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Sant Adrià se vuelca en la celebración 
del Día Internacional de la Mujer 

Sant Adrià.- 
La celebración del Día Internacional de la Mujer Tra-

bajadora siempre es un gran acontecimiento para Sant 
Adrià, no en vano la concejalía de Políticas de Género se 
vuelca para programar actividades que conciencien a toda 
la población sobre la necesidad de alcanzar, de una vez 
por todas, la igualdad de sexos. 

Uno de los actos más destacados será, un año más, 
el proyecto “Calles con nombre de mujer”, que en esta 
edición tendrá seis nuevos espacios que inaugurar con 
nombres de grandes mujeres como Rosalía de Castro, 
Anna Frank, Benazir Bhutto, Teresa de Calcuta, Mercè 
Rodoreda y Neus Català. Además, se entregarán los pre-
mios del décimo Concurso de Relatos breves de mujeres 
“Paraules d’Adriana”. 

El Consell Municipal de la Dona saldrá de nuevo a la 
calle para explicar las políticas que se llevan a cargo desde 
el consistorio y las actividades que organizan las entidades 
de mujeres adrianenses. Charlas, sesiones informativas, ta-
lleres e incluso horas del té en el que conocer experiencias 
de otras mujeres conforman la programación. Pág. 3.

Las mujeres adrianenses volverán a caminar para reivindicar la igualdad entre sexos.

Copa del Rei 
fora d’órbita

Badalona.- El DKV 
Joventut va caure a les 
primeres de canvi a la 
Copa del Rei davant del 
MMT Estudiantes. Al fi-
nal, el superpoderós Tau 
de Vitòria va guanyar la 
competició. Pàg. 12.
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Novedades 2009
· Homeópata
· Infiltraciones
· Quiromasaje
· Reflexología podal
· Reiki
· Naturópata
· Acupuntor
· Flores de Bach
· Relajación
· Shiatsu

Jornada de Puertas Abiertas 

6 Marzo
Demostración gratuita. ¡ Ven a pedir hora !

C/ Maragall, 6 Sant Adrià de besòs
Tel. 93 463 95 54 - secretaria@siluetnature.com - www.siluetnature.com

Infórmate sin compromiso

Es crea l’Oficina 
Tècnica del Besòs 

Sant Adrià.- 
Des del passat 24 de febrer, l’Observatori 

de Dones en els Mitjans de Comunicació s’ha 
constituit en associació d’ajuntaments. Formen 
part de l’entitat 26 consistoris, entre ells el de 
Sant Adrià.Pàg. 4.

Observatori de 
Dones als Mitjans 

Sant Adrià.- 
El passat 20 de febrer es va constituir 

l’Oficina Tècnica del Besòs, un organisme format 
pels municipis que comparteixen el final del riu 
Besòs: Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma, 
Montcada i Reixac i Barcelona. Pàg. 5. 

Circ amb 
cultura urbana 

Sant Adr ià.-  La 
Companyia El Gene-
rador presenta a Sant 
Adrià el seu espectacle 
“La Parada”, una fusió 
de circ, cultura urbana, 
hip-hop i contorsionis-
me. Pàg. 8.

Sant Adrià.- La Bi-
blioteca de Sant Adrià 
s’ha a la Xarxa de Bi-
blioteques Catalanes 
Associades a la Unesco 
i programa un sopar 
literari. Pàg. 7.

La Biblioteca a 
la Unesco

Col·laboració 
amb Oxford

Sant Adrià.- El Con-
sorci de La Mina col·labora 
amb la universitat britàni-
ca d’Oxford en un estudi 
sobre sostenibilitat social 
en barris en transforma-
ció. Pàg. 6.

¡¡Novedad!!
¡Remodelamiento científico localizado!

Una real alternativa a la LIPOESCULTURA

CAVITATION II
RESULTADOS

EFECTIVOS Y SEGUROS
en los tratamientos de las 

adiposidades localizadas y la celulitis
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Editorial Cartes dels lectors

Massa incompetència,        
Sr. Falcó

El passat dia 30 de gener, el primer tinent d’Alcalde de Badalona, Sr. Ferran 
Falcó va afirmar que els problemes d’aparcament al tanatori de Can Ruti 
són en realitat culpa d’anteriors governs de la ciutat, que van sucumbir a les 

pressions de veïns manipulats, que van rebutjar el tanatori al Parc Serentill.
La realitat és que la incapacitat política del Sr. Falcó només es pot comparar 

amb la seva capacitat de manipulació.
La història de la lluita, plena de valor i èxit d’un grup heterogeni de ciutadans, 

no té res a veure amb la feblesa del tinent d’Alcalde davant d’una empresa privada, 
que està guanyant diners en un negoci segur: el dels enterraments.

Si hi ha problemes d’aparcament al tanatori, l’Ajuntament, qualsevol ajunta-
ment responsable ho faria, ha de demanar a l’empresa que assumeixi la inversió 
d’ampliar el nombre de places.

I com que estem en zona protegida, doncs que faci plantes soterrades. Que 
inverteixi i que ofereixi millor servei.

La urgent solidaritat 
d’Occident

Ismael és un amic bereber, afincat fa més de trenta anys al nostre país, amb 
fills catalans ben situats en els seus respectius àmbits professionals. Ismael 
es manifesta molt preocupat de com la deriva de la crisi financera va afectant 

als seus compatriotes marroquins, reifenys la majoria, arribats a Catalunya en els 
darrers dos o tres anys.

Recorda la relativa facilitat de com es va adaptar a la societat catalana de fa 
tres decades, enfrontant i resolent  les mateixes dificultats que els treballadors 
del país. Ismael s´engoixa de veure joves rifenys desvagats pels carrers de les 
nostres ciutats, visquent sols de la solidaritat familiar, però entenent que la crisi 
afecta per igual a immigrants i autòctons, clama per tal de que algú al seu territori 
els digui que, ara i aquí, no trobaran la solució.

Arribem a la conclusió de que sols un gran moviment de solidaritat d´Occident, 
pot contrarrestar la valoració de que inclús a la pitjor Europa es viu més bé que 
a la millor Àfrica.

Jaume Vallès Muntadas

Lluis Bosquets Bou

Las cartas de los lectores deben enviarse, mecanografiadas y firmadas, a 
Área Besòs, calle Besós, 7, 1º 2ª, 08930 Sant Adrià de Besòs. 
Es imprescindible que el autor especifique su nombre completo, DNI y teléfono 
de contacto. 
Área Besòs se reserva el derecho de publicar o recortar las cartas.

Opinió

Cartes dels lectors

Siempre intentamos que nuestros diversos números del Àrea Besòs sean lo 
más diferentes posibles con respecto al mes anterior o incluso con el año 
anterior. Pero hay algunas actividades que no podemos pasar por alto, como 

la celebración del 8 de marzo. Estoy de acuerdo con aquellos que dicen que existen 
demasiados “día de”, y que básicamente todos los días del año son importantes 
para las mujeres trabajadoras, los derechos de la infancia, la lucha contra el SIDA 
o las reivindicaciones de igualdad de los homosexuales y transexuales. Pero estoy 
totalmente en contra de los que consideran innecesario celebrar jornadas como 
las del 8 de marzo o el 25 de noviembre, Día contra la violencia de género. Ojalá 
que de aquí a unos años tengamos la suerte de no tener motivos por los que llevar 
a cabo este tipo de celebraciones. Hasta que ese sueño se convierta en realidad, 
bienvenidos sean este tipo de actos en los que dejar claro lo mucho que se ha 
avanzado en el terreno de la igualdad entre sexos y lo mucho que aún nos queda 
por avanzar. Porque no nos olvidemos que vivimos en un país en el que hasta 
hace muy poco una mujer no podía abrir una cuenta bancaria sin la firma de un 
varón. O que en la actualidad, en este momento, muchas mujeres cobran menos 
que sus compañeros por realizar exactamente el mismo trabajo. Si estos actos 
sirven para abrirnos la mente a todos, bienvenidos sean.               

Celebración con sentido

Tira cómica

Societat civil

El peridista Rafael Pradas destria el blat de la palla d´un concepte que s´ha 
desvirtuat, el de “societat civil”. Si bé tant el Casares com l´Institut d´Estudis 
Catalans, com l´Enciclopèdia Catalana el defineixen com “reunió estable 

de membres que integren un ampli grup social”, pensem que és més real la que 
fa el Banc Mundial, que defineix la societat civil per referir-se a una àmplia gama 
d´organitzacions no governamentals i sense ànim de lucre que, presents a la vida 
pública, defensen interessos i valors ètics, culturals, científics realistes i solidaris, 
sobretot solidaris. Allò que en llengua zulù en Mandela en deia “ubuntu, res no 
es fa sense el proisme”, que som tots els que no pertanyem a les estructures de 
l´Estat ni a les empreses comercials. Ni més ni menys.

Jaume Vallès Muntadas

Cartes dels lectors
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Sant Adrià celebra el 8 de Març amb 
més inauguracions de carrers de dona

Montse Sáez

Sant Adrià.-
 Què tenen en comú 

Rosalia de Castro, Anna 
Frank, Benazir Bhutto, 
Teresa de Calcuta, Mer-
cè Rodoreda i Neus Ca-
talà? Que a partir del 
proper 7 de març tindran 
totes un carrer amb el 
seu nom a Sant Adrià. El 
projecte “Carrers per a 
les dones” continua amb 
la seva tasca d’acabar 
amb la dinàmica pas-
sada de posar noms 
d’homes als carrers i 
només d’alguna santa 
o verge (sense comptar 
amb la Maria Grau). A 
l’edició de 2009 seran 
doncs sis els nous es-
pais de la ciutat que se-
ran batejats amb noms 
de les escollides, en un 
acte que començarà a 
les 12 h. al nou carrer 
de Rosalía de Castro (al 
passeig de Camarón, 
cantonada Manuel Fer-
nández Márquez). Una 
hora més tard, al nou 
carrer de Neus Català 
(continuació del carrer 
Mart, cantonada Manuel 
Fernández Márquez) es 
durà a terme un home-
natge a la política i única 
supervivent catalana del 
camp de concentració 
nazi de Ravensbrück. 

