient en el 
qual ciutadans i ciutada-
nes han pogut adaptar-se 
al nou ús d’aquest espai. 
La mesura s’aplica durant 

tota jornada, és a dir els 
diumenges des de les 
12 de la nit de dissabte 
fins a les 12 de la nit de 
diumenge, i el festiu, des 
de les 12 de la nit del dia 
anterior fins a la mitjanit 
del festiu.

El tram afectat és el 
de l’avinguda de Cata-
lunya, entre pl. de la Vila 
i av. de Pi i Margall, i als 
carrers adjacents de Jo-
sep Pons i Miquel Servet. 
En aquest entorn es pro-
hibeix la circulació de ve-
hicles  i l’estacionament 
a les zones blaves. Sí 
que es permet l’accés 

als pàrquings privats dels 
carrers de Josep Pons 
i Miquel Servet i a les 
places de persones amb 
mobilitat reduïda,

Aquesta és una de 
les actuacions incloses 
en el pla de mobilitat ur-
bana sostenible i segura 
(PMUS), que aposta per 
millorar l’accessibilitat, 
la seguretat, la sostenibi-
litat i la racionalització de 
l’espai públic a la ciutat.

L’Ajuntament conti-
nuarà treballant per mi-
llorar el control d’accés 
a la zona de vianants i i 
millorar-la.

L’Ajuntament de Sant 
Adrià replantarà 87 
arbres a carrers i 
jardins de la ciutat

Redacció

Sant Adrià.-
L’arbrat viari, és a 

dir els arbres que hi ha 
a l’espai públic de la ciu-
tat (carrers, places, etc), 
proporciona grans bene-
ficis a la ciutadania tant 
ambientals (millora de la 
qualitat de l’aire, reducció 
de l’efecte illa de calor a 
la ciutat i de la contami-
nació acústica, increment 
de la biodiversitat, entre 
altres) com socials (millo-
ra de la salut, dels vincles 
veïnals...) i també té un 
paper important en la mi-
llora paisatgística. Perquè 
pugui fer la seva funció, 
cal mantenir-lo en bones 
condicions i estable i per 
això l’Ajuntament en fa 
una gestió activa, inspec-
ciona els arbres de tot el 
municipi per detectar els 
que estan en mal estat, 
avaluar-ne el risc associat 
i determinar l’actuació 
que cal fer-hi. 

En aquesta línia una 
de les actuacions que 
desenvolupa periòdica-
ment l’Ajuntament és la 
replantació d’arbres, que 
consisteix en substituir 
els exemplars morts o 
malalts per la no adap-
tació al medi, per enve-
lliment, per perill de cai-
guda, per manca d’espai, 
per entrar en conflicte 
amb altres exemplars o 
per altres raons. Seguint 
aquest criteri durant les 
properes setmanes es 
talaran 25 arbres i es re-
plantaran 87 d’espècies 
diverses,  a diferents es-
pais de tots els barris del 
municipi. La reposició 
de l’arbrat és un procés 
progressiu i per això és 
habitual que sempre hi 
hagi escocells pendents 

de replantar. Quan es tala 
un exemplar, per exemple, 
s’ha de tenir en compte 
la seva mida ja que si 
són grans cal esperar un 
any per poder treure la 
soca, és necessari que 
es podreixin les arrels 
perquè puguin nodrir la 
nova plantació.  

Els arbres urbans es 
troben sotmesos a un am-
bient artificial i a un estrès 
constant (espais reduïts, 
contaminació, fauna urba-
na) que fa que de vegades 
el seu creixement natural 
entri en conflicte amb 
l’edificació, el trànsit o 
la senyalització, o que es 
desenvolupin plagues que 
puguin ocasionar molès-
ties als veïns.

Els diferents serveis 
municipals involucrats en 
la gestió d’espais verds i 
arbrat treballen conjun-
tament per dur a terme 
diferents accions relacio-
nades amb aquesta pro-
blemàtica:

1. L’elecció i ubicació 
d’espècies per tal de mi-
nimitzar els problemes del 
creixement del brancatge 
sobre les façanes a les 
noves urbanitzacions, i 
l’establiment dels criteris 
de priorització del programa 
progressiu de substitució 
d’arbrat d’urbanitzacions 
antigues.

