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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)

Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet

La Festa dels 
Passadors, 

Patrimoni Festiu 
de Catalunya

Nova 
temporada

Badalona.-El pro-
per 25 de setembre 
comença una nova 
temporada dels teatres 
municipals de Badalo-
na amb totes les me-
sures de seguretat per 
garantir la salut dels 
espectadors. Pàg.14.

Sant Adrià.- Fins el 
9 d’octubre es pot par-
ticipar a la consulta pú-
blica per l’elaboració del 
nou Reglament Orgànic 
Municipal del consistori 
adrianenc. Es poden 
enviar suggeriments per 
email. Pàg.7.

Consulta 
pública ROM

Sant Adrià.- 
Quatre mesos des-

prés de l’obtenció de les 
primeres imatges que van 
evidenciar la reproducció 
de la llúdriga (Lutra lutra) 
a la conca del Besòs, es 

confirma que el mateix 
grup familiar continua 
vinculat al territori.

En aquestes imat-
ges, obtingudes a partir 
de la tècnica no inva-
siva del fototrampeig, 

s’observen les dues cries, 
d’aproximadament 10 
mesos d’edat, que al 
llarg d’aquest període han 
igualat, i fins i tot supe-
rat, la mida de la mare. 
Pàg. 8. 

Població estable

Redacció

Sant Adrià.-
La Festa dels Passa-

dors de Sant Adrià de 
Besòs ha estat inscrita 
al Catàleg del Patrimoni 

Festiu de Catalunya. La 
primera edició de la festa 
es va celebrar el 1998, or-
ganitzada per l’associació 
Dones del Futur de Sant 
Adrià de Besòs, per retre 
homenatge als passadors 

del riu Besòs, una antiga 
activitat que va ser vigent 
fins a finals del segle 
XIX i que actualment es 
reivindica com un signe 
d’identitat de la ciutat.
Pàg. 12.

Programa 
Mentoring

Sant Adrià.-El Ser-
vei de Suport Empre-
sarial de l’Ajuntament 
de Sant Adrià ofereis 
el servei “SOS Men-
toring” per ajudar els 
autònoms i les microe-
mpreses de la ciutat. 
Pàg.4.

JOSEP CUBIAS
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Opinió

L’escombra d’or

més articles:

Ulls brillants, somriure lluminós, cabells negres. Es diu Jesus, té vint-i-
nou anys i treballa a Badalona. El carrer encara no està il·luminat quan 
Jesus agafa les seves eines - bosses negres, pala, sarri, escombra 
i carro- per començar la seva missió: netejar amb aigua el carrer, 
eliminar les pintades del grafit, recollir tota mena d’escombraries a 

la Plaça Pep Ventura (papers, cigarrets, gots de plàstic, mascaretes, ampolles de 
vidre, llaunes, caques de gossos...) i amuntegar les fulles caigudes.

A Badalona hi ha un equip humà, de homes i dones, que fan possible que la ciutat 
hi sigui neta de brutícia, bactèries i, virus contaminants. La seva tasca fa que la 
ciutat funcioni cada dia i pugui avançar-se als nous reptes que va definint el pro-
grés humà, entre ells: la cura del nostre planeta i la consciència mediambiental. 
L’esforç diari d’aquests treballadors juga un paper rellevant en el desenvolupament 
sostenible de la ciutat contribuint al benestar social, a l’equilibri ambiental i, a la 
millora del medi ambient urbà.

Seria bo que Badalona tingués com objectiu comú el repte de voler ser una de 
les ciutats més netes de la Unió Europea. Un propòsit que demanaria fer un 
treball col·lectiu que promogués una profunda implicació tant a nivell social com 
institucional. Caldria assolir el compromís de posar els mitjans indispensables per 
impulsar la consciencia mediambiental entre la població i, el subministrament de les 
eines que fossin necessàries per millorar els serveis de neteja i de manteniment. 
Seria eficaç evitar les conductes incíviques que embruten la imatge de la ciutat en 
detriment del treball que realitzen, cada dia, aquests treballadors i treballadores 
de la brigada municipal.

En les ciutats amb alts nivells de contaminació, és fa necessari implementar 
polítiques de neteja  per evitar la propagació d’afeccions, rellentir l’embelliment i 
preservar el patrimoni social. Actualment la pandèmia de la COVID-19 ha posat de 
manifest la importància vital de la neteja, la higiene i l’accés adequat a l’aigua neta, 
per tal de prevenir les malalties tant a nivell individual com a col·lectiu ciutadà.

L’escombra ha estat un utensili simbòlic vinculat amb el món infantil amb po-
ders màgics. En Jesus sap quin és el poder de la seva escombra d’or: fer que 
els carrers de Badalona llueixin nets i habitables. Ell creu que el seu treball és 
important, que la neteja de la ciutat influeix en les emocions i en els sentiments 
d’estimació i bellesa per part dels ciutadans, i que els entorns ben cuidats fan de 
la ciutat un lloc de convivència per a una vida plenament humana. Jesus sap que 
una Badalona neta, endreçada, sostenible i amable és possible si respectem les 
normes de convivència col·lectiva per part de tots els que vivim.

Mari Carmen Lozano Pareja

Fiesta Mayor alternativa

En anuncio del consistorio adrianense de la cancelación de la Fiesta Mayor de este año era más que esperado. En toda Catalunya 
se han cancelado la mayoría de celebraciones de este tipo al no poder garantizarse la seguridad de los asistentes en estos tiempos 
de pandemia. Pero no a todos ha gustado la decisión. Sí es cierto que todo el mundo consideraba que no era viable la realización 
de la fiesta tal y como estábamos acostumbrados, pero algunos partidos han considerado que el gobierno municipal podría haber 
buscado alguna alternativa para no dejar a la ciudadanía sin ningún acto festivo este 2020. Sant Adrià en Comú, por ejemplo, 
manifestó que compartían la decisión del equipo de gobierno de suspender la Fiesta Mayor, pero entendían que se podría haber 
hecho un esfuerzo para crear unas fiestas con un pregón online, vermuts o bingo desde el balcón, conciertos telemáticos, versiones 
virtuales de ferias artesanales, la decoración de los balcones, etc. Así como criticaban el modelo de Fiesta Mayor, que según su 

opinión “solo funciona a golpe de talonario y como un elemento de consumo y no de participación por parte de la ciudadanía”. También criticaban la 
falta de un comunicado oficial de cara a la ciudadanía y el tejido comercial, y el hecho de que aún no se haya anunciado a qué se destinará la partida 
presupuestaria destinada a la Fiesta Mayor. Para Sant Adrià en Comú lo mejor sería destinarlo a ayudar para libros y material escolar para las familias 
más necesitadas de la ciudad. “Que el hecho de habernos quedado sin fiestas no nos deje sin el orgullo de ser una ciudad que se preocupa por su 
gente”, concluía el comunicado de la formación. 

También criticaron la falta de una Fiesta Mayor alternativa las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya. En un comunicado afirmaban que 
el equipo de gobierno no había hecho ningún esfuerzo para repensar una alternativa a las fiestas. “Era más fácil suspender las fiestas que no hacer 
servir la imaginación para repensarlas y adaptarlas”. Jovent Republicà concluía su escrito con frases reivindicativas: “En tiempos de pandemia, hacen 
falta alternativas. La juventud apuesta por una cultura y unas calles vivas”. 

