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PDU de les 3
xemeneies aprovat

MS

Sant Adrià es
queda sense
Festa Major
Redacció

Sant Adrià.Els grups municipals
van donar el vistiplau,
en la sessió plenària celebrada el 27 de juliol, a
l’aprovació inicial del Pla
director urbanístic (PDU)
d’ordenació del litoral en

l’àmbit de les Tres Xemeneies.
L’àmbit d’aquest PDU
proposa, per una banda,
delimitar i ordenar un
sector de nova ordenació
d’unes 32 hectàrees situades al litoral Metropo-

lità de Barcelona. I d’altra
banda, transformar mitjançant directrius urbanístiques, un àmbit més gran
d’aproximadament 92
hectàrees on es troben
actualment magatzems i
àrees industrials. Pàg. 4.

Ocupació
aturada

Reglament de
Participació

Talls a la L4 del
metro

Sa n t Ad ri à . - Un
grup de veïns del
Casc Antic van evitar
l’ocupació d’un local
al carrer Andreu Vidal. Han creat un grup
de WhatsApp per evitar altres ocupacions.
Pàg.4.

Sant Adrià.- El ple
de l’Ajuntament adrianenc del passat mes de
juny va aprovar inicialment el nou reglament
de participació ciutadana. L’anterior datava de
l’any 2003 i s’havia de
renovar. Pàg.6.

Sant Adrià.La línia 4 del metro
s’interromprà entre
les parades de La Pau i
Selva de Mar del 27 de
juliol al 30 d’agost per
la renovació de trams
de la via i drenatges.
Pàg.10.
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Si la reparación dura más de 48horas,
te prestamos un PC.
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Sant Adrià.El consistori adrianenc ha decidit suspendre
la Festa Major d’enguany.
L’equip de govern ha
pres aquesta decisió, que
s’havia ajornat durant
l’estat d’alarma per tal
de valorar si l’evolució

(Servicio válido para empresas y comercios)

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

de la pandèmia provocada per la COVID-19
ho permetia, un cop vist
que la seva celebració
era incomoatible amb la
salut i la seguretat de la
ciutadania. L’organització
d’esdeveniments massius
no és convenient fins que
es trobi una vacuna o un
tractament que garanteixi

la participació segura
dels ciutadans i de les
ciutadanes.
L’Ajuntament no descarta la realització d’algun
acte puntual durant el trimestre octubre-desembre
si la situació de pandèmia
ha remès i les condicions
de salut i seguretat ho
permeten.Pàg. 14.
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Editorial

Nueva normalidad sin Fiesta Mayor

L

a nueva normalidad ha llegado para quedarse. Poco a poco nos estamos acostumbrando a cosas que nos parecerían increíbles hace
tan solo unos meses. ¿Llevar mascarilla en todos los espacios públicos, aunque se cumplan las distancias de seguridad y estemos a
30 grados? Sin problema. ¿Lavarse las manos constantemente, no dar besos ni abrazos a nuestros amigos, y hacer del gel hidroalcoholico un producto básico en nuestra casa? Por supuesto. ¿No esperar que se celebre ningún acontecimiento con miles de personas
en los próximos meses? Sería de ilusos. Así que el anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de la suspensión de los actos de la Fiesta
Mayor no ha cogido a nadie por sorpresa. Más bien lo contrario. Se esperaba desde hacía semanas. Si no se puede garantizar la
salud y seguridad de los ciudadanos, mejor es dejarlas correr y esperar al 2021, año del que todo el mundo espera mucho, al menos
volver a la vida que llevábamos antes, aunque sea en lo social. Porque todos sabemos que nuestro nivel de vida, al menos el de la
mayoría, tardará muchísimos años en volver a ser como era antes. Muy pocos se van a librar de pasar por una época de vacas flacas que será, como
esta maldita pandemia que estamos pasando a nivel global, de proporciones inimaginables.
Nuestras calles no volverán a ser como eran. Muchos negocios han echado el cierre para no volver a abrir más tras el primer confinamiento. Decimos
primero porque el segundo está a la vuelta de la esquina si los contagios no dejan de ascender. No se puede señalar a nadie en una situación como
la que estamos viviendo hoy en día, pero todos sabemos que la responsabilidad y solidaridad brillan por su ausencia en algunos individuos. Todos
sabemos quiénes son. Ahora es fácil reconocerlos. A simple vista es sencillo saber quién está por la labor de parar este virus y quién mira solo por
sí mismo. Un objeto tan sencillo como la mascarilla nos dice en un segundo si la persona que te cruzas por la calle es una persona responsable o
no. Los que la llevan en la barbilla, debajo de la nariz, en el codo, en el bolso, o sencillamente la dejan en casa, son ahora mismo las personas más
irresponsables del mundo. A nadie le apetece caminar con mascarilla por la calle en julio, a pleno sol y a 30 grados, pero si eso sirve para evitar que
te contagies y que contagies a otras personas, está más que justificado. Lo más curioso del caso es que dichas personas piensan que son las más
listas, las más informadas, porque no hacen caso a las autoridades, que por supuesto están engañando a la población, ocultando la verdad del coronavirus y expandiendo sus mentiras con la colaboración de los medios de comunicación, sino que hacen caso a los que tienen la verdad absoluta
sobre este tema, los youtubers y frikis de Twitter que consiguen que sus tonterías calen entre aquellas personas que solo se informan por las redes
sociales. Seguro que la mayoría van en patinete. Ya no lo podrán hacer por algunas de las calles más concurridas de Badalona, como la calle del Mar
o la Rambla. Una prohibición más que coarta su libertad. Es lo que tienen los gobiernos de izquierda, que lo prohiben todo. Espera, ¿quién gobierna
en Badalona?

Opinió
Tiempo para conmoverse

E

jercitar las emociones puede llegar a ser motor de cambio, ese que
a veces necesitamos para seguir adelante. Es como invocar una coreografía de vientos y soles, como poemas para la existencia, como
plantar futuros.

No deja de ser fascinante que de la ciencia sólo podamos esperar
dudas más que certezas. Esto no debería arruinar la actitud abierta que invita
a mezclarnos con los límites de lo que sabemos y lo que no; darnos cuenta de
la diminuta dimensión que somos para seguir asombrándonos, para dejar a un
lado la crueldad que puede salir del desconocimiento. Resulta feo que haya
personajes mimados, que no toleren un “no lo sé” y se pongan a hacer ruido. Dar
a conocer las cosas es un asunto pendiente al que tenemos derecho mayores y
pequeños; esos mismos que se enojan culpando a todo el mundo, agarrándose a
su estribillo medieval, son, en gran parte, los responsables. Deberían aprender a
resumir los mensaje para sumar muchas más motivaciones en los asuntos que nos
afectan, pues nos incumbe bastante comprender lo difícil que es el conocimiento
abstracto. Toca darle un vuelo a las cosas y ejercerla visión curiosa y limpia que
nos merecemos. No hay tecnología que pare el drama que se avecina si sólo nos
quedamos en atender efectos porque seguir demonizando a los bichos no nos
va a sacar de esta nada.
La cultura actual está devorando nuestra especie, escribía el físico Lichtemberg
hace unos siglos. Un desgarro moral. La nuestra es una civilización de la basura,
denunciaba el gran Félix Rodríguez de la Fuente, una sinfonía de trampas, el precio heredado del culto al petróleo, al plástico, al plomo, al arsénico, al glifosato,
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y luego, al bar más que al campo. Otro alemán, el filósofo vitalista Schopenhauer
comentó que no sólo hay que descubrir la verdad sino extirpar el error que impone
su yugo a los pueblos y ahoga las aspiraciones de la humanidad.
Perder el medio ambiente no es un problema atmosférico sino político y económico,
las ciudades ya no dan más de sí, son artefactos que crecen sin control. Por eso
es básica la información educativa: somos cultura y naturaleza a un tiempo y el
respeto sigue siendo un reto que nos convierte en el último recurso. Suerte que
aún hay quienes siguen en su empeño de sembrar cohesión, solidaridad, ayuda
mutua, cultivando una suerte de ciencia ciudadana que reclama visión crítica: Mucha gente pequeña, decía Galeano, con gran capacidad para transformar lo que
todavía no se valora suficientemente, como un cuarteto inacabado de Hayden.
A lo largo del tiempo hemos ido perdiendo inteligencias, como el entusiasmo de la
contemplación, y desde entonces buscamos con desesperación sin saber cuál es
el objeto de la búsqueda. Vivir cerca de un parque o ir a pasear a la montaña no
nos va a sacar de esta crisis, pero puede aliviar y sanar enfermedades sociales
que sufrimos, como la ansiedad, el estrés o la depresión. En
més articles:
su geometría precisa, respirar árboles y plantas es un verso
de vida, una práctica similar al arte de la pintura, la escultura,
la escritura… Ahí predomina el hecho creativo, colectivo, individual. Generosas cosechas de sensatez y delicia en medio
del cada día.