Un altre dels actes 
clàssics del Dia de la 
Dona és el lliurament 
de premis del Concurs 
de relats breus de dones 
“Paraules d’Adriana”, 
que en aquesta edició 
arriba a la seva desena 

Actualitat

El consistori adrianenc ha creat un programa d’actes per commemorar el 8 de Març, Dia 
Internacional de la Dona Treballadora, amb activitats com la caminata popular. MS

El projecte de carrers amb noms de dona comptarà aquest any amb sis noves plaques per espais de la ciutat. A més, es duran a terme 
xerrades, tallers, exposicions i trobades per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora.

edició. Es durà a terme 
el dilluns 9 de març a 
partir de les 18.30 h. a 
la seu del CIOD, i comp-
tarà amb l’actuació de 
“Klara Klown”. 

El dimarts 10 de 
març serà el torn del 
Consell Municial de les 
Dones, que per cinquè 
any consecutiu sortirà 
al carrer amb els seus 
estands informatius, que 
s’ubicaran a la plaça de 
la vila. En aquesta edició, 
a més de la lectura del 
manifest del 8 de març, 
es durà a terme un taller 
sobre els canvis en el 
repartiment dels treballs 
i usos del temps.

Les xerrades, ses-
sions informatives i ta-
llers tornaran a ser els 
màxims protagonistes 
amb temes com la dona 

i la crisi, la dona i el món 
laboral, la violència en 
parella i l’ús del temps.

Posar-se en el lloc 
dels altres sempre és 
més fàcil si coneixem les 
seves experiències. Per 
això són tan interessants 
actes com el que organit-
za el Museu d’història de 
la immigració de Cata-
lunya (MhiC). L’hora del 
té (dijous, 12 de març, 
a les 18 hores) tindran 
a dones viatgeres com 
la Mchelle Dezember, 
la Tai Mooi bo Wong i 
la Kristine Liparteliani, 
que parlaran dels seus 
respectius països, EUA, 
Geòrgia i Malàisia.   

Poden consultar tots 
els actes del Dia Inter-
nacional del Dia de la 
Dona a la nostra secció 
d’agenda (página. 14).   Familias fuera del 

padrón por fraude en 
la preinscripción escolar

Redacción

Sant Adrià.- 
El Ayuntamiento de 

Sant Adrià ha expulsado 
del padrón a seis fami-
lias que habían menti-
do a la hora de indicar 
su domicilio para optar 
a plazas en varias es-
cuelas adrianenses. La 
mayoría de ellas habían 
afirmado que vivían en 
los domicilios de los 
abuelos, situados cerca 

de los centros, para 
poder tener los puntos 
necesarios y así que sus 
hijos fueran aceptadas 
en las escuelas.

El fraude se des-
cubrió después de que 
el Síndic de Greuges 
avisara a la conceja-
lía de Educación del 
consistorio adrianense 
de algunas quejas re-
cibidas con respecto a 
este tipo de fraudes. La 
policía local investigó a 

las familias y comprobó 
que no residían en las 
direcciones especifica-
das en la preinscripción. 
De hecho, las familias 
residían en ciudades 
vecinas como Badalona 
y Santa Coloma.  

La concejalía de Edu-
cación del Ayuntamiento 
de Sant Adrià ha iniciado 
este curso un mayor con-
trol en las preinscripcio-
nes escolares para evitar 
este tipo de fraudes.



4 - Febrer 2009

L’Observatori de les Dones als Mitjans 
es constitueix com a associació 

L’Observatori de Dones en els Mitjans de Comunicació té una molt activa pàgina web.

S’obre el periode de 
les Noces d’Or

El consistori adrianenc tornarà aquesta tardor a retre un homenatge a la tercera edat. MS

Montse Sáez

Sant Adrià.-
 El passat 24 de 

febrer, l’Observatori de 
Dones en els Mitjans de 
Comunicació es va cons-
tituir en una associació 
d’ajuntaments. Actual-
ment hi formen part 
26 consistoris catalans, 
entre ells Sant Adrià, 
que es va adherir a fi-
nals de l’any passat. La 
primera tinent d’alcade i 
regidora de Polítiques de 
Gènere, Isabel Marcuello 
va ser present a l’acte 
de constitució que es 
va dur a terme al Saló 
de Cent de l’Ajuntament 
de Barcelona.

L’Observatori de les 
Dones en els Mitjans de 
Comunicació va nèixer 
l’any 2000 com a ini-
ciativa de cinc ajunta-
ments del Baix Llobre-
gat (Cornellà, Sant Boi, 
Esplugues, Sant Feliu 
i Sant Joan Despí), i 
Drac Màgic, Coopera-
tiva Promotora de Mit-
jans Audiovisuals amb 
l’objectiu de dinamitzar 
el debat públic sobre el 
paper dels mitjans en la 
superació dels arquetips 
de gènere. 

L’Observatori de Do-
nes en els Mitjans de Co-
municació te dos objec-
tius fonamentals: treballar 
per una sensibilització en 

el territori i treballar en 
l’anàlisi de continguts 
per construir un discurs 
propi i de referència per 
a la ciutadania. 

La principal eina de 
l’observatori és la seva 
pàgina web, www.obser-
vatoridelesdones.org, on 
es poden trobar seccions 
com “Digues la teva”, 
una bústia que recull 
queixes i bones pràcti-
ques i que des del 2005 
l’Institut Català de les Do-
nes ha fet seva. A més, 
es dóna tota la informa-
ció sobre les activitats 
de l’observatori, com 
xerrades, campanyes 
de sensibilització, cin-
efòrums o exposicions.   

Redacció

Sant Adrià.- 
Les parelles resi-

dents a Sant Adrià que 
celebrin els seus 50 
anys de casats aquest 
any 2009 ja es poden 
inscriure en les Noces 
d’Or fins el proper 4 
de setembre. Aques-
ta activitat, organit-
zada pel departament 
de Serveis Socials de 
l’Ajuntament, inclou 
una recepció al con-

sistori presidida per 
l’alcalde i un viatge a 
Peñíscola del 7 al 9 
d’octubre. Les persones 
que vulguin partici-
par-hi només han de 
presentar la fotocòpia 
del DNI de tots dos 
cònjuges i del llibre de 
família. 

Les persones inte-
ressades han de fer la 
inscripció en l’associació 
de jubilats del barri on 
viuen, que són: a la 
Mina (c. del Gregal, 9, 

bis, tel. 381 70 75); 
el Besòs (Rda. de Sant 
Ramon de Penyafort, 
s/n, tel. 93 462 08 01); 
La Catalana (carretera 
de la Catalana, 26, tel. 
93 462 20 55, només 
tardes); a Sant Joan 
Baptista (c. de la Mare 
de Déu del Carme, 20-
22, tel. 93 462 10 49); 
a Sant Adrià Nord (c. 
de les Monges, 1-3, tel. 
93 460 02 98); i a Via 
Trajana (Via Trajana, s/n, 
tel. 93 462 25 83).  

Actualitat

26 ajuntaments de tota Catalunya formen part d’aquest ens que des del passat 24 de febrer ha canviat la seva forma jurídica. La ciutat 
de Sant Adrià es va adherir a finals de l’any passat. 

Montaje
 Reparación

Ampliación
Periféricos

Modding

La informática fácil en Badalona...
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L´ANTIC SINDICAT
ALIMENTACIÓ

LLEGUMS A PES, FRUITS SECS, 
FRUITES I VERDURES

PINSOS - GRANS - LLAVORS 
 ABONOS - FITOSANITARIS

ACC. ANIMALS

MÉS DE 26 ANYS AL SEU SERVEI

Sol·licita la targeta client i 

participa a sorteigs i 

promocions

C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 00 95 

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

Dimecres tarda tancat

La secció de Creu Roja 
del Barcelonès Nord 
crea el seu web 

Redacció

Sant Adrià.- 

La página web www.
creurojabarcelonesnord.
org és el nou punt de 
trobada de la secció de 
Creu Roja del Barcelonès 
Nord. A la nova pàgina es 
poden trobar les activitats 
on es pot participar com 
a voluntari de Creu Roja, 
les campanyes de sensi-

bilització o les activitats 
locals d’interès comuni-
tari, el tancament i els 
resultats de projectes, i la 
vida associativa dirigida a 
socis i voluntaris de Creu 
Roja Nord. 

A més, també es 
poden descarregar docu-
ments punturals, como 
memòries, butlletins, el 
Pla de Responsabilitat 
Social Corporativa, etc. 

A l’actualitat es pot con-
sultar la memòria de 
l’any 2007. 

A la pàgina web es 
dóna informació sobre 
projectes específics com 
les activitats d’intervenció 
social com les relacio-
nades amb joves amb 
discapacitat intel·ectual. 
També es poden consultar 
activitas passades com la 
Campanya de Reis.  

L’Oficina Tècnica del Besòs mirarà pel 
futur de més de 650.000 persones

El nou organisme està format pels ajuntaments que comparteixen el final del riu, Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i 
Montcada i Reixac, i impulsarà projectes que beneficiïn a totes les ciutats. 