2. Les podes selec-
tives amb l’objectiu de 
garantir l’estabilitat de 
l’arbre quan hi ha alguna 
part morta o, més fre-
qüentment, per reduir les 
molèsties que puguin pro-
vocar als veïns.  Cal tenir 
en compte però, que la 
poda no és una necessitat 
de l’arbre. És més, lluny de 
ser-li beneficiosa, repre-
senta una agressió que a 
poc a poc el va debilitant, 

de forma que s’afavoreix 
l’atac d’insectes i/o fongs 
que en molts casos poden 
acabar derivant en una 
plaga. 

3. La gestió integrada 
de plagues. Actualment, 
les normatives que regu-
len l’aplicació de plaguici-
des són molt restrictives 
i no permeten fer tracta-
ments fitosanitaris si no 
és estrictament necessa-
ri. Per això, l’Ajuntament 
de Sant Adrià aplica cri-
teris de racionalitat i sos-
tenibilitat mediambiental 
i promou els mecanismes 
de control biològic per 
sobre del control químic 
(aplicació sistemàtica 
de productes sanitaris), 
l’ús indegut dels quals 
poden tenir efectes en la 
salut de la població i de 
l’entorn. Dins d’aquest 
sistema de control, però, 
es poden fer tractaments 
fitosanitaris puntuals 
en casos excepcionals, 
sempre amb una decisió 
tècnica prèvia i amb pro-
ductes permesos, i mai de 
forma preventiva.

Sant Adrià actual-
ment té 1 arbre per cada 
5 habitants, i l’objectiu és 
assolir la recomanació de 
l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) que acon-
sella 1 arbre per cada 3 
habitants per garantir un 
millor aire a les ciutats. 
Cal destacar també, que 
Sant Adrià ha incremen-
tat més del doble l’espai 
de zones verdes en els 
darrers anys, i ha passat 
de tenir 228.000 m2 a 
496.000 m2. 

Els vehicles que hi circulin o quedin estacionats seran sancionats.

L’arbrat fomenta l’equilibri de l’ecosistema urbà i aporta beneficis 
socials i paisatgístics, per això el consistori fa una gestió activa amb 

l’objectiu de mantenir-lo en condicions òptimes.
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Els comerciants volen 
fer dels divendres un 
altre dissabte

Redacció

Badalona-
Fem dels divendres 

un altre dissabte! Aquesta 
és la campanya que des 
d’avui posa en marxa la Fe-
deració d’Associacions de 
Comerç per convidar als 
establiments comercials 
a obrir les portes també 
al migdia. Es pretén així 
fer front a les restriccions 
implantades els caps de 
setmana per la Genera-
litat que, per combatre 
l’expansió de la COVID-19, 
prohibeix l’obertura durant 

els dissabtes dels establi-
ments comercials conside-
rats no essencials.

La Federació de Co-
merç ha detectat una 
afluència més gran de 
públic als eixos comer-
cials locals durant els 
divendres atès que bona 
part de les botigues han 
de tancar dissabte. Els 
comerciants consideren 
que aquesta tendència, 
o canvi de comportament 
dels clients, és una con-
seqüència del confina-
ment municipal i també 
que el consumidor aposta 

pel comerç local i de 
proximitat.

L a  F e d e r a c i ó 
d’Associacions de Come-
rç de Badalona vol impul-
sar que els establiments 
obrin també en horari de 
migdia durant els diven-
dres “sense descuidar la 
seguretat de clients i els 
equips de treball, i con-
trolant en la mesura del 
possible l’aglomeració de 
visitants” i amb l’objectiu, 
afegeix, “de promocionar 
l’oferta comercial, el ser-
vei de qualitat i l’atenció 
personalitzada”.

Sant Adrià recull 210 
quilos de vidre que 
es transformaran en 
quilos de menjar per 
al Banc d’Aliments

Redacció

Sant Adrià.-
La campanya “1 

Kg de vidre per 1 Kg 
d’aliments” d’Ecovidrio, 
l’entitat sense ànim de 
lucre encarregada de la 
gestió del reciclatge dels 
residus d’envasos de vi-
dre a Espanya, i la Fede-
ració Espanyola de Bancs 
d’Aliments (FESBAL), han 
fet possible que 12.000 
famílies rebin aliments, 
en aquests moments tan 
especials i complicats.