Francesc Reina Peral, pedagogo

Dep. Legal: 47.123/96

Publicitat:
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Felipe VI puede ser tan
despreciable como Juan Carlos I
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España 2020, una agonía
encerrada en la letrina

E

P

Y porque no es la primera vez que, con nuestro dinero, el gobierno nos oculta
que es lo que queremos. ¿Recuerda usted que Adolfo Suárez hacía encuestas
sobre monarquía o república que después nos ocultaba? ¿Le dijo algo de aquello
al despreciable Juan Carlos I, además de a Victoria Prego?

Y cuando, insistiendo contra España, esta vez con la política, el mismo Pablo Casado va diciendo por Europa que el gobierno de “su” patria no respeta el Estado
de Derecho, es imposible olvidarse del mismo Francisco Franco presumiendo de
lealtad a la II República y proclamando que organizaba un golpe de estado para
salvarla.

Mantengo que Felipe VI puede ser tan despreciable como su padre porque las
escalas de valores son hijas de los tiempos que en cada momento corren, y seguro que sus pueblos respectivos le exigen más decencia a un jefe de Estado que
sea rey sueco, por ejemplo, que al presidente de una república bananera. Pero
es muy probable que, al de las bananas, los suyos le exijan mucho más decoro
del que nuestro gobierno, en nombre del pueblo de España, es capaz de exigirle
a su rey. Porque ningún decoro es capaz de exigir y, por tanto, puede que esta
sea la monarquía más podrida de cualquier país de los que presumen de urnas
y democracia.

Por supuesto que las leyes en España son papel higiénico usado o, con otras palabras, están pensadas para castigar a los “roba gallinas” (que también cagan) tal
como dijo Lesmes un día de octubre de 2014, quien sabe lo que estaría pasando
en ese momento por su cabeza mientras se degradaba la mayoría absoluta del
PP con traiciones disfrazadas de sonrisas cínicas entre cómplices de larga trayectoria delictiva en las instituciones públicas. Repare, señor Casado, en que ni
usted ni Rajoy están siquiera inhabilitados para la política, pese a dirigir un partido
del que nunca sabremos todo lo que ha robado para poder ganar elecciones y
ser “de gobierno”.

Y a esto del Reino de España le llaman una de las mejores democracias, tan estupenda que Sánchez es capaz de celebrar que la prensa “no haya mirado para
otro lado” con lo del rey, sorprendido quizás porque, tras 40 años de periodistas
cerrando los ojos para que la mierda de ese despreciable no les ensuciara las
pupilas, esta vez, como durante la dictadura, la verdad de lo que ocurre en España
haya tenido que venir desde el extranjero.

Y ya que está flotando en el ambiente, un rey ladrón e inviolable, y además
blindado hasta para violar a niños de teta o biberón si ese hubiera sido su vicio,
por socialistas que no se atreven a dejar de ser “gales” ni “filesos”, aliados para
salvar al borbón viejo con los mismos que, dirigidos también por Casado, llevan
cuarenta años empeñados en la ceremonia imposible de enterrar la memoria del
drama que les molesta porque les implica. Quieren que transitemos por esta vida
que nos ha tocado compartir con ellos, maldita la coincidencia, como si estuviéramos muertos.

spaña está proporcionando al mundo el impagable espectáculo de un
idioma al que se le han acabado los insultos para calificar las tropelías
cometidas por su jefe del Estado, pero donde incluso a los chistes les
cuesta convertirse en el teatro necesario para superar la vergüenza
colectiva que nos tiene dominados.

Digo “despreciable” porque si algún instituto de opinión preguntara por el “emérito”
y ofreciera, entre otras, la respuesta “despreciable”, podría conseguir un buen
porcentaje de aciertos. Disculpe la insistencia, pero son más de cinco años sin
que nos pregunten lo que opinamos sobre esta familia tan poco ejemplar, mientras
pagamos impuestos para que puedan disfrutar de todos sus vicios.

Una democracia y su gobierno sometidos a los caprichos de Felipe VI, como el de
acudir a un funeral eclesiástico y descaradamente oportunista cuando, sabiendo
todo el mundo que conocía lo del dinero de su padre, hasta para ir a mear tendría
el rey que pedir permiso a La Moncloa. Felipe VI se delató a sí mismo ante notario,
hace más de un año, pero nada informó a la Justicia, como era su obligación.
España está proclamando ante el mundo que su rey puede cometer delitos que
quedarán sin investigación ni condena porque la ley dice que, por ser quien es,
puede hacer lo que quiera. Y tampoco pagará el gobierno, que está obligado a
refrendar los actos del rey, porque aquí eso no se va a investigar jamás. En última
instancia, todo prescribirá oportunamente para que nadie sea declarado culpable,
mientras comprobamos que portadas como las de El Confidencial o El Español,
que quizás han decidido apostar por una república de derechas, mueren, una
tras otra, enterradas por las de cualquier rebrote para seguir adecuadamente
asustados.
Si, le llaman democracia de calidad periodistas que son capaces de decir que
nada ha quedado probado aún en contra de Juan Carlos I, y mucho menos contra
su hijo, sin que suceda que al resto de tertulianos tengan que retirarlos del plató,
muertos, es decir, fallecidos, tras haberse roto con la risa.
Felipe VI es el hijo de Juan Carlos I y sigue sus pasos, aunque no sabemos hasta
donde. Se trata de personajes con mucho más poder real del que la ley les otorga, y lo saben, y abusan de ello, y eso los convierte en despreciables absolutos.
Saben que necesitan debilitar la democracia siempre que la voluntad de progreso
en la sociedad pone en peligro sus privilegios, y reaccionan creando problemas
a quien representa el triunfo de las urnas.
¿Recuerda usted cuando algunos decían que el día 3 de octubre de 2017 a las
nueve de la noche Felipe VI había conjurado un golpe de Estado desde las pantallas de TV, comparándolo con lo que hizo Juan Carlos I
article sencer:
en la madrugada del 24 de febrero de 1981?
Pues lo que sí coincide en ambas apariciones televisivas es
que, mientras Juan Carlos I había forzado unos días antes
la dimisión de Adolfo Suárez y España estaba sin gobierno,
por tanto, democráticamente débil, casi 37 años después
Felipe VI apareció por la tele, tras el referéndum del 1 de
octubre en Catalunya, contra la voluntad del presidente
Rajoy y, por tanto, debilitándolo.

Domingo Sanz

ara todo lo que sigue a continuación, añada usted eso tan socorrido
de “salvando las distancias” para disculpar comparaciones. Pero solo
cuando le parezca imprescindible.

Cuando Pablo Casado busca ayuda entre los “tacaños”, título concedido por el embajador de Francia en España a ciertos países ricos de
Europa que no quieren que llegue dinero a los del Sur empobrecidos por la pandemia, cómo no recordar al asesino Franco pidiendo ayuda a los también asesinos
Hitler y Mussolini para acabar con la legalidad democrática en España, aunque,
de paso, hundiera la economía hasta el pozo de las cartillas de racionamiento.

