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Compromís del 
Ministerio

Sant Adrià.- El mu-
ral “Anacronismes” de 
l’artista Reb ha acabat 
amb la darrera fase a 
la façana de la Biblio-
teca Sant Adrià del 
carrer Ricart, on desta-
quen els gegants i l’arc. 
Pàg.13.

Mural acabat 
a la biblio

Redacció

Sant Adrià.-
El Ministerio de Tran-

sición Eocológica y Reto 
Demográfico es compro-
met a signar un acord 
per recuperar la platja 
del Litoral i el seu entorn. 
Aquesta és la resposta 
que va rebre l’alcaldessa 
adrianenca, Filo Cañete, 
que el passat 5 de juliol 
es va reunir amb el sub-
director general para la 

protección de la costa 
de la Dirección general 
de la Costa y el Mar del 
Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demo-
gráfico, Ángel Muñoz. 

L’alcaldessa va de-
manar al Ministeri el com-
pliment de les peticions 
fetes des de fa temps 
sobre l’àmbit del front li-
toral. Cañete va demanar 
també, en el marc de tota 
la operativa, la prioritza-
ció de les intervencions 

per recuperar la platja del 
Litoral per al seu ús de 
bany i que la data màxima 
fos la primavera de l’any 
vinent. 

Els representants del 
ministeri es van mostrar 
favorables, i va acordar 
signar un acord entre 
administracions estatals, 
autonòmiques i locals per 
establir un full de ruta per 
a la recuperació de tot 
l’àmbit del front litoral. 
Pàg. 4.

Moratòria a 
les cuines

Sant Adrià.-L’Ajun-
tament va aprovar una 
moratòria en la con-
cessió de llicències 
d’activitats relaciona-
des amb les cuines in-
dustrials. La moratòria 
tindrà una vigència 
d’un any. Pàg.5.

PC

 d
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)

Concurs 
fotogràfic

Sant  Adr i à . -E l 
Centro de Estudios 
Rocieros y Cultura An-
daluza en Catalunya 
(CERCAT) ha entrega-
do telemáticamente 
los premios de su XV 
Concurso Fotográfico. 
Pàg.14.

Badalona.- 
El passat 8 de juliol 

es va signar el conveni 
conveni urbanístic que 
permetrà l’enderrocament 
de l’actual mur de 178 
metres de llarg del carrer 

d’Eduard Maristany, en 
el seu tram a tocar de les 
Tres Xemeneies, entre 
Badalona i Sant Adrià 
de Besòs. Aquest és el 
primer pas per a la trans-
formació d’un nou vial 

que passarà de 9 a 20 
metres d’amplada, amb 
noves voreres, nou cla-
vegueram, nou asfalt per 
al vial de dues direccions, 
la creació d’un carril bici, 
etc. Pàg.5. 

Fora el mur

JP



2 - Juliol 2021 Editorial

 Edita: Grupo Área 96  
c/ Besós nº 7 

08930-Sant Adrià de Besós 
Tel. 93 462 18 63  

areabesos@areabesos.com 

Gerent-Editor:  
José Mª Pulido

jmp@areabesos.com 
Direcció:  

Montse Sáez
montsesaez@areabesos.com 
Secretaria i Administració:
secretaria@grupoarea96.com

 
Maquetació-Disseny:  

grupoarea96.com

Publicitat:  
José Alcalá

comercial@grupoarea96.com

Dep. Legal:  47.123/96
Diari Comarcal d’Informació Independent del Barcelonès Nord 

ÀREA BESÒS no es fa responsable dels articles signats, que 
exposen l’opinió dels seus autors. El diari només es manifesta 

ideològicament a l’editorial. Tots els drets reservats.

Opinió

Colonos

Por muchas vueltas que le demos, dos mundos siguen paralelos sin 
apenas rozarse: los pobres y los ricos. Las democracias insisten en 
reducirlo, pero no hacen más que alimentar la paradoja que confirma 
que ser progresista, feminista, explotador, racista o machista, no es 
por lo que se dice sino por lo que se hace: ¿Qué podemos decir, de 

un hombre en favor de las clases populares que en su casa asfixia a su mujer 
y a sus hijas? ¿Qué decir de la mujer que defiende los intereses de grupo y en 
su casa raramente le agradece a la limpiadora y se refiere a ella, entre amigas, 
como «esa gente»?

Tales incoherencias hacen reflexionar sobre la ambigüedad del momento y el 
daño ético que estos descalabros nos causan. El patriotismo es un privilegio de 
los que mandan porque distraen, porque desvían la atención. El victimismo está 
al otro lado del espejo, el tan rastrero «y tú más» de la política actual.

A la burguesía “indepe”,  alguien les ha convencido de que son unos oprimidos 
cuando en realidad son unos opresores: un exconseller indultado ordenó cargas 
policiales sin escrúpulos a grupos juveniles cuando otros exconsellers, indultados, 
les alentaban a la rebeldía. Demasiado tiempo aguantando que  esos “cansados 
de vivir bien” sean los que más lloran. La rica burguesía catalana,y sus hijos uni-
versitarios, forman parte de la gente que mejor vive en todo el mundo; según se  
avanza hacia las zonas más ricas de las ciudades, los chalets son más grandes, 
los coches más lujosos y las “esteladas” más frecuentes porque, a mayor rique-
za “más oprimidos”: dolor y felicidad son hermanos gemelos, decía Nietzsche, 
aunque por otras razones.

En ese circo esperpéntico se encuentran los interesados en demostrar la catalani-
dad de Cristóbal Colón o Teresa de Ávila.  Pero lo serio es que los catalanes fran-
quistas protagonizaron una gran conversión hacia la democracia y el catalanismo 
en las últimas décadas del siglo XX. Siempre han mandado los mismos. Muchos 
ya eran ricos, otros hicieron su fortuna con la especulación, las influencias, la es-
tafa, el desfalco, aprovechándose de los privilegios que les brindaron. Patriotismo 
y patrimonio, desde los ayuntamientos en los que nunca han dejado de pulular, 
desde las diputaciones donde jamás han dejado de intrigar, desde los palacios 
exclusivamente suyos,  desde los puestos de responsabilidad que acapararon 
en las instituciones tanto creadas como recuperadas. Un grupo social que vive  a 
cuerpo de rey y que frecuenta el Liceo, el Real Club de Polo, El Círculo Ecuestre, 
el Tibidabo, los Juegos Florales, el Foment,  la Cambra Oficial de Comerç (por 
cierto, la mayoría de sus empleados son falsos autónomos, es decir, trabajan en 
la ilegalidad), l’Orfeó, el Brusi, la Banderita de la Cruz Roja, Ómnium Cultural, los 
Rockefeller, la gran Enciclopedia Catalana, la Abadía de Montserrat, el Barça, las 
Llars Mundet, El Socorro Blanco, el Congreso Eucarístico… En todos esos sitios 
han seguido hasta el final de sus vidas dejando una larga estirpe que se intuye 
nada más leyendo la lista de representantes a las elecciones.

Habrá que buscar un camino de salida respetable (no como aquella dolorosa 
huida pirenaica de los poetas Riba y Machado) para el nuevo catalanismo de-
mocrático.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Reconocimiento merecido

Continuamos viviendo momentos convulsos, difíciles, en los que no sabemos muy bien dónde estamos. Parecía que salíamos de la 
pandemia, y la cruda realidad nos ha llevado de nuevo a la posición que ocupábamos hace unos meses. Parte de la sociedad está 
harta de restricciones y exige libertad para saltarse no solo las normas sino el sentido común para disfrutar de unos instantes de di-
versión, aunque eso suponga poner en riesgo al resto de la sociedad. De acuerdo, es complicado cerrar la actividad económica por 
unos “pocos” contagios (“pocos” en comparación con la población total). Pero si abrimos el ocio y dejamos manga ancha y no tenemos 
en cuenta los niveles de la pandemia y dejamos que se llenen los hospitales, las UCIs, los CAPs, pasarán varias cosas: una, que no 

vendrán turistas, y nuestro país vive del sector turístico; dos, cuando nosotros, o alguno de nuestros familiares o amigos tengan la mala suerte de 
contagiarse, tal vez no puedan ser atendidos como deberían; y tres, los profesionales de la sanidad están tan agotados que no pueden soportar más 
una quinta ola como la que estamos viviendo. Es fácil hablar desde la barrera, decir que ya está bien, que el país, que el mundo no se puede parar por 
40 contagios en Valencia o en Navarra. Cuando no somos nosotros los que están peleando contra el virus en hospitales y CAPs no tenemos potestad 
moral para quejarnos porque el ocio nocturno está cerrado o porque no podemos salir por la noche. Es verdad que las consecuencias económicas 
de la pandemia ha herido de muerte muchos negocios y empresas, que muchas personas han perdido su trabajo y su futuro. A esas personas habrá 
que ayudarlas, y mucho, en el futuro, y esperamos que el gobierno, el central y el autonómico, lo hagan. Pero ahora hay que ceñirse a lo principal, y 
lo fundamental es la salud de las personas. 