Jordi Hereu i Jesús María Canga a la part final del riu Besòs. MS

Montse Sáez

Santa Coloma.-

 Des del passat 20 
de febrer funciona amb 
seu a Santa Coloma 
l’Oficina Tècnica del 
Besòs, un organisme 
format pels ajuntaments 
de Badalona, Barcelona, 
Sant Adrià, Santa Colo-
ma i Montcada i Reixac, 
que comparteixen la part 
final del riu Besòs, així 
com el Consell Comarcal 
del Barcelonès Nord. A 
l’acte d’inauguració de 
l’oficina van ser pre-
sents els alcaldes de 
Barcelona, Jordi Hereu 
(la seva ciutat hi forma 
part pels districtes de 

Nou Barris, Sant Andreu 
i Sant Martí), Badalo-
na, Jordi Serra, Santa 
Coloma, Bartomeu Mu-
ñoz, Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga, i la 
primer tinent d’alcalde 
de Sant Adrià. 

L’Oficina Tècnica 
del Besòs suposa una 
eina per tirar endavant 
projectes conjunts sobre 
mobilitat, urbanisme i 
medi ambient, a més de 
ser una alternativa per 
trobar finançament de 
manera conjunta. El 66% 
dels recursos seran apor-
tats per l’Ajuntament 
de Barcelona, mentre 
que el 15% vindrà del 
Consell Comarcal del 

Barcelonès. Per la seva 
banda, els altres quatre 
consistoris aportaran 
4,6% cadascún. 

A l’acte d’inauguració 
de l’oficina es van signar 
també 65 projectes con-
junts que es portaran 
a terme en els propers 
anys, com un nou traçat 
de la línia dels Ferroca-
rrils de la Generalitat, 
l’ampliació de les línies 1 
i 2 del Metro i de la xarxa 
del tranvia del Besòs, el 
nou traçat del ferrocarril 
de la línia de la costa 
fins a la SAgrera, la nova 
carreterra i el túnel de la 
B-500 o la millora am-
biental i el soterrament 
de l’autopista C-31.   
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Censos y padrones 
de más de un siglo, 
recuperados 

MS

Sant Adrià.- 
El Archivo Municipal 

de Sant Adrià ha iniciado 
la segundo fase de res-
tauración del patrimonio 
documental de la ciudad 
que inició en 2007. El 
objetivo es recuperar 

tres censos de población 
de los años 1888, 1901 
y 1910, así como dos 
padrones de los años 
1905 y 1914. 

El proceso de res-
tauración, que ha sido 
financiado gracias a la 
colaboración que se ha 
establecido entre el con-

sistorio adrianense y la 
Xarxa d’Arxius Muni-
cipals de la Diputació 
de Barcelona, ha sido 
realizada por el taller de 
restauración de obra grá-
fica de Rita Udina y ha 
consistido, entre otras 
cosas en la limpieza y la 
retirada del ácido. 

El Archivo Municipal de Sant Adrià se encarga de guardar y recuperar todos los documentos 
de la ciudad que pueden contar la vida de miles de personas. ARCHIVO

Més rampes i escales 
mecàniques

MS

Santa Coloma.- 
El passat 9 de febrer 

es van inaugurar tres no-
ves rampes mecàniques 
que uneixen el carrer 
de Ginesta amb el de 
Circumval·lació en el barri 

del Raval de Santa Colo-
ma de Gramenet. 

A més, el 12 de febrer 
es van posar en marxa 
tres escales mecàniques 
que connecten els carrers 
de Sants amb Montseny, 
als barris de Singuerlín-
Can Franquesa.    

El Pla Municipal 
per la Mil lora de la 
Mobilitat dels Vianants 
arriba així a la seva 
fase central, i Santa 
Coloma ja disposa de 
7 trams de rampes i 18 
d’escales mecàniques 
a diferents barris.

La Mina col·labora en un estudi de la 
Universitat d’Oxford sobre sostenibilitat social

La primera reunió es va dur a terme els passats dies 19 i 20 de febrer i hi van participar les ciutats de Torí, Cardiff, Rotterdam i Leipzig, a 
part de Sant Adrià. El projecte tindrà una durada de tres anys i s’emmarca dins el programa europu Jessica.

El barri de la Mina és tot un exemple tant de barri en transformació com de sostenibilitat 
social. Per això, serà estudiat per la universitat britànica d’Oxford.  SR

Redacció

Sant Adrià.-
 Els passats dies 

19 i 20 de febrer es va 
dur a terme a la seu de 
l’Institut Oxford per al 
Desenvolupament Sos-
tenible de la Univer-
sitat Oxford Brookes 
la primera trobada de 
treball de l’estudi so-
bre sostenibilitat social 
en cas d’actuacions de 
renovació urbana en el 
que participa el barri de 
La Mina amb el seu Pla 
de Transformació.

Aquest pro jecte 
d’investigació, que tin-
drà una durada de tres 
anys, s’emmarca dins 
el programa europeu 
Jessica que promou in-
versions sostenibles, el 
creixement i el treball a 

les àrees urbanes.
La base d’aquest 

estudi és aprofundir en 
estratègies a l’hora de 
posar en marxa la rege-
neració dels nuclis urbans 
marginals i degradats que 
encara queden en alguns 
nuclis urbans a Europa. 
En el cas de La Mina hi 
ha un especial interés per 
conèixer l’estratègia que 
s’ha seguit d’implicar els 
sectors públic i privat, i 
les organitzacions no go-
vernamentals en el procés 
de recuperació urbanísti-
ca i social del barri.     

En la primera troba-
da de treball van parti-
cipar-hi les ciutats de 
Torí, Cardiff, Rotterdam, 
Leipzig i Sant Adrià, 
que van tractar sobre la 
regeneració urbana en 
l’àmbit local i nacional, 

i la regeneració urbana 
integrada.

Un  memb re  de 
l’equip investigador ja va 
ser l’any passat al barri 
per fer treball de camp. 
Andrea Colantonio es va 
reunir amb tècnics del 
Consorci de La Mina i les 
associacions de dones 
del barri.

El Consorsi de La 
Mina ja va participar en-
tre els anys 2004 i 2007 
en la Xarxa Europea 
regenera per estudiar 
actuacions integrals en 
nuclis urbans afectats 
per problemes com la 
inseguretat, la manca 
d’accessibilitat, la de-
gradació de les relacions 
veïnals i les dificultats 
econòmiques dels seus 
residents.   
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El CIOD afronta 
la primavera de 
forma molt activa

El Centre d’Informació i Orientació de la Dona ja ha començat la 
seva programació de tallers pels mesos entre febrer i maig.

Un dels tallers del CIOD ensenyarà com ballar la dansa del ventre. ARXIU

Actualitat

Comencen les obres 
d’adequació dels horts 
urbans adrianencs

Redacció

Sant Adrià.- 
El 2009 començaran 

les obres d’adequació dels 
dos primers espais que 
l’Ajuntament destinarà a 
horts urbans ecològics: 
una zona del passeig de 
la Pollancreda i el recinte 
de la Masia de Can Serra. 
La intenció del consistori 
adrianenc és implementar 
horts urbans a cada barri 
en els propers anys.

Ja ha començat 
l’actuació als terrenys de 
la pollancreda on s’han 
destinat quatre parcel·les. 
A Can Serra, les obres 
d’adequació de les 18 
parcel·les, amb 18 es-
pais per desar les eines 
necessàries, començaran 
durant el segon trimestre 
d’aquest 2009.

El projecte de recupe-
ració d’espais urbans per 
a l’ús públic va adreçat a 
la gent gran de Sant Adrià 

i té com a objectiu doble 
la participació ciutadana 
i la millora ambiental. 
Un cop els terrenys esti-
guin condicionats es farà 
arribar a la ciutadania la 
informació necessària per 
poder sol·licitar la parti-
cipació en l’adjudicació 
dels horts, que es realit-
zarà previ sorteig davant 
notari. S’ha de ser major 
de 60 anys i estar empa-
dronat a Sant Adrià per 
solicitar-lo.   

MS

Sant Adrià.- 
No és mai tard per 

conèixer noves sensa-
cions, nomès experièn-
cies i maneres d’afrontar 
la nostra pròpia vida. Això 
ho tenen molt clar les 
responsables del Centre 
d’Informació i Orientació 
de la Dona (CIOD) de 
Sant Adrià, que any rere 
any programen tota una 
sèrie de tallers per donar 
totes les eines a les dones 
de la ciutat per tal de fer 

més rica la seva existèn-
cia i aconseguir veure els 
problemes d’una manera 
menys dramàtica. 

Tots els dies de la se-
tmana, el centre, ubicat al 
carrer de les Escoles, 10, 
està obert per totes aque-
lles que vulguin participar 
als tallers. Els temes dels 
quals són, com sempre, 
molts variats. 

Així, s’ofereixen tèc-
niques per tenir el cos en 
forma gràcies als tallers 
de pilates, gimnàstica i 
nutrició, com també no-

cions de pràctiques orien-
tals com el ioga, el tai-txí 
o el txi-kung. Però no no-
més cal tenir en forma el 
cos, sinó també la ment, i 
per això s’ofereixen tallers 
de creixement personal, 
d’escriptura, de creació 
plàstica i de relacions 
afectives. També es dóna 
relleu a la creativitat, amb 
les classes de dansa del 
ventre, de ball i d’art, i 
a qüestions pràctiques 
com l’ordenament jurídic, 
les noves tecnologies i 
l’autodefensa.       