La campanya, que 
es va dur a terme du-
rant la primera quinzena 
de desembre de 2020, 
animava a la ciutadania 
de 44 municipis d’arreu 
d’Espanya a dipositar la 

major quantitat possible 
de residus d’envasos de 
vidre als 152 contenidors 
habilitats amb la imatge 
de la campanya. Gràcies 
al compromís ciutadà amb 
el reciclatge de vidre, s’ha 
recollit un total de 45.138 
quilos de vidre. Ecovidrio 
ha transformat aquesta 
quantitat en els mateixos 
quilos d’aliments per 
ajudar als més necessi-
tats, l’equivalent a més 
de 90.000 raciones de 
menjar.

A Catalunya, han 
participat 7 municipis: 
Vila-seca, Figueres, Vi-
ladecans, Sant Adrià 
de Besòs, Rubí, Gavà i 
Barberà del Vallès. Con-
cretament a Sant Adrià 
de Besòs, s’han recollit 

210 kg als 2 contenidors 
que es van ubicar del 4 
al 15 de desembre a la 
pl. del Mercat Municipal 
d’Abastaments i a la pl. 
de Josep Tarradellas (da-
vant del carrer Fleming).

L ’ob j ec t i u  de  l a 
campanya ha tingut una 
vessant solidària però 
també de sensibilització 
ambiental que pretén 
conscienciar sobre la 
importància de reciclar 
els envasos de vidre.

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

COMUNICACIO SAB

En els quinze dies que ha durat la campanya “1 Kg de vidre per 1 Kg 
d’aliments”, s’han recollit 45.138 kilos d’envasos de vidre als 152 

contenidors habilitats a 44 municipis d’arreu d’Espanya. 

La Federació d’Associacions de Comerç de Badalona recomana als 
establiments que obrin divendres al migdia davant les mesures de 

restricció del cap de setmana.



11Gener 2021 -

L’Ajuntament de 
Badalona reactiva el 
projecte Radars per 
prevenir la soledat i 
l’aïllament de la gent 
gran de la ciutat

Redacció

Badalona.-
La regidoria de Gent 

Gran de l’Àrea de Ciuta-
dania de l’Ajuntament de 
Badalona ha reactivat el 
projecte “Radars Badalo-
na” de creació una xarxa 
comunitària i de preven-
ció que redueixi el risc de 
soledat i d’aïllament de la 
gent gran. 

L’objectiu és la detec-
ció de situacions de sole-
dat no desitjada entre el 
col·lectiu de les persones 
grans, afavorint la convi-
vència ciutadana, promo-
vent la participació social, 
la solidaritat i potenciant 

la tolerància, el respecte 
i la responsabilitat envers  
les persones grans de la 
nostra ciutat.

El projecte Radars 
Badalona va posar-se en 
marxa amb una prova pilot 
als barris de Dalt la Vila, 
Centre i Coll I Pujol l’any 
2019. En aquests dies la 
regidora de Ciutadania, 
Florència Badia ja s’ha 
reunit amb els represen-
tants de veïns, entitats i 
serveis que conformen el 
projecte Radars.

Durant les pròximes 
setmanes els volunta-
ris del Projecte visitaran 
comerços, farmàcies i 
entitats dels barris per 

tal de demanar la seva 
col·laboració com a de-
tectors -radars- de per-
sones grans en aquestes 
situacions. També es po-
drà facilitar informació al 
telèfon gratuït 900 102 
844 que està oberta a 
tota la ciutadania.

La regidora de Ciu-
tadania de l’Ajuntament 
de Badalona, Florència 
Badia ja ha avançat que 
l’objectiu és treballar per 
la implementació d’aquest 
projecte en altres barris 
de la ciutat.

El projecte Radars es 
porta terme mitjançant un 
conveni amb l’Ajuntament 
de Barcelona

Actualitat

COMUNICACIO BDN

Reobre la Biblioteca Pomar 
Redacció

Badalona.-
El 18 de gener va 

reobrir al públic la Biblio-
teca Pomar després de 
romandre tancada unes 
setmanes a causa de les 

obres de millora del seu 
interior. L’horari de la 
Biblioteca Pomar és de 
dilluns a divendres, de 16 
a 20 hores.

L’equipament torna a 
obrir amb tots els proto-
cols sanitaris establerts 

i amb els mateixos ser-
veis que estan oferint 
la resta de biblioteques 
de la Xarxa Municipal de 
Biblioteques de Badalona, 
és a dir: servei de préstec 
i retorn de documents, 
entre d’altres.