Por eso es de destacar el homenaje que el consistorio adrianense llevó a cabo a profesionales, vecinos y empresas que trabajaron durante los meses 
más duros de la pandemia para ayudar a los que más lo necesitaban. También es de destacar que el Ayuntamiento recogiera las quejas de otras 
entidades que no habían sido reconocidas (A.J Barnabitas, Aldees Infantils, Salesians Sant Jordi-PES Mina, Centre Obert Les Fades, Casal Infants 
Besòs-Mina, Xarxa Suport SAB, Ass. Sant Martí, Ràdio La Mina) y celebrase otro acto para reconocer su trabajo desinteresado durante este último 
año y medio. En el primero de los actos, los dos CAPs de la ciudad fueron reconocidos por su labor. Un homenaje que continuará en la Fiesta Mayor, 
que se celebrará, este año sí, del 3 al 8 de septiembre. Las dos directoras de los CAPs, Marta Morera (Dr. Barraquer) e Itziar Amilibia (La Mina) serán 
las encargadas de leer el pregón en un acto que se llevará a cabo en streaming para respetar las medidas de seguridad. De este acto y del resto de 
programación les informaremos, como cada año, menos el pasado, en el especial de Fiesta Mayor que editaremos pocos días antes del inicio. 
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Del chuletón al punto a la crisis 
de gobierno, pasando por Ayuso

Cualquier noticia que dure más de doce horas en las portadas virtuales 
ya está batiendo un récord de longevidad, y cuando la del “chuletón 
al punto imbatible” del jueves 8 aún no aburría, su autor, siempre 
dispuesto a lo que haga falta para seguir en candelero, ya nos tenía 
preparadas una reunión con Ayuso el viernes 9 y una crisis de go-

bierno para el sábado 10, no fuera a ser que los de la Sexta Noche no supieran 
de qué hablar cuando llegara la hora de los focos.

Así que allí estaban, cuatro a la izquierda defendiendo a un ministro Garzón que 
no será expulsado de La Moncloa por muchas verdades que diga a favor de la 
salud de todos, y cuatro a la derecha con ocurrencias baratas y anunciando la 
“muerte” de cientos de miles de puestos de trabajo durante la semana por culpa 
de un ministro comunista en una sociedad capitalista más que consolidada.

Lógicamente, esos tertulianos no podían defender a Sánchez, aunque no sean 
veganos y, además, les gusten los chuletones al punto, o no.

Cerraremos la carnicería certificando, una vez más, la disposición de los políticos 
que gobiernan o pretenden gobernar el Reino de España para convertir en conflicto 
cada evento que les conceda la oportunidad de lanzar mensajes simplistas para 
los que siempre hay orejas. La cosa “tiene delito”, pues tanto Sánchez como Ca-
sado, y sus respectivos seguidores, saben perfectamente que Garzón ganará esta 
batalla. Cómo en ocasiones anteriores, Europa terminará estableciendo cuotas y 
forzando reconversiones sectoriales. Entonces responderán con evasivas cuando 
los periodistas les pregunten sin tregua sobre las idioteces que dijeron en julio de 
2021 y el tiempo de ventaja que concedieron a los desastres anunciados.

Aunque también puede ocurrir que nunca haya en el Reino de España suficientes 
periodistas de los que preguntan sin tregua a los políticos.

Al día siguiente la reunión con Ayuso en La Moncloa, pero me cuadra más entrar 
antes en la crisis del gobierno.

Como en cualquier organización humana cuyos componentes son nombrados por 
un jefe, los cambios de nombres hay que interpretarlos empatizando con el jefe, 
es decir, poniéndonos en su lugar.

Marco Antonio Aguirre se ha quedado corto esta mañana de lunes 12 con su comen-
tario en La SER, pues se ha limitado a criticar la impertinencia de Sánchez hacia los 
cesados, al destacar en su comparecencia que el nuevo Consejo tiene una edad 
media cinco años más joven que el anterior.

Merece la pena abundar.

Pedro Sánchez tiene 49 años y la edad media de los siete cesados es de 60, once 
más que él y el más joven de los siete 52, mientras que la edad media de los nuevos 
es de 44, cinco menos que quien presidirá sus reuniones más importantes. Como 
para mirarlo mal desde cualquier sitio de la mesa.

Y todo hace pensar que, antes de elegir a cada uno de los nuevos, Sánchez se ha interesado 
más por sus fechas de nacimiento que por sus currículums, pues ya es casualidad que el 
más “viejo” de los nuevos tenga tres años menos que el menos “viejo” de los cesados.

Por tanto, y por poner solo dos ejemplos, llámense Sánchez cesando a los ministros 
que le sostenían la mirada o un tal Juan Carlos I intrigando hasta conseguir que 
Adolfo Suárez dimitiera, tenía cinco años mas que ese rey, y ello a pesar del peligro 
que supuso el 23F, hay que insistir en que quienes mandan en el Reino de España 
no solo aprovechan lo que sea para crear conflictos que conviertan la política en de-
magogia sino que, además, necesitan que sus colaboradores cercanos no sientan ni 
la tentación de defender matices.

No hay bien que por mal no venga y así encontramos que las grandes crisis, que tanta 
pobreza y desigualdad han ocasionado, han conseguido que, a la hora de votar, el 
electorado decidiera obligar a los políticos a formar gobiernos de coalición en los que 
no todos los ministros dependen del mismo presidente.

Y, por último, le llega el turno a Isabel Díaz Ayuso.

El problema más importante del Reino de España se llama 
Catalunya y, por eso, la mayor aliada de Sánchez para no 
caer derrotado por una república catalana es ella, en tanto 
que presidenta de una “Autonomía” que, en justicia, lo que 
debería es depender de La Moncloa, o quizás del Congreso, 
inventando un modelo nuevo, para distribuir por toda la peri-
feria los privilegios de que disfruta como capitalidad. 

Domingo Sanz Domingo Sanz

article sencer:

“El PSOE nunca jamás 
aceptará…”, ha dicho Pedro 
Sánchez

Aunque el título lo insinúe, lo que sigue no es un listado de cosas dichas por 
Sánchez un día y las contrarias el siguiente, pues, “quien esté libre de pecado…”. 
Además, para “romperse” la cara a “pedradas” verbales ya están los habituales 
del Congreso, y no se trata de repetir aquí lo que cada día estamos viendo.

El Sánchez de esta transición es el Suárez de la anterior y sorprender a todos, 
aunque insulten, fue y sigue siendo fundamental para seguir en La Moncloa. 
Además, Pedro tiene la ventaja de que Felipe VI no puede intrigar contra él como 
Juan Carlos I hizo con Adolfo hasta conseguir que dimitiera.

Qué sepamos.

Pero Sánchez tendrá que “aceptar”. De lo contrario, el futuro de este PSOE no se 
alejará demasiado del presente que “disfruta” el PP que presidió Rajoy.

Resumir con cifras de las que no mienten, pero que sí duelen, lo que le ocurrió 
al PP por no responder con política a la política con mayúsculas que venía de 
Catalunya sirve para ser breve y evidente: de los 186 escaños que disfrutaba en 
2014 ha pasado a 89 y, aunque sumara hoy los de Vox y Ciudadanos, le seguirían 
faltando 35 para alcanzar aquella mayoría.

Otra cosa son las encuestas. Están volviendo a Casado tan loco como para pedir 
elecciones, pero son demoscopias como si fueran veletas.

Conviene comenzar por recordar que en 2023 también vence el primer plazo del 
doble pacto entre ERC, JxCat y la CUP que permitió investir a Aragonés.

En 2014 gobernaba el mismo Rajoy que en 2006 se había puesto a recoger firmas 
por toda España contra el nuevo Estatut de Catalunya y, por tanto, no estaba dis-
puesto a aceptar lo que le estaba pidiendo Artur Más, algo tan legal como aplicar 
lo establecido en el artículo 150.2 en relación con el 92.1 de la Constitución de 
1978. Qué siguen vigentes.

Era lógico que Más reclamara a Rajoy esos artículos: el Constitucional, en 2010, 
le había negado a Catalunya el nuevo Estatut votado años antes y en referéndum 
por los catalanes. Y aprobado en el Congreso.

Había que estar ciego de españolismo prepotente y autoritario para no sentarse 
a negociar esa propuesta catalana. A partir de la consulta popular de Arenys 
de Munt se sucedieron muchas más en pueblos y ciudades. Y cientos de miles 
llenaban las Diadas desde 2011. Y las largas colas para votar en la consulta del 
9N de 2014 demostró que más catalanes que menos seguían reclamando el 
derecho a decidir.

El éxito de aquella movilización ante las urnas propició la coalición transversal 
entre CiU y ERC que, a falta de un referéndum pactado, convirtió en plebiscitarias 
las elecciones catalanas de 2015. Con un referéndum de autodeterminación en 
su programa electoral.

Desde la aplicación del 155, los porcentajes independentistas no han dejado de 
crecer en las urnas y todo lo que sigue ocurriendo, sean cárceles, exilios, multas 
o indultos, no parecen sino momentos de un paréntesis necesario para que los 
independentistas consigan su objetivo.

Esta semana, el Sánchez de “nunca jamás un referéndum” ha citado el artículo 2 de 
la Constitución, un texto que no habla de urnas ni de democracia sino de un mapa 
convertido en amenaza contra quien pretenda cambiarlo, sobre todo si tiene un DNI 
del Reino de España.

Desde Catalunya, y subido en un 1 de octubre de 2017 del que es imposible bajarse, 
Aragonés le ha concedido a Sánchez la oportunidad que significa repetir la propuesta 
que Más le presentó a Rajoy: aplicar el artículo 150.2 en relación con el 92.1 de la 
Constitución de 1978.

Es decir, sin necesidad de tres quintas partes del Congreso. 
Pero “hace falta valor”. Mucho más del que imaginaban los de 
Radio Futura en su Escuela de Calor de 1984 y, sobre todo, del 
que hoy mismo, 3 de julio, ha presumido Sánchez en su Comité 
Federal para unos indultos “ordenados” desde Europa.

article sencer:
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El Ministerio de 
Transición Ecológica 
y Reto Demográfico 
es compromet a 
signar un acord per 
recuperar la platja del 
Litoral i el seu entorn

Redacció

Sant Adrià.-
L’alcaldessa de Sant 

Adrià,  Filo Cañete, va 
reunir-se el passat 5 de 
juliol, amb el subdirector 
general para la protección 
de la costa de la Dirección 
general de la Costa y el 
Mar del Ministerio de 
Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, Ángel 
Muñoz. L’objectiu de la 
trobada era establir un 
full de ruta i prioritzar la 
recuperació de la platja 
del Litoral.