La Biblioteca de Sant Adrià, a la Xarxa de Biblioteques Catalanes de la UNESCO. ARXIU

La Biblioteca de Sant 
Adrià adherida a la 
xarxa Unesco

Des del passat novembre, el centre formar part de la Xarxa de 
Biblioteques Unesco, gràcies a la iniciativa dels Amics de la Unesco de 
Sant Adrià, que organitza el 27 de març un sopar amb Najat El Hachmi.

MS

Sant Adrià.- 
La Biblioteca de Sant 

Adrià ja forma part de la 
Xarxa de Biblioteques 
Catalanes Associades 
a la Unesco, un grup 
creat l’any 1995 i que 
actualment formen 26 
centres, tres dels quals 
al Barcelonès Nord (Can 
Casacuberta a Bada-
lona, Can Peixauet a 
Santa Coloma, i ara Sant 
Adrià). 

La Bibl ioteca de 
Sant Adrià, com a cen-
tre associat a la Unesco, 

treballa tenint molt en 
compte els valors que 
promou la Unesco, com 
ara el foment de la pau, 
la promoció del diàleg 
intercultural, el respecte 
per l’entorn i la difusió 
de les publicacions que 
difonen aquests ideals. 

El centre posarà 
en marxa una sèrie 
d’activitats com ara 
exposicions relaciona-
des amb els temes que 
tracta la Unesco, o la 
narració de contes que 
potenciïn la pau, el res-
pecte i els drets humans. 
A més, al vestíbul de la 

Biblioteca s’exposa de 
forma permanent un 
plafó amb el Manifest de 
la IFLA/UNESCO sobre 
la biblioteca pública, 
les commemoracions 
internacionals de l’any 
2009 i altres informa-
cions relaciones amb la 
Unesco.

A més, el proper 27 
de març, col·laborarà 
amb Unesco Sant Adrià 
en l’organització d’un so-
par literari al qual assistirà 
l’escriptora Najat El Ha-
chmi, autora dels llibres 
“Jo també soc catalana” 
i “L’últim patriarca”. 

Augmenten les 
adopcions al Centre 
d’Atenció d’Animals

Montse Sáez

Badalona.- 
El Centre Comarcal 

d’Atenció d’Animals de 
Companyia (CCACC), 
un servei creat l’abril del 
2007 pel Consell Comar-
cal del Barcelonès Nord, 
ha augmentat en un 4% 
el nombre d’adopcions 
d’an imals respecte 
l’anterior exercisi. El 48% 
dels animals han passat 
a noves famílies, el que 

significa un total de 233. 
Pel que fa a la resta, 
aproximadament el 20% 
han estat recuperats pels 
seus propietaris, el que 
significa un altre incre-
ment en aquest apartat 
d’un 7%. 

El centre, que atén les 
necessitats dels municipis 
de Badalona, Sant Adrià 
de Besòs i Santa Colo-
ma de Gramenet ha fet 
realitat importants reptes 
com la creació de la seva 

pròpia pàgina web, així 
com la participació en 
dues edicions del Saló 
del Benestar i la Defensa 
de l’Animal Abandonat 
de Barcelona. A més de 
crear un destacat pro-
grama de voluntariat, 
cal destacar també els 
convenis de col·laboració 
amb l’Associació de Fa-
miliars Mentals del Bar-
celonès Nord i el Centre 
d’Assistència Doctor Emi-
li Mirà i López.     
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Silvia Rodríguez

Sant Adrià.- 
Sant Adrià se ha 

volcado como nunca 
con los días más locos 
e extrovertidos del año, 
y es que el Carnaval 
o Carnestoltes, como 
prefieran, ha llegado 
como nunca a la ciu-
dad del Besòs. No pasó 
inadvertido para nadie, 
pero sobre todo para 
los más pequeños de 
la casa. El latir más in-
tenso del Carnaval llegó 
el domingo 22 por la 
mañana en la gran fiesta 
que se organizó en el 
Polideportivo Municipal 
Ricart, donde las hadas, 
los piratas, los leones, 
las princesitas y todo 
tipo de seres fantásticos 
disfrutaron de música, 
circo y espectáculos 
sorprendentes. 

Entre los espectá-
culos más impactantes, 

encontramos La Parada, 
un show interdisciplinar 
con el que grandes y 
pequeños alucinaron: 
piruetas, malabares, 
contorsionismo, equi-
librios, y ¡hip-hop! En 
una parada, dos chicos 
y una chica coinciden 
mientras esperan el au-
tobús. Pero mientras 
no llega su transporte, 
surge la rivalidad entre 
los dos jóvenes, que han 
quedado prendados por 
la chica. Entonces, com-
piten para destacarse e 
impresionar a la joven. 

Así empieza un es-
pectáculo en el que los 
saltos mortales dejaron 
boquiabierto a todo el 
mundo. Pero no sólo 
eso, si no que la gracia 
del espectáculo fue sin 
duda la combinación de 
las diferentes modali-
dades del circo clásico 
con las expresiones ca-
llejeras más actuales y 

que tanto auge tienen 
entre los jóvenes, como 
es el hip-hop y el break-
dance. Se sucedían los 
saltos mortales y los 
combates de break para 
impresionar a la chica, 
que al final toma parte 
en la “lucha” y demues-
tra que es ella la que sor-
prende con su destreza a 
los dos conquistadores. 
También utilizaron ma-
labares con pelotas de 
baloncesto, y realizaron 
unas escenas de con-
torsionismo y equilibrios 
encima de la parada 
del bus (es decir, a dos 
metros de altura), que 
quitaban la respiración 
de los espectadores, 
atónitos ante la destreza 
de los tres artistas, Ton-
gue, Gemma y Amí. 

La Parada es un 
espectáculo de la Com-
pañía El Generador de 
Sant Adrià, una de las 
entidades que más se 

Carnaval de circo
La Compañía El Generador aprovechó la celebración carnavalesca para presentar su nuevo espectáculo, La Parada, una combinación de 

baile y acrobacias que se presentó al público adrianense en el Polideportivo Ricart.

Graffiti, hip-hop y acrobacias son algunos de los elementos del espectáculo La Parada. SR

CAVITATION II
PARA RESULTADOS
EFECTIVOS Y SEGUROS
en los tratamientos de las 
adiposidades localizadas y la celulitis

BENEFICIOS:
- LAS ADIPOSIDADES SE DESHACEN CON RESULTA-
DOS VISIBLES DESDE LA PRIMERA SESIÓN
- TRATAMIENTO NO INVASIVO PERO MUY EFICAZ
- SEGURO: CIENTÍFICAMENTE COMPROBADO
- ASISTENCIA MÉDICA Y NUTRICIONAL
-PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS DE             
ADELGAZAMIENTO Y ANTICELULÍTICOS

EL TRATAMIENTO MÉDICO-ESTÉTICO
Una tecnología revolucionaria que utlii-
za    ondas ultrasónicas focalizadas y a baja      
frecuencia para producir burbujas microscó-
picas que rompen las membranas de los adi-
pocitos sin dańar las estructuras cercanas y 
respetando la integridad del sistema venoso 
linfático.

El sistema SLIM SYSTEM CELL* de RE-AGE 
es un sistema no quirúrgico, seguro y fiable 
para garantizar unos resultados tangibles y 
visibles.

C/ Maragall, 6 Sant Adrià de Besòs 
Tel. 93 463 95 54 

secretaria@siluetnature.com -  www.siluetnature.com*ÚNICO EN SANT ADRIÀ

Cultura

implica en el desarrollo 
y la organización del 
Festival d’ Art de Ca-
rrer (FAC), que se ha 
celebrado en los dos 
últimos años con un 

enorme éxito de parti-
cipación. 

La fiesta de Car-
nestoltes empezó con 
la Orquesta Xip-Xop, 
encargada de conseguir 

que todos, sin excep-
ción, movieran el es-
queleto a ritmo de las 
canciones más diverti-
das y pegadizas…¡cier 
por cien carnaval!
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Carmen Moreno

Sant Adrià.- 
Una Plaça de la Vila 

gairebé al complet va 
cel·lebrar la festa dels 
passadors i l’homenatge 
a la geganteta Eulàlia el 
passat diumenge 15 de 
febrer. L’acte va estar 
organitzat per l’entitat 
de les Dones del Futur. 

Durant l’acte, di-
ferents entitats com 
la Plataforma per les 
tres xemeneies, Unesco, 
Amics del Besòs, Studio, 
Dones del Futur o repre-
sentació dels regidors 

del consistori adrianenc, 
entre d’altres, van fer 
una ofrena molt emo-
tiva als gegants Adrià, 
Natàlia i Eulàlia.

A més, tots els assis-
tents van poder conèixer 
a la geganteta que cami-
na, qui va acompanyar 
a fer l’ofrena final  i 
també va oferir flors 
juntament amb els nens 
i nenes  que hi van voler 
participar.

Tot seguit, els gim-
nasos Studio i Aerodan-
ce van fer una exhibicó 
de diferents dances per 
amenitzar la cel·lebració. 

Que tot seguit van fina-
litzar amb dues rondalles 
formades per tots els 
que hi assistien.

En aquest home-
natge es va voler po-
sar de relleu el paper 
dels passadors. Antiga-
ment era un ofici pels 
homes ben plantats, 
com el gegant Adrià, 
que s’encarregaven 
d’emportar-se a collibé 
a totes les persones 
que ho necessitaven 
quan les bessossades 
s’emportaven els preca-
ris ponts del nostre riu 
Besòs. 