Pocos días de la Diada, estos dos partidos, ERC y Sant Adrià en Comú, se unían a MES para reclamar que no se suspendiera también los actos 
institucionales de la Diada. “Después de la suspensión de la Fiesta Mayor no se puede continuar por el camino de suspender toda la actividad pública 
del Ayuntamiento”. Finalmente, el consistorio mantenía “el mensaje de prudencia tal y como recomiendan las autoridades sanitarias” y mantenían la 
suspensión del acto institucional en la placeta Macià. Sin embargo, los CDR de Sant Adrià sí organizaron una ofrenda el día 11 de septiembre en el 
monumento del president de la Generalitat, a la que se sumaron entidades de la sociedad civil como el Casal Popular Les Besossades, que también 
organizaron una Fiesta Mayor alternativa. La vuelta al cole se prevé movidita.  
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140.000 millones y la política fue 
pornografía

Para “ampliar la base” hace 
falta más democracia directa en 
Catalunya (I)

Ha sido terminar de escribir esto que usted está comenzando a leer y 
hacer yo lo propio con un artículo de Jordi Barbeta en El Nacional.
cat de ayer mismo, pero escrito con orden y concierto, no como esto. 
Se titula “Inventario de las tormentas que se avecinan” y, además 
de recomendar su lectura, he decidido reproducir un párrafo que 

describe, con su habitual precisión, la confusión de la que no he podido librarme 
mientras escribía esta reflexión, algo que pensaba resolver con uno breve, pero 
que terminarán siendo varios.

Reconoce don Jordi que “para ser sincero, comentar la realidad política, social o 
económica ahora mismo es un ejercicio más propio de las ciencias ocultas, porque 
los científicos de verdad no están seguros de nada, los políticos no saben qué 
hacer y los periodistas estamos cerca de convertir el periodismo en una práctica 
esotérica, a base de competir con astrólogos y adivinos, generalmente al servicio 
del poder. Así, como el que avisa no es traidor, comprenderé perfectamente que 
llegado a este punto el lector no continúe leyendo. Si continúa, sepa que lo que 
viene ahora es sólo a título de inventario”.

Ya puestos, dejaré claro desde el principio que escribo lo que sigue con intención 
de criticar a los independentistas catalanes, pues no parece que estén siendo 
capaces de “ampliar la base” a la velocidad necesaria para poner en práctica el 
derecho a decidir.

Durante los periodos de cambio hacia más libertad, los grupos más dinámicos 
reclaman para toda la sociedad un protagonismo que no se conforma con las ur-
nas para elegir representantes cada equis años. Lo que la gente quiere es decidir 
también sobre el “qué” y el “cómo” del futuro, no solo sobre “quienes” lo vayan a 
dirigir. Cuando esos grupos y esa sociedad son esencialmente pacifistas suele 
ocurrir, entre otras cosas, que les asiste mucha razón y que eligen canalizar esa 
participación social convocando referéndums.

En 2006 se aprobó en el Parlamento de Catalunya el proyecto de nuevo Estatuto, 
cuyos trabajos habían comenzado años antes y que, tras superar todos los trámites 
legales, propició la celebración de un referéndum para medir el apoyo popular. 
Por citar dos detalles que hoy nos podrían sorprender, merece la pena recordar 
que ERC y PP pidieron votar en contra y CDC y el PSC a favor. Y también que, 
desde Madrid, Zapatero gobernaba España, mientras en Catalunya lo hacía el 
tripartito formado por PSC-ERC-ICV.

O sea, un lío que volvía a demostrar que las relaciones entre Catalunya y España 
había que tratarlas con mucha política y nada de represiones ni juicios.

Pero los obsesos de la unidad de España a cualquier precio, esta vez del modelo 
“café para todos/78”, decidieron tirar piedras contra su propio tejado y se negaron 
a apoyar una reforma que, después de casi treinta años, era necesaria, y más 
teniendo en cuenta que Jordi Pujol había cambiado de vida en 2003 y sus contu-
bernios estaban en franco retroceso, y no es casualidad que fuera por entonces 
cuando comenzaron los trabajos del nuevo Estatuto de Catalunya. Además, en 
ninguna ley ponía que, aunque España quisiera petrificar su Constitución, las 
diferentes CC.AA. estuvieran obligadas a lo mismo con sus Estatutos.

Tenía lógica, por tanto, que durante la primera década del siglo XXI los estatutos 
del siglo XX comenzaran a moverse. Ocurrió, además, porque las CC.AA. nunca 
estarán tan sometidas al inmovilismo de matriz franquista que envenena a todo 
el que consigue ocupar La Moncloa para gobernar España. Es evidente que, al 
Estado español, o se le descompone de una manera civilizada, o se terminará 
pudriendo con todos los que sigan dentro, y eso en caso de que, con un poco de 
suerte, no se intente de nuevo lo de mantenerlo a lo bestia, como ocurrió a partir 
del 18 de julio más conocido de la historia.

El caso es que el partido político que decidió impedir la reforma del Estatuto ca-
talán fue un PP rabioso desde su derrota más merecida, 
la derivada de la mentira más cruel de estos tiempos tan 
embusteros, con la que se burlaron de los casi 200 muertos 
del 11M de 2004. Procede recordar ahora que, por enton-
ces, los de Rajoy tanto orquestaban catalanofobias para 
conseguir votos al sur del Ebro como declaraban el boicot 
al Grupo PRISA, algo tan ridículo que hasta provocó el des-
marque de algunos de los suyos, como Ruíz Gallardón.

No hemos llegado hasta aquí para definir lo que es y no es la pornografía, pues 
“doctores tiene la Iglesia”, como piensan los prudentes. Propongo la solución de 
consenso que dice que es un teatro donde la imaginación la ponen los espec-
tadores y en el que sus protagonistas realizan unos actos que, marcados por el 
encanto de lo repetitivo, si muchas de las personas que hacen lo mismo, pero sin 
cobrar, supieran que están siendo observadas, fracasarían de inmediato. 

En la pornografía el teatro se da por supuesto entre ambas partes, actores y es-
pectadores, y que cada uno lo disfrute como quiera. En cambio, en política, por 
mucho que desde nuestro patio de butacas califiquemos de teatro lo que vemos, 
quienes gobiernan el escenario justifican sus comedias y tragedias como impres-
cindibles para nuestra supervivencia.

En condiciones normales, quienes siempre pagamos entrada solo podemos ser 
testigos de algunos, muy pocos, de los momentos más pornográficos de esta 
profesión. Me refiero a la política.

Pero en circunstancias dramáticas como las actuales, en las que el miedo a per-
der el control de todo ha llegado a desquiciar a los profesionales del sector, esos 
que elegimos en las urnas, sucesos extraordinarios como las lluvias de dinero 
nos muestran desnudos colectivos, aunque enmascarados, que son capaces de 
despertar hasta las miradas más dormidas. Siempre con nuestros impuestos, 
faltaría más, financian una especie de ego porno tan vacío de arte y contenido 
que, si tuvieran que competir, fracasarían en todas las pantallas.

Destacan, en este concierto de vergüenzas al aire, los dos más poderosos polí-
ticamente hablando, Felipe VI y Pedro Sánchez por este orden, pues el rey está 
blindado por el sistema que defiende el presidente y, como contra eso no hay 
quien pueda, ya se sabe quién quedará primero. 