A la reunió també van 
participar, entre altres, 
la regidora de Territori 
de Sant Adrià de Besòs, 
Ruth Soto; el cap de la 
demarcació territorial de 
Costes del Ministerio de 
Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, Diego 
Fernández; el subdelegat 
del Govern de Barcelona, 
Carlos Prieto; el cap del 
departament de Gestió 
de la Contaminació del 
Sòl, Josep Domènech; i 
la gerent del Consorci del 
Besòs, Carme Ribas.

L’alcaldessa va de-
manar al Ministeri el com-
pliment de les peticions 
fetes des de fa temps 
sobre l’àmbit del front 
litoral. Cañete va dema-
nar també, en el marc 
de tota la operativa, la 
priorització de les inter-
vencions per recuperar la 
platja del Litoral per al seu 
ús de bany i  que la data 
màxima fos la primavera 
de l’any vinent.

La resposta dels re-
presentants del Ministeri 
va ser positiva i van ex-
pressar el seu compro-
mís de dur a terme les 
actuacions necessàries 
per recuperar la platja i el 
seu entorn amb l’acord de 
tots els actors que hi par-
ticipen. En aquesta línia 
va parlar de la signatura 
d’un acord marc entre el 
Ministeri, la Generalitat, 
els ajuntaments de Sant 
Adrià de Besòs i Badalo-
na i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) on 
s’establiria el full de ruta 
per a la recuperació de tot 
l’àmbit del front litoral.

Pel que fa al full de 

ruta, que ja s’ha co-
mençat a treballar, es 
va fer èmfasi en que 
la primera acció fos la 
descontaminació urgent 
de la platja, i a conti-
nuació,  la dignificació 
de la platja i l’entorn del 
litoral amb tot un ventall 
d’actuacions que es du-
rien a terme, a l’espera de 
la transformació definitiva 
prevista en el PDU de les 
Tres Xemeneies. Aques-
tes actuacions inclourien 
l’estabilització de les plat-
ges de l’entorn, la millora 
de la biodiversitat marina 
amb parcs d’esculls, la 
creació d’un passeig en-
tre Sant Adrià i Badalona i 
millores urbanístiques.

El Ministeri va dema-
nar al Consorci del Besòs 
i a l’Agència Catalana de 
Residus que defineixen el 
més aviat possible les ac-
tuacions que cal realitzar 
per a la descontaminació 
de la platja. L’Ajuntament 
es va posar a disposició 
per fer les actuacions 
necessàries per agilitar 
el procés.

Badalona, Sant Adrià 
de Besòs, Metrovacesa 
i Endesa signen el 
conveni que permetrà 
l’enderrocament 
de l’actual mur i 
l’ampliació del carrer 
d’Eduard Maristany

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 8 de juliol 

es va signar el conveni 
conveni urbanístic que 
permetrà l’enderrocament 
de l’actual mur de 178 
metres de llarg del carrer 
d’Eduard Maristany, en 
el seu tram a tocar de les 
Tres Xemeneies, entre 
Badalona i Sant Adrià 
de Besòs. Aquest és el 
primer pas per a la trans-
formació d’un nou vial 
que passarà de 9 a 20 
metres d’amplada, amb 
noves voreres, nou cla-
vegueram, nou asfalt per 
al vial de dues direccions, 
la creació d’un carril bici, 
nova il·luminació i amb 
una nova filera d’arbrat 
que millorarà la connec-
tivitat entre els dos mu-
nicipis i que permetrà la 
continuïtat d’un passeig 
Marítim que enllaçarà la 

comarca del Maresme 
amb la ciutat de Barce-
lona. L’actual mur que 
separa el carrer d’Eduard 
Maristany dels terrenys 
de les Tres Xemeneies té 
158 metres de la seva 
longitud al terme muni-
cipal de Badalona i 20 a 
Sant Adrià de Besòs. 

E l  pressupost de 
l’obra és d’1 milió d’euros 
que aporta íntegrament 
l’Ajuntament de Badalo-
na. El projecte tècnic ini-
cial ha estat encarregat 
a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) en 
el qual destaca el des-
plaçament de 14 metres 
de l’actual mur cap a 
l’interior dels terrenys 
de les Tres Xemeneies. 
Les obres començaran 
aquest mateix any i es 
preveuen estiguin finalit-
zades a finals de l’estiu 
de l’any 2022.  

El conveni urbanístic 

per a l’adquisició de la fin-
ca ubicada entre els ter-
mes municipals de Bada-
lona i Sant Adrià de Besòs 
d’aquest tram del carrer 
d’Eduard Maristany l’han 
signat aquest migdia a la 
sala de premsa de l’edifici 
El Viver l’alcalde de Bada-
lona, Xavier Garcia Albiol; 
l’alcaldessa de Sant Adrià 
de Besòs, Filomena Cañe-
te, els representants de 
la UTE Front Marítim del 
Besòs, SL, Manuel Bartés 
i Miguel Díaz, en nom de 
les empreses propietàries 
dels terrenys de les Tres 
Xemeneies (Endesa i Me-
trovacesa). 

JP
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L’Ajuntament posa en 
marxa la plataforma 
DECIDIM per Sant 
Adrià de Besòs, 
un nou portal de 
participació ciutadana

Redacció

Sant Adrià.-
La plataforma DECI-

DIM és un instrument 
impulsat per l’àmbit local 
per facilitar la participació 
ciutadana. És un eina 
utilitzada tant per la Ge-
neralitat com per altres 
municipis i que organitza 
en un sol espai tots els òr-
gans de participació i els 
processos participatius 
endegats a la ciutat.

Permet als ciutadans 
fer un seguiment de les 
diferents fases dels pro-
cessos, garantint la trans-
parència d’aquests, així 
com seguir de manera 
directa els diferents òr-
gans participatius del 
municipi.

En un primer moment, 
a DECIDIM per Sant Adrià 
de Besòs es podran con-

sultar diferents espais 
com alguns dels con-
sells, així com el Plenari 
d’entitats del municipi. En 
aquest espai també està 
previst publicitar i fer el 
seguiment dels treballs 
de la futura Mesa del 
teixit associatiu, així com 
l’articulació d’una enques-
ta ciutadana per decidir 
el nom de l’equipament 
conegut com “Antic Ajun-
tament”.

DECIDIM per Sant 
Adrià de Besòs comença 
així a incorporar contin-
guts que s’aniran enri-
quint a mida que es vagin 
endegant els diferents 
processos de participació 
i es vagin familiaritzant 
amb l’eina els diferents 
òrgans de participació.

La consulta dels es-
pais del DECIDIM per 
Sant Adrià de Besòs és 

pública, però si es vol 
realitzar propostes i co-
mentaris als espais ha-
bilitats, cal el registre a 
la plataforma. El sistema 
permet també realitzar 
restriccions de partici-
pació a certs processos 
participatius (com per 
exemple, ser major de 16 
anys o estar empadronat 
al municipi). Per accedir 
a la plataforma es pot 
fer a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament o 
a través d’aquest enllaç 
https://decidim-santadria.
diba.cat/

La posada en marxa 
d’aquesta nova eina te 
com a objectiu apropar a 
la ciutadania els proces-
sos de participació, així 
com facilitar el seu exerci-
ci tot fomentant un ajun-
tament més transparent i 
obert a la ciutadania.

Moratòria d’un any 
en la concessió de 
llicències de cuines 
industrials

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià va aprovar a finals 
de juny una moratòria en 
la concessió de llicències 
d’activitats relacionades 
amb les cuines industrials. La 
moratòria tindrà una vigència 
d’un any i podrà prorrogar-se 
per un any més.

El consistori ha pres 
aquesta decisió preocu-
pat per la proliferació, en 
altres municipis de l’àrea 

metropolitana de Barce-
lona, dels establiments 
amb obrador i/o cuina in-
dustrial per a l’elaboració 
de plats preparats sense 
venda al públic ni degus-
tació. Aquest nou model 
de negoci pot implicar 
molèsties per als veïns i 
veïnes propers als esta-
bliments i  l’Ajuntament, 
per evitar-ho, vol valorar 
exigir controls i reque-
riments ambientals i de 
mobilitat més estrictes

Per tant, l’Ajuntament 

de Sant Adrià ha decidit 
suspendre les llicències 
d’activitats relacionades 
amb les cuines industrials 
com a mesura cautelar 
per tal d’estudiar les con-
dicions d’implantació que 
hauran de complir aquest 
tipus d’establiments.

Sant Adrià compta 
actualment amb un cui-
na industrial al carrer de 
Sant Oleguer, de recent 
instal·lació, i una més en 
tràmit al carrer d’Eduard 
Maristany.

PIXABAY

Bus gratuït de la platja 
del Litoral al Fòrum

Montse Sáez

Sant Adrià.-
Aquest passat 16 de 

juliol es va posar en marxa 
el servei especial de bus 
que connectarà la platja 
del Litoral amb a la platja 
del Port Fòrum (parc de 
la Pau).

L’autobús tindrà dues 
parades: la de sortida, a 
l’av. de la Platja (darrera 
del Camp municipal José 
Luís Ruiz Casado) i la 

d’arribada, al c. de la Pau 
(davant de les obres del 
nou hotel)

El servei funcionarà 
fins al 12 de setembre, 
tots els dies (de dilluns a 
diumenge), de 8 a 20 h, 
amb una freqüència de 
pas de 20 minuts.

Amb aquest servei 
especial l’Ajuntament vol 
facilitar que els ciutadans 
i ciutadanes de Sant Adrià 
puguin gaudir de la platja 
sense sortir del municipi, 

ja que aquest estiu no 
podran fer ús de la platja 
del Litoral, que roman tan-
cada de manera cautelar i 
preventiva. 