Homenatge als 
passadors i a la 
Geganteta Eulàlia

L’acte, que es va portar a terme a la Plaça de la Vila, va ser 
organitzat per l’entitat Dones del Futur. En aquesta ocasió, va 

estar dedicat a la figura d’un ofici centenari que va caracteritzar la 
població de Sant Adrià en el passat.

El consistori adrianenc va estar representat per les regidores Mari Carmen Moreno, de 
Participació Ciutadana (esquerra) i Ruth Soto, de Cultura.      CM 

Cultura
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Horarios: 
De Lunes a Sabado de 9,30 a 20,30
c/ Ricart, 42 
08930-Sant Adrià de BESÒS

Tel. 93.462.60.73
C/ Velázquez NUM 1-3

ST.Adrià DE BESÒS
TEL. 93 462 60 94
FAX. 93 381 54 41

Una exposición sobre el arte 
pictórico de la poesía

MS

Santa Coloma.-
 El pasado 13 de 

febrero comenzaba en 
Santa Coloma la cele-
bración del Día de An-
dalucía de la Federación 
de Entidades Culturales 
Andaluzas en Cataluña 
(FECAC) con la inaugu-
ración de la exposición 
“La palabra pintada”. La 
muestra recoge un total 
de sesanta piezas de 
diez destacados creado-
res sevillanos que rein-
terpretan plásticamente 
los poemas de grandes 
genios de la Generación 
del 27 como Rafael Al-
berti, Federico García 
Lorca, Vicente Aleixan-
dre o Luis Cernuda. La 
exposició permanecerá 
abierta hasta el 14 de 
marzo en Can Sisteré

La muestra “La palabra pintada” se inauguró en Can Sisteré dentro de la programación de actos 
del Día de Andalucía de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC).

Una de las obras de la exposición, de Pedro Mora Frutos.

c/ Ribas i Perdigó 3 (esq C/ Mar)
08911 Badalona

Tel. 93 384 08 48

El MhiC presenta una 
exposición de fotografías 
contra el olvido

“Silencis trencats” recoge las obras de 
Rosa Barenys, tomadas durante la batalla 
más famosa de la Guerra Civil, la del Ebro. 

Redacción

Sant Adrià.- 
Hasta el próximo 12 

de marzo se podrá visitar 
en el Museu d’història 
de la immigració de Sant 
Adrià (MhiC) la exposi-
ción “Silencis trencats”, 
una muestra de fotogra-
fías de Rosa Barenys, 
miembro de la dirección 

del PSC, que recogen 
imágenes de la tan nom-
brada Batalla del Ebro. 

Una herramienta de 
memoria histórica, las 
fotografías, que fueron 
tomadas en ciudades 
como Corbera d’Ebre, 
Gandesa o Villalba dels 
Arcs, muestra las con-
secuencias de la guerra 
sobre la población civil. 

Cultura

D’Callaos actuaran a l’Auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma.

L’Auditori Can Roig 
presenta la programació 
de primavera

MS

Santa Coloma.- 
Des de música per 

a infants, fins a obres 
de teatre tan complexes 
com la “Metamosfosi”, 
passant per concerts de 
pop i ritmes de fusió i 
pel·lícules musicals. La 
programació de primavera 
de l’Auditori Can Roig i 

Torres de Santa Coloma 
és variada i per a tots els 
públics.

Un dels concerts es-
trella de la programació es 
durà a terme el 20 de juny, 
amb el grup D’Callaos, 
una de les sorpreses del 
panorama musical català. 
Com en Joan Miquel Oli-
ver, compositor del grup 
mallorquí Antònia Font, 

que presentarà “Bom-
bons mallorquins”. 

En el terreny de la 
música clàssica, un dels 
protagonistes serà Mozart, 
sense desmerèixer a altres 
genis com Prokofiev.

Pot consultar part 
de la programació de 
l’Auditori Can Roig i To-
rres a la nostra secció 
d’agenda (pàgina 15).    D’CALLAOS

Pintades contra la guerra 
al pont de l’autopista

Redacció

Sant Adrià.- 
El proper 1 de març, 

a partir de les 11 hores, 
la Plataforma Aturem 
la Guerra “Sant Adrià 
per la Pau, el Diàleg i 
la Cooperació entre els 

pobles” organitza una 
nova pintada contra la 
guerra. Serà a les da-
rreras columnes sota 
l’autopista, a l’alçada de 
la Rambleta.

Per a més informa-
ció, es pot enviar un co-
rreu a eslhora@terra.
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L ’ As s o c i a c i ó  J u v e n i l 
Barnabitas va organitzar el 
seu particular Carnestoltes 
a la plaça Mossèn Antón del 
barri de Sant Joan Baptista, 
on es van portar a terme 
tallers de maquillatge i de 
disfresses de plàstic, un 
berenar popular per a tots 
els participants i una sessió 
vespertina de disc mòbil. 

Montserrat Rico se 
embarca en una 
nueva trama esotérica

MS

Badalona.- 
La novela se sitúa 

en la Portugal de los si-
glos XIX y XX y tiene 
como protagonista al es-
critor Fernando Pessoa, 
de quien se descubre su 
afición por los temas eso-
téricos y sus vínculos con 
los templarios.“Pasajeros 
de la niebla” cuenta la 
apasionante historia real 
del suicidio del mago, 
satanista y espía Ed-
gard Alexander Crowley.
La hispanista y escritora 
Montserrat Rico es miem-
bro del jurado de numeros 
certámenes poéticos y 
colaborados de varios me-
dios de comunicación.    

Cultura

AJ BARNABITAS

Manuel 
AMAYA 
BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3ª - 08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07 Fax. 933.81.25.48 

Agente de la Propiedad 
Inmobiliaria

Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

Locales en Alquiler - Pisos en Venta

En Barcelona
Piso en venta, calle Ángel Garriga, 

3 habit., comedor, lavadero, cocina, 
bańo todo exterior.

En Sant Adrià de Besós
Piso venta, Avd. Corts Catalanes, 

comedor, cocina, bańo, 3 habitacio-
nes, 1 balcón, cocina y bańo refor-
mados. Puertas de roble barnizadas, 
ventanas de aluminio, el bal cón 
cubierto.

Piso venta. Antiguo en buen esta-
do, calle Atlántida, comedor, cocina, 
bańo, lavadero, es interior.

En Avd. Catalunya, ático en venta, 
está para entrar a vivir, comedor, coci-
na, lavadero, 2 habitaciones, 1 balcón 
exterior, una terraza de 80 m.

En Av. Juan XXIII, piso en venta, 
3 habit., comedor, cocina, lavadero, 
bańo, tiene un balcón.

En Mare de Déu del Carme, piso 3 
habitaciones, comedor, cocina, lavade-

ro, 2 de las habitaciones son grandes, 
el balcón está cerrado y ańadido al 
comedor.

En calle Monjas, piso en venta, 3 
habitaciones, lavadero, cocina, come-
dor, bańo, está para entrar a vivir, la 
cocina es muy grande, se le anexionó 
un dormitorio.

Piso duplex nuevo a estrenar en 
Mare de Déu del Carme: 1Ş planta: 
comedor, cocina, aseo, 1 dormitorio, 
1 balcón exterior y otro interior; 2Ş 
planta, 2 dormitorios, 1 bańo, 1 terra-
za exterior 16 m., 1 balcón trasero

En Badalona
Piso en Avd. Maresme, 3 habitacio-

nes, comedor, bańo, tiene un balcón, 
bańo reformado, calefacción, ventana 
doble cristal, suelo parket.

Calle Bogatel, 3 habitaciones, come-
dor, cocina, lavadero, bańo, es interior, 
hay que arreglar cocina y bańo.

En calle Santiago, piso 3 habita-

ciones, comedor, cocina, 2 bańos, 1 
balcón exterior de 7 m2.

Santa Coloma
Piso 3 habitaciones, comedor, 

cocina, bańo 2 balcones, uno de ellos 
cerrado, la cocina está reformada, 
comedor da al exterior.

Locales alquiler en Sant Adrià
En Avd. Ferrocarril, local 43.16 

metros, tiene fachada a 2 calles.
Calle Bogatell, local 109 metros 

disponible para ocupar.
Calle Bogatell, local 110 metros, en 

muy buen estado.
Nuestra Sra. Carmen, local de 200 

metros.
Local en Rambleta de 180 metros.
Local en calle Maragall, está habili-

tado para guardería, 350 metros, tiene 
cocina.

Torrassa local industrial, 287 me-
tros montacargas para 1500 kg. Tiene 
divisiones interiores. Aire acondiciona-

do con bomba de calor. Alarma. Está 
en muy buen estado.

Calle Torrassa Loc. y Altillo -Al 
altillo se accede por el vestíbulo finca. 
Local de 130 metros y altillo de 78 
metros.

Badalona
Local entresuelo comercial en Avd. 

Alfonso XIII.
Calle Australia, local 50 metros. Se 

compone de dos dependencias tiene 
vidrieras a dos calles, suelo de parket.

Calle Mariscal Cabanes, local de 
110 metros.

Local 217 metros y altillo de 249 
metros en Pza. Artigas.

En Pza. Artigas Local de 348 me-
tros.

Plazas parking en alquiler en Sant Adrià
Calle Bogatell, 8.Avda. Corts Catala-

nes, 503.
Calle Santa Catalina.

La escritora residente en Badalona presenta su novela “Pasajeros 
de la niebla”, con el escritor Fernando Pessoa como protagonista, 

tras el gran éxito de su anterior libro, “La abadía profanada”.
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Esports

Batacazo en la Copa
El DKV Joventut no fue capaz de superar al “a priori” equipo más asequible de la competición, el 

MMT Estudiantes de Madrid.