Se trata de dos personajes sobre los que nos consta que, desde “hace un año”, 
están unidos para siempre, al convertirse en cómplices de ocultación a la justicia 
del delito, como mínimo fiscal, continuado y de gran tamaño, cometido por el 
padre del blindado.

Para administrar el negocio nacido de esa complicidad, y siendo dominante el 
rey, al presidente del gobierno no le queda más remedio que hacer lo que sea, 
algo que en tiempos de pandemias y distanciamientos está condenado a conver-
tirse en porno del más cutre, pero cualquier cosa vale para que Felipe VI intente 
esquivar las consecuencias de la corrupción absoluta que ha envenenado a su 
familia, la “Real”, y que cualquier día, gracias a los detalles que una tal Corinna 
va destilando, le condenará socialmente para siempre, por mucho que la ni la 
política “democrática” ni la independiente justicia españolas se atrevan jamás a 
tocarle un pelo. 

De momento, ya circula por ahí que Juan Carlos I le compraba cosas muy caras 
y le hacía entregas de dinero a Felipe VI, y no eran en concepto del “sueldo” 
semanal que todo padre que se precie, y pueda, hace a sus hijos pequeños para 
que aprendan a administrarse. 

¿A que, si nos la pagan por anticipado, todos renunciríamos a cualquier heren-
cia? 

Contesta y confiesa, Felipe VI, o también fuiste un despreciable embustero el 15 
de marzo. 

Mientras esperamos al rey, volveremos a la pornografía gubernamental.

A Pedro Sánchez, más contento con sus 140.000 millones para ganar las próximas 
elecciones (seré mal pensado) que Cary Grant cuando Mae West le dijo lo de 
la pistola y no estaban rodando una película, la primera porno escena que se le 
ocurrió fue abarrotar con sus 120 escaños su trozo de hemiciclo del miércoles 29 
para que los aplausos sonaran como cuando millones de personas no estaban 
obligadas a distanciarse, incumpliendo descaradamente el PSOE el acuerdo 
sobre los diputados que deben asistir a los plenos adoptado por la Mesa del 
Congreso.

Y dos días después, el viernes 31, la segunda y muy 
costosa porno escena, dirigida esta vez tan por el propio 
Sánchez en persona que hasta tuvo que cartearse con dos 
de los que se negaban a asistir. 

Domingo Sanz

article sencer:

Domingo Sanz

article sencer:
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Redacció

Sant Adrià.-
Agents de la Policia 

de la Generalitat- Mossos 
d’Esquadra de la comissaria 
de Santa Coloma de Gra-
menet van detenir el 7 de 
setembre tres joves, un de 
21 anys i els altres dos me-
nors d’edat, de nacionalitat 
romanesa el major d’edat 
i sense domicili conegut, 
com a presumptes autors 
d’un robatori amb violència 
i/o intimidació a una botiga 
de telefonia mòbil de Sant 
Adrià de Besòs.

Els fets es van pro-
duir el mateix dia de la 
detenció poc després de 
les 9.30 del matí quan 
una agent de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona fora 
de servei que es trobava 
a Sant Adrià de Besòs, va 
sentir uns crits que pro-

venien de l’interior d’una 
botiga de telefonia mòbil. 
En apropar-se va veure 
sortir corrents del local 
tres joves amb diversos 
telèfons a les mans.

L’agent va seguir-los 
mentre contactava amb 
els Mossos d’Esquadra 
telefònicament per donar 
la ubicació dels lladres i la 
seva descripció. En la fu-
gida, els joves van llençar 
alguns dels telèfons sos-
trets però l’agent els va 
poder recuperar.

Finalment, agents de 
paisà de la comissaria de 
mossos de Santa Coloma 
de Gramenet els va poder 
aturar i detenir a la seva 
demarcació.

Entre els telèfons que 
va recollir l’agent fora de 
servei i els que encara 
portaven els lladres, es 
van recuperar un total 

de 13 terminals de les 
15 sostretes, les quals 
estan valorades en més 
de 7000 Euros.

Paral·lelament es va 
contactar amb els propie-
taris de la botiga que van 
confirmar que acabaven 
de patir un robatori amb 
violència i/o intimidació.

Els dos menors detin-
guts es van posar a dispo-
sició de Fiscalia de Menors. 
El jove major d’edat va 
passar a disposició judicial 
l’endemà, davant el jutjat 
en funcions de guàrdia de 
Badalona que va decretar 
el seu ingrés a presó.

La investigació con-
tinua oberta, ja que els 
investigadors sospiten 
que els detinguts po-
drien estar implicats en 
d’altres delictes contra 
el patrimoni en aquesta 
demarcació.

Detinguts tres joves 
a Santa Coloma 
de Gramenet quan 
acabaven de robar 
en una botiga de 
telefonia a Sant Adrià

El programa “SOS 
Mentoring” per 
a autònoms i 
microempreses

Redacció

Sant Adrià.-
El  Servei  de Su-

port  Empresar ia l  de 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià ofereix el servei 
«SOS Mentoring», orga-
nitzat per la Diputació 
de Barcelona i amb la 
col·laboració de la Fun-
dació Autoocupació, que 
vol ajudar les persones 
autònomes i microempre-
ses de Sant Adrià a fer 
front a la crisi generada 
per la COVID-19, ja que 
aquest és un col·lectiu 
molt afectat per la crisi 
socioeconòmica derivada 
de la pandèmia.

El programa té com 
objectiu donar suport a 
les persones autònomes 
i microempreses, a través 
de la mentoria de per-
sones amb experiència 
en la direcció i gestió 
d’empreses, per tal de 
garantir la continuïtat 
del teixit empresarial i 

comercial del municipi i 
mantenir els llocs de tre-
ball mitjançant un model 
de col·laboració publico-
privada.

La iniciativa priorit-
zarà el suport en els àm-
bits de la salut i seguretat, 
la reducció de costos, la 
liquiditat, la digitalització 
i la reorientació empresa-
rial. Amb el mentor as-
signat, l’empresa usuària 
rebrà assessorament en 
el diagnòstic de la situa-
ció del seu negoci, en 
l’avaluació de les alter-
natives d’actuació, en 
la implementació i ela-
boració d’un pla d’acció 
i en l’acompanyament 
emocional.

Els beneficiaris poden 
ser persones autònomes i 
microempreses de qualse-
vol sector, amb el negoci 
en marxa, amb perspecti-
ves de futur, amb neces-
sitat d’acompanyament 
i disposades a deixar-se 
orientar. Les persones 

mentores seran em-
presàries i directives pro-
vinents de qualsevol sec-
tor, amb experiència en 
gestió, amb visió global 
de negoci, amb voluntat 
d’ajudar i amb disponibi-
litat de temps.

Un cop assignats els 
mentors a les empreses, 
el programa farà un se-
guiment de la mentoria 
amb reunions en línia 
setmanals o quinzenals, 
durant un període d’1 a 
3 mesos i d’acord amb 
les necessitats del bene-
ficiari i la disponibilitat del 
mentor.