Renovació de la 
instal·lació d’aigua al 
Marina Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 2 de juliol 

la Secretaria de Salut 
Pública del Departament 
de Salut de la Generalitat 
de Catalunya va acor-
dar el tancament de les 
instal·lacions del circuit 
d’aigua calenta i freda del 
Poliesportiu Marina Besòs 
per problemes tècnics, 
i per tant les dutxes de 
l’equipament van quedar 
fora de servei.

L’Ajuntament està tre-
ballant per solucionar la si-
tuació, ja que la instal·lació 
és antiga i requereix una 
actualització (noves cano-
nades i aixetes, canvi de 
vàlvules, etc). El Servei 
d’Esports conjuntament 
amb el Serveis Tècnics 
municipals han començat 
a desenvolupar un pla que 
inclou tres fases. 

La primera va consis-
tir en una nova instal·lació 
als vestidors, que es va 
dur a terme la setmana 

del 12 al 16 de juliol. 
La segona fase es 

finalitzarà durant el mes 
d’octubre de 2021 i con-
sistirà en la renovació 
completa de la instal·lació 
dels circuits d’aigua dels 
vestidors de la piscina.

La tercera fase se 
centrarà en la renovació 
de la instal·lació dels 
circuits d’aigua dels ves-
tidors de la pista po-
liesportiva i s’acabarà 
durant l’any 2022 (data 
a determinar).
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ERC Sant Adrià 
exigeix rigor al govern 
municipal després 
de dilapidar quatre 
milions d’euros dels 
estalvis adrianencs

Redacció

Sant Adrià.-
L’única moció del da-

rrer Ple del curs polític va 
ser presentada per part 
d’ERC i SAeC, la qual 
instava a la realització 
d’anàlisis de sòls a la 
zona del voltant de la 
plaça de Charlie Rivel. 
Aquesta zona estaria po-
tencialment contaminada 
pel rastre d’una antiga 
fàbrica que estava en 
aquest mateix espai. En 
aquest solar es construirà 
un edifici d’habitatge i un 
parc infantil. Com ja van 
advertir els republicans 
en l’anterior Ple, amb la 
moció per constituir una 
Comissió d’investigació 
per la contaminació, el 
seu objectiu és aconse-
guir que totes les noves 
construccions es facin 
garantint que el sòl resta 
net de contaminació. 
Consideren que és l’única 
forma de garantir que es 
deixa un futur millor, ja 
que ara s’està pagant 
l’herència del passat in-
dustrial de Sant Adrià.

El moment clau de 
la sessió va esdevenir al 

punt 6 de l’ordre del dia, 
el qual tractava del fi-
nançament d’actuacions 
amb càrrec al romanent 
de tresoreria de despeses 
generals. Al torn d’ERC, 
el regidor Pol Carrión es 
va queixar de l’ús que 
l’equip de govern estava 
donant als romanents. 

Carrión va començar 
l a  seva  in te rvenc ió 
queixant-se de les for-
mes de fer de l’equip 
de govern: “De nou ens 
trobem amb una votació 
per invertir una part dels 
estalvis dels adrianencs 
i adrianenques, i un cop 
més se’ns presenta aques-
ta qüestió tan important 
al ple amb les mateixes 
formes equivocades i els 
mateixos errors. El govern 
municipal, que no té ma-
joria absoluta, presenta 
aquesta proposta sense 
haver negociat amb la 
resta de grups.” 

Després, el regidor re-
publicà afegia: “Aquesta 
manera de fer creiem que 
pot respondre a dos fets: 
o bé a un menysteniment 
dels partits de l’oposició 
que van fer l’esforç per 
pactar una sèrie de pro-

postes a una taula de 
recuperació que no es 
veuen reflectides; o bé a 
una renúncia explícita de 
la seva responsabilitat po-
lítica per escollir projectes 
d’acord amb un pla que 
respongui a les necessi-
tats de la ciutat”.

Pol Carrión finalit-
zava la seva intervenció 
remarcant que el govern 
municipal seguia gastant 
els romanents sense cap 
mena de planificació. 
“Des d’ERC no ens can-
sarem de dir que els roma-
nents no haurien de servir 
per tapar forats, sinó per 
invertir en projectes es-
tratègics per a la ciutat”. 
Afegia, a més a més, que 
aquesta no era merament 
una qüestió política o de 
rumb de la ciutat, sinó 
que també existien adver-
timents de l’interventor 
al govern sobre algunes 
de les inversions que es 
plantejaven.

Comença la campanya 
per facilitar la 
recollida de mobles i 
trastos vells  

Redacció

Badalona.-
Tots els contenidors 

d’escombraries de la ciu-
tat, més de 3.300, tindran 
visible un cartell recordant 
els dies i els horaris esti-
pulats en cada barri per 
facilitar la recollida de 
mobles i trastos vells. Els 
adhesius, a més, posen 
a disposició dels veïns i 
les veïnes el número de 
telèfon 901 114 115 on 
podran dirigir-se per resol-
dre els dubtes que tinguin 
sobre el servei i per avisar, 
sempre que sigui possible, 
quan vulguin llençar ob-
jectes de gran volum. 

Aquesta campanya 
de civisme per facilitar 
als ciutadans la recollida 
de mobles i trastos vells 
i evitar que aquests tipus 

d’objectes s’acumulin al 
voltant dels contenidors 
de la ciutat ha començat 
al barri de Sant Crist. Al 
carrer Àngel Guimerà, 
l’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, el 
tercer tinent d’alcaldia 
i regidor de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, 
Daniel Gràcia, i la regido-
ra de Projecció de Ciutat, 
Comunicació i Turisme, 
Rosa del Amo, han estat 
els encarregats de mos-
trar els primers conteni-
dors que ja disposen dels 
cartells informatius. 

A més dels cartells 
recordant els dies i hora-
ris estipulats per llençar 
mobles i objectes volu-
minosos, que seran dife-
rents a cada barri, es farà 
difusió de la campanya a 
través de banderoles, car-

tells i publicacions a xar-
xes socials. A la vegada, 
s’ampliarà la vigilància per 
part de la Guàrdia Urbana 
a tota la ciutat i els agents 
de barri intensificaran 
la seva activitat en els 
punts de Badalona on el 
problema és més habitual. 
L’incompliment dels hora-
ris estipulats per treure els 
mobles i trastos al carrer 
suposarà una sanció de 
fins a 600 euros. 

El servei de recollida 
de mobles i trastos vells 
està destinant als veïns 
de Badalona, en cap cas a 
empreses o professionals. 
Es recorda que les runes 
o objectes generats per 
obres o altres activitats 
d’aquesta mena s’han 
de gestionar de manera 
privada contractant el 
servei pertinent. 

També es va presentar una moció conjunta entre SAeC i ERC per analitzar 
el sól d’un espai potencialment contaminat al barri de la Catalana.

El Café Sant Adrià ja 
té nova imatge

Redacció

Badalona.-
El passat mes de maig 

es va iniciar un procés 
participatiu amb la ciu-
tadania per tal d’escollir, 
entre dues propostes, la 
nova imatge del Cafè Sant 
Adrià. Aquest procés, que 
s’ha fet conjuntament 
amb els departaments 
de Cooperació i Solida-
ritat, ha comptat amb 
l’assessorament dels de-
partaments de Comuni-
cació dels onze municipis 
que formem part de la 
Xarxa de Cafè Ciutat.

En total s’han emès 
577 vots entre tots els 
ajuntaments implicats, 
143 han estat per a l’opció 
A i 434 per a la B. A Sant 
Adrià han hagut 81 vots.

Sobre l’opció guan-
yadora, es posava èmfasi 
en la necessitat de fer 

visibles les persones -i les 
condicions laborals- que hi 

ha darrere dels productes 
que consumim.
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El Consell Municipal de Medi Ambient 
debat sobre els sòls contaminats 

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 5 de juliol es 

va celebrar una nova edi-
ció del Consell Municipal 
de Medi Ambient. Hi van 
assistir l’alcaldessa, Filo 
Cañete, i la regidora de 
Territori i presidenta del 
Consell, Ruth Soto.

L’alcaldessa va mani-
festar la voluntat d’iniciar 
una nova etapa amb les 
entitats mediambientalis-
tes i es va comprometre a 
«partir de zero» i treballar 
per un apropament entre 
Ajuntament i entitats i 
per la millora de les rela-
cions. Cañete també va 
insistir en que la volun-
tat de defensa del medi 
ambient a la ciutat ha de 
ser «un viatge conjunt» 
d’administració i entitats. 

L’alcaldessa va acabar la 
seva intervenció agraint 
la tasca i la dedicació de 
les entitats i va destacar 
el treball sobre «el mapa 
de possibles sòls conta-
minants a la ciutat», fruit 
de la col·laboració entre 
les entitats i el Consorci 
del Besòs. «Aquest ha 
de ser el camí», va as-
senyalar l’alcaldessa, i 
va afegir que el Consell 
Municipal de Medi Am-
bient ha d’evolucionar 
cap a un espai de treball 
compartit amb diferents 
comissions.

Al Consell es van trac-
tar els temes següents:

La descontaminació 
de la Rambleta i la reanu-
dació de les obres

L’estat del tancament 
de la platja del Litoral. 
D’una banda, es va infor-

mar sobre la reunió que 
l’Ajuntament va tenir amb 
el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demo-

gráfico. D’altra banda, 
es van explicar els darrers 
estudis que va fer el Con-
sorci del Besòs pel que fa 

a la platja.
Els resultats dels 

estudis de sòls poten-
cialment contaminats. 

Aquest punt va quedar 
sobre la taula per fer una 
valoració més en profun-
ditat un cop les entitats 
rebessin l’ estudi.

