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Sant Adrià.- Bar-
celona i Catalunya en 
Comú van dur a terme 
una jornada de recollida 
de residus a la llera del 
riu Besòs. Pàg.5.

560 kg. de 
residus al riu 

Ciutat 
cuidadora

Sant Adrià.- La 
ciutat s’ha adherit a 
la Declaració per uns 
municipis i unes co-
munitats cuidadores. 
Pàg.4.

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 Adrià.-El CER-
CAT convoca el XVI 
Concurso de Fotografia 
Rociera que lliurarà els 
premis el 2 de juliol al 
MhiC. Pàg.10.

Perfumería, cosmética vegana, 
ambientación a granel

@equivalenzasantadria

Nueva ubicación: 
Plaça del Mercat, 1

Sant Adrià.- 
La cinquena edició de 

la Cursa popular per l’ELA 
de Sant Adrià es correrà 
el proper diumenge, 22 
de maig. Les inscripcions 

romandran obertes fins 
el proper 18 de maig i 
enguany, dos anys des-
prés de la darrera edició 
que es va poder córrer 
per la pandèmia hi  haurà 

la novetat d’una cursa 
adaptada. També hi haurà 
una caminata i curses 
infantils. La recaptació es 
destinarà a la investigació 
de la malaltia. Pàg.14. 

Llestos per la 
Cursa per l’ELA

LA SANSI

Sant Adrià.- 
La Feria de Abril de 

Catalunya vuelve a ce-
lebrarse en el Parc del 
Fòrum después de dos 
años sin poder hacerlo 
tras la pandemia. La Feria 
de Abril estará abierta 
hasta el próximo 1 de 
mayo con horarios que 
van desde las 18 horas 
a las 3 de la mañana los 
viernes, de 18 a 24 horas 

entre semana, y de 10 a 
3 de la mañana los fines 
de semana. Además del 
ambiente de las casetas y 
de las calles del Real, los 
visitantes también podrán 
disfrutar de las atraccio-
nes de feria en la llamada 
calle del infierno.

Como novedad este 
año destaca la carpa so-
lidaria con Ucrania en 
la que se recogerán ali-

mentos no perecederos, 
además de abrirse una 
cuenta para recoger fon-
dos (ES45 2100 5000 
5202 0030 6359). Re-
petirá de nuevo un punto 
lila en la que se informará 
sobre lo que hay que 
hacer ante una agresión 
sexual, y como novedad 
una caseta dedicada al 
movimiento LGTBIQ+.. 
Pàg. 5

Vuelve la Feria de 
Abril al Fòrum

JP
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Opinió

Las voces pendientes

Comentaba Eduardo Galeano que hay palabras que no ayudan 
a dormir pero sí ayudan a despertar, una revolución de  voces 
pendientes para descubrir a una parte de la humanidad sin 
sentido.

Los abriles son días floridos. Para el St.Jordi se precisa, 
además, importar flores de otros países. Tristemente, las recolectoras 
de aquellos perfumes y colores sufren demasiadas historias oscuras. 
Cuenta Gustavo Duc, investigador agromedioambiental,  que esas em-
presas exigen horas extras sin remuneración especial, con contratos sin 
apenas duración, con despidos a embarazadas, con salarios indecentes, 
con enfermedades provocadas por los plaguicidas, y un gasto de agua 
desmesurado para la zona y sus habitantes.

El pensamiento dominante asocia la producción y el consumo al desarrollo 
humano; el crecimiento, dicen, trae prosperidad y reduce las desigual-
dades. A todo esto, los gobernantes, responsables de la gestión de las 
instituciones públicas, son manejados por multinacionales y fondos  de 
finanzas, haciendo lo que les ordena la industria de la alimentación;  por si 
fuera poco, se  gastan el dinero de las gentes en grandes promotoras de 
una alimentación “responsable”, que enseña a cocinar en casi todos los 

canales de tv, recomienda cierto ayuno como medida saludable y advierte 
de los peligros (en letra pequeña) de ciertas substancias que se venden 
en los supermercados.

La mayoría de las veces esto no se explica … El sistema tiene poca ca-
pacidad para dar explicaciones y menos aún  de admitir errores, lo vemos 
diariamente en el circo político y publicitario. Es bochornoso que ideas 
como libertad, justicia, igualdad, se nos cuelen en campañas electorales 
y se aprovechen junto a marcas y empresas, para hacer sus “famosos 
lavados de imagen» y luego… Cada época tiene sus hombres grises, 
ladrones, especuladores…

A principios del s.XX el médico Duncan MacDougall 
realizó investigaciones que le llevaron a sostener que 
el peso del alma podía ser de 21 gramos. La natura-
leza del alma humana puede convertirse en un tema 
interesante si,  tal y como sostienen ciertas creencias, 
algunos animales carecen de ella.  

Francesc Reina Peral. Pedagogo

més articles:

En plena normalidad

Hace dos años hablar de normalidad nos sonaría a chino, o nos aburriría soberanamente. Desde marzo de 2020, ansiamos poder 
vivir como antes, como hacíamos sin darnos cuenta. Abrazando a nuestros amigos, besando a nuestros abuelos, chocando la 
mano en una carrera popular con el público, yendo a conciertos y disfrutando de las fiestas de nuestro barrio o nuestra ciudad. 
Un poco más de dos años ha pasado desde que todo eso nos comenzó a parecer peligroso. Poco a poco volvemos a nuestras 
costumbres, a no tener tanto miedo y ha divertirnos y socializar como hacíamos antes, aC (antes del Covid19). Gracias al esfuer-
zo titánico de los sanitarios, a la campaña de vacunación y al buen comportamiento de la mayoría de nosotros podemos ir sin 
mascarilla por la calle y en la mayoría de interiores. Nos hemos ganado un poco de diversión. Estamos diciendo adiós al mes de 
abril con acontecimientos multitudinarios como la Feria de Abril de Catalunya, que ha reunido en el Parc del Fòrum de Barcelona 

y Sant Adrià de Besòs a miles de personas que desafiaron a un tiempo impredecible, con tormentas de agua y granizo el primer fin de semana. Unas 
tormentas que no impidieron tampoco que la ciudadanía se echara a la calle en toda Catalunya para volver a celebrar Sant Jordi com cal. Años y años 
quejándonos de las aglomeraciones en torno a las paradas de libros y cómo los habíamos echado de menos. Ni la lluvia, ni el viento, ni el granizo 
impidieron que nos armáramos de paciencia para esperar a que nuestro escritor o escritora favorito nos firmara su libro recién adquirido. Nos fuimos 
a casa mojados pero felices, con un buen surtido de libros, gracias Empar Moliner por tu obra maestra que tanto estamos disfrutando, y con unas 
cuantas rosas de las que nos dolió menos que otros años contemplar su muerte avanzada por un capricho de la tradición.  

Ahora damos la bienvenida a mayo con las Festes de Maig de Badalona. De qué poco nos supieron los actos online del 2021, y cómo nos dolió el 
vacío de 2020, aunque en aquella época no estábamos para muchas fiestas, menos en el ayuntamiento, claro. Hay muchas ganas de fiesta, de llegar 
temprano a la playa dels Pescadors para poder ver sin agobios la Cremada del Dimoni, para después acercarse al paseo marítimo y bailar con los 
conciertos, los de Manel, Fangoria y Ginestà, los más destacados este año. Comenzar los días de fiesta con el pregón, que este año cuenta con el 
mediático Tomàs Molina, y que recupera el escenario de la plaza de la Vila. Llevar a los más pequeños a los bailes de gigantes, y a los más grandes 
al Ball de Festa Major. Es curioso como todo lo que nos parecía dado por hecho es nuestra realidad actual todo un acontecimiento. 

En este número dedicado en parte a las Festes de Maig también incluimos una entrevista con Rubén Guijarro, alcalde de Badalona, con el que nos 
reunimos en el edificio El Viver para hablar de sus primeros meses al frente del consistorio, de la aprobación del presupuesto para este 2022, de 
cómo le ha recibido la ciudadanía y de los retos de futuro de la ciudad. Una ciudad a la que espera colocar en el lugar que le pertoca y que, según 
nos explicó, le había arrebatado la mala gestión municipal de los anteriores gobiernos.    
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Núñez como Le Pen y Abascal 
como Zemmour

Pasan los días y la intervención más importante de Núñez sigue siendo 
la del 7 de abril, tras la reunión con un Sánchez que, mentalmente, 
ya estaba en la cena de esa noche con Mohamed VI, ambos aliados 
contra los saharauis abandonados en el desierto desde hace medio 
siglo. Incluso sobre cuántos son hay discrepancias interesadas que 

sirven para no celebrar el referéndum, tal como la ONU manda.

Entre paréntesis, tiene lógica el perfil casi de desaparecido de Núñez durante 
estos días. No quiere que se le relacione con Mañueco, ese aliado de la ultra 
derecha neofranquista para renovar en la presidencia de Castilla y León, ni con 
el Almeida que tiene un primo con amigos “pillos”, ni con…

De aquella rueda de prensa del nuevo presidente del PP la frase más citada a 
posteriori, y que es la que él mismo pronunció con solemnidad, incluyendo un 
silencio táctico de dos segundos, fue la siguiente:

“No tengo ninguna buena noticia…, para la economía familiar”.

Lo escuchas y captas de manera espontánea la diferencia con su predecesor. 
Por algo no quiso competir Núñez en 2018, tras la dimisión de Rajoy. Aunque 
se sabía ganador, también era consciente de que el porcentaje que conseguiría 
sería muy inferior al 98% de Sevilla. Ni se planteó convencer a las dos aspirantes, 
más Casado, para que se retiraran, pues su único argumento podía ser que se 
presentaría él.