Y rodeando a ese tripartito potente, de PSOE + PP + Vox, formado porque confían
su futuro a la forma de Estado amarrada por Franco, un coro haciendo leña del árbol
podrido, pero ignorando a su hijo, Felipe VI, para que no caiga al mismo tiempo. Como
si no tuviera nada que ver con su padre ni, por hablar de ayer mismo, no hubiera disfrutado de una luna de miel de medio millón de euros por medio mundo, donde iban
ocultando sus nombres tras los del señor y la señora Smith, quizás para no perjudicar
a la “marca España”. Viaje cuya sospechosa financiación es ahora noticia en Europa.
Un asunto de 2004. “¡¡Manda huevos!!” que sobre esta verarticle sencer:
güenza mundial de España no dirá Trillo jamás.
Todos ofendidos con el “Equivocao” para salvar al “Preparao”.
Pero hay otros mundos, en los que sí se atreven a limpiar unas
letrinas que aquí respetamos como tronos que lo son de una
monarquía impuesta durante el terror del pasado, condenadas
a ir llenándose de una mierda que hoy rebosa.

Domingo Sanz

Respecte a les normes i lleis

S

empre he educat als meus fills respecte a les normes i lleis, però si alguna llei o norma discrimina les persones s’ha de denunciar. Això és el
que he realitzat durant sis mesos i no ha servit per a res. He denunciat
que la DGT que discrimina els cotxes per la data de fabricació i no per
la contaminació. He denunciat a ZBE que els que tenen minusvalideses
i compleixen totes les condicions, menys que l’automòbil no està al seu nom, no
els deixen circular per les zones de baixes emissions. He escrit a AMB, ZBE, Generalitat, departament de justícia, a DGT, al govern d’Espanya, a l’ajuntament de
la meva zona, i per últim al síndic. Ningú a dit ni pio, uns em remeten a uns altres.
Tinc més de 50 correus enviats i no ha servit per a res. Ja ha arribat el moment
d’acabar. La meva família i jo ens donem per vençuts. Gràcies per res, han guanyat
vostès. Visca la democràcia!

José Megías
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Vecinos de Sant
Sant Adrià aprova
Adrià Nord evitan la
inicialment el PDU de
ocupación de un local les Tres Xemeneies
en la calle Andreu Vidal

MS

JP

Redacció
Sant Adrià.El pasado sábado, 11
de julio, se demostró una
vez más la fuerza vecinal
en Sant Adrià. Los vecinos de Sant Adrià Nord se
enteraron de la reciente
ocupación ilegal de un
local en la calle Andreu
Vidal, a pocos números
del Ateneu Adrianenc, y
decidieron evitarla. Sin
violencia, sin provocaciones, tan solo con su presencia y con mucho ruido
de cacerolas y cánticos,
consiguieron la marcha
de varias personas que
se habían propuesto vivir
en un local no habilitado

como vivienda sin pagar
alquiler.
Unas decenas de personas, entre vecinos,
amigos y familiares, se
congregaron a las puertas
del local, que llevaba vacío pocos días, pidiendo
la marcha de los ocupas.
En breve se personaron
diversas dotaciones de
los Mossos d’Esquadra
que crearon un cordón
policial para evitar posibles enfrentamientos.
No los hubo. Los ocupas
negociaron con el propietario del local y la policía
y al final accedieron a
marcharse entre las señales de alegría de los
vecinos, que temían la

degradación del barrio
si la ocupación seguía
adelante. Al marcharse,
los ocupas comentaron
entre ellos que se habían
equivocado de ciudad,
que “esto es Sant Adrià,
tendríamos que haber ido
a Santa Coloma”.
Para evitar otros intentos de ocupación, los
vecinos han creado un
grupo de WhatsApp para
estar alerta ante este tipo
de actuaciones ilegales.

JP

El Pla preveu l’ordenació de 32 hectàrees en el litoral entre la via del
ferrocarril i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs fins al barri
de la Mora de Badalona.
Redacció
Sant Adrià.Els grups municipals
van donar el vistiplau, en
la sessió plenària celebrada ahir 27 de juliol, a
l’aprovació inicial del Pla
director urbanístic (PDU)
d’ordenació del litoral en
l’ àmbit de les Tres Xemeneies.
L’àmbit d’aquest PDU
proposa, per una banda,
delimitar i ordenar un
sector de nova ordenació
d’unes 32 hectàrees situades al litoral Metropolità de Barcelona, a la franja
que queda entre la via del
ferrocarril i el mar i des de
la desembocadura del riu
Besòs a Sant Adrià fins
al final de l’espai de les
Tres Xemeneies, al límit
amb el barri de la Mora
de Badalona. I d’altra
banda, transformar mitjançant directrius urbanístiques, un àmbit més gran
d’aproximadament 92
hectàrees on es troben
actualment magatzems i
àrees industrials.

L’àrea de les Tres Xemeneies, on fins fa poc
s’ubicaven indústries i
empreses de producció
energètica, ocupa una
posició estratègica i molt
ben comunicada dins de
la ciutat metropolitana
que li confereix un gran
potencial per a localitzar-hi activitats. Amb el
tancament de les antigues indústries, s’obre la
possibilitat de repensar i
transformar aquesta àrea
en el marc dels processos
de millora del front litoral
metropolità.
Entre els objectius del
PDU de les Tres Xemeneies cal destacar:
Garantir la dotació
d’equipaments i zones
verdes, tot dignificant les
existents, així com els carrers i espais públics.
Iniciar els tràmits amb
el Ministeri per tal de recuperar les platges.
Destinar el 40% de
pisos de nova construcció a habitatge protegit.
D’aquest habitatge protegit el 50% serà destinat

al lloguer.
Incloure les infraestructures necessàries per
assegurar la connectivitat
del sector, tant entre
el teixit urbà i la costa
com al llarg del litoral,
considerant el tramvia,
la dotació de voreres per
als vianants i la xarxa de
carrils bici.
Conservar les tres
xemeneies com a equipament emblemàtic per
a usos socioculturals.
Cal recordar que les
tres xemeneies i la sala
de turbines de l’antiga
central tèrmica van ser
declarades Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL)
per l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs el setembre de 2016.
Garantir la implicació de les institucions
públiques en el procés
d e t ra n s fo r m a c i ó d e
l’àmbit.
Fomentar la informació i la participació
ciutadana, així com la
transparència en la gestió
d’aquesta remodelació.
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Acordonen parcialment
les platges de Sant
Adrià més properes a
la desembocadura del
riu Besòs
Per promoure la biodiversitat de la zona i restringir l’accés al bany a la
desembocadura del riu.
MS

Convocat el III Premi
de Fotografia Isabel
Rojas
La participació està oberta fins el proper 30 d’octubre.
Redacció
Sant Adrià.L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, el Consell
Municipal d’Accessibilitat
i l’Agrupació Fotogràfica
Sant Joan Baptista convoquen el III Premi de
Fotografia Isabel Rojas.
La temàtica d’aquesta
edició és vida quotidiana
i diversitat funcional i els
treballs es poden presentar fins al 30 d’octubre
de 2020. Pot participar
tothom que ho desitgi.
Les imatges han d’estar
en format JPG, màxim
2400 píxels el costat
més llarg, a 300 ppp. Es
recomana que l’espai de
color sigui sRGB.

Les fotografies hauran
de presentar-se per correu electrònic a l’adreça
concursosafsantadria@
gmail.com. Les fotografies han d’anar etiquetades amb el títol. En el
mateix correu s’hi ha de
fer constar: nom i cognoms de l’autor, adreça
completa, e-mail i telèfon,
i si s’escau, entitat a la
qual pertany i número de
soci de la FCF. La inscripció és gratuïta.
S’estableixen tres primers, el primer de 400
euros, el segon de 300 i
el tercer de 200 euros. Els
guanyadors es faran públics el 12 de novembre.
Aquest Premi és un
homenatge a Isabel Rojas

Castroverde, adrianenca
que va viure i treballar
a Sant Adrià fins a la
seva mort a causa de
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Va impulsar la creació de l’Arxiu
Municipal que porta el
seu nom, va lluitar per
millorar l’accessibilitat
del municipi i per la igualtat d’oportunitats de les
persones amb diversitat
funcional i va treballar
incansablement per visibilitzar l’ELA, recaptar
fons per a la recerca de la
malaltia i per donar suport
a les persones afectades i
a les seves famílies. Gran
aficionada a la fotografia,
aquest concurs és un reconeixement a la Isabel.