El C.E. Sant Gabriel 
Femenino sigue segundo 

MS

Sant Adrià.- 
El equipo femenino 

del C.E. Sant Gabriel 
continúa con su buena 
racha de resultados y 
permanece en la segun-
da posición tras ganar 
dos de sus últimos tres 
encuentros. Tan sólo 
en la última jornada las 
gabrielistas tuvieron que 
vivir una derrota. Fue en 

casa del Collerense, en 
la que perdieron por la 
mínima, 3 a 2. 

Esta fue la única de-
rrota del mes, ya que las 
adrianenses no tuvieron 
problemas en vencer a 
l’Estartit por 0 a 4 y al Ciu-
tat de Palma por 6 a 3.

El Femení del C.E. 
Sant Gabriel es segun-
do con 15 victorias, 11 
empates, 2 derrotas y 
32 puntos. 

El Sant Martí Adrianenc 
se mantiene sexto

MS

Sant Adrià.- 
El equipo de balon-

mano Sant Martí Adria-
nenc sigue con su juego 
irregular en la Primera 
Nacional. Después de 
20 jornadas es sexto 
con 9 victorias, 3 em-
pates y 8 derrotas, a 
cuatro triunfos del líder, 
el Costa Vinarós.

En el último partido, 

los adrianenses empa-
taron en casa del Esplu-
gues (33-33), mientras 
que una semana antes 
lograron una importante 
victoria ante el Cajacana-
rias Tres de Mayo por 33 
a 32. Sin embargo no pu-
dieron hacer nada ante 
el Sarrià, que les venció 
por 34 a 28. Menos mal 
que venían de un triunfo 
en casa ante el Corazo-
nistas (34-30).

El Bàsquet Femení 
encadena cuatro victorias

Redacción

Sant Adrià.- 
El equipo adrianense 

ha logrado una racha de 
buenos resultados que le 
mantiene con esperanzas 
en la liga, con un balance 
de 12-7, aunque aún si-
guen muy alejadas de la 
cabeza. Concretamente 
están a cuatro victorias 
del Grup Barna A, que es 
el líder con 16 triunfos y 

solo 3 derrotas. 
Las jugadoras del 

Femení Sant Adrià han 
logrado en sus últimos 
cuatro enfrentamientos  
sendas victorias, tanto 
en casa como lejos de 
su cancha. Así, logra-
ron vencer al Cornellà 
(45-76), al Caldes “A” 
(53-49), al Bàsquet Dra-
ft Gramenet (52-99) y 
al Resir Reus Deportiu 
(76-70). 

Amanda Castell

Badalona.- 
La Penya cayó por 

primera vez en toda la 
temporada ante un equi-
po de los no “grandes” 
y, lo hizo, probablemen-
te en el peor momento. 
El emparejamiento había 
sido benévolo con el 
Joventut, ya que, si bien 
es cierto que en la Copa 
no hay rival pequeño, el 
Estudiantes hasta ese 
momento había mos-
trado un nivel de juego 
muy asequible para las 
aspiraciones de los de 
Sito. Pero la llegada de 
Corey Brewer al conjun-
to colegial ha resultado 
ser un balón de oxígeno 
para los madrileños, y lo 

demostraron, y de qué 
manera, en la Copa, a 
la que llegaban como 
equipo organizador.

La Penya hizo un 
partido desorganizado 
y flaqueó en puntos 
donde debería haber 
sacado más ventaja, 
como el juego interior. 
Solo el juego de Ricky, 
que firmó un auténtico 
partidazo, fue desta-
cable, ya que el resto 
del equipo se ahogó en 
una sorprendente de-
fensa cuya intensidad 
superaba a la que había 
demostrado el conjunto 
colegial (no olvidemos 
que en la Liga su lucha 
consiste en evitar el 
descenso) durante toda 
la temporada.

Al final los de Sito 
Alonso cayeron por 80-
75. Los estudiantiles 
siguieron con el torneo, 
pero en semis, pese ju-
gar el mejor partido de 
la temporada, cayeron 
ante el Unicaja de Aíto. 
Un Unicaja que firmaría 
una de las mejores fina-
les que se recuerdan, 
pero que sucumbió ante 
el juego del TAU, que de 
nuevo, se llevó la Copa 
a Vitoria, mientras que 
el jugador más valorado 
fue Mirza Teletovic.

No todo fueron ma-
las noticias para el 
Joventut en la Copa 
del Rey. El conjunto in-
fantil se proclamó bri-
llantemente campeón 
de la Mini Copa, pese 

a tener el conjunto más 
bajo y menos físico del 
torneo. Un increíble 
Agustí Sans se pro-
clamó mejor jugador y 
mejor asistente de un 
torneo en el que los 
verdinegros demostra-
ron sin paliativos tener 
el mejor juego de con-
junto y los conceptos 
básicos del juego muy 
bien asumidos.

Y a destacar, entre 
alguno de los muchísi-
mos actos que se cele-
bran de manera paralela 
a la Competición Oficial, 
la victoria en la Copa de 
Peñas organizada por la 
Demencia estudiantil, 
del equipo del Fons Verd-
i-Negre que no perdió ni 
un solo encuentro.

Ricky Rubio, como sus compañeros, dijeron adiós demasiado pronto a la Copa del Rey. LAPENYA.COM
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Fins fa uns anys l´única manera 
de trobar el nostre animal en cas 
que es perdés era confiar en la 

placa d´identificació que podia portar 
en el collar o bé en el tatuatge en la 
pell que alguns criadors feien als seus 
gossos. Actualment disposem d´un sis-
tema molt més innovador i que utilitza 
la tecnología informàtica per resultar 
més ràpid i eficaç.
Aquest sistema és el microxip, que els 
habitants de Sant Adrià coneixen bé 
gràcies a una campanya promocional 
que l´ajuntament va fer aquest estiu 
passat. El microxip és un aparell de la 
mida d´un grà d´arròs allargat que porta 
un codi numèric associat. Aquest codi 

es llegeix amb un lector com si fos un 
codi de barres d´un producte de supermercat.
Un cop implantat en l´animal s´associen les dades del propietari i del gos a 
aquesta numeració per mitjà d´un imprès que ha d´omplir el veterinari i enviar 
a l´arxiu d´identificació d´animals de companyia (AIAC).
A l´AIAC disposen d´un sistema informàtic on registren totes les dades i tenen 
una connexió amb la resta de registres d´identificació d´Espanya i Europa. 
Si un animal es perd s´ha de donar l´avís a l´arxiu. En el cas que algú el reculli 
i el porti a qualsevol veterinari, centre d´acollida o refugi on li llegeixin el xip 
automaticament es dóna part a l´AIAC i seran ells els que s´encarreguin de 
comunicar al propietari on es troba el seu animal. 
El mètode de col·locació del xip és senzill, per mitjà d´un mecanisme que 
s´implanta al costat esquerre del coll, sota la pell, com una vacuna més. Aquest 
sistema és indolor i es col·loca un sol cop a la vida. No provoca cap efecte 
advers en l´animal i roman inalterable durant tota la vida.
Avui en dia tot animal de companyia ha d´estar obligatòriament identificat i les 
dades de l´arxiu han de ser vigents.
Els veterinaris creiem que una manera d´intentar disminuir el nombre 
d´abandonaments i la saturació dels centres d´acollida és potenciar 
l´identificació de totes les mascotes.
    

Conxita Martínez Moreras 
Canis i Felis Hospital Veterinari

Llamps i... trons
Parlem de Badalona

L’Ajuntament de la ciutat, després de rumiar-ho, s’ha decidit a donar la llum verda, 
és a dir, el vist i plau, a la instal·lació d’un “Corte Inglés” a la ciutat. Diuen que, 
entre directes i indirectes, crearà vora d’un miler de llocs de treball. Benvinguts 

siguin en temporada de “vaques flaques”.
Jo no sé el que pensa el consistori, però hi ha carrers en un estat calamitós i pensem 
que alguns dels milions d’euros caiguts del cel es podrien emprar per “acondicionar-
los”, oi que sí?!
Pel “Pont del Petroli”, que és un referent notori de la nostra ciutat, s’hauria de trobar 
una utilitat de lleure i, a la vegada, una activitat científica, que una cosa no manlleva 
l’altre, més aviat es podrien potenciar ambdues alhora.
Badalona té una riquesa extraordinària, de la qual no se n’ha fet mai ressò. Em refereixo 
als masos i masies que encara hi ha d’empeus, i que de segur ens podrien donar 
excel·lents històries, que en el decurs dels segles han tingut lloc dintre de les parets. 
Llàgrimes i riures, tragèdies i comèdies, que serien ben interessants poder-les saber. 
Hi haurà algú que sigui capaç d’entaforar-se? Valdria la pena.