Son tan tentadoras las mayorías aplastantes. Y ese teatro de las votaciones sin 
candidatos alternativos. Pero había que asumir el riesgo de que el PP se fuera 
desangrando para alimentar al partido que se ha terminado convirtiendo en su, 
casi, único aliado. De hecho, las primeras elecciones relevantes en las que Vox 
consiguió escaños se celebraron el 2 de diciembre de 2018 en Andalucía, seis 
meses después del congreso que encumbró Casado.

Y siguió asumiendo ese riesgo, porque no fue aquel fracaso dulce que les permitió 
gobernar Andalucía, aunque pactando con terceros, ni tampoco el doble fiasco de 
las generales de abril y noviembre de 2019, lo que hizo reaccionar a Núñez para 
anunciar que estaba dispuesto a dar el paso y así sentenciar a personajes hoy 
tan olvidados como el campeón mundial de lanzamiento de huesos de aceituna 
desde la boca, cuyo nombre no consigo recordar. Eso hubiera sido lo normal en 
un partido político normal. Se fracasa, se convoca un congreso y se renuevan los 
dirigentes. Por su propio futuro. Sin la menor acritud.

Pero los dirigentes del partido que ahora preside Núñez, y Núñez en particular, 
demostraron que no habrían sido capaces de cambiar su rumbo perdedor sin no 
hubiera aterrizado en el planeta Tierra la peor pandemia en un siglo, si en medio 
de esa desgracia global no hubiera encontrado la oportunidad de ganar dinero 
fácil un personaje tan despreciable como el hermano de Díaz, si la tal Díaz no 
fuera la presidenta de la Comunidad de “Madrid es España”, si esa Comunidad no 
hubiera sido la que más se resistió a la centralización de compras de riesgo total 
planteada por el gobierno de España, incluido Madrid, si la misma Díaz no hubiera 
sido la peor enemiga íntima de Casado y si ese mismo Casado y su segundo, el 
murciano de cuyo nombre sigo sin acordarme, no hubieran decidido denunciar 
de manera oportunista lo del hermano para acabar con ella.

Hasta el punto de que, según el último EGM, el programa de Herrera en la COPE, 
que fue donde decidió “suicidarse” Casado, se ha acercado más que nunca al de 
Barceló en la SER, con el que compite cada mañana, de lunes a viernes.

Pero justificaremos el título elegido para esta reflexión volviendo al asunto de la 
comparecencia de Núñez. Duró 56 minutos, de los cuales 36 fueron unilaterales y 
20 para responder a las preguntas de la prensa. De los primeros, solo economía, 
impuestos y dinero en general.

Sorprende el monotema, pues Núñez comenzó diciendo que “No tengo ninguna 
buena noticia…, para la economía familiar”.

¿O es que el presidente del Gobierno ha decidido delegar 
en el jefe de la oposición la comunicación de las buenas 
noticias?

Por eso sostengo que Núñez, como Le Pen.

Domingo Sanz

article sencer:

En este Pegasus solo falta Felipe VI

Guste o no guste, el espionaje Pegasus en España se llama Citizen 
Lab, The New Yorker y Catalangate, este último para recordar aquel 
Watergate que también desveló un periódico y acabó con la carrera 
de un presidente de los Estados Unidos de América, para que luego 
digan que el pasado no cuenta, aunque la democracia española sea 

cobarde a la hora de castigar a los delincuentes que se meten en política.

Por tanto, ya pueden salir dos ministros en rueda de prensa reclamando para 
Sánchez y Robles el mérito de ser tan espiados como esos independentistas por 
los que no rompieron ni una lanza hasta que no tuvieron en la manga la carta 
marcada del indulto. Mientras tanto, esos catalanes cumplieron años de cárcel 
tras una sentencia que, cada día que pasa, es más probable que sea anulada 
por la justicia europea, lo que producirá los mismos efectos de una amnistía a la 
que ningún político españolista se atreve, aunque sí defienden a capa y espada 
la que, durante la Transición, salvó de una justicia sin pena de muerte a tantos 
asesinos franquistas.

El caso es que, con lo del espionaje, todo el mundo está especulando, incluidos 
los ministros, pues es imposible hacer otra cosa en un reino en el que, valga la 
redundancia, sigue reinando una Ley (franquista) de Secretos de Estado que, en 
beneficio propio, mantienen vigente unos políticos podridos de pies a cabeza, los 
del PP y del PSOE, que han contado además con la complicidad de quienes, a lo 
largo de cuatro décadas, les han ido concediendo investiduras sin condicionarlas 
a la derogación de una ley que envenena la democracia.

Ahora recuerdo que un tal Jordi Pujol consiguió de Aznar el final de la mili obliga-
toria en el Pacto del Majestic de 1996, pero no me suena que intentara lo mismo 
con la Ley de Secretos. Y es que nada une más a los que se juntan que tener 
muchas cosas que ocultar.  

Así que, entre especular en el vacío o hacerlo con la historia en la cabeza, me 
parece mejor esta segunda opción para analizar unas novedades que se van 
sucediendo a un ritmo de infarto.

¿Qué más sabía Felipe VI sobre la situación de Catalunya el 1 de octubre mientras 
se le rompían los nervios viendo como votaban cientos de miles en aquellas urnas 
ilegales que el CNI fue incapaz de descubrir, mientras sus policías golpeaban a 
diestro y siniestra hasta que, según algunas fuentes, una tal Merkel “aconsejó” 
a Rajoy que parara?

¿Alguien se cree que, ante la posibilidad de que algún país hiciera gestos de 
apoyo o reconocimiento a una Catalunya distinta de España, un rey borbón se iba 
a conformar con la información que le hiciera llegar el mismo Rajoy que acababa 
de ser derrotado sin paliativos por Puigdemont?

La respuesta es no. Si Felipe VI exigió aparecer por TVE el 3 de octubre fue porque 
no se fiaba de lo que le decían desde La Moncloa. De hecho, en cuanto se dejó ganar 
por Sánchez la moción de censura de 2018, lo primero que hizo Rajoy fue informar 
que no había sido él quien le pidió a Felipe VI que pronunciara aquel discurso.

Me cruzo cada minuto, es un decir, con millones de opiniones tan especulativas como 
la que está usted leyendo ahora mismo, pero que no se atreven a mencionar a Felipe 
VI ni por error. Ni siquiera las de unos independentistas que, quizás para que no se 
les acuse de obsesivos, prefieren esperar a Citizen Lab.

Mientras tanto me vienen nuevas preguntas, que comparto.

¿Le llegan al rey informaciones de lo que los catalanes espiados, y otros, planean 
entre ellos, sin que Sánchez lo sepa, o quizás sabiéndolo?

¿Tiene su lógica pensar que Felipe VI pueda mantener contacto, a través de terceros 
blindados y discretos, con algún espía de los que disponen de información que le 
podría servir para evitar que pase con Sánchez lo mismo que pasó con Rajoy el 1 de 
octubre de 2017?

Y si Felipe VI le dijera a Sánchez, en secreto, que él recibe información sobre los 
peligros que podrían romper España, dado que la Constitución le reserva el papel 
simbólico de representar su unidad y, por si acaso, también 
el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ¿alguien puede 
creer que Pedro Sánchez se atreverá a exigirle al rey los 
nombres de sus informadores para sancionarlos por pasar 
información sin permiso de sus superiores? ¿O acaso tienen 
el permiso de sus superiores?

Domingo Sanz

article sencer:
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La Feria de Abril se 
ilumina tras dos años 
de pandemia

Montse Sáez

Sant Adrià.-
Había muchas ganas 

de Feria, y se notaba en 
el ambiente. Dos años es-
perando el momento del 
encendido, dos años sin 
el paseo de las autorida-
des, dos años sin discur-
sos en la caseta oficial de 
la FECAC. Se echaban de 
menos, incluso las cosas 
que antes nos parecían 
aburridas. Ayer por la 
noche las palabras de 
los políticos nunca fue-
ron más bien recibidas, 
porque lo importante era 
que la Feria de Abril de 
Catalunya había vuelto.

El president de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, 
fue la máxima autoridad, 
acompañado por Jaume 
Collboni, primer teniente 
de alcalde de Barcelona, 
que substituyó a la al-
caldesa Ada Colau, cuya 
presencia estaba anun-
ciada, la alcaldesa de 
Sant Adrià de Besòs, Filo 
Cañete, la delegada del 
Gobierno, María Egenia 
Gay, la presidenta del 
Parlamento de Andalucía, 
Marta Bosquet, y el cón-
sul de Ucrania en Barcelo-
na. Artem Vorobyov.

Como es habitual, 
las personalidades políti-

cas recorrieron parte del 
Real para acabar en la 
caseta institucional de la 
FECAC. Después de eso, 
las autoridades visitaron 
las casetas de algunas de 
las entidades presentes 
en la Feria de Abril de 
Catalunya 2022.

La Feria de Abril estará 
abierta hasta el próximo 1 
de mayo con horarios que 
van desde las 18 horas 
a las 3 de la mañana los 
viernes, de 18 a 24 horas 
entre semana, y de 10 a 

3 de la mañana los fines 
de semana. Además del 
ambiente de las casetas y 
de las calles del Real, los 
visitantes también podrán 
disfrutar de las atraccio-
nes de feria en la llamada 
calle del infierno.

Como novedad este 
año destaca la carpa soli-
daria con Ucrania en la que 
se recogerán alimentos no 
perecederos, además de 
abrirse una cuenta para 
recoger fondos (ES45 2100 
5000 5202 0030 6359). 