El Consorci del Besòs 
va presentar l’estudi con-
junt amb les entitats so-
bre el mapa de sòls po-
tencialment contaminats 
a la ciutat, que en breu 
es farà arribar a totes les 
parts.

Es va iniciar el debat 
per proposar les comis-
sions de treball on junta-
ment amb les entitats es 
definirà el funcionament 
del Consell.

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

COMUNICACIÓ SAB

Comissió especial 
d’investigació sobre 
la contaminació de la 
platja del Litoral

Redacció

Sant Adrià.-
L’oposició de Sant 

Adrià de Besòs es conjura 
per esclarir la situació a 
la platja del Litoral i per 
això els grups municipals 
de l’oposició (C’s, SAeC i 
MES), a proposta d’ERC, 
van voler presentar al ple 
una moció conjunta amb 
una intenció molt clara: 
la creació d’una Comissió 
especial d’investigació i 
seguiment sobre la con-
taminació de la platja del 
Litoral. La moció concreta 
molt els objectius que bus-
ca la comissió i que són 
cinc: (1) Trobar la causa 
originària de la contami-
nació a la platja del Litoral, 
(2) depurar les responsabi-
litats polítiques que hi pu-

gui haver, (3) fixar un espai 
estable de transparència 
i comunicació entre tots 
els partits del consistori i 
les entitats de la societat 
civil, (4) disposar de tota la 
informació i (5) poder ac-
tuar de forma coordinada 
de cara a les reclamacions 
a d’altres administracions, 
especialment al Ministeri 
de Transició Ecològica.

En Rubèn Arenas, 
regidor d’ERC i cap de 
l’oposició, ha defensat 
la moció expressant tots 
els dubtes que ha sus-
citat el tancament de la 
platja del Litoral: “Quin 
és l’origen de la conta-
minació d’aquesta platja? 
Quan de temps fa que 
hi era? Es coneixia, com 
així apunten els informes 
previs? Per què no s’havia 

fet res, si ja es coneixia 
l’existència d’aquesta 
contaminació? En quina 
situació queda la salut 
dels treballadors que han 
dut a terme l’obra del ca-
ble submarí? Per què ha 
aflorat la contaminació? 
Per l’obra, pels temporals, 
per ambdós o per una 
altra circumstància que 
desconeixem? Es podria 
haver evitat la situació 
actual? Què farem com 
a Ajuntament a partir 
d’ara? Escoltarem les 
entitats mediambienta-
listes? Pagarà el Minis-
teri la descontaminació? 
Quan?”. La gran quantitat 
d’interrogants existents 
fa palesa la necessitat 
de fer una comissió que 
ho investigui i aclareixi 
els fets.
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TUSGSAL vacuna a 
la seva plantilla a 
les instal·lacions de 
l’empresa

Redacció

Badalona.-
TUSGSAL vacuna als 

seus propis treballadors i 
treballadores. L’empresa 
va rebre fa uns dies el 
vistiplau del Servei Català 
de la Salut (CatSalut) per 
fer-ho, i va oferir a la plan-
tilla que encara no havia 
rebut una primera dosi de 
cap vacuna, rebre la pau-
ta complerta a les seves 
instal·lacions. D’aquesta 
manera, TUSGSAL se-
gueix mantenint la gestió 

de la pandèmia de Covid-
19 com a element es-
sencial, que des de l’alta 
Direcció ha anat marcant 
les seves actuacions, 
col·laborant en tot mo-
ment amb les autoritats 
sanitàries, del transport i 
desenvolupant el protocol 
Aenor front a Covid-19 en 
tot moment.

Més de 100 mem-
bres de la companyia han 
passat avui (en diverses 
franges horàries) per les 
instal·lacions de Camí de 
Can Ruti per vacunar-se. 

S’han complert els proto-
cols sanitaris establerts i, 
sota supervisió dels mem-
bres del CatSalut que 
han assistit a TUSGSAL, 
les persones citades han 
rebut una primera dosi de 
la vacuna Moderna. La 
segona dosi se’ls aplicarà 
en 28 dies. El Servei Mè-
dic de TUSGSAL treballa 
a diari en fer front a la 
situació sanitària davant 
la Covid-19, i en oferir 
màxima prevenció als tre-
balladors i treballadores 
de TUSGSAL.

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

Redacció

Badalona.-
Agents de la Policia de 

la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra de la Uni-
tat d’Investigació amb la 
col·laboració de la Unitat 
de Seguretat Ciutadana 
de Premià de Mar i de la 
Policia Local de la localitat 
van detenir, el 9 de juliol, 
un home de 52 anys, de 
nacionalitat espanyola i 
veí de Badalona, com a 
presumpte autor de quatre 
delictes de robatori amb 
violència i intimidació al 
Baix Maresme.

E l  p r imer  fet  va 
succeir el dia 11 de maig, 
pels volts de les 19.30 
h, quan uns agents de la 
Policia Local de Premià 
de Mar van rebre l’avís 
que s’estava cometent un 
robatori en una farmàcia 
de la localitat. Un home 
va entrar en l’establiment 
amb una arma a la mà i, 
retenint als clients de la 

farmàcia, va exigir els di-
ners de la caixa i va mar-
xar. Els agents van acon-
seguir la descripció dels 
autors i, a més, moments 
després, una patrulla de 
Mossos d’Esquadra es 
va desplaçar pels voltants 
del local per fer recerca i 
va localitzar la jaqueta, 
uns guants i una gorra 
negra que havien utilitzat 
en el robatori.

Dies més tard, el 29 
de maig, es va cometre 
un altre robatori amb inti-
midació en un comerç del 
Masnou, en què el lladre 
va amenaçar la treballa-
dora amb una presumpta 
arma de foc. En aquesta 
ocasió, la víctima, en 
tenir el lladre a prop, va 
adonar-se que la pistola 
era de joguina i no li va 
voler donar els diners. El 
lladre va forcejar amb la 
treballadora fins que es 
va endur els diners de 
la caixa.

El 17 de juny, pels 

volts de les 16.30 h, es 
va produir un altre robatori 
violent en una farmàcia 
d’Alella amb el mateix 
procediment. Va ame-
naçar la treballadora amb 
l’arma i li va exigir diners 
i va marxar.

Finalment, el 9 de ju-
liol es va cometre un altre 
robatori d’idèntiques ca-
racterístiques en un come-
rç de Premià de Mar. Dos 
dels testimonis del fet van 
seguir de lluny el lladre i 
quan van veure un cotxe 
de Mossos d’Esquadra 
van alertar-los de la situa-
ció. Els mossos van iniciar 
una recerca amb altres 
patrulles i van localitzar 
al presumpte autor poc 
després.

A presó un veí de 
Badalona que va 
robar amb violència i 
intimidació en quatre 
establiments comercials 
a Premià de Mar, al 
Masnou i a Alella

TUSGSAL
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Acord entre la 
FHES i el Grup La 
Pau per a disposar 
d’una ambulància 
permanent a l’Hospital 
destinada al transport 
sanitari no urgent

Redacció

Santa Coloma.-
L’Hospital de l’Esperit 

Sant disposarà d’una 
ambulància permanent 
destinada al transport sa-
nitari no urgent. Aquesta 
decisió és fruït d’un acord 
de col·laboració entre la 
Fundació de l’Hospital 
Esperit Sant i l’empresa 
de transport sanitari Grup 
La Pau després de la rea-
lització d’una prova pilot 
que es va iniciar el passat 
19 de gener.

Fa 6 mesos ambdues 
institucions van acor-
dar impulsar una prova 
pilot per implantar una 
ambulància de transport 
sanitari no urgent i ope-
rar de forma exclusiva 
per a la Fundació Hos-
pital de l’Esperit Sant 
amb l’objectiu de facilitar 
l’autogestió en el drenatge 
de pacients i millorar la 
qualitat de la informació 
donada a usuaris i fami-

liars sobre aquest recurs 
de transport. Concreta-
ment es va instal·lar un 
vehicle al pàrquing de 
l’hospital durant 12 ho-
res diàries (de 10 a 18 
hores) i es va habilitar un 
espai específic per usuaris 
candidats a utilitzar el ser-
vei. D’altra banda, durant 
aquests mesos, s’han 
establert els circuits de 
comunicació i notificació 
entre la dotació del vehicle 
i la Unitat d’Admissions 
del centre sanitari.

Amb gairebé 900 
trasllats efectuats, la va-
loració de la prova pilot ha 
estat molt satisfactòria 
ja que s’ha incrementat 
la disponibilitat de llits 
d’hospitalització i al ma-
teix temps s’ha reduït la 
demora en els trasllats 
interhospitalaris. Pel que 
fa a l’Hospital de Dia, 
s’han prioritzat els tras-
llats de pacients onco-
lògics i tractaments  he-
matològics amb l’objectiu 

de reduir dràsticament el 
temps d’espera després 
del tractament, amb una 
valoració molt positiva 
per part dels pacients.

El nou servei realit-
zarà, de forma preferent, 
serveis de transport sa-
nitari no urgent sempre 
i quan es compleixen els 
requisits acordats per 
ambdues organitzacions i 
establerts en la instrucció 
del Servei Català de la Sa-
lut que té per objecte es-
tablir el marc organitzatiu 
del transport sanitari.

El transport sanitari 
no urgent és aquell que 
es caracteritza pel tras-
llat especial de persones, 
que per la seva mobilitat 
reduïda o bé per cau-
ses exclusivament clíni-
ques, no poden utilitzar 
el transport ordinari per 
a desplaçar-se fins al 
centre hospitalari o esta-
bliment mèdic en el qual 
ha de rebre l’assistència 
sanitària.