Joan Recotret i Closa

Ajuda’l a tornar a casa: 
Identifica’l

El Servei Local de Català de Sant Adrià 
ens ajuda a conèixer millor la nostra llengua

Hablando en serio
Incidentes, accidentes e incompetentes

Mi opinión es que la única ciencia pura, es decir, que la única que siempre es 
exacta, es la matemática. Todas las demás, para mí, son “ciencias artísticas”. 
¿Por qué “artísticas”? Simplemente porque todas las ciencias que no sean la 

matemática dependen en gran medida de la interpretación del sujeto que las utiliza. 
Naturalmente, con la matemática se incluyen la Química y la Física, que son hermanas 
de la matemática. ¿A qué viene eso? Pues verán, la astronomía, que ha avanzado a 
pasos agigantados no pudo localizar un cometa que ha entrado en nuestro sistema 
solar por primer vez, y que con su hermosa cola verde tardará miles de años luz en 
volver a aparecer, y que lo ha decubrierto un simple aficionado. 
Y hablando del espacio, es poco menos que increíble el que se hayan rozado dos 
satélites artificiales, uno ruso y otro americano, sin embargo los rusos dicen que se 
han desprendido unas 60 partículas mientras que la Nasa dice más de 600. 
¿Lo ven? ¿Y de los submarinos qué? Chocaron, sí, chocaron, dos submarinos 
nucleares, el francés “Le Triomphant” y el británico “HMS Vanguard”, es inconcebible el 
que ello fuera posible con los métodos de detección que tienen ambos países. Además 
es escalofriante la catástrofe que pudo originarse por los 32 misiles que transportan 
con un total de 128 cabezas cabezas atómicas.
¡Tiemblo! ¡Temblemos! JRC

CENTRE DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA DE BADALONA I 
SANT ADRIÀ

Tel. i fax: 93 381 20 05

santadria@cpnl.cat
www.cpnl.cat/santadria

Un bocí de llengua

Columnes d’opinió
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Dia Internacional de les dones
Sant Adrià
Actes en commemoració del Dia Internacional de les Dones. 

Dilluns, 2 DE MARÇ 

18.15 h Taller Sexisme i publicitat. A càrrec de Drac Màgic. Lloc: 
CIOD (Centre d’Informació i Orientació de la Dona) -C/les Escoles, 
10 bxos. – Entrada lliure. Organització: Regidoria de Polítiques de 
Gènere.

Programa de ràdio “Así va el barrio”. Radio la Mina (102.5 FM). 
Participació grup de dones: Adrianes, Iris i Alfa costura. Organització: 
Dones de barri- barri de Dones.

Dimecres, 4 DE MARÇ

17 h Conta-històries  “Les feines de les mames”. Lloc: Ludoteca Toc-
Toc ( Parc del Besòs). Organització: Dones de Barri – barri de Dones.

18 h Taula Rodona: Històries de dificultats i reptes per a la 
Inserció de la Dona al món Laboral. Itineraris als inicis del barri 
i en l’actualitat. Lloc: CEIP Mediterrània. C/Mar, s/n. Organització: 
Dones de barri- barri de Dones.

Dijous, 5 DE MARÇ

15 h Jocs de la nostra infància. Xocolata i karaoke. Berenar. 
Lloc: Casal Cívic de la Mina. C/Ponent, s/n. Organització: Dones de 
barri- barri de Dones.

20 h Aula Ciutadana: Dona i crisi. La crisi des d’una perspectiva 
de Gènere. Lloc: Associació de veïns i veïnes del Barri de la Mina (C/
Xaloc, 5). Organitza: Dones de barri- barri de Dones.

Divendres, 6 DE MARÇ

“La Mina a la Rambla”. 10 h Estands de les entitats de Dones 
de barri, barri de Dones. Diferents activitats: radio en directe, 
exposició fotogràfica, contacontes “De Dona a Dona”, enquesta 
“El paper de la Dona en el Pla de Transformació del Barri”, lectura 
de Manifest i xocolatada. Lloc: Rambla de la Mina. Organització: 
Dones de barri – barri de Dones.

11.30 h  Espai igualtat=nen@s. Iguals o diferents?. Lloc: Escola 
Cascavell. C/Argentina, s/n (barri Besòs). Organització: Regidoria de 
Polítiques de Gènere.

20 h Videofòrum i sopar compartit. Lloc: Casal de Cultura. C/Mare 
de Déu del Carme,22. Organització: Grup de dones d’EUiA- (Esquerra 
Unida i Alternativa de Sant Adrià).

Dissabte, 7 DE MARÇ

PROJECTE CARRERS AMB NOMS DE DONES. 12h. Projecte 
“Carrers per a les dones”. Inauguració dels carrers: Rosalía de 
Castro, Benazir Bhutto, Teresa de     Calcuta, Anne Frank, Mercè 
Rodorera, i Neus Català. Punt de trobada: Carrer Rosalía de Castro ( 
Passeig de Camarón/   cantonada Manuel Fernández Márquez).

13h. Homenatge a Neus Català i inauguració del carrer amb 
el seu nom. Lloc: Carrer Neus Català. Continuació del carrer Mart, 
cantonada Manuel Fernández Márquez. Organització: Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs.

18 h HOMENATGE a Neus Vila. Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Sant Adrià. Organitza: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 

Dilluns, 9 DE MARÇ 

18.30 h Lliurament de premis del Xè Concurs de relats breus de 
dones Paraules d’Adriana. Exposició de tallers i activitats que es 
fan al CIOD. Refrigeri. Actuació a càrrec de “Klara Klown”. Lloc: 
CIOD- (Centre d’Informació i Orientació de la Dona). C/les Escoles, 10 
bxos. Entrada lliure. Organització: Regidoria de Polítiques de Gènere.

Dimarts, 10 DE MARÇ 

IV Jornada “El Consell Municipal de les Dones surt al carrer”. 
10 a 17.30 h Estands informatius. “Taller del temps. Canvis en 
el repartiment dels treballs i usos del temps”. 

12 h Lectura del manifest del 8 de Març. Dia Internacional de 
la Dona. Lloc: Plaça de la Vila. Organització: Consell Municipal de les 
Dones de Sant Adrià i Regidoria de Polítiques de Gènere. 

Dimecres, 11 DE MARÇ

18 h Espai igualtat=nen@s  Contacontes per a infants. A càrrec 
de la contacontes. Elisabet Ulibarri. Lloc: Biblioteca Popular – C/
Ricard, 2. Organització: Regidoria de Polítiques de Gènere.

19 h Cinefòrum: “Mataharis”. Lloc: Ateneu Adrianec. C/ Andreu Vidal, 7. 
Entrada lliure. Organització: Consell Municipal de Dones de Sant Adrià.

Dijous, 12 DE MARÇ

VIII Marxa Esportiva de Dones.10 h Lloc de sortida: Ajuntament. 
Recorregut: per la llera del riu fins a Can Zam a Santa Coloma 
de Gramenet. Classe de stretching a l’aire lliure. Inscripció prèvia al 

CIOD (Centre d’Informació i Orientació de la Dona). C/les escoles, 10, 
bxos. ANIMA’T! T’HI ESPEREM. Organització: Departament d’Esports 
i Regidora de Polítiques de Gènere. 

18 h L’hora del te. Dones viatgeres. Presentació de la guia de 
viatges: Dones viatgeres, escrita en clau testimonial. Michelle 
Dezember, Tai Mooi ho Wong i Kristine Liparteliani, ens mostren 
els seu orígens: EUA, Geòrgia i Malàisia. Berenar multicultural-
Lloc. MhiC. Ctra. Mataró, 124. Organització: MhiC - (Museu d’Història 
de la Immigració de Catalunya).

19 h Taula rodona: “Dones emprenedores”. Modera: Margarita 
Artal. Experta en Polítiques d‘Igualtat. Hi participaran dones 
emprenedores de Sant Adrià. Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Sant Adrià. Hi haurà servei de canguratge. Organització: Regidora 
de Polítiques de Gènere.

Divendres, 13 DE MARÇ 

21 h 8è Sopar de Dones de Sant Adrià de Besòs. Festa i ball. Venda 
d’entrades al CIOD i a les associacions del Consell Municipal 
de les Dones. Lloc: Poliesportiu del Besòs. (Ronda Sant Ramon de 
Penyafort, s/n). Organització: Consell Municipal de les Dones de Sant 
Adrià i Regidoria de Polítiques de Gènere.

Diumenge, 15 DE MARÇ

10 a 13.30 h X Trobada de Puntaires. Lloc: Plaça de l’Església. 
Organització: Associació de Dones l’Agulla Daurada. 14 h Calçotada. 
Lloc: Plaça de l’Església. Organització: Comissió de Festes Casc Antic 
de Sant Adrià.

Dimecres, 18 DE MARÇ 

18.30 h Sessió formativa: La dona i el món laboral. A càrrec del 
departament de Promoció Econòmica. Cal inscripció prèvia al 
CIOD- Centre d’Informació i Orientació de la Dona (C/les Escoles, 
10 bxos). Gratuït. Lloc: CIOD- Centre d’Informació i Orientació de 
la Dona – C/Les Escoles, 10 baixos. Organització: Departament de 
Promoció Econòmica i Regidoria de Polítiques de Gènere

Dimecres, 18 i 25 DE MARÇ

14 h La violència en la parella: detecció i experiències 
d’intervenció. Sessions formatives al personal sanitari de l’ABS 
Dr. Barraquer. A càrrec d’Elena Laguna, consultora en temes de 
violència de gènere del CIOD (Centre d’Informació i Orientació de 
la Dona). Lloc. ABS Dr. Barraquer. Organització: ABS Doctor Barraquer 
i Regidoria de Polítiques de Gènere. 

Dijous, 26 DE MARÇ

11 h Taller de formació: Ús del temps. La dona i el treball. Cal 
inscripció prèvia al CIOD- Centre d’Informació i Orientació de 
la Dona (C/les Escoles, 10 bxos). Gratuït. Lloc: Edifici Besòs. C/
Pi i Gibert, s/n. Organització: Departament de Promoció Econòmica i 
Regidoria de Polítiques de Gènere. 

ALTRES ACTIVITATS MES DE MARÇ

Racó de lectures per a dones. Temes  del mes de març. “Dona i 
treball” i “Els moviments de dones”. Lloc. CIOD (Centre d’Informació 
i Orientació de la Dona). C/les Escoles, 10 bxos. Organitza: Regidoria 
de Polítiques de Gènere.