Redacció

Sant Adrià.-
La Diputació de Bar-

celona, una vuitantena de 
municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de 
Municipis han escenificat 
aquest matí l’adhesió 
conjunta a la Declaració 
per uns municipis i unes 
comunitats cuidadores . 
El text expressa el com-
promís dels ens locals a 
entendre les cures “com 
una activitat essencial 
per a la vida, així com per 
a la dinamització social i 
econòmica dels nostres 
municipis, que requereix 
de major reconeixement 
i de corresponsabilitat 
personal, social i insti-
tucional”. I concreta un 
decàleg de 10 accions per 
avançar en els polítiques 
públiques locals de les 
cures.  

L’acte, al qual ha as-
sistit l’alcaldessa de Sant 
Adrià, Filo Cañete, ha 
tingut lloc en el transcurs 
de les jornades Cap a un 
nou sistema públic de 
cures en la comunitat que 

tenen lloc avui dilluns 25 
d’abril i demà 26 d’abril 
al Paranimf de l’Escola 
Industrial de Barcelona, 
amb l’assistència de més 
de 400 representants 
d’ajuntaments, experts i 
professionals del sector 
assistencial. Les jorna-
des, organitzades per la 
Diputació de Barcelona a 
través de l’Àrea d’Igualtat 
i Sostenibilitat Social, 
pretenen posar en valor el 
paper de l’administració 
local en la millora dels 
serveis i recursos de 
proximitat vinculats amb 
les cures al llarg del ci-
cle de vida, com l’ajuda 
domiciliària, les tecnolo-
gies d’atenció a la llar, 
l’adaptació funcional dels 
habitatges i l’assistència 
personal; l’atenció in-
tegrada i la cooperació 
publico-comunitària, així 
com el suport a les per-
sones cuidadores.

Durant les sessions 
d’avui i demà es presen-
taran recerques i diagno-
sis que han permès fona-
mentar el nou projecte de 
la Diputació de Barcelona 
Cap a un nou sistema 

públic de cures en la 
comunitat amb el qual 
la Corporació concreta 
el seu acompanyament 
i suport per a la reorien-
tació dels serveis locals 
de cures als municipis 
de la província. També es 
presentarà el Fòrum de 
Persones Expertes en Cu-
res, grup de persones ex-
pertes i professionals del 
sector creat per fomentar 
la gestió de coneixement, 
la interdisciplinarietat i la 
orientació i acompanya-
ment aquest projecte.

La inauguració de les 
jornades ha anat a càrrec 
de la presidenta de la 
Diputació de Barcelona, 
Núria Marín, i de la dipu-
tada de l’Àrea d’Igualtat 
i Sostenibilitat Social, 
Lluïsa Moret. 

Sant Adrià signa la 
«Declaració per uns 
municipis i comunitats 
cuidadores»

més informació:

MANUEL ARCE

GENERALITAT DE CATALUNYA

La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, durante su discurso en la inauguración de la Feria.
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Els Comuns recullen 
més de 560 kg. de 
residus a la llera del 
Riu Besòs

COMUNS

Redacció

Sant Adrià.-
Més de 20 perso-

nes han participat en 
la jornada “Recuperem 
el Besòs”, organitzada 
per Barcelona En Comú 
i Catalunya En Comú de 
la comarca per consisciar 
en una neteja voluntària 
de residus de les lleres 
del riu al seu pas per San-
ta Coloma de Gramenet, 
Sant Adrià i Barcelona.

Després del nou ves-
sament contaminant del 
24 de març era necessari 
fer una crida d’atenció 
cap a la cura d’un espai 
recuperat per a la vida 
com és el de la llera del 
riu Besòs. Amb aquesta 
jornada de neteja volun-
tària, s’han recuperat 
més de 560 kg. de resi-
dus què s’han portat a un 
Punt Verd.

Les persones partici-
pants s’han distribuït en 
tres grups que han reco-
rregut les dues lleres del 
riu Besòs al seu pas per 
Santa Coloma de Grame-
net i durant una hora han 
fet una tasca de recollida 
de residus què posen de 
manifest la necessitat 
de prendre consciència 
del valor de les decisions 

personals per preservar 
el nostre entorn, sense 
deixar de banda l’acció 
de les institucions.

José Luis Muñoz, por-
taveu de l’Eix d’Ecologia 
de Barcelona En Comú 
ha fet un repàs històric 
de l’entorn de la llera del 
Besòs al seu pas pel Bon 
Pastor i Santa Coloma de 
Gramenet i ha fet una 
crida a la responsabilitat 
de la gent en la cura dels 
entorns naturals com el 
del riu Besòs.

Per la seva part, la 
regidora dels Comuns a 
Santa Coloma de Gra-
menet, Clari Organvidez, 
ha posat en valor la re-
cuperació de l’entorn del 
què era una claveguera 
a cel obert així com la 
tasca què des de les 
institucions, com en el 
seu temps va fer l’alcalde 
Lluís Hernàndez, com 
des de la mobilització 
ciutadana, s’ha dut a 
terme per poder fer del 
riu Besòs un espai pel 
gaudi ciutadà.

El  regidor d’Emergèn-
cia Climàtica i Transició 
Ecològica de l’Ajuntament 
de Barcelona, Eloi Badia, 
s’ha referit al valor de 
l’espai del Besòs i la seva 
naturalització així com a 

la recent Llei de Residus 
i Sols contaminats apro-
vada fa uns dies al Con-
grés dels Diputats què 
prohibeix per exemple els 
plàstics d’un sol ús, fu-
mar a les platges o obliga 
als bars i restaurants a 
servir aigua de l’aixeta 
de manera gratuïta per 
evitar l’ús d’envasos 
contaminants.

Joan Comorera, ex-
senador d’En Comú Po-
dem de Sant Adrià de 
Besòs, ha posat en valor 
el riu Besòs com un espai 
natural compartit entre 
diversos municipis que 
ha patit històricament 
els residus i la conta-
minació indiscriminada. 
La desembocadura del 
riu Besòs porta anys en 
un molt mal estat i dife-
rents entitats com Marea 
Verde estan demanant la 
dignificació i protecció 
d’aquest espai.

L’acció i la jornada 
ha estat profitosa per 
reflexionar sobre la bio-
diversitat que gaudeix 
el riu Besòs i que s’ha 
de protegir. S’ha comp-
tat amb activistes dels 
comuns de Barcelona, 
Badalona, Sant Adrià i 
Santa Coloma.

El BCIN acull una nova 
edició del Dia de les 
Esquadres de l’Àrea 
Bàsica Policial de 
Badalona i Sant Adrià 
de Besòs

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Ruben Guijarro, 
ha presidit els actes de 
celebració que han tingut 
lloc al Badalona Centre 
Internacional de Negocis 
per commemorar el Dia 
de les Esquadres.  

Aquest acte de ce-
lebració del Dia del Cos 
dels Mossos d’Esquadra, 
que se celebra a l’Àrea 
Bàsica Policial de Badalo-
na i Sant Adrià de Besòs, 
també ha comptat amb la 
presència de l’alcaldessa 
de Sant Adrià del Besòs, 
Filo Cañete. 

Durant la jornada s’ha 
presentat un resum de 
les actuacions més des-
tacades per part del Cos 

de Mossos d’Esquadra 
a Badalona i Sant Adrià 
de Besòs. En aquesta 
sentit, s’ha informat que 
els Mossos van portar a 
terme durant el 2021 un 
total de 63.000 identifi-
cacions, es van produir 
2.400 detencions i es van 
fer 23.000 requeriments 
a través del 112, el servei 
d’atenció de trucades 
d’urgència. 

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha 
agraït la tasca realitzada 
pels Mossos d’Esquadra 
i ha demanat “nous i mi-
llors recursos materials i 
humans per fer front als 
nous reptes de la policia 
del segles XXI com ara 
els delictes d’odi o els 
delictes sexuals”. 

Guijarro ha volgut 

destacar també l’estreta 
col·laboració i coordina-
ció que hi ha entre els 
Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Urbana de Ba-
dalona.  

Durant l’acte s’ha fet 
un reconeixement a la tas-
ca i al servei realitzat pels 
Mossos d’Esquadra i a la 
Federació d’Associacions 
de Veïns de Badalona 
(FAVB) i a la federació 
d’empresari xinesos de 
Barcelona per la seva 
col·laboració.  

COMUNICACIÓ BDN

L’alcalde de Badalona ha demanat més recursos materials i humans 
als Mossos pels nous reptes policials a la ciutat.

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, amb l’alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, 
durant el Dia de les Esquadres de l’Àrea Bàsica Policial d’ambdues ciutats.
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El nou servei de neteja 
viària i recollida de 
residus comença a 
funcionar 

Redacció

Sant Adrià.-
Aquest mes d’abril 

ha començat a funcionar 
el nou servei de neteja 
viària i recollida de resi-
dus a la ciutat. El contrac-
te de 3.979.852 euros 
(785.241 euros més que 
el contracte anterior) in-
corpora tot un seguit de 
millores amb l’objectiu de 
donar resposta als nous 
espais i zones urbanit-
zades del municipi i, per 
tant, a les necessitats 
actuals de Sant Adrià.

El contracte té una 
vigència d’un any (pro-
rrogable un any més). 
Els diferents serveis es 
desenvoluparan progres-
sivament i podran variar i 
adaptar-se a l’increment 
d’ús dels diferents es-
pais del municipi segons 
l’ època de l’any (estiu, 
hivern…).