Redacció
Sant Adrià.El passat 15 de juliol
van començar les obres
de l’acordonament de les
zones de platja adjacents
a la desembocadura del
riu Besòs a càrrec de
l’Ajuntament de Sant
Adrià juntament amb
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB).
L’actuació ha consistit en una estacada
amb pal i corda a la zona
de sorra i una senyalització amb boies al mar.
L’àrea quedarà degudament senyalitzada amb
cartells informatius que
es col·locaran els propers dies.
Aquesta intervenció
té un doble objectiu:
En primer lloc, promoure la biodiversitat
dels hàbitats, la flora i la
fauna de la zona. L’actual
trànsit de persones posa

en risc l’ecosistema i la
biodiversitat de l’entorn
del riu Besòs, on hi habiten ecosistemes diferents d’interès comunitari i que serveix de
refugi i zona de pas per
ocells en migració. Al
reduir l’ús públic de la
zona de sorra es permet l’estabilització de
les dunes dins la zona
acordonada, amb un clar
benefici per a la flora i
la fauna.
E n s e g o n l l o c,
l’acordonament permetrà restringir l’accés al
bany a la desembocadura del riu (on ja està
prohibit) i a les zones
de platges més properes
on es produeixen episodis temporals de pèrdua
de la qualitat de l’aigua
de bany. Durant l’època
sense pluja abundant, les
aigües de bany mantenen
els seus nivells de qualitat
bona i/o excel·lent. No

obstant, amb episodis de
pluges o xàfecs intensos,
el Besòs rep descàrregues
dels sistemes de sanejament unitaris (DSU) que
provenen de la barreja
d’aigua de pluja amb la
de les instal·lacions de
sanejament. Les DSU
arrosseguen contaminació fecal a les zones de
bany més pròximes al
riu, generant episodis de
contaminació de curta
durada (24-72 hores) que
alteren temporalment la
qualitat habitual de les
aigües de bany.
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L’Ajuntament de
Sant Adrià aprova
inicialment un
nou reglament de
participació ciutadana

La Taula de recuperació
aprova dues mesures
noves per reactivar el
teixit empresarial del
municipi

El document es va aprovar en la sessió plenària celebrada el dilluns
29 de juny i té com objectiu fomentar i millorar la participació dels
adrianencs i adrianenques en la presa de decisions de la ciutat.

Una línia d’ajuts als autònoms i petites empreses i la reducció d’un 25%
de la taxa de reocllida d’emcombraries de les activitats industrials que
es van paralitzar durant l’estat d’alarma.

Redacció
Sant Adrià.El reglament actual,
vigent des de 2003, requeria una adaptació als
nous temps i a la legislació per incorporar nous
aspectes que possibilitin
major flexibilitat i transparència a la participació.
Entre altres aspectes,
s’ha donat importància
al foment de l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
que facilitaran la complementarietat de les formes
clàssiques de la participació, la seva modernització
i l’aproximació a tots els
sectors de la població.
E l n o u re glament
manté els òrgans, meca-

nismes i eines generals de
participació que inclouen
les lleis, però també incorpora altres que agiliten la
participació en assumptes
concrets i que responen a
l’abordatge de situacions
conjunturals però sense
vocació de continuïtat.
A més a més, té com
objectiu promoure una
major coordinació entre
els òrgans municipals de
participació.
El document preveu
l’elaboració d’un registre
de persones interessades
en participar en tots els
processos futurs, dissenyant una base de dades
per sectors. Detalla les
fases que aquests processos participatius han de
seguir, posant èmfasi en

la difusió del retorn però
també reconeix el valor
de la participació dins de
les associacions locals i el
treball social que desenvolupen a la ciutat.
Cal destacar que es
podran fer modificacions
parcials del reglament
sense tenir que aprovarne un de nou cada cop.
Pel seu seguiment, control i desenvolupament
es preveu la creació d’un
comitè de garanties.
Un dels últims processos participatius que es
van fer va ser el que treballava i definia precisament
aquest nou reglament,
recollint les aportacions
i propostes de ciutadans,
entitats, tècnics i polítics
del municipi.

Redacció
Sant Adrià.La Taula de recuperació de l’Ajuntament de
Sant Adrià ha aprovat
dues mesures noves que
tenen com objectiu la
reactivació econòmica de
la ciutat.
En primer lloc, una línia d’ajuts per compensar
les pèrdues econòmiques
de persones treballadores
autònomes i de micro
i petites empreses. Les
subvencions seran com
a màxim de 4.000 euros
per beneficiari i empresa i
aniran destinades a donar
suport en les despeses
següents: les salarials i
de seguretat social de
l’empresa; les derivades
de la cura de les persones
dependents a càrrec de
l’autònom fetes a partir
de la declaració de l’estat
d’alarma; les generades
per la implantació de
mesures de seguretat i
protecció de la salut en
l’àmbit laboral, relacionades amb la COVID-19; les
dels subministraments de
serveis bàsics, comunicacions i assegurances; les

inversions en teletreball i
la formació professionalitzadora externa realitzada
entre el 14 de març i el 31
de desembre (sempre que
no s’hagi bonificat per altres vies). Les bases, amb
els requisits i detalls de la
convocatòria, es podran
consultar properament
al web municipal (www.
sant-adria.net).
La segona mesura fa
referència a la reducció
d’un 25 % de la taxa de
recollida d’escombraries
comercials i industrials
a totes aquelles activitats que es van paralitzar
durant l’estat d’alarma
i que per tant no van
gaudir d’aquest servei
durant aproximadament
un trimestre. El període
voluntari de pagament
començarà el 31 d’agost
fins al 30 d’octubre.
No s’aplicarà aquesta reducció als negocis
que van continuar amb
l’activitat durant l’estat
d’alarma com ara farmàcies, estancs, bancs i entitats financeres, indústries
i comerços d’alimentació
(excepte els establiments
d’alimentació de menys

de 100 m2, com els forns
amb degustació, que només van poder funcionar
parcialment durant l’estat
d’alarma).
La Taula de recuperació, òrgan de consens
integrat per les i els portaveus de tots el grups
municipals, l’alcalde ,
Joan Callau, i el regidor
d’Hisenda , Pedro Rivero, es va crear el passat
mes de juny arran de la
crisi econòmica i social
derivada de la COVID-19.
L’objectiu és sumar esforços per a la protecció de
les persones més desfavorides, el manteniment i
foment de l’ocupació i del
teixit econòmic.
Més informació:
Sobre la línia d’ajuts
econòmics per a persones
treballadores autònomes i
de micro i petites empreses. Promoció Econòmica.
Secció de suport empresarial. Tel. 93 4622874
Sobre la reducció
de la taxa de recollida
d’escombraries comercials i industrials. Servei
de Gestió Tributari.Tel. 93
3812004 ext. 4321/4322.
rentas@sant-adria.net

Macrooperació a la
Mina contra el crim
Redacció
Sant Adrià.A principis de juliol
es va dur a terme al barri
de la Mina, i també a
Barcelona i Badalona, una
macrooperació contra un

grup criminal especialitzat en crims violents.
Dels arrestats, set
van ingressar a pressó
i la resta van quedar en
llibertat amb càrrecs.
Segons van informar
fonts policials, els sospi-

tosos també eren responsables de dues baralles
amb armes de foc que
es van dur a terme fa
uns mesos als barris de
La Pau i La Mina, que no
van causar ferits greus
ni morts.