Les persones inte-
ressades en aquest pro-
grama, tant autònoms 
i microempreses com 
persones amb experièn-
cia, han de posar-se en 
contacte amb el Servei 
de Suport Empresarial 
escrivint a l’ adreça de 
correu electrònic: empre-
saiemprenedoria@sant-
adria.net

Aquest nou servei ofereix ajuda als emprenedors per fer front a la crisi 
generada per la COVID-19

Redacció

Sant Adrià.-
E l  14 de setem-

bre s’obre la inscrip-
ció als cursos de català 
d’aquest trimestre, amb 
un ventall que abraça 
tots els els nivells entre 

cursos presencials i cur-
sos en línia. La formació 
s’oferirà amb totes les 
mesures de seguretat 
necessàries.

L’horari d’atenció al 
públic: SLC de Sant Adrià 
de Besòs: de dilluns a di-
vendres, de 9 a 13 h.

Inscipció 
als cursos 
de català
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Fins a un 14 % d’estalvi en la taxa de 
tractament de residus amb el carnet de la 
xarxa metropolitana de deixalleries

Redacció

Sant Adrià.-
L’Àrea Metropolita-

na de Barcelona (AMB) 
vol promoure l’ús de les 
deixalleries de la xarxa 
metropolitana i el seu 
carnet d’usuari, amb 
l’aplicació de fins a un 
14% de bonificació en 
la taxa metropolitana de 
tractament de residus 
(TMTR). El descompte 
s’aplica d’un any per a 
l’altre, de manera que les 
visites fetes a la deixalle-
ria durant un any reper-
cuteixen en l’import de la 
taxa de l’any següent.

Aquesta campanya 
té com objectiu reduir la 

generació de residus, tant 
a les llars com als establi-
ments comercials, millorar 
l’índex de la recollida se-
lectiva, abaixar els costos 
del tractament dels residus 
i augmentar i fidelitzar les 
persones usuàries de les 
deixalleries metropolitanes 
i els punts verds.

Per aconseguir el des-
compte, el primer pas és 
demanar el carnet de la 
xarxa metropolitana de 
deixalleries. Es pot fer on-
line o presencial, i només 
cal que tingueu o porteu 
un rebut de l’aigua on 
s’aplicarà la rebaixa a la 
TMTR, l’any següent.

Podeu omplir el FOR-
MULARI ONLINE i el re-

breu a casa en uns dies: 
També es pot de de-

manar de manera presen-
cial en la deixalleria fixa 
de l’av. Bon Pastor de 
Sant Adrià (no es podrà 
sol·licitar en la deixalleria 
mòbil).

Un cop tingueu la 
vostra targeta, cada cop 
que porteu els residus a 
la deixalleria fixa o mòbil 
de Sant Adrià de Besòs 
demaneu que us registrin 
la visita amb el carnet. 
Quantes més vegades 
ho feu, més bonificació 
obtindreu (fins a un 14%) 
en la TMTR. Podreu veure 
les vegades que heu anat 
a la deixalleria a la web 
de l’AMB.

AMB
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El servei 
d’assessorament 
i capacitacions 
personalitzades a les 
entitats a càrrec de la 
Fundació Pere Tarrés

Redacció

Sant Adrià.-
El Servei de Parti-

cipació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs posa a 
l’abast de totes les as-
sociacions del municipi 
el servei d’assistència i 
capacitacions personalit-
zades que s’adreça com 
una eina més de suport 
i de foment de la xarxa 
associativa.

Enguany, aquest ser-
vei s’ha encarregat a la 
Fundació Pere Tarrés que 
compta amb una àmplia 
experiència en la promo-
ció de l’educació en el 
temps lliure, el voluntariat, 
la millora de la intervenció 
social i l’enfortiment del 
teixit associatiu.

Pel que fa a aquest 
servei, es posa a la dispo-
sició de totes les entitats 
una atenció personalitza-
da, d’acompanyament i 
assessorament, adaptada 
les necessitats i dinàmi-
ques pròpies de la gestió 
associativa com pode ser 
qüestions relatives a:

- Aspectes vinculats 
amb la planificació i ava-
luació de les activitat 
anuals de les associa-
cions: com millorar i apli-
car canvis a l’organització 
de les accions de l’entitat, 
seguiment i avaluació 
dels resultats que resulti 
adequat i realista amb les 
necessitats i els recursos 
disponibles.

- Millora de la comu-
nicació de l’entitat: com 
comunicar les activitats, 
convidar a les persones 
a participar-hi... Aquest 
aspecte ajuda a clarificar 

i a ordenar què es fa per 
contribuir a la millora i el 
desenvolupament de les 
associacions des d’unes 
accions planificades.

- Les entitats neces-
siten de recursos per a 
poder garantir la realitza-
ció de les activitats i la 
seva sostenibilitat. El ser-
vei ofereix una diagnosi 
conjunta i la planificació 
d’una estratègia per a 
ser atractiu, saber com 
presentar l’associació i 
fer una captació de fons 
més efectiva.

- La relació amb les 
persones com el pilar 
fonamental de les enti-
tats. S’ofereix suport per 
cercar eines, formes i 
recursos per comunicar, 
animar a la participació, 
de manera que les perso-
nes es sentin acompanya-
des, útils i que tinguin una 
contribució efectiva al 
projecte (persones sòcies, 
usuàries, voluntàries...) 

Tanmateix es vol donar 
suport a les juntes di-
rectives, participació en 
assemblees, relleus...

- Capacitació i orien-
tació en la redacció de 
documents (programes, 
estatuts, justificacions 
de subvencions...) i en 
els tràmits davant les 
administracions.

- Mediació de con-
flictes.

- Espais de reflexió 
i formació sobre temes 
d’interès que es comuni-
caran oportunament.

Les associacions que 
vulgueu realitzar consul-
tes podeu fer-ho direc-
tament amb la Fundació 
Pere Tarrés, concertant 
una cita mitjançant el 
telèfon 639 885 275 o 
enviant un correu a su-
portsab@peretarres.org. 
La Marta Requeno serà la 
persona encarregada de 
atendre-us i explicar-vos 
el funcionament

Ingressen a presó dos 
homes enxampats a 
Badalona després de 
comprar prop d’1,5 kg 
de drogues de disseny

Redacció

Badalona.-
Agents de la Policia 

de la Generalitat- Mossos 
d’Esquadra de la Unitat de 
Seguretat Ciutadana de la 
comissaria de Badalona 
van detenir la matinada 
del 31 d’agost dos homes 
de 31 i 24 anys, de nacio-
nalitat espanyola i belga, 
respectivament, i amb 
domicili a Sort un d’ells 
i desconegut l’altre, per 
un delicte contra la salut 
pública en la seva vessant 
del tràfic.

Els fets es van produir 
poc després de les 00:30 

hores del 31 d’agost quan 
una patrulla va obser-
var un vehicle estacionat 
en doble filera davant 
una porteria al barri de 
Sant Roc de Badalona. 
A l’interior es trobava el 
conductor que en veure 
els agents es va mostrar 
molt nerviós, de seguida 
va aparèixer un segon 
individu.

Els agents van iden-
tificar els dos homes i 
els van escorcollar, un 
d’ells portava a sobre vuit 
embolcalls amb cocaïna, 
dos telèfons mòbils i 405 
euros en bitllets; l’altre 
portava dos telèfons més 

i 1.950 dòlars de Nova 
Zelanda. A l’interior del 
vehicle, al seient del copi-
lot, hi havia una motxilla 
on els agents van trobar 
prop d’1,5 kilograms de 
MDMA, popularment co-
neguda com a èxtasi.