Els serveis de neteja 
viària es divideixen en 
3 grups de tractament 
perquè sigui més efec-
tiva: neteges bàsiques 
(neteges diàries dels ca-
rrers de la ciutat) neteges 

específiques (són aquells 
serveis previsibles i cíclics 
que s’han de dur a terme 
després d’esdeveniments 
concrets com Festa Ma-
jor, Sant Joan, fires, pla 
de reforç per a la caiguda 
de fulles…) i neteges ex-
traordinàries (per incivis-
me, oci nocturn…).

Les millores més des-
tacables són:

Més personal: Aug-
ment del 7% respecte al 
contracte de 2017, de 
70 treballadors es passa 
a 75.

Neteja manual:
*7 dies a la setmana 

de dilluns a dissabte en 
torns de matí i tarda. 25 
equips en torn de matí i 
3 equips de repàs en torn 
de tarda.

*3 equips de repàs 
en torns de matí i tarda 
diumenges i festius.

Reforç en els polí-
gons industrials (Sot i 
Monsolís):dos cops per 
setmana cada polígon, 
amb una neteja a fons els 
dissabtes.

Incorporació de tas-
ques de desinfecció de 
parcs infantils, places, 

centres d’ensenyament 
i centres sanitaris i en 
general zones cèntriques 
i amb gran afluència de 
públic.

Increment dels ser-
veis d’escombrada ma-
nual (77 jornades més 
de dilluns a dissabte); 
d’aiguabatre mecànic (38 
jornades distribuïdes en 3 
cops per setmana) durant 
la temporada d’estiu en 
determinades zones amb 
més ús ciutadà (zones 
properes a les platges o 
a l’entorn dels conteni-
dors); i també del servei 
de l’escombrat mixt (749 
jornades l’any) que per-
met una neteja a fons de 
calçada i vorera.

60 papereres noves 
que serviran per substi-
tuir les que estiguin fetes 
malbé i per posar-ne de 
noves (hi ha 1060 pape-
reres a la ciutat).

La freqüència de recollida de mobles augmenta de 3 a 6 dies, la neteja 
viària es farà 7 dies a la setmana

COMUNICACIÓ SAB

Badalona augmenta 
de vuit a nou el 
nombre de guinguetes 
a les platges 

Redacció

Badalona.-
La platja de la Marina, 

situada entre el port de 
Badalona i el barri de la 
Mora que es va posar en 
servei l’estiu del 2020, 
comptarà aquesta tem-
porada amb una nova 
guingueta i els seus ser-
veis. D’aquesta manera 
s’afegirà a les altres vuit 
guinguetes de les platges 
de Badalona que han co-
mençat aquesta setmana 
a instal·lar-se i que estan 
situades a la platja de la 
Barca Maria, Cristall, el 
Pont d’en Botifarreta, dels 
Pescadors, del Petroli i del 
Coco i dues a la platja de 
l’Estació.  

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha fet 
l’anunci que està a punt 
de licitar-se una nova 
guingueta que entrarà en 
servei a la platja de la Ma-
rina. Aquesta novetat l’ha 
explicada en el decurs 
d’una visita a les feines 

d’instal·lació d’una de 
les guinguetes que s’està 
instal·lant a la platja de 
l’Estació i que entrarà 
en funcionament aquest 
mateix cap de setmana. 
L’alcalde, acompanyat del 
3r tinent d’alcaldia i regi-
dor de l’Àmbit de Protec-
ció Social a les Persones 
i Impuls Comercial, David 
Torrents i de la regidora de 
Medi Ambient, Rosa Tre-
nado, ha assenyalat que: 
“estem molt satisfets 
d’haver pogut prorrogar 
el contracte per aquest 
any de les vuit guinguetes 
que tenien la concessió i 
fer possible, entre tots, 
deixar enrere aquests 
darrers dos anys marcats 
per les restriccions de la 
Covid”. “Estem desitjant 
que tots els badalonins i 
les badalonines, així com 
els molts visitants que 
tenim a la ciutat, puguem 
gaudir del nostre magnífic 
litoral”. 

Pel que fa a la pèrdua 
de sorra i les destrosses 

provocades pels diver-
sos temporals en alguns 
trams de les platges de 
Badalona, l’alcalde de 
Badalona s’ha mostrat 
optimista pel que res-
pecta al suport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), la Generalitat 
i l’Estat perquè abans de 
l’inici de la temporada es 
pugui recuperar part de la 
sorra perduda. En aquest 
sentit, Rubén Guijarro ha 
afegit que l’Ajuntament 
està treballant per recu-
perar molt aviat com a 
platja un espai de 350 
m2 que s’ha guanyat 
per l’enderrocament de 
l’antic mòdul de la Guàr-
dia Urbana a la platja del 
Pont d’en Botifarreta, al 
barri de Casagemes. 

COMUNICACIÓ BDN

La nova platja de la Marina comptarà amb una guingueta.
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L’Estat es compromet 
a assumir el 100% 
del cost de la 
descontaminació de la 
platja Litoral

Redacció

Sant Adrià.-
L’alcaldessa de Sant 

Adrià, Filo Cañete, ha 
anunciat en un video pu-
blicat a les xarxes so-
cials del consistori que 
l’Estat espanyol assumirà 
el 100% del cost de les 
obres de descontaminació 
de la platja del Litoral que 
es va haver de tancar el 
maig de l’any passat pel 
risc que suposaven els 

productes contaminants 
presents a la sorra i que 
van aparèixer a la super-
fície després de les obres 
per instal·lar uns cables 
submarins de fibra òptica 
a la platja portades a ter-
me mesos abans.

En el video, Cañete 
afirma que ara comença 
la licitació per tener el 
projecte d’obres. Unes 
obres que l’edil espera que 
puguin començar abans 
de final d’any i que tindran 

una durada de vuit mesos, 
tal i com va assegurar a 
aquest mitjà l’alcaldessa 
fa unes setmanes.

Aquí podeu veure el 
video amb la intervenció 
de Filo Cañete:

Ho ha anunciat l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, en un video a 
les xarxes socials del consistori. Una informació que havia avançat a 

aquest diari en una entrevista fa unes setmanes.

La Guàrdia Urbana de Badalona estrena 
vuit nous vehicles policials 

Redacció

Badalona.-
La Guàrdia Urbana 

de Badalona disposa des 
d’aquesta setmana de 
vuit nous vehicles poli-
cials adaptats per fer les 
tasques de patrullatge i 
de trasllat de detinguts. 
Els nous cotxes patrulla 
tenen totes les eines 
necessàries per facilitar 
la feina dels agents, com 
per exemple la senyalit-
zació òptica, el sistema 
acústic, les telecomuni-
cacions, l’equipament 
interior, el kit de detinguts 
o una tablet per fer ges-
tions telemàtiques. Com 
a novetat, els vehicles 
tenen logotipat en els 
costats i el sostre un codi 
QR que si es fotografia 

amb el mòbil connecta 
telefònicament als usua-
ris amb la centraleta de la 
Guàrdia Urbana.  

La  i n c o r p o ra c i ó 
d’aquests nous vehicles 
s’ha fet mitjançant arren-
dament financer (rèn-
ting) amb un contracte 
adjudicat per un import 
de 537.692 euros i una 
durada de quatre anys. El 
contracte inclou diversos 
serveis com l’assegurança 
a tot risc, el manteniment 
integral i la reparació de 
totes les avaries mecà-
niques o elèctriques i 
la substitució de pneu-
màtics. 

Els nous vehicles de 
la Guàrdia Urbana de 
Badalona s’han presentat 
aquest dilluns al matí al 
passeig Marítim en un 

acte en què han par-
ticipat l’alcalde Rubén 
Guijarro i el sisè tinent 
d’Alcaldia i regidor de 

l’Àmbit de Govern i Se-
guretat Ciutadana, Chris-
tian Carneado. Durant la 
presentació, Guijarro ha 

explicat que “la incorpo-
ració d’aquests vehicles 
permetrà renovar parcial-
ment el parc mòbil del 

cos policial de la nostra 
ciutat, una necessitat que 
des del Govern municipal 
considerem prioritària; 
és per això que, un cop 
s’hagi aprovat definitiva-
ment el nou pressupost, 
s’adjudicarà l’adquisició 
de set nous vehicles amb 
les mateixes caracte-
rístiques”. L’alcalde de 
Badalona ha destacat que 
“aquesta mesura forma 
part de l’evolució de la 
Guàrdia Urbana cap a un 
model policial del segle 
XXI, que inclou una millor 
dotació per als nostres 
agents i el desplegament 
de càmeres de videovigi-
lància en els punts més 
problemàtics de la ciutat 
per tal de dotar de la 
màxima seguretat possi-
ble a la ciutadania”.  

COMUNICACIÓ BDN
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MÉS DE 50 ANYS AL VOSTRE SERVEI
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Avda. Catalunya nº 24 - Sant Adrià de 
Besòs - Tel. 93 462 28 33

Ecoparc del Mediterrani 
i l’Ajuntament 
col·laboren per donar 
suport a les entitats 
sense ànim de lucre de 
Sant Adrià de Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
L’alcaldessa, Filo Ca-

ñete, i el gerent d’Ecoparc 
del Mediterrani, Albert Sa-
bala, han renovat el con-
veni en el qual s’acorda 
que aquesta empresa 
aportarà 27.000 euros 

aquest any 2022 perquè 
diverses entitats sense 
ànim de lucre del municipi 
puguin desenvolupar la 
seva activitat.

El patrocini es des-
tinarà a les entitats se-
güents: Associació Juve-
nil Barnabitas; Fundació 
Pere Closa; Casal Infantil 

La Mina; Amics de la Gent 
Gran; Salut Mental Bar-
celonès Nord; Aprodisa; 
Associació de Familiars de 
Malalts de l’Alzheimer de 
Badalona, Santa Coloma 
i Sant Adrià i el Centre 
Cultural de Formació i 
Ocupació Professional 
Sant Martí CSM ORG.