Actualitat

Juliol 2020 -

7

L’INCASÒL i la UPC acorden impulsar un
nou edifici al Campus Diagonal-Besòs
El nou equipament comptarà amb una inversió d’uns 20 milions d’euros i més de 10.000 m2 destinats a la recerca.
Redacció
Sant Adrià.El president de
l’Institut Català del Sòl,
INCASÒL, Damià Calvet,
i el rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya,
UPC, Francesc Torres, van
signar ahir, 23 de juliol,
un acord per impulsar un
nou edifici de recerca al
Campus Diagonal-Besòs.
Aquest nou equipament esdevindrà un pol
d’atracció per a centres
i grups de recerca que
se sumaran a la resta
d’unitats que la UPC ja té
en funcionament al Campus. La UPC transfereix
els terrenys de la parcel·la
D a l’INCASÒL en dret de

superfície, que serà qui
construirà i gestionarà el
nou edifici per col·laborar
amb la Universitat en la
implantació del nou Campus i en el foment de la
innovació tecnològica i la
recerca.
El futur sisè edifici del
Campus estarà situat entre
la rambla Central del Campus i el carrer d’Eduard
Maristany, tindrà una superfície total construïda
de 10.670 m2 i una inversió d’aproximadament 20
milions d’euros.
El projecte preveu
construir un edifici altament sostenible, com
també ho són la resta
d’edificis del Campus
Diagonal-Besòs, amb

una volumetria amb dues
alçades, planta baixa més
sis plantes d’alçada al
carrer d’Eduard Maristany
i planta baixa més tres
plantes d’alçada a la rambla Central, donant lloc a
un edifici esglaonat.
El proper mes de setembre està previst que es
realitzi un acte de presentació públic d’aquesta iniciativa, al propi Campus
Diagonal-Besòs, amb la
presència del conseller de
Territori i Sostenibilitat, el
rector de la UPC i la resta
d’institucions públiques
que impulsen el Campus.
En aquesta presentació es
visualitzarà la parcel·la on
es desenvoluparà l’edifici
i es donaran la resta de

El Grup Municipal
de Ciutadans rebutja
que la Generalitat
deixi Sant Adrià de
Besòs sense places
concertades de
residència

UPC

detalls del projecte.
L’edifici D és un projecte flexible, que acollirà
centres de recerca i la pròpia UPC, completant així

els àmbits actuals de les
disciplines de la docència
i la recerca que són, entre
d’altres, l’energia verda i
l’enginyeria biomèdica.

Aquesta nova estructura vol ser també un pol
d’atracció per a d’altres
centres i grups del món
de la recerca.

Sant Adrià Consulting
FISCAL CONTABLE LABORAL
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS
 EXTRANJERÍA

Cs considera inadmissible que el tancament de la residència Sant Adrià
per a gent gran deixi la ciutat sense cap plaça pública o concertada.
Redacció
Sant Adrià.El Grup Municipal de
Ciutadans a Sant Adrià
de Besòs considera del
tot inapropiada la manera
en que la Generalitat vol
actuar en front de les
irregularitats que es van
detectar a la residència
Sant Adrià.

Segons el portaveu
del Grup Municipal de
Cs, Pedro Sánchez, «es
tracta d’una decisió maximalista, que creiem s’ha
pres atenent a qüestions
ideològiques, sense pensar en les necessitats dels
usuaris».
Óscar Marjalizo, regidor de Cs, va participar
divendres a una reunió

amb familiars afectats i
representants de l’equip
de govern municipal i del
Departament de Benestar
i Família on va expressar
que «s’haurien d’analitzar
totes les opcions abans
de perdre les úniques 20
places concertades que
tenim a Sant Adrià, on
no n’hi ha cap residència
pública».

Tel. 93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50
Av. Catalunya, 77
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

www.santadriaconsulting.com
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Nou servei que mostra en temps real el
nivell d’ocupació de les platges
Aquest nou servei informatiu, incorporat a l’aplicació web Infoplatges, permetrà que els usuaris puguin anar a les platges amb baixa ocupació i,
així, evitar aglomeracions.
Redacció
Sant Adrià.L’AMB estrena un
nou servei d’informació
que mostra el nivell
d’ocupació de les platges
metropolitanes en temps
real amb l’objectiu que els
usuaris puguin saber si la
platja on volen anar està
saturada i escollir-ne una
altra que estigui menys
ocupada.
Aquest nou servei
informatiu respon a la
necessitat d’evitar aglomeracions a les platges
metropolitanes durant
aquest estiu i proporcionar la informació necessària als usuaris perquè

puguin escollir una altra
platja i, d’aquesta manera, fer que la gent es
reparteixi més al llarg de
tot el litoral metropolità. Cal recordar que el
distanciament social és
imprescindible per evitar
l’augment de contagis del
coronavirus en aquesta
etapa de la represa.
Aq u e s ta i n fo r m a ció s’ha incorporat a
l’aplicació web progressiva d’Infoplatges i es visualitza amb una iconografia formada per tres
figures, que estan senyalitzades de color vermell,
taronja o verd en funció
del nivell d’ocupació. El
disseny multiplataforma

de l’aplicació web està
pensat perquè s’adapti
a cada suport de manera que l’usuari ho pugui
consultar a través de
diferents dispositius:
ordinador, mòbil o tauleta. A més, aquest servei
informatiu també està
disponible a la web de
l’AMB.
Els vuit ajuntaments
metropolitans del litoral
–Gavà, Castelldefels, Viladecans, el Prat de Llobregat, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs
i Montgat– s’encarreguen
de proporcionar aquestes dades a l’AMB. La
informació s’actualitza
automàticament.

AMB
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TUSGSAL obté la certificació d’AENOR
enfront la COVID-19
AENOR ha auditat les condicions de seguretat i salut en què es desenvolupa l’activitat de transport tant per a empleats com per a usuaris i
proveïdors en les instal·lacions i en la flota de vehicles.
Redacció
Badalona.AENOR ha certificat a TUSGSAL (Transports Urbans i Serveis
Generals, SAL), les seves
instal·lacions i vehicles
pels seus protocols enfront la COVID-19, garantint així que el servei de
transport de viatgers que
ofereix la companyia és
de total confiança.
El certificat d’AENOR
és un aval extern sobre l’efectivitat de les
mesures que aplica la
companyia i, de forma
paral·lela, recolza que
aquestes iniciatives compleixen amb les directrius

marcades pel Ministeri
de Sanitat en matèria de
prevenció i higiene sobre
la COVID-19. El segell té
una validesa anual, tot i
que s’ha de sotmetre a
revisions de seguiment
cada tres mesos.
TUSGSAL ha posat en
marxa un complet pla de
mesures preventives de
seguretat i salut per a empleats i clients. Entre elles
destaquen la instal·lació
de mampares a l’espai
del conductor en tots els
vehicles, la desinfecció
diària de tota la flota i
instal·lacions, la delimitació dels espais comuns,
l’establiment de les mesures de seguretat sanitària

o l’exigència als proveïdors de l’acompliment de
les mesures de protecció
i seguretat.
L’avaluació que ha
realitzat AENOR valora
aspectes com la gestió de
riscos; la gestió de la salut
en el treball; la formació,
informació i comunicacions desenvolupades;
protocols establerts per a
diversos escenaris, les mesures organitzatives (torns,
traçabilitat de contactes,
control d’aforament, distàncies, pantalles separadores), de protecció
(ús d’EPIS), així com les
bones pràctiques de neteja, higiene i desinfecció,
entre d’altres.

Reobre la sala
d’estudis del Centre
Cultural El Carme
adoptant les mesures
de prevenció sanitàries
El seu horari és de dilluns a divendres, amb control d’aforament i amb
l’obligació de dur mascareta.
Redacció
BadalonaLa sala d’estudis del
Centre Cultural El Carme, situada al carrer de
Francesc Layret 78-82,
reobre les seves portes
reduint el seu aforament
i adoptant les mesures de
prevenció sanitàries de la
Covid-19.
Des de dimarts, 14 de
juliol, la sala ha reobert en
horari de dilluns a divendres de 10.30 a 14 i de
16 a 21 hores de dilluns

a divendres. La sala s’ha
preparat amb totes les
mesures de prevenció
de la Covid-19 com ara
posar a disposició dels
usuaris i usuàries gel hidroalcohòlic a l’entrada,
obligació de l’ús de la
mascareta durant tota
l’estada a l’espai, i el
manteniment de 2 metres de distància entre
usuaris
En aquesta nova situació l’aforament màxim
de la sala d’estudi s’ha
situat en les 20 persones.