Una nova acció 
policial contra el tràfic 
de drogues i armes al 
barri de La Mina

Redacció

Sant Adrià.-
Agents de la Policia 

de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra de la Divisió 
d’Investigació Criminal 
(DIC) de la l’Àrea Central 
d’Investigació-Patrimoni, 
juntament amb mossos de 
les unitats d’investigació 
de les comissaries de 
Sants-Montjuïc i Badalo-
na han detingut 35 per-
sones que formaven part 
d’organitzacions criminals 
organitzades en clans fa-
miliars que es dedicaven 
al tràfic de cocaïna, ma-
rihuana i armes.

Aquesta investigació, 
que s’ha dividit en tres 
fases, es va endegar el 
desembre de l’any 2019 
i l’ha liderat el Jutjat Ins-
trucció 4 de Badalona. 
L’objectiu era l’activitat 
d’una organització cri-
minal dedicada al tràfic 
de cocaïna, marihuana, 
el tràfic d’armes i que 
també duia a terme blan-
queig de capitals amb els 
guanys il·lícits obtinguts. 
Les indagacions policials 
han pogut connectar 
l’activitat delictiva de 
dues organitzacions cri-
minals, una de les quals 
assentada al barri de la 
Mina de Sant Adrià del 
Besòs i l’altra a la Zona 
Franca de Barcelona.

La relació de les or-
ganitzacions és històrica 
ja que són dos clans em-
parentats des de genera-
cions, pràcticament, des 
de la gènesi dels respectius 
clans. Aquest vincle s’ha 
mantingut a través dels 
anys i en la seva manera 
de funcionar basada en 
un fort control territorial. A 
més, el fet de ser els dos 
clans més potents de Ca-
talunya, estar emparentats 
i no tenir enfrontaments, 
encara reforçava encara 
més la seva hegemonia 
enfront d’altres possibles 
clans rivals, especialment 
pel que fa al tràfic de ma-

rihuana.
La seva organització 

interna, en ambdós casos, 
és de base piramidal. Al 
capdavant hi havia uns 
líders, sempre membres 
de les respectives famí-
lies, que centralitzaven 
les ordres i que obtenien 
el major guany possible 
de l’activitat delictiva. 
En el següent escalafó 
hi trobem persones de la 
màxima confiança i que 
eren els executors directes 
de les vendes d’armes i 
drogues, que cobraven 
comissions directes per a 
la realització de les tran-
saccions. A partir d’aquí hi 
apareixen col·laboradors, 
en moltes ocasions per 
guardar la mercaderia o 
dedicades al cultiu de 
marihuana, així com una 
xarxa de clients en la com-
pra d’armes i drogues.

E n  e l  c a s  d e 
l’organització que opera-
va des de la Zona Fran-
catenia com a activitat 
principal el subminis-
trament de cocaïna en 
quantitats importants a 
diversos distribuïdors de 
l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Això ha per-
mès poder desmantellar 
a distribuïdors d’aquesta 
substància a les localitats 
d’Arenys de Munt, Gavà, 
Santa Coloma de Grame-
net, Vilanova i la Geltrú i 
Sant Vicenç dels Horts.

La primera fase de 
la investigació va ser 
conjunta entre la Unitat 
d’Investigació de Badalo-
na i la Unitat Central de 
Multireincidents i es va 
centrar en l’organització 
criminal vinculada al clan 
de Los Manolos, assentat 
principalment a La Mina. 
L’operació va finalitzar el 
2 de juliol de 2020 amb 
un balanç de 24 detin-
guts (set dels quals van 
ingressar a presó), i la 
intervenció de sis armes 
de foc, entre les que hi 
havia un subfusell de gue-
rra similar als AK 47 de 

fabricació russa. També 
es van desmantellar una 
dotzena de plantacions de 
marihuana.

Posteriorment es va 
dur a terme una altra fase 
de la investigació loca-
litzada a cavall de Sant 
Adrià i el districte de Sants 
Montjuïc de Barcelona. 
Aquesta segona etapa es 
va finalitzar l’1 de març 
d’enguany i en aquest cas 
hi va haver disset arrestats 
i vuit ingressos a presó. En 
el decurs de la investiga-
ció es va poder acreditar 
la connexió entre el clan 
de Los Manolos i una de 
les famílies d’aquest clan. 
Com a resultat de les 
tretze entrades realitzades 
es va intervenir una arma 
de foc curta, cocaïna i 
es van desmantellar cinc 
plantacions de marihua-
na. En aquest tram de la 
investigació també hi van 
participar agents de la 
Unitat d’Investigació de 
la comissaria de Sants-
Montjuïc.

Pel que fa a la tercera 
i última fase d’aquesta 
llarga investigació, les in-
dagacions policials s’han 
centrat en un altre clan 
familiar: el de Los Mu-
latos del clan principal 
dels Jodorovich. i hi han 
participat la Unitat Cen-
tral de Multireincidents, 
agents de la comissaria 
de Sants-Montjuïc i tam-
bé de la Unitat central de 
Blanqueig, donades les 
evidències de l’existència 
d’un delicte de blanqueig 
de capitals. Gràcies a 
l’estudi dels indicis exis-
tents la UC de Blanqueig 
els agents han pogut 
determinar l’existència 
i el bloqueig de béns 
immobles per un mínim 
de 800.000 euros.

GRUP LA PAU
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La Mobile Week 
Badalona tanca la seva 
primera edició amb 
prop de 2000 visitants

Redacció

Badalona.-
El passat 7 de juliol va 

finalitzar la primera edició 
de la Mobile Week Bada-
lona després de tres dies 
d’activitats en què han 
participat al voltant de 
2000 persones sumant 
els assistents presencials 
i les persones que es 
van connectar telemàti-
cament. Els participants 
han pogut gaudir de franc 
des del passat dilluns de 
diverses conferències, 
tallers i taules rodones, 
en format  presencial 
i telemàtic, al voltant 
de l’àmbit de la salut, 
l’esport i la mobilitat. Grà-
cies al seu format virtual, 
la majoria les activitats 
que es van programar 
durant l’esdeveniment es 
poden recuperar a través 
del canal de Youtube de 
l’Ajuntament. 

La Mobile Week Ba-
dalona ha estat un espai 
de reflexió i de debat que 
ha apropat a la ciutada-
nia mitjançant activitats 
participatives les eines 

que ofereix la tecnologia 
digital per afrontar les 
inquietuds i necessitats 
socials, culturals, ètiques 
i humanes que defineixen 
el present i el futur de la 
nostra societat. En aquest 
sentit, els participants han 
pogut escoltar i compar-
tir les idees i propostes 
de grans professionals 
de diversos àmbits i han 
gaudit de demostracions 
d’experiències innovadores 
com l’aplicació de la reali-
tat augmentada en la cirur-
gia, l’evolució i introducció 
de la robòtica en l’entorn 
sanitari o l’aplicació de la 
realitat virtual en la pràcti-
ca del bàsquet.   

La Mobile Week Bada-
lona és un esdeveniment 
emmarcat en la Mobile 
Week Catalunya 2021, 
una iniciativa de Mobile 
World Capital Barcelona i 
la Generalitat de Catalun-
ya amb el suport de Caixa-
Bank i Damm. El programa 
de les activitats que s’ha 
fet a Badalona s’ha ela-
borat des de l’Ajuntament 
amb la col·laboració de 
l’Associació Restarting 

Badalona. 
L’alcalde de Bada-

lona, Xavier Garcia Al-
biol, s’ha mostrat molt 
satisfet per l’èxit de la 
Mobile Week Badalona i 
ha destacat que “aquesta 
mena d’esdeveniments 
ens mostren el camí que 
hem de seguir per conti-
nuar situant Badalona a 
l’alçada que es mereix, 
associant la ciutat amb 
els reptes del futur i po-
tenciant totes les eines 
de les quals disposem 
per ser un punt de re-
ferència, especialment en 
l’àmbit sanitari”. Garcia 
Albiol ha explicat que “la 
Mobile Week Badalona 
no ha de ser un fet aïllat 
de tres dies, ha de ser 
una referència de com la 
col·laboració dels diver-
sos actors de la ciutat ens 
permet evolucionar i fer 
una Badalona millor”.   

COMUNICACIÓ BDN

L’hospital Germans 
Trias i Pujol de 
Badalona posa en 
marxa un espai pioner 
dedicat a l’atenció del 
part natural

Redacció

Badalona.-
El passat 5 de juliol 

es va inaugurar el Centre 
de Naixements “Casa 
Laietània” a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol de 
Badalona. Es tracta d’un 
espai dedicat a l’atenció 
del part natural similar 
a un domicili, però amb 
la seguretat que dona 
trobar-se situat en un 
centre hospitalari, amb 
accés a tots els mitjans 
tècnics i humans, cas que 
fos necessari.  

L’acte d’inauguració 
d’aquest espai, pioner 
en l’atenció de parts na-
turals, ha comptat amb 
la visita de l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, del conseller de 
Salut de la Generalitat, 
Josep Maria Argimon, en 
el que ha estat el seu pri-
mer acte a Badalona des 
del seu nomenament com 
a conseller, del director de 
l’hospital Germans Trias i 

Pujol, Antoni Dávalos, així 
com la coordinadora del 
Centre de Naixements, 
Lucía Alcaraz i la cap del 
servei d’Obstetrícia, Car-
me Comas. 

La Casa Laietània, 
ubicada a la planta baixa 
de l’edifici Maternal, està 
oberta cada dia de l’any 
durant les 24 hores i vol 
ser un centre de referèn-
cia a tot el país. Fins al 
moment ja s’hi han inte-
ressat més de 40 dones 
en poder accedir a un 
part natural en un entorn 
íntim i acollidor amb la 
seguretat de tenir a la 
porta del costat un equip 
de guàrdia d’obstetrícia, 
ginecologia, neonatologia 
i anestesiologia en cas de 
necessitat. Aquest servei 
és, segons han assenyalat 
les seves responsables, 
accessible al 65 o el 70 
per cent dels parts “amb 
baixa sensació de risc”. 