El Servei d’Atenció 
Integral LGTBIQ+ de 
Sant Adrià de Besòs es 
posa en marxa

Redacció

Sant Adrià.-
Ha començat a fun-

cionar el SAI Sant Adrià, 
que forma part de la Xar-
xa de Serveis d’Atenció 
Integral LGBTIQ+ de Ca-
talunya.

El Servei d’Atenció 
Integral (SAI) és un ser-
vei públic que assessora 
sobre un ampli espectre 
de situacions afectivo-
sexuals i la identitat de 

gènere. Pot assessorar so-
bre drets, recursos o sobre 
un possible cas de discri-
minació o violència per 
raó de l’orientació sexual, 
la identitat o l’expressió 
de gènere. Es tracta d’un 
servei obert a les perso-
nes de totes les edats, 
siguin del col·lectiu LGTBI 
o no. També promou la 
realització d’activitats 
comunitàries de sensibi-
lització i de prevenció de 
la LGTBIFòbia.

On el trobareu?
Els dimarts serà al 

CIOD (Centre d’Informació 
i Orientació de les Dones) 
i els dimecres al Centre 
de Producció Cultural i 
Juvenil Polidor

És un servei pro-
fessional gratuït i con-
fidencial, de lliure ac-
cés. Per accedir-hi cal 
demanar c i ta prèvia 
a: sai@sant-adria.net; 
934627446(Pol idor); 
934621121(CIOD).

COMUNICACIÓ SAB

El Ple de l’Ajuntament 
de Badalona aprova 
inicialment el Pressupost 
municipal de 2022 el 
qual se situa en 278 
milions d’euros

Redacció

Badalona.-
El Ple de l’Ajuntament 

de Badalona en la sessió 
extraordinària celebrada 
el dijous 28 d’abril ha 
aprovat inicialment el 
Pressupost municipal 
per a l’exercici 2022 i la 
plantilla del personal al 
servei de l’Ajuntament, el 
dels seus organismes au-
tònoms i societats mer-
cantils que en depenen, 
i les Bases d’execució 
del Pressupost per a 
l’exercici 2022. 

El pressupost muni-
cipal d’aquest exercici 
se situa en 278 milions 
d’euros, una xifra que in-
clou la despesa corrent, el 
pressupost d’inversions i 

les despeses financeres. 
La proposta del pres-

supost per a l’exercici de 
2022 incrementa en 26,2 
milions d’euros la des-
pesa corrent en relació 
amb el pressupost vigent, 
en pròrroga de 2019. El 
nou pressupost creix un 
16,34% i se situa en 187 
milions d’euros.  

Es preveu obtenir 
190 mil ions d’euros 
d’ingressos corrents, 
23,6 milions d’euros més 
que el que preveia el pres-
supost de 2021, el que 
representa un increment 
del 14,16%. 

El pressupost té un 
annex d’inversions de 
87,7 milions d’euros. 

Pel que fa al pressu-
post general consolidat, 

compost pel pressupost 
de l’Ajuntament, els or-
ganismes autònoms i les 
societats municipals, se 
situarà aquest 2022 en 
380 milions d’euros. 

El dictamen ha estat 
aprovat amb els vots a 
favor dels grups muni-
cipals de JxCB, BeCP, 
ERC-A-MES, 2 vots de 
GBeC i PSC, i l’abstenció 
del Grup Municipal del PP 
i de dos representants de 
GBeC.
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El Bicibox metropolità 
suma 92 places a 
Badalona amb un 
gran aparcament de 
bicicletes 

Redacció

Badalona.-
L’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (AMB) ha 
posat en marxa a Bada-
lona un nou aparcament 
d’alta capacitat per a bi-
cicletes, integrat al servei 
Bicibox. Aquesta nova 
instal·lació, similar a les 
que ja funcionen a Gavà 
i a Sant Joan Despí, se 
suma als mòduls estàn-
dard del Bicibox, de 7 
o 14 places, per seguir 
potenciant i facilitant 
l’ús de la bicicleta com a 
transport diari. 

Aquest nou aparca-
ment està situat a la 
plaça Roca i Pi (plaça de 
l’Estació de Badalona), al 
costat de l’estació de Ro-
dalies Renfe, a l’espai que 
ha deixat buit l’enderroc 
d’una edificació afectada 
pel planejament urbanís-
tic. L’ampliació prové de 
les peticions que han fet 
els ajuntaments al Pla de 
Sostenibilitat Ambien-
tal (PSA) que l’AMB va 
llançar el passat 2021. 

El nou equipament és 
un recinte metàl·lic mo-
dular amb capacitat per 

a 92 places i està ideat 
per donar servei, princi-
palment, als usuaris de 
l’estació de tren, tot i que 
està disponible a qualse-
vol usuari del Bicibox de 
manera gratuïta. 

El recinte permet 
l’estacionament de bi-
cicletes a doble nivell, i 
compta amb espai per 
a bicicletes d’ample es-
pecial com les bicicletes 
de càrrega (cargo bikes), 
un punt d’autoreparació i 
manteniment, i armariets 
amb endoll integrat per 
connectar-hi la bateria de 
la bicicleta elèctrica amb 
seguretat. 

L’equipament també 
té càmeres de vigilància i 
il·luminació amb detectors 
de presència. L’accés al 
recinte és electrònic, amb 
control mitjançant la tar-
geta d’usuari de Bicibox. 

En ser un recinte 
modular, la instal·lació 
permetrà futurs canvis 
i ampliacions, en funció 
de les necessitats i de la 
demanda. La construcció 
està feta amb materials 
reciclables, és desmunta-
ble totalment i reutilitza-
ble en altres ubicacions. 

Aquest projecte es 
finança amb els fons Next 
Generation EU, que re-
centment ha adjudicat el 
govern central a l’AMB 
i als municipis metropo-
litans. El manteniment i 
l’explotació del nou apar-
cament es realitzarà dins 
del servei Bicibox, a través 
del contracte del manteni-
ment i gestió vigent. 

L ’AMB  amp l i a r à 
aquest any un 20% 
l ’ o f e r t a  d e  p l a c e s 
de Bicibox, el servei 
d’aparcament segur de 
l’AMB per a bicicletes 
particulars. D’acord amb 
els municipis, instal·larà 
490 noves places a la 
metròpolis de Barcelona 
per seguir creant una in-
fraestructura segura per 
als usuaris de la bicicle-
ta i continuar impulsant 
la mobilitat sostenible. 
Aquesta ampliació coinci-
deix amb el 10è aniversari 
del servei. 

Actualment, el servei 
de Bicibox, que és gra-
tuït, està present en 21 
municipis de la metròpolis 
de Barcelona. Ofereix 
2.152 places i té 17.826 
usuaris.

COMUNICACIÓ BDN

Badalona demana la 
retirada de les vies 
del tren de la primera 
línia de la costa i la 
implementació de 
mesures a llarg termini 
per protegir el litoral

Redacció

Badalona.-
E l  p r imer  t i nen t 

d’Alcaldia i regidor de 
l’Àmbit d’Impuls de Ciutat 
i Reconstrucció COVID de 
l’Ajuntament de Badalona, 
Àlex Montornès, ha recla-
mat quan falten poques 
setmanes per al comença-
ment de la temporada de 
platges que “Generalitat 
i Estat actuïn de manera 
urgent per recuperar part 
de la sorra perduda durant 
els darrers temporals i 
que ha fet retrocedir o 
desaparèixer diferents 
trams de les platges de 
la ciutat”. Montornès ha 
demanat aquesta solució 
urgent, però també actua-
cions a mitjà i llarg termini 
que “passen, entre altres 
factors, per la retirada de 
primera línia de la costa 
de les vies del ferrocarril i 
el seu trasllat per l’interior 

de la ciutat”. 
E l  p r imer  t i nen t 

d’Alcaldia s’ha reunit 
aquest dilluns 25 d’abril 
amb els responsables de 
l’Hotel Miramar, situat a 
la Rambla de Badalona 
davant la platja i amb més 
de 75 anys d’història, 
dins de les trobades ha-
bituals amb el sector 
turístic per conèixer les 
seves inquietuds i neces-
sitats i impulsar plans i 
actuacions que accelerin 
la seva recuperació des-
prés de la pandèmia de 
la Covid-19.  

Àlex Montornès ha 
remarcat que “des de 
l’Ajuntament no apostem 
per un turisme només 
de platja i treballem per 
potenciar altres valors 
culturals i naturals com 
el Museu de Badalona o 
la Serralada de Marina”, 
però, ha afegit, “és evident 
que la pèrdua de sorra i 

les conseqüències dels 
temporals a les platges i a 
la façana litoral és una de 
les preocupacions més im-
portants perquè afecta un 
dels atractius més valorats 
de la ciutat de Badalona, 
tant pels mateixos bada-
lonins i badalonines com 
pels visitants”. 

E l  p r imer  t i nen t 
d’alcaldia ha reclamat 
“celeritat” i que s’actuï 
“en totes aquelles solu-
cions que exposin els ex-
perts per evitar de manera 
natural la regressió de les 
platges”. En aquest sen-
tit, ha demanat de “fer 
un front comú amb els 
municipis del Maresme, i 
si cal amb el lideratge de 
Badalona, per aconseguir 
a llarg termini la retirada 
de les vies del tren de la 
primera línia de la costa i 
recuperar aquest espai i 
consolidar un litoral més 
lliure de barreres”.