Aquest mes de gener 
s’inicien les obres 
de construcció del 
nou CAP del Gorg de 
Badalona

Redacció

Badalona.-
Aquest mateix mes 

de gener començaran les 
obres de construcció del 
Centre d’Atenció Primària 
(CAP) del Gorg de Bada-
lona. Els veïns fa més 
de 10 anys que esperen 
aquest equipament, que 
donarà resposta a les ne-
cessitats i al creixement 
demogràfic previst per 
als pròxims anys.

Actualment els veïns 
adscrits a l’àrea bàsica de 
salut del Gorg es veuen 
obligats a desplaçar-se 
fins a l’ambulatori de 
Sant Roc, on són atesos 
juntament amb la pobla-
ció d’aquest barri de la 
zona sud de la ciutat. La 
construcció del nou CAP 
permetrà descongestio-
nar l’ambulatori de Sant 

Roc. El nou equipament 
s’ubicarà a la cantonada 
dels carrers d’Antoni Bori 
i d’Alfons XII del barri del 
Gorg de la ciutat.

El nou centre sani-
tari, de quatre plantes 
i d’una superfície total 
de 1.600 m², tindrà una 
cartera bàsica de serveis 
que contempla l’atenció 
sanitària i l’atenció a 
domicili, espirometries, 
control d’anticoagulants 
orals, cirurgia menor i 
odontologia.

Per tot això, el Pla 
funcional preveu un total 
de vint-i-quatre consul-
tes, entre les quals des-
taquen les de medicina 
general, pediatria, odon-
tologia o infermeria.

La planta baixa es 
destinarà a l’atenció ur-
gent, i les consultes de 
medicina i infermeria se 

situaran a la primera i la 
segona planta. La terce-
ra estarà dedicada a la 
formació i l’educació en 
la salut i quedarà una re-
serva d’espai a la quarta 
planta per al futur creixe-
ment de l’equipament.

La duració aproxima-
da de les obres serà de 
dos anys. i el seu cost 
aproximat serà de 2,9 
milions d’euros.

Els veïns fa més de 10 anys que esperen aquest equipament, que donarà 
resposta a les necessitats i al creixement demogràfic previst per als 

pròxims anys.

COMUNICACIÓ BDN
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Nova edició de la 
campanya per reduir 
els residus de plàstic a 
Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
Donats els bons re-

sultats i la bona accep-
tació que va tenir lloc 
la campanya «A Sant 
Adrià plàsticament res» 
de l’any 2019, es torna 
repetir amb l’afegit de la 
vigent prohibició aquest 
2021 sobre el lliurament 
de bosses de plàstic lleu-
geres i molt lleugeres al 
consumidor en els punts 
de venda de béns o pro-
ductes, excepte si són 
de plàstic compostable.

Aquesta campanya 
posa el focus sobre les 

bosses petites que es fan 
servir per les compres de 
fruites, verdures, carn, 
peix, embotits, etc. A Ca-
talunya aquestes bosses 
representen aproximada-
ment el 50% dels residus 
plàstics associats a les 
compres. A Sant Adrià, 
malauradament, és un 
residu habitual al nostre 
entorn. 

De quina forma? «A 
Sant Adrià, plàsticament 
res!» es vol premiar als 
veïns/es que vinguin a 
comprar al Mercat Munici-
pal amb materials que evi-
tin l’ús de plàstic. Concre-
tament per cada compra 

que es faci a les parades 
fent servir, per exemple, 
el carret de la compra, el 
cabàs i/o altres bosses de 
tela, malla o ràfia, es rebrà 
un tiquet bescanviable 
per una bossa reixada 
i reutilitzable per anar 
comprar fruita i verdura! 
S’entregarana la recepció 
del Mercat, on hi hauran 
els agents per la sosteni-
bilitat. La ciutadania podrà 
demanar un màxim de 3 
bosses per dia.

La campanya co-
mençarà el dia 2 de fe-
brer. L’horari serà de les 
10.30 a les 13.30h fins 
a exhaurir existències.

Badalona se suma a 
Reciclos, el sistema 
de reciclatge 
amb recompensa 
d’Ecoembes

Redacció

Badalona.-
Els veïns i veïnes de 

Badalona compromesos 
amb el reciclatge obtin-
dran a partir d’avui recom-
penses cada vegada que 
reciclin les seves llaunes 
i ampolles de plàstic de 
begudes. Això és possi-
ble gràcies a l’acord de 
l’Ajuntament de Badalona 
amb Reciclos, el primer 
Sistema de Devolució i 
Recompensa (SDR) de 
reciclatge a l’Estat es-
panyol, que ha estat des-
envolupat per Ecoembes, 
l’organització ambien-
tal sense ànim de lucre 

que coordina el reciclatge 
d’envasos a tot el país.