Els agents van de-
tenir els dos homes per 
un delicte de tràfic de 
drogues.

Els dos detinguts, 
sense antecedents poli-
cials previs, van passar a 
disposició judicial el 2 de 
setembre davant el jutjat 
en funcions de guàrdia de 
Badalona que va decretar 
el seu ingrés a presó.

Els agents van trobar al vehicle que portaven una motxilla amb drogues 
de disseny (MDMA) i també amb cocaïna en roca.

Les associacions poden consultar o concertar una cita directament amb 
la Fundació Pere Tarrés per telèfon a mitjançant correu electrònic. MME
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Sant Adrià Consulting

Tel.  93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50

Av. Catalunya, 77  
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

FISCAL CONTABLE LABORAL 
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS

 EXTRANJERÍA

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

Consulta pública 
prèvia a l’elaboració 
del Reglament Orgànic 
Municipal

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs està ela-
borant un nou Regla-
ment Orgànic Municipal. 
Aquest document regula 
el funcionament dels òr-
gans interns municipals. 
L’actual reglament té més 
de trenta anys i necessita 
d’una actualització.

Prèvi a l’elaboració 
d’aquest reglament, es 
realitza una consulta pú-
blica per copsar l’opinió 
de tots els ciutadans i 
les entitats de Sant Adrià 
de Besòs. Es dona així 
compliment al que preveu 
l’article 133 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment adminis-
tratiu comú de les admi-
nistracions públiques.

Totes les persones 
que vulguin fer la seva 
aportació a la futu-
ra norma poden enviar 
els seus suggeriments 
a l’adreça pciutadana@
sant-adria.net fins el dia 
9 d’octubre.

En el següent enllaç 
es pot consultar el Regla-
ment Orgànic Municipal 
actual.

En el aquest altre es 
pot consultar els apartats 
que es pretenen incloure 
en en nou text.

Més informació:

Es poden enviar suggeriments fins el dia 9 d’octubre.

L’INCASÒL i la UPC acorden impulsar un 
nou edifici al Campus Diagonal-Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
E l  p re s i d en t  d e 

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 equipa-
ment 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 Cam-
pus. 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 Cam-
pus i en el foment de la 
innovació tecnològica i la 
recerca.

El futur sisè edifici del 
Campus estarà situat entre 
la rambla Central del Cam-
pus i el carrer d’Eduard 
Maristany, tindrà una su-
perfície total construïda 
de 10.670 m2 i una inver-
sió d’aproximadament 20 
milions d’euros.

El projecte preveu 
construir un edifici al-
tament 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 ram-
bla Central, donant lloc a 
un edifici esglaonat.

El proper mes de set-
embre està previst que es 
realitzi un acte de presen-
tació públic d’aquesta ini-
ciativa, 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 

detalls del projecte.
L’edifici D és un pro-

jecte flexible, que acollirà 
centres de recerca i la prò-
pia 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 estruc-
tura vol ser també un pol 
d’atracció per a d’altres 
centres i grups del món 
de la recerca.

El nou equipament comptarà amb una inversió d’uns 20 milions d’euros i més de 10.000 m2 destinats a la recerca.

UPC
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Es capten noves imatges del grup familiar 
de llúdrigues a la conca del Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
Quatre mesos des-

prés de l’obtenció de les 
primeres imatges que van 
evidenciar la reproducció 
de la llúdriga (Lutra lutra) 
a la conca del Besòs, es 
confirma que el mateix 
grup familiar continua 
vinculat al territori.

En aquestes imat-
ges, obtingudes a partir 
de la tècnica no inva-
siva del fototrampeig, 
s’observen les dues cries, 
d’aproximadament 10 
mesos d’edat, que al 
llarg d’aquest període han 
igualat, i fins i tot supe-
rat, la mida de la mare.

La supervivència de 

les dues cries, probable-
ment un mascle i una 
femella, així com la seva 
continuïtat al territori, són 
dos fets molt rellevants per 
la consolidació i el futur 
de la població d’aquesta 
espècie a la conca del 
Besòs, després de la seva 
extinció durant la segona 
meitat del segle XX.

La línia de seguiment 
de la llúdriga a les con-
ques del Besòs i de la 
Tordera, dut a terme per 
l’investigador Arnau Tolrà 
i amb l’assessorament del 
Dr. Jordi Ruiz-Olmo, es 
desenvolupa en el marc 
del projecte Observa-
tori RIVUS i és fruit de 
la col·laboració entre la 
Fundació RIVUS, el Con-

sorci Besòs Tordera, la 
Fundació Barcelona Zoo i 
l’Institut de Ciència i Tec-
nologia Ambientals de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (ICTA-UAB) i el 
patrocini de les empreses 
Grifols i Freudenberg.

L’estudi ha permès 
determinar així que la 
reproducció d’aquesta 
espècie es troba estre-
tament relacionada amb 
la presència d’una bona 
qualitat de l’hàbitat. En 
aquest sentit, és durant 
l’època de cria que el 
paper bioindicador de la 
llúdriga pren encara més 
rellevància, precisament 
a causa de l’exigència de 
selecció de les àrees més 
idònies. 

El vídeo, obtingut mitjançant fototrampeig, permet confirmar que el grup familiar de llúdrigues continua vinculat al territori.

FUNDACIÓ RIVUS
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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

L’Hospital de l’Esperit 
Sant potencia l’alta 
precoç postpart

Redacció

Santa Coloma.-
Amb l’objectiu de re-

duir l’estada hospitalària 
de les dones i els bebès 
després d’un part, la Fun-
dació Hospital de l’Esperit 
Sant (FHES) ha establert 
el Programa d’atenció do-
miciliària neonatal i puer-
peral, que permet a les 
dones marxar a casa a les 
24 hores del naixement 
sempre que no hi hagi 
cap complicació. Aquesta 
mesura, que es va iniciar 
durant la pandèmia de la 
COVID-19, aporta múl-
tiples beneficis tant a la 
mare com al nadó, que 
només passen una nit al 
centre i reben a casa la 
visita de la llevadora.

El ràpid retorn de la 
mare i el nadó al seu 
entorn habitual afavoreix 
el seu descans i recupe-

ració i reforça el vincle 
dels pares i mares amb 
el bebè. També facilita 
l’inici de les noves rutines 
i de la lactància materna, 
a més de reduir el risc 
de contraure infeccions 
intrahospitalàries.

L’alta precoç postpart 
a la FHES té lloc gràcies 
a la coordinació del seu 
Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia; el Servei de 
Pediatria de l’Hospital 
Germans Trias, amb qui la 
FHES manté una aliança 
per oferir cobertura inte-
gral en el Servei de Neo-
natologia; i les llevadores 
de l’ASSIR de Santa Co-
loma de Gramenet, que 
són les encarregades del 
seguiment de la mare i 
el nadó, primer a casa i 
després al CAP.