COMUNICACIÓ BDN
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Redacció

Badalona.-
El Centro de Estu-

dios Rocieros y Cultura 
Andaluza en Catalunya 
(CERCAT) ha hecho pú-
blicas las bases de la de-
cimosexta edición de su 
Concurso de Fotografía 
Rociera 2022. Después 
de dos años sin Rocío, 
Feria de Abril ni Semana 
Santa, y de organizar 
su certamen y entrega 
de premios de manera 
virtual y pidiendo a los 
concursantes que tiraran 
de archivo, el CERCAT, 
entidad sin ánimo de 
lucho con sede en Sant 
Adrià de Besòs, convoca 
una nueva edición de su 
certamen fotográfico que 
se celebrará de manera 
tradicional y con una en-
trega de premios presen-
cial el próximo 2 de julio.
El certamen consolida 
su formato con un tema 
principal y dos temas 
especiales.

El tema principal y 
clásico es el de Romería 
del Rocío, que englo-
ba todos los actos del 
movimiento rociero en 
Catalunya (Romería del 
Rocío, cambios de vara, 
pregones rocieros, pe-

regrinaciones, etc), así 
como las fotografías reali-
zadas a las Hermandades 
afincadas en Catalunya 
que realizan los actos ma-
rianos en la Romería de 
Almonte. Los dos temas 
especiales son Catalun-
ya cofrade, que recoge 
cualquier expresión de 
la cultura y fe que rea-
lizan las Hermandades 
de Pasión en Catalunya, 
y Feria de Abril catalana 
en cualquiera de sus edi-
ciones, que incluye cual-
quier expresión de cultura 
popular que se celebre en 
el Real durante los días 
de Feria.

E l  concurso está 
abierto al público gene-
ral y cada autor podrá 
presentar cinco fotogra-
fías que deben enviarse 
telemáticamente através 
de la página web www.
cercat.es. Las fotografías 
deben ser archivos jpg, 
tener un tamaño mínimo 
en su parte más larga de 
1.024 píxeles y con un 
peso máximo de 5 Mb. 
Para concursar se debe 
acceder a www.cercat.
es, y cumplimentar el 
formulario de participa-
ción en el que se podrán 
adjuntar las fotografías. 
El participante deberá 

informar de los siguien-
tes datos: Tema, título 
de la imagen, nombre y 
apellidos del concursante, 
nombre y domicilio del 
concursante, dirección 
de correo electrónico 
de contacto, teléfono 
de contacto, y fecha y 
lugar donde se realizó la 
fotografia.

En las categorías de 
Rocío y Catalunya cofra-
de se repartirán tres pri-
meros premios, dotados 
con 150 euros, 100 euros 
y 50 euros cada uno, y 
un cuarto también de 50 
euros. Además, el primero 
de cada una de las cate-
gorías recibirá una meda-
lla Federació Catalana de 
Fotografia, que reconoce 
el concurso y colabora 
en la organización del 
mismo. En la categoría de 
Feria de Abril se entregará 
un primer premio dotado 
con 100 euros.

Las inscripciones se 
abrirán el próximo 20 de 
abril, y se podrán pre-
sentar fotografías hasta 
el 26 de junio. El jurado 
deliberará el 28 de junio y 
los premios se entregarán 
el 2 de julio en el Museu 
d’història de la immigra-
ció de Catalunya (MhiC), 
en Sant Adrià de Besòs.

El CERCAT convoca 
el XVI Concurso de 
Fotografía Rociera

Los premios se entregarán el 2 de julio.

L’Ajuntament de 
Badalona engega 
una campanya 
per fomentar la 
naturalització d’espais 
públics no enjardinats 
i la plantació als 
escocells dels arbres 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, a través de l’Àrea 
de Medi Ambient i Soste-
nibilitat impulsa la cam-
panya “Enjardinem Bada-
lona: crea i cuida un jardí 
al costat de casa teva!”, 
una iniciativa que busca 
fomentar la naturalitza-
ció d’espais públics no 
enjardinats i la plantació 
als escocells dels arbres 
mitjançant la participació 
ciutadana i la implicació 
de les diferents associa-
cions de la ciutat. 

Els objectius de la 
campanya són:  promoure 
la natura i la biodiversitat 
de la ciutat amb tots els 
beneficis que això com-
porta per a la salut; fo-
mentar la participació ciu-
tadana en l’embelliment, 

la millora i la naturalitza-
ció del nostre entorn pro-
per; crear vincles socials i 
promoure intercanvis en-
tre el veïnatge; reforçar, 
entre la ciutadania, el 
sentiment de pertinença 
i manteniment de l’espai 
públic com a bé i patri-
moni de tothom que viu 
a Badalona. 

El permís de naturalit-
zació, tota la informació 
necessària i la normativa 
de funcionament, es podrà 
demanar a títol personal o 
en representació d’una 
entitat al Departament de 
Gestió del verd Urbà de 
l’Àrea de Medi Ambient 
i Sostenibilitat mitjançant 
el correu electrònic verd_
urba@badalona.cat. Tam-
bé es podran consultar 
tots els requeriments i 
informació necessària al 
web municipal.  

F i n a l m e n t , 
l’autorització de naturalit-
zació s’atorgarà després 
d’estudiar la viabilitat tèc-
nica de la petició i com-
provar que es compleixen 
tots els requeriments. A 
banda d’aquests permi-
sos, l’Ajuntament també 
dona a la ciutadania la 
possibilitat d’apadrinar 
un arbre de la ciutat, que 
inclou una autorització 
per cuidar-lo.  

La regidora de Medi 
Ambient, Sostenibilitat 
i Benestar Animal, Rosa 
Trenado, ha explicat que 
“aquesta campanya dona 
resposta a la demanda 
de la ciutadania de ser 
partícip de la cura dels 
nostres espais públics i, 
molt especialment, de 
tot allò que té a veure 
amb el medi ambient i la 
natura”. 

COMUNICACIÓ BDN
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Badalona celebra les Festes de Maig 
amb un programa ple d’activitats 

per tornar a omplir els carrers 

Redacció

Badalona.-
Badalona recupera les 

Festes de Maig després 
de dos anys de pandèmia 
que han impedit celebrar-
les amb normalitat, torna-
ran a convertir els carrers 
de la ciutat en un immens 
escenari ple d’actes fes-
tius tradicionals, musi-
cals, teatrals, culturals i 
esportius per al gaudi de 
la ciutadania. Entre les 
activitats més destacades 
del programa de festes, 
com sempre, destaca el 
piromusical i la tradicional 
Cremada del Dimoni. 

Tomàs Molina, 
pregoner d’enguany 

Divendres 6 de maig 
a les 19 hores, el ba-
daloní Tomàs Molina, 
popular presentador i 
cap de meteorologia de 
Televisió de Catalunya, 
serà l’encarregat de llegir 
el pregó que iniciarà les 
festes des del balcó de 
la Casa de la Vila. L’acte 
comptarà amb un intèr-
pret de llenguatge de sig-
nes per a persones amb 

discapacitat auditiva i es 
podrà seguir en directe 
a través de Ràdio Ciutat 
de Badalona i Televisió de 
Badalona.   

Després del Pregó, a 
les 20 hores, també a la 
plaça de la Vila, actuarà Las 
Karamba, un grup de dones 
que representa un còctel de 
cultures de diversos països 
i que fusiona diferents es-
tils musicals amb l’objectiu 
de projectar continguts 
que creïn consciència, que 
impulsin noves generacions 
i, a la vegada, que puguin 
contagiar alegria i il·lusió 
a tot el públic. La primera 
jornada de les Festes de 
Maig es tancarà amb la Nit 
del Mono, organitzada per 
la Comissió de Festes de 
Badalona.  

 Arts Arnús i primers 
concerts al passeig 

Marítim 
El Parc de Can Solei i 

de Ca l’Arnús serà esce-
nari dissabte 7 i diumen-
ge 8 de maig de l’Arts 
Arnús, una programació 
d’actuacions adreçades 
a tots els públics que in-
clou una acurada selecció 

de les novetats musicals 
badalonines: Mar Serra 
Grup, Jero Guitar i Josep 
Traver & Martí Serra; i 
dues destacades propos-
tes nacionals: El Petit de 
Cal Eril i Ginestà. 

Dissabte 7 de maig 
el passeig Marítim de Ba-
dalona acollirà la primera 
gran nit de concerts de 
festes. La jornada co-
mençarà a les 21 hores 
amb l’actuació d’El Último 
Mono, un grup badaloní 
que va guanyar el concurs 
de música de Badalona de 
l’any 2020. Després, a les 
22 hores, els mataronins 
The Tyets continuaran 
animant la festa amb la 
seva proposta de música 
urbana. El popular grup 
Manel s’encarregarà de 
tancar la nit del dissabte 
amb un concert on barre-
jarà temes del seu cinquè 
treball, “Per la bona gent”, 
amb altres èxits de la seva 
consolidada trajectòria.  

Nit de Sant Anastasi  
El vespre del 10 de 

maig, vigília de Sant 
Anastasi, se celebra la 
Nit de Sant Anastasi, 

formada per un conjunt 
d’actes consecutius que 
precedeixen la Cremada 
del Dimoni. Comença a 
les 17 hores amb el re-
pic de campanes des de 
l’església de Santa Maria. 
A les 19 hores, a la plaça 
de la Vila, s’inicia el Ball 
a plaça, el Seguici de la 
Ciutat, l’Acte Sacramen-
tal i el Ball de l’Àliga. 
Després, a les 22 hores, a 
la Rambla, començarà el 
piromusical i la Cremada 
del Dimoni, l’acte més 
representatiu i tradicional 
de les Festes de Maig. El 
disseny guanyador del 
Dimoni d’aquest 2022 
ha estat Dimoni ‘Amunt 
la llum!’, un figura que 
representa la cobdícia i 

la relaciona amb la pujada 
del preu de la llum i que 
ha estat creada per la 
jove badalonina Montse-
rrat Silvestre. El dimoni 
estarà plantat a la platja 
dels Pescadors des del 
diumenge 1 de maig.  