Durant l’acte d’inau-
guració de la Casa Laietà-
nia, l’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
ha volgut en primer lloc: 
“agrair a tots els treba-
lladors i treballadores 
de Can Ruti, l’enorme 
esforç i dedicació que 
porten fent durant els 
darrers mesos per a fer 
front a la pandèmia de la 
Covid-19”. Tot seguit, ha 
assegurat davant el con-
seller de Salut que: “ens 
sentim orgullosos que 
Can Ruti sumi un altre 
servei de referència i tre-
ballarem braç a braç amb 
tothom perquè l’hospital 
pugui seguir creixent, 
per dotar-lo de més me-
tres per encabir més i 
millores serveis, perquè 
el nostre objectiu és que 
tinguem a Badalona el 
millor centre hospitalari 
de Catalunya”. 

El nou espai Casa 
Laietània rep el nom de 
les tribus ibèriques que 
habitaven la costa central 
catalana, entre Barcelona 
i Mataró. La Laietània era 
una cultura matriarcal. 

COMUNICACIÓ BDN

L’alcalde, Xavier García Albiol, i el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, 
durant la inauguració  del Centre de Naixements “Casa Laietània” a l’Hospital Germans Trias i Pujol.

Durant tres dies l’esdeveniment ha ofert gratuïtament diverses 
conferències, tallers i taules rodones, en format  presencial i 

telemàtic, al voltant de l’àmbit de la salut, l’esport i la mobilitat.  
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L’Ajuntament de 
Badalona impulsa 
una campanya per 
captar habitatge privat 
i incorporar-lo als 
programes de lloguer 
assequible  

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona impulsa una cam-
panya per incrementar la 
dotació d’habitatges so-
cial i posar-lo a disposició 
de la mesa d’emergència 
en matèria d’habitatge de 
la ciutat on actualment 
hi ha unes 160 famílies 
esperant. L’objectiu és 
captar pisos del parc 
d’habitatge privat amb 
una quota màxima men-
sual de 700 euros i que 
compleixin tots els criteris 
necessaris per viure per 
destinar-los a programes 
de lloguer assequible. 

Aquesta campanya 
es fa a través de dos pro-
grames impulsats per la 
Generalitat de Catalunya 
a través de l’Agència de 
l’Habitatge: Reallotgem 
i 60/40. En el primer, 
l’Ajuntament s’encarrega 
de fer la cerca dels habi-
tatges disponibles a la ciu-
tat per posar-los a dispo-
sició de la Generalitat, qui 

s’encarrega d’assignar-los 
a les famílies que ho ne-
cessiten seguint l’ordre 
de la mesa d’emergència 
habitacional de Badalona.  
En el segon programa, la 
Generalitat assumeix com 
a màxim el 60% del preu 
del lloguer i la part restant 
la cobreix l’Ajuntament i la 
família a qui se li assigna 
l’habitatge. Per aquests 
programes l’Ajuntament 
de Badalona i la Gene-
ralitat de Catalunya han 
destinat conjuntament 
800.000 euros.  

Pe r  ta l  de  cap -
tar el màxim nombre 
d’habitatges privats i des-
tinar-los a lloguer assequi-
ble, l’Ajuntament difondrà 
aquesta campanya a través 
de totes les Oficines Muni-
cipals de Districte, l’Oficina 
Local d’Habitatge, i publici-
tat impresa i digital.  

La campanya de cap-
tació ha estat presentada 
per part de l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, el tercer tinent 
d’alcaldia i regidor de 

l’Àmbit de Territori i Sos-
tenibilitat, Daniel Gràcia, 
i el regidor de l’Àrea de 
Serveis Socials i Parti-
cipació, Miguel Jurado. 
Durant l’acte, l’alcalde 
Garcia Albiol ha explicat 
que amb aquesta mesura 
“volem donar resposta 
a la situació de la mesa 
d’emergència habitacional 
de la ciutat i fer els passos 
necessaris per complir un 
dels nostres objectius, 
que és reduir al mínim al 
final d’aquest mandat la 
llista d’espera que hi ha 
actualment”. L’alcalde 
ha destacat que “aquesta 
iniciativa és el primer cop 
que es porta a terme des 
de l’Ajuntament, tot i que 
el programa 60/40 exis-
teix des de l’any 2015” i 
ha recordat que “aquests 
programes són compa-
tibles amb altres línies 
d’actuació en les que 
estem treballant per mi-
llorar la situació en relació 
a l’habitatge de moltes 
famílies de la ciutat que 
ho necessiten”. 

COMUNICACIÓ BDN

L’Ajuntament 
adrianenc convoca el 
IV Premi de Fotografia 
Isabel Rojas 

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs, el Consell 
Municipal d’Accessibilitat 
i l’Agrupació Fotogràfica 
Sant Joan Baptista con-
voquen el IV Premi de 
Fotografia Isabel Rojas. 

La temàtica d’aquesta 
edició és cultura, oci i 
diversitat funcional i els 
treballs es poden presen-
tar fins al 30 d’octubre de 
2021. Podeu consultar tots 
els detalls sobre el format, 
calendari, requisits, etc, a 

les bases del concurs. 
Aquest Premi és un 

homenatge a Isabel Rojas 
Castroverde, adrianenca 
que va viure i treballar 
a Sant Adrià fins a la 
seva mort a causa de 
l’Esclerosi Lateral Amio-
tròfica (ELA). Va impul-
sar la creació de l’Arxiu 
Municipal que porta el 
seu nom, va lluitar per 
millorar l’accessibilitat 
del municipi i per la igual-
tat d’oportunitats de les 
persones amb diversitat 
funcional i va treballar 
incansablement per vi-

sibilitzar l’ELA, recaptar 
fons per a la recerca de la 
malaltia i per donar suport 
a les persones afectades i 
a les seves famílies. Gran 
aficionada a la fotografia, 
aquest concurs és un re-
coneixement a la Isabel.

Bases del concurs: 

Els treballs es podran presentar fins al 30 d’octubre d’enguany.



12-Juliol 2021 Actualitat

L’Ajuntament de 
Badalona ofereix 
sortides d’esnòrquel 
per donar a conèixer la 
riquesa natural de les 
platges de la ciutat 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ofereix, els caps 
de setmana del 18 de 
juliol al 4 de setembre, 
deu sortides guiades 
d’esnòrquel per tal de 
donar a conèixer la rique-
sa natural de les platges 
de la ciutat. L’activitat, 

amb inscripció prèvia, 
és gratuïta, guiada per 
experts i es farà alternant 
dissabtes i diumenges. 

A cada sortida s’hi 
podran inscriure un màxim 
de setze persones i l’edat 
mínima per poder-la realit-
zar és a partir de 8 anys. 
L’organització oferirà a 
tothom que hi participi el 
material necessari com 
ulleres, tub, peus d’ànec, 
neoprens i boies de segure-
tat i una càmera fotogràfica 

submarina per parella. 
Les sortides i el mate-

rial utilitzat es realitzaran 
sota un estricte control 
d’higiene i desinfecció per 
tal de garantir la seguretat 
respecte al Covid19. 

El punt de trobada 
de les sortides serà a 
l’Escola del Mar a les 
10 hores on, de manera 
prèvia, es farà una ex-

plicació de com utilitzar 
el material i les mesures 
de seguretat. També, es 
farà una introducció a la 
fauna marina del Medite-
rrani i com observar-la. 
En acabar l’activitat es 
tornarà a l’Escola del Mar 
per comentar els orga-
nismes marins que s’han 
observat i conèixer-los 
millor. L’activitat, tindrà 
una durada aproximada 
de tres hores. 

Les inscripcions es 

podran fer a partir del 8 de 
juliol a https://anellides.
com/event/esnorquels-a-
badalona/ o bé trucant al 
telèfon 657 800 531, de 
les 9 a les 14 hores i de 
les 15 a les 18 hores. 

De manera paral·lela, 
a la sala d’exposicions 
de l’Escola del Mar, es 
podrà veure la mostra 
del projecte “Urbamar”, 

una iniciativa que pretén 
donar a conèixer la bio-
diversitat marina urbana 
de les platges del Barce-
lonès. L’exposició és un 
recull de vint fotografies 
representatives de sortides 
d’esnòrquel fetes l’any 
2020 a Badalona, Barcelo-
na i Sant Adrià de Besòs. 
Aquesta exposició es po-
drà visitar d’11 a 14 hores 
els dies laborables del 12 
al 30 de juliol i els dies la-
borables de setembre. 

La Biblioteca de Can 
Casacuberta reobrirà 
a finals de la tardor 
un cop enllestides les 
obres de reparació 
i condicionament 
integral que ja han 
començat

Redacció

Badalona.-
La Biblioteca Central 

Urbana Can Casacuberta 
tornarà a obrir les por-
tes aquesta tardor un 
cop finalitzin les obres 
de condicionament inte-
gral que porta a terme 
l’Ajuntament i que ja han 
començat. Així ho ha 
anunciat avui l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, qui ha visitat la 
biblioteca amb la regidora 
d’Educació, Cultura i Jo-
ventut, Amanda Feria. 

Les obres de repara-
ció i condicionament per 
solucionar totes les defi-
ciències de la biblioteca 
Can Casacuberta i l’Espai 
Betúlia suposen una in-

versió de 315.000 euros 
i han de permetre, segons 
ha explicat l’alcalde, “dig-
nificar i poder tornar a 
obrir aquest equipament 
sense que s’hagi de tan-
car de manera intermitent 
per diversos problemes i 
deficiències com succeïa 
abans”. L’alcalde ha afe-
git que “una de les nostres 
prioritats i un dels com-
promisos per al pròxim 
mandat serà abordar una 
reforma integral de la bi-
blioteca i adequar-la, res-
pectant la seva estructura 
singular, a les necessitats 
del segle XXI”. 