Badalona es conver-
teix així en un dels pri-
mers municipis catalans 
que aposta per aquest 
sistema de reciclatge que 
incorpora la tecnologia 
mòbil a aquest hàbit, 
i, al seu torn, premia 
els ciutadans recicladors 
amb incentius que ajudin 
a millorar el seu entorn 
més proper.

Els badalonins i bada-

lonines poden reciclar les 
seves llaunes i ampolles 
de plàstic de begudes en 
un dels 552 contenidors 
grocs dels carrers de la 
ciutat -als quals se’ls ha 
incorporat tecnologia- 
i obtenir recompenses 
en fer-ho. Entre aquests 
incentius, destaquen pro-
ductes per fomentar la 
mobilitat sostenible i ac-
cions per millorar l’entorn 
dels ciutadans de Bada-
lona, així com contribuir 
a causes socials com la 
recollida d’aliments de 
Creu Roja.

Aquest sistema de 
reciclatge SDR ha estat 
presentat en un acte que 

ha tingut lloc al costat 
d’un dels contenidors 
grocs del municipi que ja 
incorporen aquesta tec-
nologia, amb l’assistència 
de l’Àmbit de Territo-
ri i Sostenibilitat, Da-
niel Gràcia, i el gerent 
d’Ecoembes a Catalunya, 
Xavier Balaguer.

Daniel Gracia, ha as-
senyalat que “la ciutat de 
Badalona té en la recollida 
de les deixalles una assig-
natura pendent, estem al 

voltant del 30% i tenim el 
dret i l’obligació de pujar 
aquesta xifra”.

Per la seva banda, Xa-
vier Balagué, d’Ecoembes 
ha afirmat que “gràcies 
a Reciclos, els ciutadans 
compromesos amb el re-
ciclatge, a més d’ajudar 
a estalviar energia i a 
donar una nova vida als 
envasos reciclant al con-
tenidor groc, ara podran 
també contribuir a mi-
llorar Badalona a través 
de les recompenses que 
obtenen en reciclar. És la 
primera vegada a l’Estat 
espanyol que un sistema 
de reciclatge uneix tec-
nologia i recompenses 

per tal d’ajudar a reciclar 
més i millor”.

Per fer ús de Reciclos, 
els ciutadans de Badalona 
només han de descarre-
gar-se la webapp, esca-
nejar el codi de barres de 
l’envàs que volen reciclar 
i dipositar-lo a un dels 
contenidors grocs. En 
fer-ho, obtindran punts, 
denominats Reciclos, que 
podran canviar per les di-
ferents recompenses que 
tinguin disponibles.

COMUNICACIÓ BDN
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Torna el Concurs de 
Relats Breus de Dones 
“Paraules d’Adriana”

Redacció

Sant Adrià.-
Ja es poden presen-

tar els treballs per par-
ticipar en la nova edició 
del Concurs de Relats 
Breus de Dones “Paraules 
d’Adriana”, que convoca 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià. Com cada any 
podran participar-hi totes 
les dones majors de 16 
anys que ho desitgin i 
s’atorgarà un primer pre-
mi a la categoria general 
de 750 euros i un accèsit 
de 450 euros a la millor 
obra feta per una autora 
de Sant Adrià.

Els relats poden estar 
escrits en català o en 
castellà, hauran de ser 
inèdits i es presentaran 
en format a doble espai 
amb lletra Times New 
Roman 12 o Arial 12, 
mina DINA-4, escrits en 
una sola cara. L’extensió 

no serà inferior a 4 pà-
gines ni superior a 10 
pàgines. El tema és lliure 
i es valorarà la qualitat 
literària del relat, la utilit-
zació d’un llenguatge no 
sexista, la visibilització 
de les desigualtats de 
gènere i el tractament de 
la igualtat entre dones i 
homes. Les autores de 
Sant Adrià faran constar 
en el primer full del relat 
si, a més de participar 
en la categoria general, 
volen optar a la categoria 
de Sant Adrià.