A l’entrada de la sala,
una persona controlarà
l’accés a l’espai i informa
els usuaris de les mesures de prevenció que cal
complir. Les taules estan
numerades i els usuaris
i les usuàries rebran un
número a l’entrada que
indicarà la taula on han de
seure. A la sortida, entregaran el número al controlador i aquest netejarà
la taula i cadira, deixant
un marge de 15 minuts
per tal que hi pugui seure
una altra persona.

TUSGSAL
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Talls parcials al servei
de metro de la línia 4
durant el mes d’agost,
per obres
La L4 s’interromprà entre La Pau i Selva Mar del 27 de juliol al 30
d’agost per renovar trams de via i drenatges.
PIXABAY

Redacció
Sant Adrià.Aquest estiu Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) executarà dues actuacions per
millorar la infraestructura
i per tant les prestacions
del servei a les línies 1 i 4
de la xarxa del metro, en
què invertirà 7,6 milions
d’euros. Les obres s’han
concentrat en el mínim
de temps i s’han planificat
coincidint amb l’època de
l’any amb menys mobilitat
urbana, per reduir les molèsties als usuaris, que estan sent informats per tots
els canals disponibles des
de divendres passat.
Concretament, les
afectacions del servei
seran:
•Línia 4, entre La Pau
i Selva de Mar: la interrupció del servei serà del
27 de juliol al 30 d’agost
(tots dos inclosos), per
treballs de millora de la
via i el drenatge.
•Línia 1, entre Hospital
de Bellvitge i Santa Eulàlia:
el servei quedarà interromput entre aquestes estacions del 3 al 29 d’agost

(tots dos inclosos), per
obres de millora de la infraestructura de la via.
Des del dilluns 27
de juliol fins al diumenge 30 d’agost (tots dos
inclosos), estarà tancat
el tram La Pau - Selva de
Mar de la línia 4 de metro,
de 2,6 quilòmetres de
longitud. Per tant, quedaran sense servei les estacions de La Pau, Besòs,
Besòs Mar i El Maresme /
Fòrum. Selva de Mar serà
terminal provisional de la
línia. La resta de la línia
4, entre Selva de Mar i
Trinitat Nova, funcionarà
amb normalitat.
TMB durà a terme
durant aquests 35 dies
obres de millora de la infraestructura. Els treballs
comporten la renovació de
la via en diferents trams,
amb una longitud total
d’uns 1.200 metres, el
reforç del sistema drenatge en diversos trams (que
sumen uns 1.500 metres)
i l’aplicació de tractament
antifiltracions en un tram
de 700 metres de túnel.
El pressupost d’aquesta
actuació s’eleva a 3 milions d’euros.

Per reduir les molèsties als usuaris durant
l’afectació, s’habilitarà
u n s e r ve i e s p e c i a l
d’autobusos que cobrirà
el tram en obres entre
La Pau i Selva de Mar
amb parada a prop de les
estacions afectades (La
Pau, Besòs, Besòs Mar, El
Maresme / Fòrum i Selva
de Mar), que funcionarà
amb el mateix horari del
metro i una capacitat
equivalent.
Coincidint amb el tall
de servei en aquest tram
de la L4, TMB realitzarà
una actuació de retirada
de material amb contingut d’amiant a l’estació
de La Pau de la línia 4. Els
treballs, pressupostats en
139.000 euros, consistiran en l’extracció de les
planxes de fibrociment
del revestiment de les parets de les dues andanes
i d’una canonada. Així,
aprofitant el tall de servei
a la L4 que comporta el
tancament de l’estació
de La Pau, es realitzarà
la retirada controlada de
752 metres quadrats de
planxes amb contingut
d’amiant.

Crida per buscar
voluntariat per ajudar
a les colònies felines
de Sant Adrià de Besòs
Redacció
Sant AdriàT’agraden els gats?
Vols ser voluntari/a per
alimentar i cuidar els gats
de les colònies de Sant
Adrià?
Les persones interessades ho poden fer en
diferents modalitats:
- invertir el seu temps
per anar a les colònies a
cuidar i a alimentar als
membres de la colònia
- fer donacions de
menjar per gat
- oferir transport a les
persones voluntàries que
no en tenen per anar a

les colònies o per portar
als gats al veterinari de
referència
- fer de família
d’acollida d’algun gat que
esperi la seva adopció
definitiva
- altres tipus d’ajuda
a concretar
Tothom qui hi estigui
interessat o vulgui rebre
més informació, es pot
posar en contacte amb
les associacions donades
d’alta a Sant Adrià:
«Protectora grup ajuda als animals gossos i
gats de Sant Adrià»: gatossantadria@yahoo.es
«Bastet al rescat»:

bastetalrescat@gmail.
com
O bé, al correu de
la secció de Medi Ambient i Salut Pública de
l’ajuntament: masp@
sant-adria.net
Més informació sobre
colònies de gats: Animals
domèstics/colònies
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Correos aumentará
este verano su flota
de motos eléctricas en
Sant Adrià de Besòs
La Unidad de Reparto de Correos de Sant Adrià de Besòs contará este
verano con 3 nuevas motos electricas.
CORREOS

Redacció
Sant Adrià.Correos ha iniciado ya
la entrega a las unidades de
reparto de Cataluña de 141
nuevas motos eléctricas
(600 a nivel nacional) del
modelo Rieju Nuuk Cargo,
con motor Bosch de 8.5
kW, y con una autonomía
de más de 100 km gracias
a sus batería de Ion-litio
de 4,8 kWh. Las nuevas
motocicletas cuentan además con un dispositivo de
geoposicionamiento y un
baúl de capacidad de 180
litros, lo que permitirá ser
más eficiente en la entrega
de paquetería.
Hasta ahora Correos

ya disponía de 300 motocicletas eléctricas y con las
incorporación de estas 600
nuevas unidades la compañía se sitúa a Correos
como empresa pionera a
nivel nacional en el uso de
vehículos cero emisiones.
En los últimos años,
cada vez más ayuntamientos se están adhiriendo a
las políticas europeas en
materia medioambiental,
impulsando planes de calidad de aire y de reducción
de emisión de gases contaminantes y de huella de
carbono. Estas actuaciones
contemplan importantes
limitaciones al tráfico de
vehículos de combustión
(especialmente en el cen-

tro de las grandes ciudades), siendo la previsión
a corto plazo que dichos
ayuntamientos restrinjan
(e incluso prohíban) la circulación de vehículos de
combustión por el centro
de sus ciudades.
La adquisición de motocicletas eléctricas además de permitir alinearse
con las políticas medioambientales europeas, desde
un punto de vista operativo
garantizaría la prestación
del servicio en los núcleos
urbanos de todo el territorio nacional, otorgando a Correos una ventaja
competitiva frente a otras
empresas de reparto de
última milla.
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Gaudeix de l’estiu
a Badalona AMB
RESPONSABILITAT,
nova campanya de
l’Ajuntament per evitar
la propagació del
coronavirus

Redacció
Badalona.L’Ajuntament de Badalona posa en marxa la
campanya “Gaudeix de
l’estiu a Badalona AMB
RESPONSABILITAT”. Mitjançant missatges a través de diversos suports
publicitaris i per les diferents xarxes socials i pel
web municipal (www.badalona.cat), es recordarà

a la ciutadania les regles
bàsiques i les mesures
recomanades per protegir
la nostra salut i la de les
persones del nostre entorn evitant la propagació
de la Covid-19.
Les mesures bàsiques
de protecció contra el
coronavirus són les següents:
- L’ús de la mascareta
és obligatori a qualsevol
espai a l’aire lliure o tan-

cat d’ús públic o obert al
públic.
- Cal respectar la distància de seguretat d’1,5
metres.
- Cal rentar-se bé les
mans i de manera freqüent.
- En cas de tenir
símptomes de la Covid19, cal contactar amb
el Centre d’Assistència
Primària (CAP) i quedarse a casa.

Prohibit el bany
Redacció
Sant Adrià.L’Ajuntament ha suspès aquest any la programació infantil de la
font de la plaça de la Vila
que permetia el bany als

nens i nenes del municipi.
Durant els mesos d’estiu i
en determinades franges
horàries l’aigua sortia
amb menys pressió i els
més petits podien jugar i
refrescar-se.
Enguany i arran de

la Covid-19, la font funcionarà amb el programa
habitual i no es permetrà
cap activitat a l’aigua per
tal d’evitar aglomeracions
i situacions de risc que
puguin originar un rebrot
del virus.