Espai igualtat=nen@s. Projecte “Contes per gaudir de la diferèn-
cia”. Lloc: Centres educatius del municipi. Organització: Regidoria de 
Polítiques de Gènere. 

EXPOSICIONS

Del 5 al 15 març. “Els feminismes de Feminal”. Lloc: Biblioteca 
Popular ( c/Ricard, 2). Cedida per: ICD- Institut Català de les Dones. 
Organització: Regidoria de Polítiques de Gènere.

Del 16 al 29 de març. “Amor? Una exposició sobre la violència 
de gènere”. Lloc: Polidor (Rambleta, s/n). Cedida per:  Servei de Pro-
moció de Polítiques d’Igualtat Dona – Home (Diputació de Barcelona). 
Organització: Regidoria de Polítiques de Gènere.

Del 19 de març al 15 d’abril. “Dones d’empresa”. Lloc: Edifici 
Besòs. ENTRADA LLIURE. Cedida per: ICD (Institut Català de les 
Dones). Organització: Departament de Promoció Econòmica i Regidoria 
de Polítiques de Gènere.

Exposicions
Badalona
Exposició “Tomás Marco. Il·lustrador”. Al Museu de Badalona (Pl. 
Assemblea de Catalunya, 1). Fins el 22 de març.

Exposició “Badalona 1939, la fi d’una guerra”. Al Museu de Bada-
lona (Pl. Assemblea de Catalunya, 1). Fins l’1 de març. 

Exposició col·lectiva “Venus”, d’il·lustradors E.A. Pau Gargallo. Al 
Centre Cívic Dalt la Vila (c.Germà Bernabé, 1-7). Fins el 28 de febrer.

Exposició “I tú de què vas?”. Davant el Pavelló Olímpic Municipal (Pl. 
President Tarradellas, s/n). Del 28 de febrer al 22 de març. Organitza: 
Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Badalona.

Sant Adrià
Exposició fotogràfica “Silencis trencats”. Al Museu d’història de 
la immigració a Catalunya (MhiC), a la Masia de Can Serra (ctra. de 
Mataró, 124). Fins el 12 de març.

Música
Santa Coloma
Concert de Pegasus. El dissabte, 7 de març, a les 21 hores, a l’Auditori 
Can Roig i Torres. Preu: 15 euros.

Concert de Joan Bibiloni, “Sol en clau de fa”. El dissabte, 28 de 
març, a les 21 hores, a l’Auditori Can Roig i Torres. Preu: 15 euros.

Concert de Manel Camp i Llibert Fortuny, “Mozart en jazz”. El 
dissabte, 18 d’abril, a les 21 hores, a l’Auditori Can Roig i Torres. 
Preu: 15 euros.

Concerts familiars, “El Carnaval dels animals”. El diumenge, 8 de 
març, a les 21 hores, a l’Auditori Can Roig i Torres. Preu: 3 euros.

Concerts familiars, “Els instruments de vent”. El diumenge, 19 
d’abril, a les 21 hores, a l’Auditori Can Roig i Torres. Preu: 3 euros.

Concerts familiars, “Mira la percussió”. El diumenge, 19 d’abril, a 
les 21 hores, a l’Auditori Can Roig i Torres. Preu: 3 euros.

 

Agenda

Les dones seran les grans protagonistes del proper mes de març a Sant Adrià.
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SANT ADRIÀ
-Ayuntamiento- 93.381.20.04
-Policía Local- 93.381.55.55
-Protección Civil- 93.462.27.00 / 93.462.22.11
-Comisaría de la Policía Nacional- 93.381.50.11
-Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra- 088 
(para las tres ciudades)
-Cruz Roja- 93.381.00.80
-Correos y Tel. - 93.381.21.31
-CAP local- 93.462.26.61
-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 93.462.40.40
-Policía Local- 93.386.00.50
-Comisaría de la Policía Nacional- 93.466.38.45
-Cruz Roja- 93.386.20.24 / 93.446.21.87
-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99
-Bomberos- 93.391.82.82
-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80 
-Hospital Esperit Sant- 93.386.02.02 
 (Urgencias- 93.386.30.00)
-Ambulancias- 93.468.20.00   
-Compańía del Agua- 93.386.59.99
-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA
-Ayuntamiento- 93.483.26.00
-Policía Local-  93.483.29.01
-Com. de la Policía Nacional- 93.387.04.47
-Guardia Civil- 93.384.02.53
-Protección Civil -93.483.28.86
-Bomberos- 93.388.00.80
-Correos y telégrafos 93.384.34.52 / 93.399.62.12
-Hospital Municipal - 93.464.83.00
-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00
-Ambulancias- 93.384.56.12
-Estación 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
-Averías Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tugsal- 93.395.31.11

2 9 6 5 7 8
8 3 1 5 6

9 5 3 4 1 2
4 6 7 9 3 8 5

5 1 7 8 2 6 3
6 5 1 2 4

6 5 8
9 1 3 2 7

3 4 7 9 5 6

452963718
368172954
197845236
621534879
549718623
783296541
816327495
975481362
234659187

Pasatiempos
Sudokus

Lógica
Tenemos doce monedas aparentemente iguales, pero una de ellas 
tiene un peso ligeramente superior. Usando una balanza de platillos y 
con solo tres pesadas,

¿Cómo podemos encontrar la moneda diferente?

Ponemos cuatro monedas en un platillo y otras cuatro en el otro, si 
la balanza se equilibra sabemos que la mas pesada esta entre la que 
no hemos puesto en la balanza y si no es así estará en el platillo que 
incline esta, ya sabemos que la moneda mas pesada esta en un grupo 
de cuatro, de las que ponemos dos en cada platillo, hacemos esta ope-
ración una vez mas con el grupo de las dos que inclinen la balanza y 
ya sabemos cual es la mas pesada.

Soluciones
5 9 8

3 8 1 7
3

6 2 5 7
9 8 3

2 4
8 6 2 7 9 5
9
2 6 5 9 1 8

124965738
783214956
965387412
246793185
517842693
398651274
671528349
459136827
832479561

Dificultad Baja Dificultad Media

Sudoku

Dificultad Baja Dificultad Media

Lógica

Servicios

SANTA COLOMA

Diumenge 1
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 2
Perú, 28

Dimarts 3
Irlanda, 104
Dimecres 4
Aragó, 29
Dijous 5

Av. Banús Baixa, 34
Divendres 6

St. Carles, 42
Dissabte 7

St. Jeroni, 13
  Diumenge 8

Rbla. Sant Sebastiŕ, 24
Dilluns 9

St. Carles, 42
Dimarts 10
Wagner, 7

Dimecres 11
Cňrdova, 47

Dijous 12
Cultura, 39

Divendres 13
Florčncia, 45

SANT ADRIÀ

Diumenge 1
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 2
Andreu Vidal, 2

Dimarts 3
García Lorca, 1

Dimecres 4
Avda. Platja, 83

Dijous 5
Mar, 18 

Divendres 6
Avda. Catalunya, 52

Dissabte 7
Pi i Gibert, 66
 Diumenge 8

Avda. Catalunya, 52 
Dilluns 9

Pi i Gibert, 66
Dimarts 10

Llevant, 20-22
Dimecres 11

Av. Corts Catalanes, 26
Dijous 12

García Lorca, 1
Divendres 13

Andreu Vidal, 2

BADALONA

Diumenge 1
Ŕngel Guimerŕ, 17

Dilluns 2
Av. Catalunya, 60-62

Dimarts 3
Av. Martí i Pujol, 133

Dimecres 4
Av. Dr. Bassols, 125

Dijous 5
Marqučs St. Mori, 127

Divendres 6
Av. Ros i Güell, 6

Dissabte 7
Avda. Morera, 112

  Diumenge 8
Salvador Espriu, 23

Dilluns 9
Francesc Layret, 83

Dimarts 10
Canonge Baranera, 60

Dimecres 11
Av. Alfons XIII, 615

Dijous 12
Marqučs Montroig, 207

Divendres 13
Av. Pius XII, 1-7

Serveis

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Pasas por el mejor momento para poder 
sacar buen fruto del camino que has 
recorrido.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Evita los desacuerdos con quienes tienen 
que ver con tus negocios. Los astros 
protegen la parte laboral.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Sientes que has perdido  terreno e imagen 
y buscas recuperarla a toda costa. Cuidado 
con la agresividad.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Eres poseedor/a de una magnífica intuición, 
pero en algunas circunstancias  ésta pierde 
fuerza por tu pesimismo. 

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
El  campo  profesional  te brinda la opor-
tunidad de conocer otras culturas y de darle 
libertad a tu espíritu.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Los cambios que realices este mes te 
ayudarán a tener una imagen de persona 
extrovertida.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Te cubren vibraciones astrales positivas 
que pueden hacer cambiar tu vida 
favorablemente.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
No descuides tus quebrantos de salud o 
puedes arrepentirte más adelante con un 
buen susto.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
El sector monetario te brinda nuevas 
oportunidades para hacer fortuna. No te lo 
pienses y lánzate.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
La energía planetaria positiva fluye dentro de 
ti. Aprovecha esta etapa en que se acaban 
los momentos dolorosos.

LEO  (23  julio-23 agosto)
La solución para tu situación económica está 
por llegar, no desesperes y sigue adelante 
con tus sueños.
 
VIRGO (24 agosto-2 septiembre) 
No descuides a tus seres queridos, vas a 
tener una buena entrada de dinero con la que 
puedes dar solución a tus problemas.