De dilluns a diumen-
ge, les l levadores de 
l’ASSIR realitzen la visita 

a domicili, en la qual es 
duu a terme el cribratge 
de metabolopaties endo-
crines al nadó (punxada 
al taló) i s’acompanya a la 
mare per fomentar el vin-
cle amb el recent nascut 
i potenciar l’alletament 
matern. Aquestes visites 
es fan 48 hores després 
del part. A més, 72 hores 
després, les llevadores 
fan una visita telefònica 
per assessorar la mare 
i, en funció de les seves 
necessitats i de les del 
nadó, es decideix si la 
propera visita es fa al do-
micili o a la consulta.

La participació en el 
programa d’altra precoç 
és voluntària i només s’hi 
poden acollir les dones 
amb part vaginal sen-
se complicacions i amb 
nadons sense troballes 
durant l’exploració pe-
diàtrica.

Les mares i els nadons sense risc poden marxar a casa a les 24 hores.

FHES

TERSA finalitza 
la parada de 
manteniment de la 
Planta de Valorització 
Energètica

TERSA

Redacció

Sant Adrià.-
TERSA, companyia 

pública de gestió de ser-
veis ambientals partici-
pada per l’Ajuntament 
de Barcelona i l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelo-
na, finalitza la parada de 
manteniment de la Planta 
de Valorització Energètica 
(PVE), situada a Sant 
Adrià de Besòs. 

L’actuació, l’objectiu 
de la qual és assegurar el 
bon funcionament de les 
instal·lacions i introduir no-
ves tecnologies que millorin 

la seva efectivitat i eficièn-
cia, es donarà per acabada 
de forma total a principis 
d’agost amb l’arrencada 
final de totes les línies de 
combustió que s’ha fet de 
forma progressiva. 

La parada tècnica i pro-
gramada de la PVE, que ha-
bitualment TERSA realitza 
de forma anual, ha permès 
executar treballs de caràcter 
preventiu i correctiu que 
només poden efectuar-se 
quan la planta no està en 
funcionament. Aquesta pa-
rada estava prevista inicial-
ment per al mes de març, 
però el calendari d’actuació 

s’ha vist condicionat per les 
mesures de contenció de la 
Covid-19.  

La parada de mante-
niment, que ha suposat 
una inversió aproximada 
de 3 milions d’euros, s’ha 
dut a terme sota totes les 
mesures de seguretat i 
prevenció establertes per 
les autoritats. 

D’aquesta forma, 
TERSA segueix amb el 
seu compromís de mi-
llora continua, revisant 
tots els seus processos 
i optimitzant-los amb la 
implantació de les últimes 
tecnologies. 

Redacció

Badalona.-
A partir d’aquesta se-

tmana Badalona recupera 
el servei de retirada de ve-
hicles abandonats a la via 
pública. L’Ajuntament ha 
ampliat l’espai destinat a 

la guàrdia i custòdia dels 
vehicles retirats, amb el 
lloguer d’un nou solar, i 
ha agilitzat la signatura 
dels decrets que permetrà 
procedir al seu desballes-
tament. Aquest servei el 
presta l’ens municipal 
Engestur.

A  més  de l s  420 
vehicles pendents de 
desballestament, ac-
tualment hi ha una cin-
quantena d’expedients 
en curs per a la retirada 
de vehicles de la via 
pública per abandona-
ment.

Retirada cotxes abandonats 
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Els centres d’Atenció 
Primària de BSA 
estrenen un nou canal 
televisiu informatiu 

Redacció

Badalona.-
Els Centres d’Atenció 

Primària de Badalona Ser-
veis Assistencials (BSA) 
ubicats a Badalona -CAP 
Morera Pomar, CAP Ape-
nins Montigalà, CAP Nova 
Lloreda, CAP Martí i Julià 
i CAP Progrés-Raval-, jun-
tament amb el CAP Mont-
gat i el Consultori Local de 
Tiana incorporen aquesta 
tecnologia per enfortir la 
informació i accessibili-
tat entre professionals i 
usuaris i desenvolupar un 
model d’atenció basat en 
la corresponsabilitat, es-
pecialment en el context 
epidemiològic actual.

El moment escollit 
per posar en marxa el 
sistema de televisió als 
CAPs no és aleatori, ja 
que la pandèmia de la 
COVID19 ha obligat els 
centres de salut a aten-
dre de manera diferent 
però amb la mateixa 

qualitat. Aquests can-
vis, juntament amb les 
exigències de cada mo-
ment epidemiològic, fan 
encara més necessaris 
canals d’informació fia-
ble, professional i pro-
pera. Aquest objectiu és 
compartit per la resta de 
canals d’informació de 
l’organització adreçats 
als usuaris, accessibles 
des de la pàgina web 
www.bsa.cat (Twitter, 
LinkedIN, Slideshare, 
Youtube, Flickr, blog de 
Pediatria i BSA APPedia-
tria, l’app del Servei de 
Pediatria).

Per aquest motiu, el 
contingut principal del 
nou canal informatiu són 
consells de prevenció i 
promoció de la salut per 
evitar, detectar i mini-
mitzar els efectes de la 
COVID19 (recordatoris 
de prevenció, dels circuits 
assistencials, així com 
d’altres recomanacions 
per evitar els efectes ne-

gatius de l’onada de calor 
també durant aquesta si-
tuació d’excepcionalitat). 
Per tant, un dels princi-
pals objectius és la pre-
venció i promoció de la 
salut, però també apropar 
la informació corporativa 
i del funcionament del 
propi centre a l’usuari 
perquè estigui el més 
informat possible. El con-
tingut s’anirà actualitzant 
segons variï la situació 
de la pandèmia, així com 
adequant els continguts 
a l’època de l’any corres-
ponent.

Des de l’organització, 
aprofitem per agrair el 
comportament de la ciu-
tadania responsable que 
segueix les mesures de se-
guretat imprescindibles per 
evitar rebrots i continuem 
apel·lant a la col·laboració 
de tothom per prevenir i 
garantir la salut individual 
i col·lectiva, especialment 
entre els col·lectius més 
vulnerables.

BSA

Detinguda una parella 
per un robatori violent 
a una dona gran a 
Santa Coloma de 
Gramenet

Redacció

Sant Adrià-
Agents de la Policia 

de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra de la comis-
saria de Santa Coloma 
de Gramenet van detenir 
el 28 d’agost un home i 
una dona, de 43 i 44 anys 
respectivament, de nacio-
nalitat peruana i veïns de 
Barcelona i Santa Colo-
ma de Gramenet, com a 
presumptes autors d’un 
robatori amb violència i/o 
intimidació.

Els fets van succeir el 

dia anterior, 27 d’agost al 
voltant de les 20 hores, 
quan ens van alertar que 
una dona d’edat avança-
da acabava de patir una 
estrebada d’una cadena 
d’or a l’interior del portal 
del seu edifici. La dona va 
relatar que havia baixat a 
comprar a un supermer-
cat del costat de casa 
seva i en tornar a casa, 
un home va accedir dins 
la porteria amb ella per 
tot seguit arrencar-li una 
cadena d’or amb un pen-
joll que duia penjat i fugir 
corrents. La dona va patir 

ferides de caràcter lleu. 
Els agents que es 

van desplaçar al lloc van 
esbrinar que els autors 
havien estat dos lladres, 
un home i una dona, els 
quals havien vigilat la víc-
tima dins el supermercat 
i l’havien seguit, tal com 
van poder observar a les 
càmeres de seguretat de 
l’establiment.