Els relats es poden 
presentar fins el 18 de 
gener per correu postal al 
CiOD, on es presentaran 
quatre còpies signades 
amb pseudònim. Jun-
tament amb un sobre 
tancat amb les dades de 
l’autora: el pseudònim, 
el nom, els cognoms, 
l’adreça postal, el correu 
electrònic, un telèfon 

de contacte i la fotocò-
pia del DNI de l’autora 
ñ; per correu electrònic 
a infodonaciod@sant-
adria.net, on s’enviaran 
tres documents: el relat 
o els relats presentats 
amb el pseudònim, les 
dades personals (el nom, 
els cognoms, el pseudò-
nim, l’adreça postal i el 
telèfon de contacte) i el 
document escanejat del 
DNI. ñ; o presencialment 
al CIOD. HORARI DE RE-
CEPCIÓ: matins (dilluns a 
divendres de 9 a 13 h) i 
tardes (dilluns a dijous de 
15 a 19 h).

El resultat del jurat 
es farà públic el mes 
de març, i els premis es 
lliuraran al voltant dels 
actes de commemoració 
del 8 de març de 2021, 
Dia Internacional de les 
Dones, organitzats per 
la Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat.

Convocats els Premis 
Literaris Ciutat de 
Badalona 2021

Redacció

Badalona.-
L’Àrea de Cultura, 

Educació i Joventut de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, en col·laboració amb 
les entitats Festa Nacio-
nal dels Països Catalans i 
Amics del Teatre Zorrilla, 
ha convocat els Premis Li-
teraris Ciutat de Badalona 
2021. Les obres es poden 
presentar fins a dilluns 8 
de març de 2021 i han 
de ser originals i inèdites, 
i escrites en català. La 
resolució del jurat es farà 
pública durant el mes de 
juny de 2021.

Els premis es convo-
quen en les quatre moda-
litats habituals:

30è Premi Ciutat de 
Badalona de Narrativa 
– 34è Premi Països 
Catalans-Solstici 

d’Estiu
Les obres aspirants a 

aquest premi han de tenir 

una extensió mínima de 
cent cinquanta pàgines.

El premi consisteix en 
l’edició de l’obra guan-
yadora a càrrec de Vie-
na edicions i un premi 
en metàl·lic de 4.000 
euros.

23è Premi Ciutat de 
Badalona de 

Narrativa Juvenil
Les obres aspirants 

al premi han de tenir una 
extensió d’entre cinquan-
ta i cent pàgines i han 
d’adreçar-se a un públic 
juvenil.

El premi consisteix 
en l’edició de l’obra 
guanyadora a càrrec 
d’Ànimallibres i un premi 
en metàl·lic de 3.000 
euros.

21è Premi Betúlia de 
Poesia – Memorial 

Carme Guasch
Les obres aspirants al 

premi han de tenir d’una 
extensió mínima de 300 

versos, o línies si es tracta 
de poemes en prosa.

El premi consisteix en 
l’edició de l’obra guanya-
dora a càrrec de Viena 
edicions i una dotació 
en metàl·lic de 3.000 
euros.

14è Premi de Teatre 
Breu Andreu Solsona

Les obres aspirants 
al premi han de tenir 
una extensió d’entre 25 
i 30 pàgines i han de ser 
adreçades a un públic 
adult.

El premi consisteix 
en l’edició de l’obra 
guanyadora a càrrec de 
l’Associació Cultural de 
Poesia Pont del Petroli i 
un premi en metàl·lic de 
2000 euros.

L a  p r e s e n t a c i ó 
d’originals pressuposa 
l’acceptació íntegra de les 
bases d’aquests premis. 
Consulteu les bases com-
pletes a: badalona.cat

https://agendacultu-
ral.badalona.cat

Les obres candidates a les quatre categories dels premis es poden 
presentar fins al 8 de març.
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Se entregan online 
los premios del XIV 
Concurso de Fotografía 
Rociera 2020

Redacción

Sant Adrià-
Debido a la actual 

situación de crisis sani-
taria provocada por la 
pandemia de Covid19, 
no se pudo llevar a cabo 
presencialmente la en-
trega de premios del XIV 
Concurso de Fotografía 
Rociera 2020 del Cen-
tro de Estudios Rocieros 
y Cultura Andaluza en 
Catalunya (CERCAT) y el 
acto tuvo que celebrarse 
online. El pasado 8 de 
enero se congregaron 
frente a sus ordenadores 
los 10 premiados y varios 
miembros del CERCAT 
para realizar la entrega 
virtual de premios y me-
dallas a las personas que 
recibieron los galardones 
en esta edición tan sin-
gular.Fue una ceremonia 
cercana, a pesar de las 
pantallas, en la que los 
fotógrafos pudieron ex-
plicar sus imágenes, el 
momento en el que rea-
lizaron la fotografía y el 

por qué de sus encadres 
y sus elecciones de luz y 
color o falta de él.