La vigília de Sant 
Anastasi, copatró de Ba-
dalona, es tancarà a partir 
de les 23 hores al passeig 

Marítim amb les actua-
cions de Naia Gonzàlez, 
jove cantautora pop de 
16 anys i guanyadora del 
XXIII Concurs de Música 
de Badalona; Fangoria 
l’aclamada banda de mú-
sica electrònica formada 
el 1989 per Alaska i Na-
cho Canut; i Roba Estesa, 
un grup de música festiva 
i combativa nascut a Ta-
rragona.  

 Més propostes 
artístiques 

Durant les Festes de 
Maig d’aquest any, a més 
dels grans concerts de 
Festes i de les propos-
tes de l’Arts Arnús, la 
ciutadania podrà gaudir 

dijous 12 de maig a la 
plaça Constitució, del 
Racó Íntim, un espai per 
a la lliure expressió artís-
tica. Posteriorment, en 
el mateix indret actuaran 
el cantautor Socunbohe-
mio i la cantant, autora, 
lletrista i compositora 
Raquel Lúa.  

Com a novetat de 
les festes d’enguany, els 

dies 13 i 14 de maig s’ha 
programat L’Aparador 
de l’Escorxador, una se-
lecció de propostes ar-
tístiques genuïnament 
badalonines que vol ser 
una mostra d’allò més 
interessant i innovador 
que es fa a la ciutat en 
aquest àmbit. La primera 
proposta que tindrà lloc 
al parc de l’Escorxador 
és Thriller – 40è Aniver-
sari, un espectacle fet 
per l’Escola de Música de 
Badalona per retre home-
natge al disc Thriller de 
Michael Jackson. La pro-
gramació de l’Aparador 
de l’Escorxador es com-
pleta amb les actuacions 
dissabte de Martí Ruiz i 
del duet Ismael Dueñas 

& Abril. La darrera nit 
musical de les Festes de 
Maig es farà dissabte 14 
a la platja dels Pescadors, 
on actuarà el grup El Pony 
Pisador. 

 

El badaloní Tomàs Molina, popular presentador i cap de meteorologia de Televisió de Catalunya, serà l’encarregat de llegir el pregó d’enguany. 
Entre les propostes musicals de les festes destaquen artistes com Manel, Fangoria, The Tyets, Ginestà, El Petit de Cal Eril o Roba Estesa. 

El grup Manel actuarà el dissabte, 7 de maig, a les 23.30 h. al Passeig Marítim.

El grup d’Alaska i nacho Canut, Fangoria, actuaran el dimarts, 10 de maig, a les 24 hores, al Passeig 
Marítim. Abans ho farà Naia González, i després, Ropa Estesa. 
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Productors Audiovisuals 
de Catalunya (PAC) 
i FILMETS Badalona 
Film Festival creen 
el Premi Productor/a 
Emergent PAC destinat 
a reconèixer nous 
talents en la producció 
audiovisual catalana

Redacció

Badalona.-
La 48a edició de 

FILMETS Badalona Film 
Fest ival ,  que se ce-
lebrarà del 21 al 30 
d ’oc tub re,  a to rga rà 
juntament amb Pro-
ductors Audiovisuals 
de  Cata lunya  (PAC) 
a partir d’aquest any 
el Premi Productor/a 
Emergent PAC. Aquest 
guardó estarà dotat 
amb 1.000 euros, una 
Venus de Badalona i 
un any de pertinença a 
l’associació PAC.

L’objectiu del nou 
premi és buscar nous 
talents en la producció 
audiovisual catalana, 
així com premiar el risc 

i la llibertat creativa del/a 
productor/a. A més, amb 
aquest guardó es vol 
reconèixer el treball dels 
productors i les produc-
tores, una figura absolu-
tament necessària en el 
món audiovisual però al 
mateix temps molt desco-
neguda fora del sector.

L’associació Pro-
ductors Audiovisuals de 
Catalunya reivindica el 
curtmetratge com a for-
mat imprescindible dins 
del ventall de la producció 
audiovisual, ja que és un 
dels primers exercicis de 
producció que es planifica 
i es porta a terme de for-
ma semiprofessional.

Els curtmetratges se-
leccionats a la Secció 
Oficial de FILMETS que 

poden optar a aquest 
guardó, que es lliurarà 
a la Nit de les Venus de 
FILMETS, són aquells 
que compten amb un/a 
productor/a emergent 
que no hagi produït més 
de dos curtmetratges o 
un llargmetratge durant 
tota la seva trajectòria 
artística.

A més, haurà de ser 
una producció majori-
tàriament catalana, i aquí 
s’hi engloben el equips, 
els proveïdors i les lo-
calitzacions. Finalment, 
cal que el/la productor/a 
aparegui en els títols de 
crèdit i que l’empresa 
productora estigui inscrita 
com a tal en el registre 
del sector audiovisual de 
l’ICEC o de l’ICAA. 

La Biblioteca 
Central Urbana Can 
Casacuberta de 
Badalona tornarà a 
obrir durant el darrer 
trimestre d’aquest any 

Redacció

Badalona.-
La Biblioteca Central 

Urbana Can Casacuberta 
de Badalona es reobrirà 
a la ciutadania durant el 
darrer trimestre d’aquest 
any, un cop s’hagin en-
llestit totes les actuacions 
imprescindibles per poder 
tornar a la seva activitat 
habitual. La regidora de 
Cultura, Anna Maria Lara, 
ha donat a conèixer la 
data de reobertura i ha 
informat de l’estat de les 
obres de condicionament 
de l’equipament aquest 
matí durant una visita a la 
instal·lació acompanyada 
de representants de les 
comunitats educatives i de 
les associacions veïnals. 

La principal actuació 
que resta per executar és 
la substitució del sistema 
de climatització de la bi-
blioteca, que comparteix 
també amb l’Espai Be-

túlia. Aquesta obra ja ha 
estat adjudicada per un 
import de 246.000 euros 
i es durà a terme du-
rant els pròxims mesos, 
període en el qual tam-
bé s’acabarà d’enllestir 
l’adequació de l’edifici 
a la normativa de pro-
tecció contra incendis. 
Posteriorment, amb la 
instal·lació ja oberta al 
públic, es farà la repara-
ció de la coberta de zinc 
exterior, amb un pressu-
post d’aproximadament 
200.000 euros.  

Durant els darrers 
mesos a la biblioteca 
s’han fet les següents 
actuacions: canvi de la 
caldera per una nova i 
complementació amb un 
sistema de climatitza-
ció addicional; reparació 
de part de la coberta 
plana per filtracions de 
l’aigua de la pluja; subs-
titució d’una de les por-
tes d’accés a la biblio-

teca i eliminació d’una 
altra pel mal estat en què 
es trobava; millora de 
l’accessibilitat a la sego-
na planta amb l’adaptació 
del muntacàrregues a un 
ascensor;  reducció del 
taulell per adequació a 
la normativa de preven-
ció de riscos laborals; 
instal·lació de mampares 
per delimitar la zona de 
magatzem; instal·lació 
d’una nova capa de con-
traxapat a tota la zona del 
passadís; incorporació de 
panells rotulables i mag-
nètics a la secció infan-
til; augment dels punts 
d’endolls a les sales de 
lectura i a la zona infantil 
per facilitar la connexió 
als usuaris; increment 
de la il·luminació amb 
focus penjats i alineats 
a la paret del passadís; i 
implantació de les màqui-
nes d’autopréstec, on els 
mateixos usuaris podran 
fer les gestions. 

COMUNICACIÓ BDN

Durant els pròxims mesos es duran a terme les obres per adequar la 
climatització de l’equipament, que ja s’han adjudicat per un import de 

246.000 euros.
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L’Ateneu Cooperatiu 
del Barcelonès Nord 
articula el sector 
cultural del territori

Redacció

Badalona.-
E l  p ro g rama  d e 

l’AteneuBNord i el nou 
cercle cooperatiu de les 
indústries culturals, Peri-
fèrica, es va presentar al 
Teatre Zorrilla de Badalo-
na, amb una taula rodona  
en la qual van participar 
diverses cooperatives 
culturals catalanes.

Representats de les 
cooperatives La Tresca i 
la Verdesca, El Timbal, 
L’Avalot Teatre i Pol·len 
Edicions van compartir 

que, a pesar que calen es-
tructures de suport i bons 
instruments financers, el 
panorama és engresca-
dor, cada vegada hi ha 
més atenció al cooperati-
visme i hi ha consciència 
que les necessitats com-
partides ens condueix 
cap a la cooperació.

Josep Vidal, Director 
General d’Economia social 
i solidària, tercer sector i 
les cooperatives de la Ge-
neralitat va obrir l’acte as-
senyalant que  l’economia 
social està centrada a les 
persones i genera activitat 

per donar resposta a les 
necessitats.

La nova etapa de 
l’Ateneu, que abasta el 
trienni 2021-24 compta 
amb un pressupost d’un 
milió d’euros per reforçar 
el cooperativisme i la 
intercooperació, també 
amb el comerç local i 
amb grups de consum 
conscient, per reforçar 
la ciutadania activa i fer 
una societat més lliure, va 
afegir Vidal.