Una altra patrulla 
que realitzava tasques 
de seguretat ciutadana 
va localitzar els dos lla-
dres caminant pel carrer  
Mossèn Jacint Verdaguer. 
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L’Ajuntament garantirà un servei de neteja 
especial a tots els centres educatius 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, com a respon-
sable de la neteja de 
les escoles públiques 
de la ciutat, garantirà el 
servei especial de ne-
teja a tots els centres 
de la ciutat per tal de 
respectar els protocols 
sanitaris establerts en el 
marc de la crisi sanitària 
provocada per la COVID-
19. En aquest sentit, 
el 1r tinent d’alcaldia 
de l’Àmbit d’Hisenda i 
Serveis a les Persones, 
Juan Fernández, ha vol-
gut transmetre un mis-
satge de tranquil•litat a 

tota la comunitat escolar 
i ha explicat que “no no-
més es farà una neteja 
exhaustiva com s’ha anat 
realitzant fins ara sinó 
que tots els centres tin-
dran personal del servei 
de neteja durant tota la 
jornada que s’encarregarà 
de netejar i desinfectar 
de manera constant els 
espais i elements comuns 
com per exemple les ba-
ranes o els poms de les 
portes”. En aquest sentit, 
Fernández ha explicat 
que “des de l’Ajuntament 
apostem per reforçar la 
neteja més enllà del que 
estableixen els protocols 
per assegurar que les es-
coles són espais segurs i 

poder tenir el màxim con-
trol de la situació davant 
un possible brot”. 

Respecte a l’entrada 
als centres, els nous pro-
tocols sanitaris estableixen 
que s’ha de realitzar per 
diferents punts dels edi-
ficis i evitar així les grans 
aglomeracions. Per tal 
d’assegurar el bon funcio-
nament i compliment de 
les mesures sanitàries, a 
banda dels oficials d’ofici 
que s’encarreguen normal-
ment de fer l’obertura de 
les escoles, l’Ajuntament 
ha reforçat el control 
d’entrada i sortida dels 
centres amb la incorpora-
ció dels agents cívics que 
fins ara estaven a les plat-

ges i amb la col•laboració 
de la Guàrdia Urbana de 
la ciutat. 

L’Ajuntament ha ini-
ciat la contractació de 
nou personal per cobrir 

les baixes i que s’afegiran 
a les contractacions efec-
tuades per la Generalitat.

Agents cívics i la Guàrdia Urbana col·laboraran amb el personal dels centres perquè l’entrada a les escoles sigui ordenada i no hi hagi 
aglomeracions.

COMUNICACIÓ BDN
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L’Espai Betúlia 
presenta l’exposició 
Sergi Marcos, una 
immersió pictòrica 
inspirada en l’obra 
poètica de Joan 
Margarit

Redacció

Badalona.-
L’Espai Betúlia, al ca-

rrer d’Enric Borràs, 43-47, 
reprèn les activitats amb 
l’exposició Sergi Marcos, 
una immersió pictòrica 
inspirada en l’obra poètica 
de Joan Margarit. La inau-
guració de la mostra tindrà 
lloc el pròxim dimecres, 
9 de setembre, a les 19 
hores amb l’assistència 
de la regidora d’Educació, 
Cultura i Joventut, Aman-

da Feria. L’exposició es 
podrà visitar fins al 30 
d’octubre.

La mostra consta de 
27 pintures de Sergi Mar-
cos inspirades en l’obra 
poètica de Joan Margarit 
i acompanyades de diver-
sos papers operatoris de 
cadascuna de les obres 
que són també, per si 
mateixos, autèntiques 
obres d’art.

Què tenen en comú la 

poesia del poeta existen-
cial Joan Margarit i l’art 
del pintor místic Sergi 
Marcos?, es pregunta 
Vicent Altaió, poeta i 
assagista, a l’estudi in-
troductori del catàleg de 
l’exposició que es va fer 
per primera vegada al 
Museu Municipal Castell 
de l’Ajuntament de Rubí. 
Per Altaió, l’artista és el 
lector, l’antòleg i el trans-
substanciador. La poesia 
de Margarit llegida de fora 
a endins es va convertir 

en matèria interna líquida, 
el buit que ens consti-
tueix, el pensament; i des 
de l’immaterial es tras-
passà a matèria tangible 
amb les tècniques i mèto-
des propis del pintor[…] 
El mètode de treball de 
Sergi Marcos ha consistit 
d’entrada a traspassar, 
com si es tractés d’un 
jeroglífic visual, el sentit 
del poema (fet de reali-
tats precises) a estruc-

tures visuals […] l’artista 
substitueix l’ordre de 
l’abstracte i també del 
domèstic a una realitat 
pictòrica emocional, ple-
na de colors i vibracions, 
de relacions humanes i 
còsmiques.

Activitats comple-
mentàries

Visita comentada per 
Sergi Marcos

23 de setembre de 
2020 a les 19 hores

Recital

L’actor Pep Planes 
llegeix Joan Margarit

22 d’octubre de 2020 
a les 19 hores

Les activitats es faran 
amb aforament reduït i 
seguint les normatives 
que disposen les autori-
tats sanitàries. 

Per assistir cal trucar 
als telèfons 934646255 
o 934646254 o enviar un 
correu electrònic a espai-
betulia@badalona.cat 

Convocat el III Premi 
de Fotografia Isabel 
Rojas

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

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

La temàtica d’aquesta 
edició és vida quotidiana 
i diversitat funcional i els 
treballs es poden presen-
tar 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 co-
rreu electrònic a l’adreça 
concursosafsantadria@
gmail.com. Les fotogra-
fies han d’anar etique-
tades amb el títol. En el 
mateix correu s’hi ha de 
fer constar: nom i cog-
noms 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 inscrip-
ció és gratuïta.

S’estableixen tres pri-
mers, el primer de 400 
euros, el segon de 300 i 
el tercer de 200 euros. Els 
guanyadors es faran pú-
blics 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 Amio-
tròfica (ELA). Va impul-
sar la creació de l’Arxiu 
Municipal que porta el 
seu nom, va lluitar per 
millorar l’accessibilitat 
del municipi i per la igual-
tat d’oportunitats de les 
persones amb diversitat 
funcional i va treballar 
incansablement per vi-
sibilitzar l’ELA, recaptar 
fons per a la recerca de la 
malaltia i per donar suport 
a les persones afectades i 
a les seves famílies. Gran 
aficionada a la fotografia, 
aquest concurs és un re-
coneixement a la Isabel.

La participació està oberta fins el proper 30 d’octubre.





14-Setembre 2020

La Festa dels 
Passadors de Sant 
Adrià de Besòs 
inscrita al Catàleg del 
Patrimoni Festiu de 
Catalunya 

Redacció

Sant Adrià-
La Festa dels Passa-

dors de Sant Adrià de 
Besòs ha estat inscrita 
al Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya. La 
primera edició de la festa 
es va celebrar el 1998, or-
ganitzada per l’associació 
Dones del Futur de Sant 
Adrià de Besòs, per retre 
homenatge als passadors 
del riu Besòs, una antiga 
activitat que va ser vigent 
fins a finals del segle 
XIX i que actualment es 
reivindica com un signe 
d’identitat de la ciutat. 
En les primeres edicions, 
l’acte principal era felici-
tar a la geganteta Eulàlia 
el dia del seu sant.