MÉS DE 50 ANYS AL VOSTRE SERVEI
Cafeteria - Venda de Café - Pastisseria Artesanal

Avda. Catalunya nº 24 - Sant Adrià de
Besòs - Tel. 93 462 28 33
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El govern municipal
inicia el procés per
a construir una nova
comissaria de la
Guàrdia Urbana al
barri de Sant Roc

COMUNICACIÓ BDN

L’animació Malakout
del director iranià
Farnoosh Abedi
guanya el Premi Serra
Circular de Cryptshow
Festival
O.I. (Original Ideal) del canadenc N’cee van Heerden i la cinta francesa
Sous le mousse de Ollivier Briand, reben el segon i el tercer premi del
certamen.
Redacció

Redacció
Badalona.El govern municipal
de Badalona ha iniciat els
tràmits per a redactar el
projecte de construcció
d’una nova comissaria
de la Guàrdia Urbana
al barri de Sant Roc. El
nou edifici s’emplaçarà
on estava l’antiga caserna dels bombers, a
l’avinguda Marqués de
Montroig, i servirà per

donar cobertura a la zona
sud de la ciutat. L’alcalde
ha explicat que aquesta
nova comissaria tindrà
un espai reservat per als
Mossos d’Esquadra i els
altres cossos de seguretat presents a la ciutat i
ha apuntat que la voluntat
del govern municipal és
que pugui ser una realitat abans que acabi el
mandat.
Garcia Albiol també
ha anunciat que, abans

que finalitzi aquest any,
l’Ajuntament de Badalona
obrirà una nova convocatòria per cobrir 20 places
de nova creació d’agent
de la Guàrdia Urbana
de Badalona. Aquestes
noves places es sumen
als més de 30 agents que
sortiran en les pròximes
setmanes de l’escola de
policia i a les 19 places de
mobilitat interadmistrativa que estan actualment
en procés de selecció.

BadalonaU n a s to p m o t i o n
gòtica, fosca, que fa un
homenatge al cinema
de terror dels anys 50 i
60 i amb una tècnica i
fotografia molt cuidada
rep el Premi Serra Circular
del certamen. Dels 47
curtmetratges de la Secció Oficial, el jurat del festival ha triat la producció
iraní Malakout del director
Farnoosh Abedi com millor curtmetratge en la
XIV edició de Cryptshow
Festival, emportant-se així
un premi de 666 euros.
Abedi ha realitzat més
d’una vintena de curtmetratges d’animació, així
com series de televisió i
documentals i les seves
pel·lícules han estat presentades i projectades
en més d’un centenar
de festivals internacionals de cinema. Entre

els seus treballs destaca
The Servant (2016), una
aclamada animació que
ha guanyat diversos certamen arreu del món.
El Jurat Oficial del
Cryptshow ha estat format per quatre professionals internacionals molt
relacionats amb el cinema
de terror. Els directors de
cinema Alberto Corredor
(Baghead, 2017), Éric
Flardeau (Thanatomorphose, 2012) i Andrew
Leavold (The Search For
Weng Weng, 2013) i la
productora i guionista
Clarissa Jacobson (Lunch
Ladies, 2017) han estat els responsables de
triar els guanyadors de
l’edició Pandemònium
d’aquest any.
A banda de Malakout,
el jurat ha donat altres
premis. O.I. del canadenc
N’cee van Heerden ha
estat guardonat amb el
segon premi. D’aquesta

producció el jurat n’ha
destacat l’originalitat de
la proposta i la seva posada en escena.
El tercer premi ha
anat per la cinta francesa
Sous le mousse de Ollivier
Briand, un curtmetratge
que recorda, explica el
jurat, a produccions de
terror dels 90, com ara
els Critters, tant en la
història com en el disseny
de personatges.
Durant la presentació del palmarès, també
es presentaran els cinc
curtmetratges finalistes
als Premis TAC, guardó
que els diferents festivals de terror i fantàstic
atorguen als millors curts
de producció catalana.
El finalistes han estat
triats d’entre tots els
curts que van participar
al 2019 en les diferents
edicions dels festivals
que formen la federació
del TAC.

Actualitat

Acord per a la cessió
de 220 pisos ocupats
il·legalment que es
desocuparan i es
destinaran a lloguer
social per als veïns
que més ho necessiten
Redacció
BadalonaL’Ajuntament de Badalona ha tancat un principi
d’acord amb la Societat de
Gestió d’Actius procedents
de la Reestructuració Bancària, Sareb, per a la cessió
de 220 pisos ocupats
il·legalment, que es desocuparan i es destinaran a
lloguer social per als veïns
que més ho necessiten.
Aquest ha estat un dels
principals acords als que
han arribat l’alcalde de
Badalona, Xavier Garcia
Albiol, amb el president
de l’entitat, Jaime Echegoyen, en la reunió que han
mantingut aquesta tarda a
les oficines centrals de la
Sareb a Madrid. “Aquest
és un acord històric per a
la ciutat perquè, per primera vegada, posarem a
disposició de les famílies
que tenen greus problemes

econòmics 220 pisos en
règim de lloguer social”, ha
manifestat l’alcalde Xavier
Garcia Albiol.
A més d’aquests 220
pisos, hi ha 36 habitatges més que la Sareb
posarà a disposició de
l’Ajuntament que no estan ocupats i es podran
adjudicar de forma immediata, i que es gestionaran a través de l’Oficina
Local de l’Habitatge per
a que puguin entregarse el més ràpidament
possible a les famílies
que més ho necessiten.
“Agraeixo molt especialment la bona disposició
de la Sareb i el compromís del seu president per
seguir treballant perquè,
a més dels 256 pisos
que avui ja hem acordat,
n’arribin més destinats a
l’habitatge social durant
els propers mesos per als
veïns de la nostra ciutat”,

ha assegurat l’alcalde.
Per a l’alcalde, aquest
acord permetrà, a més,
donar una resposta contundent al problema de
l’ocupació il·legal conflictiva perquè l’Ajuntament
col·laborarà amb els
tràmits per desocupar
aquests 220 habitatges
i ajudarà a que els veïns
dels immobles que estan ocupats puguin viure
tranquils a casa seva.
Xavier Garcia Albiol ha
destacat que “iniciarem
les actuacions de manera
immediata per enviar un
missatge molt clar a les
màfies que es dediquen
a ocupar pisos de manera
il·legal i conflictiva: a Badalona no tenen lloc”.
L’acte oficial de la
signatura de l’acord entre
l’Ajuntament de Badalona
i la Sareb es farà durant la
primera quinzena del mes
de setembre a Badalona.

COMUNICACIÓ BDN
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Badalona impulsa una
campanya per afavorir
la recuperació del sector
turístic local i atreure
visitants de tot l’Estat
Redacció
Badalona.El sector turístic és
un dels més afectats per
la situació de crisi sanitària que es pateix des de
fa mesos a causa de la
pandèmia ocasionada per
la COVID-19. En aquest
context, i amb l’objectiu
de potenciar la projecció
de la ciutat i atraure més
visitants a Badalona per
impulsar la recuperació
del sector turístic local,
l’Ajuntament de Badalona
ha dissenyat la campanya de promoció “Vine i
gaudeix de Badalona” en
la versió en català i “Ven
y disfruta de Badalona”,
en la versió en castellà,
per promocionar i reivindicar la ciutat a través
d’imatges que mostrin
alguns dels seus principals
atractius turístics com són
la platja, el passeig Marítim, el port, la Rambla, el
Museu municipal, el monestir de Sant Jeroni de la
Murtra i la variada oferta
comercial i gastronòmica
de la qual disposa.
Davant la previsió
de què aquest estiu els
ciutadans optin per fer