Los premiados en esta 
edición tan particular fue-
ron José Reyes Belzunce, 
con su imagen “Día de 
lluvia” fue el ganador 
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 
“Cataluña cofrade”, el 
ganador fue José David 
Castán, con “Pétalos a la 
Virgen”, consiguiendo así 
los 150 euros, la medalla 
FCF y el diploma del pri-
mer premio. Izan Merino, 
con “El pequeño cofrade” 
consiguió el segundo 
(100 euros y diploma), 

Jordi Merino, con “Un 
poco más” el tercero (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”, 
consiguiendo así los 100 
euros y el diploma.En el 
premio especial “Traslado 
de  la Virgen a Almon-
te”, Paolo Rinelli logró 
el premio con “El Salto”, 
consiguiendo así los 100 
euros y el diploma.

El video de la entrega 
de premios se puede ver 
en el canal de youtube del 
Centro de Estudios Rocie-
ros y Cultura Andaluza 
en Catalunya (CERCAT) 
o a través del siguiente 
enlace:

Cultura

Dos curtmetratges 
que es van presentar 
a la darrera edició 
de FILMETS Badalona 
Film Festival han estat 
nominats als premis 
Goya 2021

Redacció

Badalona.-
Dues pel·lícules pre-

sentades a la passada 
edició de FILMETS Bada-
lona Film Festival opten a 
guanyar un premi Goya en 
la gala que es celebrarà 
el proper 6 de març. Ahir 
dilluns es van donar a 
conèixer els nominats en 
les diferents categories. 
I un any més, entre els 

candidats a guanyar un 
Goya hi ha curtmetrat-
ges presentats al festival 
FILMETS.

Es tracta de ‘Paraí-
so’, de Mateo Cabeza, 
un curt documental de 
20 minuts. A la passa-
da edició de FILMETS 
va guanyar la Venus de 
Badalona a la millor pro-
ducció d’Espanya. I ‘Me-
tamorphosis’, de Carla 
Pereira i Juanfran Jacinto, 

un curt d’animació de 10 
minuts.

Aquesta doble nomi-
nació als premis Goya de 
dues pel·lícules que ja 
s’han presentat al festival 
FILMETS posa de mani-
fest, un any més, la gran 
qualitat dels curtmetrat-
ges que es poden veure 
en aquest festival , que 
en la seva passada edició 
va tenir un format híbrid a 
causa de la pandèmia.

CERCAT

Las condiciones sanitarias provocadas por la Covid19 impidieron llevar 
a cabo la ceremonia presencial que se realiza todos los años en los 

jardines del MhiC.
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Telèfons 
d’interès 

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

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

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

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

Serveis
Ho

rò
sc

op
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st
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Dilluns 1
Andreu Vidal, 2

Dimarts 2
Av. La Catalana, 125

Dimecres 3
Av Fernández Márquez, 73-75

Dijous 4
Via Trajana, 20 local 3-6

Divendres 5
Miquel Servet, 7-9

Dissabte 6
García Lorca, 1
Diumenge 7

Mar, 18
Dilluns 8

Pi i Gibert, 66
 Dimarts 9

Gran Via CC, 26
Dimecres 10

Av. Catalunya, 92-94
Dijous 11
Platja, 82

Divendres 12 
Andreu Vidal, 2
Dissabte 13

Av. La Catalana, 125
Diumenge 14

Av Fernández Márquez, 73-75
Dilluns 15

Via Trajana, 20 local 3-6
Dimarts 16

Miquel Servet, 7-9
Dimecres 17

García Lorca, 1
Dijous 18
Mar, 18

 Divendres 19
Pi i Gibert, 66

Dissabte 20
Gran Via CC, 26
Diumenge 21

Av. Catalunya, 92-94
 Dilluns 22
Platja, 82

Dimarts 23
Andreu Vidal, 2
Dimecres 24

Av. La Catalana, 125
Dijous 25 

Av Fernández Márquez, 73-75
Divendres 26

Via Trajana, 20 local 3-6
Dissabte 27

Miquel Servet, 7-9
Diumenge 28 
García Lorca, 1

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. 