L’alcalde de Sant 
Adrià, Joan Callau, ha ma-
nifestat la seva satisfacció 
per la noticia i ha agraït 
a la presidenta de Dones 
del Futur, Consol Aroca, 
i a tothom de l’entitat el 
seu esforç «per recuperar 
la figura dels passadors 
i impulsar la festa». Així 

mateix ha expressat el seu 
agraïment a l’Associació 
Amics de la UNESCO de 
Sant Adrià per fer-la seva 
i a «totes les entitats de 
cultura popular que hi 
participen cada any».

Antigament les fortes 
riuades s’emportaven els 
ponts del riu Besòs al 
seu pas per Sant Adrià. 
L’enginy del habitants 
del poble va fer aparèixer 
l’ofici dels Passadors. Els 
passadors eren homes 
forts que preparaven les 
passeres, una mena de 
ponts mòbils fets amb 
llargs taulons de fusta 
que permetien el pas per 
sobre de l’aigua, o els 
fangs i sorres. Quan les 
condicions no ho perme-
tien, utilitzaven la tracció 
humana, passant a les 
persones a collibè.

Actualment, la Festa 
dels Passadors dura tot el 
cap de setmana. Dissabte 
es fa el pregó i el conta-
contes. Diumenge al matí 
té lloc la cercavila, amb la 
participació dels diables, 
geganters i castellers de 

Sant Adrià de Besòs, i, 
també, sardanistes i al-
tres grups de cultura po-
pular de la ciutat i d’altres 
poblacions convidades. 
Totes les colles i enti-
tats es reuneixen a l’Arc 
Adrianenc per passar 
pel Pont dels Passadors. 
En arribar a la plaça del 
Mercat, les colles fan les 
seves actuacions. Final-
ment, a la Plaça de la Vila 
es fan tots els honors als 
Gegants Passadors, amb 
l’entrega dels rams de 
flors de les entitats i de 
l’ajuntament. Hi ha els 
parlaments i actuen les 
diverses colles. La trona-
da tanca la festa.

La festa és orga-
nitzada conjuntament 
per Dones del Futur i 
l’Associació Amics de la 
UNESCO de Sant Adrià 
amb la col•laboració de 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs i de les en-
titats de cultura popular 
de la ciutat. Es celebra el 
cap de setmana més pro-
per al 12 de febrer, festi-
vitat de Santa Eulàlia.

Cultura

El pròxim 25 de 
setembre arriba la 
nova temporada dels 
teatres municipals de 
Badalona carregada 
d’espectacles 

Redacció

Badalona.-
Els teatres municipals 

de Badalona -Zorrilla, Prin-
cipal / Margarida Xirgu i 
Blas Infante- ja tenen a 
punt la nova temporada 
setembre-desembre 2020. 
Després de l’aturada a 
causa del confinament per 
la Covid-19, el pròxim 25 
de setembre els equipa-
ments escènics reprendran 
la programació oficial. 

El tret de sortida el 
donaran dues propostes 
que es recuperen de la 
temporada anterior, ajor-
nades per culpa de la 
pandèmia: Eva contra Eva 
de Pau Miró i Un dia Qual-
sevol d’Oriol Tarrasón. 
No seran, però, els únics 
espectacles reprogramats 
de la temporada passada; 
també vindran el multi-
premiat show còmic The 
Opera de locos, els fami-
liars Gnoma, Black Music 
pels més menuts i Polzet, 
i l’espectacle de dansa 
Mujeres de la companyia 
badalonina Querencia. 

L’equip de Badalona 

Cultura aposta aquesta 
temporada per una progra-
mació amb un fort accent 
de proximitat kilòmetre 
0. Companyies i artistes 
de Badalona pujaran als 
escenaris del Zorrilla, del 
Principal/Margarida Xirgu 
i del Blas Infante per a 
oferir-nos una variada 
mescla de concerts, es-
pectacles de flamenc, 
representacions teatrals i 
monòlegs. Així, tindrem a 
Jorge Javier Vàzquez amb 
Desmontando a Séneca al 
Zorrilla; a la joveníssima 
estrella del flamenc, El 
Yiyo, amb la seva troupe, 
oferint-nos la seva perso-
nal visió del gènere al Blas 
Infante; a la ja menciona-
da companyia Querencia 
i el seu homenatge a la 
dona amb l’espectacle 
Mujeres; i al sempre sor-
prenent Xavi Lozano amb 
la seva companyia Bufa & 
Sons, fent sortir música de 
tota mena d’andròmines. 
També tornaran al Teatre 
Principal/Margarida Xirgu 
la Cia Industrial Teatrera 
amb la seva última pro-
posta, Herència, que s’ha 

estat cuinant les darreres 
setmanes al teatre. Com 
cada any, la Banda Si-
mfònica de Badalona ens 
oferirà al novembre el seu 
tradicional Concert de 
Santa Cecília. I per últim, 
tancarà la temporada, 
al Zorrilla, una represen-
tació molt especial dels 
Pastorets a càrrec de la 
Dramàtica del Círcol, per 
a celebrar com es mereix 
el seu centenari.

A més de la progra-
mació de proximitat, els 
teatres Zorrilla i Principal/
Margarida Xirgu oferiran 
sis dels espectacles im-
prescindibles de la tem-
porada: la versió lliure de 
l’obra d’Anton Txékhov, 
La Gavina, d’Àlex Rigola; 
la multidisciplinar Suite 
Toc nº6 de les germanes 
Peya; la nova proposta de 
Jordi Casanovas, Alguns 
dies d’ahir; la comèdia 
familiar de Ramon Ma-
daula, Els Brugarol; la 
tragicomèdia generacional 
de Mar Monegal, Ramon; i 
l’impactant monòleg Cele-
braré mi muerte d’Alberto 
San Juan.

JOSEP CUBIAS
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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
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Dimarts 1
Av. La Catalana, 125

Dimecres 2
Av Fernández Márquez, 73-75

Dijous 3
Via Trajana, 20 local 3-6

Divendres 4
Miquel Servet, 7-9

Dissabte 5
García Lorca, 1
Diumenge 6

Mar, 18
Dilluns 7

Pi i Gibert, 66
Dimarts 8

Gran Via CC, 26
 Dimecres 9

Av. Catalunya, 92-94
Dijous 10
Platja, 82

Divendres 11
Andreu Vidal, 2
Dissabte 12 

Av. La Catalana, 125
Diumenge 13

Av Fernández Márquez, 73-75
Dilluns 14

Via Trajana, 20 local 3-6
Dimarts 15

Miquel Servet, 7-9
Dimecres 16

García Lorca, 1
Dijous 17
Mar, 18

Divendres 18
Pi i Gibert, 66
 Dissabte 19

Gran Via CC, 26
Diumenge 20

Av. Catalunya, 92-94

Dilluns 21
Platja, 82

 Dimarts 22
Andreu Vidal, 2
Dimecres 23

Av. La Catalana, 125
Dijous 24

Av Fernández Márquez, 73-75
Divendres 25 

Via Trajana, 20 local 3-6
Dissabte 26

Miquel Servet, 7-9
Diumenge 27
García Lorca, 1

Dilluns 28 
Mar, 18

Dimarts 29
Pi i Gibert, 66
Dimecres 30

Gran Via CC, 26

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. 