A l’acte també hi van 
participar Àlex Montornès, 
primer tinent d’alcaldia de 

l’Ajuntament de Badalo-
na; Blanca Padrós sego-
na tinenta d’alcaldessa 
de l’àrea d’economia de 
l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet; 
Filo Cañete, alcaldessa de 
Sant Adrià del Besòs. Tots 
tres van celebrar poder 
construir aliances entre 
els municipis.

«Penso en el projecte 
d’eòlica popular, Viure de 
l’aire, que val dos milions 
d’euros i que han fet 
possible veïnes i veïns 
de Pujalt, a l’Anoia», va 
manifestar Montornès, «i 

com seria possible que a 
la nostra comarca es fes-
sin projectes similars».

A Sant Adrià, va ex-
plicar Cañete, s’ha tre-
ballat el programa Re-
empresa, juntament amb 
Santa Coloma, per donar 
continuïtat a projectes 
econòmics de la ciutat, 
des d’un vessant coope-
rativista.

Contribuir a apropar 
els municipis «és un dels 
reptes estratègics que 
ens hem marcat per als 
propers tres anys tant des 
de l’administració com des 

de l’associacionisme i el 
cooperativisme, per crear 
un ecosistema de l’ESS 
al Barcelonès Nord. Tam-
bé volem continuar con-
solidant la col·laboració 
público-cooperativa-comu-
nitària a través de la inter-
cooperació», va assenyalar 
Aitor Blanc, un dels coordi-
nadors de l’Ateneu.

ACBN

La 48a edició del 
Festival Filmets ja té 
cartell i és obra de 
Paula B. Redondo, 
alumna de l’Escola 
d’Art Pau Gargallo de 
Badalona

Redacció

Badalona.-
El cartell de l’edició 

d’aquest any de FILMETS 
Badalona Film Festival es 
obra de la dissenyadora 
Paula B. Redondo, de 19 
anys, il·lustradora que ha 
estudiat un Grau Superior 
d’Il·lustració a l’Escola d’Art 
Pau Gargallo de Badalona.

Les diverses adap-
tacions del cartell, que 
seran la imatge de la 
48a edició de FILMETS 
que es farà del 21 al 30 
d’octubre, són diverses 
cares on es destaquen es-

pecialment els ulls, la qual 
cosa vol ser un homenat-
ge al públic i a l’acte físic 
de veure cinema.

Paula B. Redondo ha 
explicat que ha volgut 
elaborar “uns cartells 
que transmetessin la im-
portància de la visió, així 
com fer un reconeixe-
ment als espectados que 
assisteixen al festival i 
que tenen ganes de veure 
els curtmetratges”. “Per 
això, dins dels conceptes 
treballats en el meu car-
tell de FILMETS cal des-
tacar tres elements: els 
ulls, el públic i la identitat 

del festival FILMETS”, ha 
afegit Paula B. Redondo.

Aquest cartell serà la 
imatge gràfica de l’edició 
de 2022 de FILMETS i es 
podrà veure a les bande-
roles i en tots els suports 
comunicatius del festival 
de curtmetratges.

Com cada any, els 
alumnes l’Escola d’Art 
Pau Gargallo de Badalona 
tenen la possibilitat de 
participar en un concurs 
per a la creació del cartell 
del festival FILMETS. La 
tutora de Paula B. Redon-
do ha estat la professora 
Georgina Alcàcer.

Les diverses adaptacions del cartell tenen com a element central 
diverses cares on destaquen els ulls, la qual cosa vol ser un 

homenatge al públic que assisteix al festival de curtmetratges.

Àlex Montornès, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Badalona, i Filo Cañete, alcaldessa 
de Sant Adrià de Besòs, durant la presentació del programa de l’Ateneu del Barcelonès Nord.
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Badalona presenta la 
seva candidatura per 
ser la seu de la Copa 
del Rei de Bàsquet de 
l’any 2023 

Redacció

Badalona.-
Badalona vol la Copa. 

En un acte fet avui al par-
quet del Palau Municipal 
d’Esports amb el lema 
#VolemLaCopa, l’alcalde 
Rubén Guijarro, acom-
panyat del president del 
Club Joventut Badalona, 
Juanan Morales, el pre-
sident de l’Associació 
Badalona Bàsquet Base, 
Rosendo Gabara, així 
com una representació 
dels 12 clubs federats 
de la ciutat que apleguen 
183 equips de bàsquet, 
ha demanat que la ciutat 
de Badalona sigui seu de 
la Copa del Rei de Bàs-
quet 2023. 

En l’acte de presen-
tació de la candidatura 
badalonina, l’alcalde ha 
posat en relleu que Ba-

dalona “és una ciutat que 
viu i es desviu pel bàs-
quet, som l’única ciutat 
que ha tingut tres equips 
a la màxima categoria, 
som per dret propi el 
bressol del basquetbol” 
i ha afegit que “la Copa 
per Badalona significa 
molt més que un esdeve-
niment esportiu, estem 
celebrant els 30 anys 
dels mítics Jocs Olímpics 
de Barcelona ’92, en els 
quals Badalona com a 
subseu olímpica va tenir 
un paper primordial, i 
volem recuperar aquell 
esperit olímpic que ens 
va projectar com a ciutat 
oberta, esportista, alegre 
i col·laborativa”. 

L’alcalde de Badalona 
ha destacat que la candi-
datura té “tot el suport 
de les entitats socials, 
veïnals, empresarials i 

esportives, com ho de-
mostra la seva assistència 
en aquest acte de presen-
tació, estem preparats 
i il·lusionats, oferim als 
organitzadors de la Copa 
una ciutat atractiva, ober-
ta al mar i excel·lentment 
comunicada”. “A Badalo-
na volem la Copa, la vo-
lem de valent i des de fa 
temps ens la mereixem” 
ha conclòs l’alcalde de 
Badalona. 

L’última edició de la 
Copa del Rei que es va 
celebrar a Badalona va ser 
la 49a, corresponent a la 
Copa del 1985.

Obertes les inscripcions 
per a la 5a Cursa 
popular per l’ELA de 
Sant Adrià

Redacció

Badalona.-
La carrera, organit-

zada pel club La Sansi 
i l’Ajuntament de Sant 
Adrià, tindrà lloc el diu-
menge 22 de maig i les 
persones interessades a 
participar-hi us podeu ins-
criure fins el 18 de maig 
en aquest enllaç. Enguany 
el límit d’inscripcions serà 
de 1.500 persones.

La plaça de la Vila 
(davant de l’Ajuntament) 
serà el punt de sortida 
tant de la cursa popular 

de 5 km, a les 9.30 h, 
com de la caminada de 3 
km, a les 9.33 h. Com a 
novetats d’aquesta cin-
quena edició cal desta-
car l’organització d’ una 
cursa adaptada de 200 
m (10.30 h) i una cursa 
infantil de 800 m (a les 
10.40 h) que s’iniciaran 
també a la pl. de la Vila.

La Cursa popular per 
l’ELA de Sant Adrià de 
Besòs té una finalitat 
solidària i, per això, part 
de la recaptació de les 
inscripcions anirà desti-
nada a la Fundació Miquel 

Valls i a la RedELA. A les 
quatre edicions anteriors 
es van lliurar més de 
13.000 euros a aquestes 
dues entitats destinats a 
la recerca de l’Esclerosi 
Lateral Amiotròfica (ELA) 
i a millorar la qualitat de 
vida de les persones afec-
tades per la malaltia i de 
les seves famílies.

Enguany es faran di-
verses accions benèfi-
ques, per tal de sumar 
a la recaptació, i també 
es podran fer donacions 
a través de la web de la 
cursa.

LA SANSI

Es correrà el proper 22 de maig i tindrà de nou una vessant solidària.

COMUNICACIÓ BDN

L’alcalde, Rubén Guijarro, ha destacat la il·lusió “d’una ciutat que es 
viu i es desviu pel bàsquet” en un acte al Palau Municipal d’Esports 

que ha comptat amb la representació dels 12 clubs federats de 
Badalona. 

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, durant la seva intervenció a l’acte.

MS
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Telèfons 
d’interès 

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

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

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

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

Serveis
Ho

rò
sc

op
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Diumenge 1
García Lorca, 1

Dilluns 2
Mar, 18

Dimarts 3
Pi i Gibert, 66
Dimecres 4
Gran Via, 26

Dijous 5
Av. Catalunya, 92-94

Divendres 6
Platja, 82

Dissabte 7
Andreu Vidal, 2
Diumenge 8

Av. La Catalana, 125
 Dilluns 9

Fernández Márquez, 73
Dimarts 10

Via Trajana, 20, local 3-6
Dimecres 11

Av. Catalunya, 50
Dijous 12 

García Lorca, 1
Divendres 13

Mar, 18
Dissabte 14
Pi i Gibert, 66
Diumenge 15
Gran Via, 26
Dilluns 16

Av. Catalunya, 92-94
Dimarts 17
Platja, 82

Dimecres 18
Andreu Vidal, 2

 Dijous 19
Av. La Catalana, 125

Divendres 20
Fernández Márquez, 73

Dissabte 21
Via Trajana, 20, local 3-6

 Diumenge 22
Av. Catalunya, 50

Dilluns 23
García Lorca, 1

Dimarts 24
Mar, 18

Dimecres 25 
Pi i Gibert, 66

Dijous 26
Gran Via, 26

Divendres 27
Av. Catalunya, 92-94

Dissabte 28 
Platja, 82

Diumenge 29
Andreu Vidal, 2

Dilluns 30
Av. La Catalana, 125

Dilmarts 31
Fernández Márquez, 73

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. 