Les obres de reparació 
i reforma de Can Casacu-
berta afecten bàsicament 
als canvis de calderes, a 
la substitució del sistema 

de climatització, a les 
reparacions a la cober-
ta per evitar filtracions 
d’aigua, a l’adequació de 
la instal·lació als sistemes 
contra incendi, reconver-
sió del muntacàrregues 
en un ascensor acces-
sible, reparacions de les 
portes i altres actuacions 
com ara millora de punts 
de llum o l’augment dels 
punts d’endolls per facili-
tar als usuaris la connexió 
als ordinadors portàtils. 

COMUNICACIÓ BDN

L’Escola del Mar oferirà paral·lelament una mostra del projecte 
“Urbamar” sobre la biodiversitat de les platges del Barcelonès.

COMUNICACIÓ BDN
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El curtmetratge basc 
«Dar-Dar» del director 
Paul Urkijo guanya el 
Premi Serra Circular 
del Crytpshow Festival

Redacció

Badalona.-
El conte fosc al vol-

tant de la mitologia basca 
Dar-Dar del director Paul 
Urkijo s’emporta el XV 
Premi Serra Circular del 
Cryptshow Festival. El 
jurat format per profes-
sionals de sector cine-
matogràfic i del gènere 
de terror ha destacat la 
qualitat dels curtmetrat-
ges que han participat 
a la Secció Oficial i ha 
triat aquesta cinta del 
director d’Herrementari 
en la seva tornada als 
curtmetratges.

El jurat també ha pre-
miat Hàbitat de Jaime Ca-
lachi i protagonitzat, entre 
d’altres Itziar Castro, on 
es fa una crítica directa a 
la societat de consum. El 
tercer premi ha anat per 
la cinta Survivers, dirigida 
per Carlos Gómez-Trigo, 
que ha estat definida pel 

jurat com una petita pín-
dola, curta i concisa, del 
que ha de ser el cinema 
de terror.

El director iraní Farno-
osh Abedi, les crítiques 
de cinema The bloody 
Girls, l’escriptora Elisenda 
Solsona, l’editor Ramon 
Planas i el crític de cine-
ma asiàtic Jorge Endrino 
han estat els responsa-
bles de triar els curts 
guanyadors.

Balanç XVa edició
La quinzena edició ha 

estat la retrobada amb el 
públic després de més 
d’un any de pandèmia i 
aquest s’ha bolcat amb el 
festival omplint les dife-
rents sessions programa-
des. Des de l’organització 
destaquem el concert de 
Coure, amb Agustí Busom 
a la direcció artística, 
que va acompanyar la 
projecció de La passión 
de Jeanne d’Arc de Carl 

Theodor Dreyer, on es va 
haver de penjar el cartell 
de entrades exhaurides, 
després d’omplir el 70% 
de l’aforament del Círcol. 
Un sessió, la musica-
da amb la projecció de 
pel·lícula muda, que es 
consolida com a valor 
afegir del festival.

Cryptshow Festival 
ha abaixat el teló amb una 
sessió a la Donzella Club 
de Platja i amb la mirada 
posada ja en la propera 
edició que esperem, ja 
sí, pugui ser del tot nor-
malitzada.

Darrera fase del 
projecte muralistic 
«Anacronismes» a la 
Biblioteca Sant Adrià

Montse Sáez

Sant Adrià.-
 L’artista muralista 

Reb ha acabat els treballs 
a la façana de la Biblioteca 
Sant Adrià del carrer Ri-
cart en la continuació del 
projecte «Anacronisme», 
que ja es va materialit-
zar en part a la paret de 
l’Avinguda Pi i Margall 
fa uns mesos. Ha acabat 

així una iniciativa que vol 
il·lustrar la història de 
Sant Adrià reunint ele-
ments culturals, com els 
gegants i l’arc adrianenc, 
socials, com el passat 
industrial i obrer, i so-
cials, com el tramvia 70 
i 71 creuant el pont del 
riu Besòs i el biscúter. En 
definitiva, un homenatge 
a la ciutat en el que han 
participat el Centre Juve-

nil El Polidor, la Biblioteca 
Sant Adrià, l’Agrupació 
fotogràfica Sant Adrià de 
Besòs i l’Arxiu Històric de 
la ciutat.

El projecte «Anacro-
nismes» és una iniciativa 
de l’Ajuntament adrianenc 
i l’Associació El Genera-
dor Art Creació Cultural 
que ha comptat també 
amb la col·laboració de 
Pinturas Corbacho.

El certamen de gènere fantàstic i de terror ha tancat la XV edició amb 
les entrades exhaurides en alguna de les sessions.

MS

El Festival de Cante 
Flamenco de la Mina 
2021 se celebrará en 
el Parc del Fòrum 

Redacció

Sant Adrià.-
Este próximo 28 de ju-

lio, el Centro Cultural Gitano 
de la Mina celebra la edición 
número 31 de su Festival de 
Cante Flamenco, que por 
primera vez se celebrará en 
el Parc del Fòrum al estar 
dentro del ciclo de música 

«Nits del Fòrum» que orga-
niza el Primavera Sound.

La edición de este año 
contará con las actuacio-
nes de Maria Terremoto, 
Remedios Amaya y La 
Barbería del Sur. En este 
2021, el Centro Cultural 
Gitano de la Mina dedica-
rá el festival al recuerdo 
de Rafael Perona, el que 

fuera presidente y alma de 
la entidad recientemente 
fallecido.

Las entradas son gra-
tuitas y se pueden recoger 
personalmente en la sede 
del Centro Cultural Gita-
no, en la calle Llevant, 
1, bajos, o contactando 
por correo en la dirección 
ccglamina@hotmail.com.
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El CERCAT entrega los premios de su XV 
Concurso de Fotografía Rociera

Montse Sáez

Badalona-
El pasado 6 de julio 

se fallaron los premios 
del XV Concurso de Fo-
tografía del Centro de Es-
tudios Rocieros y Cultura 
Andaluza en Cataluña 
(CERCAT).

Andreu Noguero, con 
su imagen “El Rocío a 
Catalunya” fue el ganador 
del primer premio en la 
categoría “Romería del 
Rocío”, dotado con 150 
euros, diploma y madalla 
FCF. Paolo Rinelli, con 
“El despido” consiguió 
el segundo (100 euros y 
diploma), Ángeles Escan-
dell, con “Otro camino” 
el tercero (50 euros y 
diploma), y Alicia López 
con “Despedida” consi-
guió el cuarto (50 euros 

y diploma).
En la categoría “Ca-

taluña cofrade”, el ga-
nador fue Juan Tejero, 
con “Processó a Valls”, 
consiguiendo así los 150 
euros, la medalla FCF 
y el diploma del primer 
premio. Daniel Font, con 
“El Cristo” consiguió el 
segundo (100 euros y 
diploma), Domènech Ló-
pez, con “Penitentes” 
el tercero (50 euros y 
diploma), e Izan Merino, 
con “Luces de Esperanza” 
consiguió el cuarto (50 
euros y diploma).

En el premio especial 
“Feria de Abril catalana”, 
el ganador fue Agustín 
Padilla, con “En la Feria 
3”, consiguiendo así los 
100 euros y el diploma.

El jurado estuvo for-
mado por Rosa Villalon-

ga, concejala del Ayun-
tamiento de Sant Adrià 
de Besòs, José Reyes 
Belzunce, ganador del 
XIV Concurso de Foto-
grafía Rociera, Fernando 
Vecino, de l’Agrupació 
Fotogràfica El Prat, y Ro-
cío Huertas y Montserrat 
Torres como mienbros del 
CERCAT.

Los premios se en-
tregaron el pasado 10 de 
julio en un acto online 
debido a la situación ac-
tual de la pandemia por 
Covid19.

Cultura

JUAN TEJERO

ANDREU NOGUERO

El primer premio de la categoría Romería del Rocío, “El Rocío a Catalunya” de Andreu Noguero.

El primer premio de la categoría Catalunya cofrade, “Processó a Valls” de Juan Tejero.

AGUSTÍN PADILLA

El premio especial Feria de Abril catalana fue para, “En la Feria 3” de Agustín Padilla.

Un momento de la entrega de premios online que se realizó el pasado 10 de julio.
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Farmàcies de torn - AGOST 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
sc

op
 A

st
ro

lò
gi

c

Diumenge 1
Av Fernández Márquez, 73-75

Dilluns 2
Andreu Vidal, 2

Dimarts 3
Av. Catalunya, 52

Dimecres 4
García Lorca, 1

Dijous 5
Mar, 18

Divendres 6
Pi i Gibert, 66
Dissabte 7

García Lorca, 1
Diumenge 8

Av. Catalunya, 92-94
 Dilluns 9
Platja, 82

Dimarts 10
Andreu Vidal, 2
Dimecres 11

Av. La Catalana, 125
Dijous 12 

Av Fernández Márquez, 73-75
Divendres 13
Andreu Vidal, 2
Dissabte 14

Av. Catalunya, 52
Diumenge 15
García Lorca, 1

Dilluns 16
Mar, 18

Dimarts 17
Pi i Gibert, 66
Dimecres 18

García Lorca, 1
 Dijous 19

Av. Catalunya, 92-94
Divendres 20

Platja, 82
Dissabte 21

Via Trajana, 20 local 3-6

 Diumenge 22
Av. La Catalana, 125

Dilluns 23
Av Fernández Márquez, 73-75

Dimarts 24
Via Trajana, 20 local 3-6

Dimecres 25 
Av. Catalunya, 52

Dijous 26
García Lorca, 1
Divendres 27

Mar, 18
Dissabte 28 
Pi i Gibert, 66
Diumenge 29
García Lorca, 1

Dilluns 30
Av. Catalunya, 92-94

Dimarts 31
Platja, 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