turisme de proximitat, la
campanya impulsada per
l’Ajuntament de Badalona
té com a objectiu atraure
el turisme nacional, que
és el que té més fàcil
el desplaçament entre
províncies. Per això es
vol arribar concretament
a comunitats autònomes
que no tenen platja, com
Madrid i Aragó, i també a
altres zones de Catalunya
que no tenen litoral. En
aquesta mateixa línia,
s’ha dissenyat una marca
que durant aquest estiu
s’incorpora en els diferents suports publicitaris
que produeix l’Ajuntament
i que en català, castellà,
anglès i francès convida a
la ciutadania a gaudir de
Badalona.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha explicat que la
campanya sorgeix en un
context complicat però
ha remarcat que “de les
adversitats han de sorgir
oportunitats”. L’alcalde
ha insistit que aquesta
iniciativa no és un fet
puntual per aquest estiu,
sinó que forma part d’una
aposta estratègica a llarg
termini per potenciar el

litoral badaloní, tots els
atractius turístics de la
ciutat i la gran qualitat
de vida que es pot gaudir a Badalona. Garcia
Albiol ha remarcat que
“és necessari ressituar la
centralitat de la ciutat i
reivindicar i reforçar les
instal·lacions portuàries,
que acompanyades de la
construcció del canal, situaran Badalona com una
ciutat molt atractiva i que
compta amb el gran avantatge d’estar tocant a una
capital com Barcelona”.
La campanya està
adreçada especialment al
públic local i metropolità,
en un estiu en el qual
els desplaçaments per
estiuejar seran inferiors,
però també s’orienta al
turista nacional o estranger que viatja a Barcelona i a Badalona i
que trobarà en el recinte
portuari ofertes de lleure
i experiències ordenades
al voltant del web www.
experienciesportbadalona.cat, que esdevé una
mena d’aparador de les
diferents possibilitats. Al
portal s’hi arriba a través
d’una vintena de recursos
de promoció.
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Suspesa la Festa Major Presentat el llibre “La
història de Sant Adrià”
de Sant Adrià per la
crisi sanitària de la
Covid-19

COMUNICACIÓ SAB

El Govern municipal prioritza la salut i la seguretat de les persones.
Redacció
Sant Adrià.L’Equip de Govern
municipal ha aprovat en
la Junta de Govern suspendre la Festa Major
d’enguany. Donat que
l’esdeveniment estava
programat per al mes de
setembre (del 4 al 8), la
decisió s’havia ajornat
durant l’estat d’alarma
per tal de valorar si
l’evolució de la pandèmia
provocada per la COVID19 permetia mantenir la
celebració. Finalment,
el Govern municipal ha
decidit anul•lar els actes
de la Festa Major 2020,
tenint en compte el context actual d’incertesa
pel que fa a l’evolució
del virus, els rebrots que
estan sorgint en diferents
indrets del territori, els
advertiments sobre una
possible segona onada
de l’epidèmia a la tardor
i el perill de contagi que
impliquen els actes multitudinaris i festius.
Aq u e s t a d e c i s i ó
respon a una prioritat:

la protecció de la salut i seguretat de les
persones. L’organització
d’esdeveniments massius
no és convenient fins
que es trobi una vacuna o un tractament que
garanteixi la participació
segura dels ciutadans i
de les ciutadanes. Així
mateix, el Govern municipal sempre ha apostat per
una Festa Major oberta a
tothom i adreçada a persones de totes les edats
i de tots els col•lectius,
i no es considera adient
un model de festa més
restrictiu que limiti la
participació lliure de tota
la ciutadania.
La suspensió de la
Festa Major es fa extensiva a les activitats
següents:
•
L’ús d’equipaments públics (oberts i/o
tancats) per a la realització d’activitats fora de la
seva finalitat principal o
de les entitats socials que
hi facin activitats autoritzades.
•
L’ús de la via
pública per al desenvo-

lupament d’actes que
puguin afavorir aglomeracions de persones o situacions de contagi. Només
s’autoritzaran aquells en
els quals el promotor faci
un projecte de tancament
del recinte amb control
expressat de la capacitat
i de les mesures de seguretat vigents i en les quals
el promotor mateix sigui
responsable directe del
seu compliment, a banda
de complir els requisits
necessaris per ocupació
de via pública i llicència
d’activitats.
L’Ajuntament no descarta la realització d’algun
acte puntual durant el trimestre octubre-desembre
si la situació de pandèmia
ha remès i les condicions
de salut i seguretat ho
permeten.

L’autor Manuel Márquez posa amb els tres volums del llibre “La història de Sant Adrià”.

Redacció

JMP

Sant Adrià.L’últim treball
d’investigació fonamental per conèixer l’evolució
de Sant Adrià a principis
del segle XX ja té data i
lloc de presentació. Serà
als jardins del Museu
d’Història de la Immigració (MhiC) el pròxim
15 de juliol a les 19 h i
comptarà amb la presència el seu autor, Manel
Márquez Berrocal, el qual
culmina així amb 20 anys
d’investigació arreu dels
arxius del territori.
“La història de Sant
Adrià de Besòs: de 1900
a 1939” la formen 3
volums dedicats als trets
fonamentals que van
marcar aquests anys: la
construcció de la ciutat,
la formació de la classe
obrera i la lluita per la
llibertat emmarcada des

de la política, la societat
i la cultura.
“Es tracta d’una eina
bàsica de consulta per
comprendre el passat
i l’evolució del territori en aquest anys clau
de la història de Sant
Adrià”, afirma l’alcalde
Joan Callau, “marcada
a més per una indústria
puntera i un creixement
demogràfic determinant
que ha sabut mantenir la
seva identitat.
L’autor, Manel Márquez, amb arrels extremenyes i des de la infància a Catalunya, es
considera un enamorat
de Sant Adrià i més quan
es va enfonsar a la seva
història. Márquez se sent
orgullós d’aquesta aportació a la ciutadania. És,
en realitat, la seva tesi
doctoral (excel·lent cum
laude i premi extraordinari
de Doctorat de la UAB del

curs 2019) reconvertida
a publicació. “L’accés a
un arxiu com el de Sant
Adrià viu i ric ha sigut fonamental per comprendre
el trencaclosques del passat i reconstruir, amb tot
detall, la vida i els actes
d’aquella ciutadania que
és protagonista”.
Aquesta edició ha
comptat amb el suport
de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la DIBA i tracta d’impulsar la recerca
de la història social de la
ciutat. Molt aviat podrà
consultar-se a l’arxiu i les
biblioteques municipals.

Horòscop Astrològic

Serveis

Telèfons
d’interès
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

AQUARI (21 gener-19 febrer)
No tens problemes econòmics importants, però no oblidis
que necessites estalviar per evitar problemes imprevists
dins d’un temps.

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.

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.

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 Nacional93.381.50.11
-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 Nacional93.466.38.45
-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

Farmàcies de torn - AGOST 2020
Dissabte 1
Av. La Catalana, 125
Diumenge 2
Av Fernández Márquez, 73-75
Dilluns 3
Via Trajana, 20 local 3-6
Dimarts 4
Miquel Servet, 7-9
Dimecres 5
García Lorca, 1
Dijous 6
Mar, 18
Divendres 7
Pi i Gibert, 66
Dissabte 8
Gran Via CC, 26
Diumenge 9
Av. Catalunya, 92-94
Dilluns 10
Platja, 82
Dimarts 11

Andreu Vidal, 2
Dimecres 12
Av. La Catalana, 125
Dijous 13
Av Fernández Márquez, 73-75
Divendres 14
Via Trajana, 20 local 3-6
Dissabte 15
Miquel Servet, 7-9
Diumenge 16
García Lorca, 1
Dilluns 17
Mar, 18
Dimarts 18
Pi i Gibert, 66
Dimecres 19
Gran Via CC, 26
Dijous 20
Av. Catalunya, 92-94
Divendres 21
Platja, 82

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

Dissabte 22
Andreu Vidal, 2
Diumenge 23
Av. La Catalana, 125
Dilluns 24
Av Fernández Márquez, 73-75
Dimarts 25
Via Trajana, 20 local 3-6
Dimecres 26
Miquel Servet, 7-9
Dijous 27
García Lorca, 1
Divendres 28
Mar, 18
Dissabte 29
Pi i Gibert, 66
Diumenge 30
Gran Via CC, 26
Dilluns 31
Av. Catalunya, 92-94

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

