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La Rambleta,
l’estiu de 2022

Taxes congelades
Redacció
MS

Sant Adrià.El passat 26 d’octubre
es van aprovar en el Ple
municipal les taxes i els
impostos municipals que
s’aplicaran el proper any
2021 amb el vot favorable dels grups PSC,
SAEC MSA-ECG i MES
i i la abstenció de C’s i
ERC. La majoria de taxes
i impostos s’han congelat, i a més es preveuen
més mesures impositives per donar suport als

col·lectius afectats per la
crisi econòmica produïda
per la Covid-19.
Pel que fa a l’IBI, es
redueix el tipus de gravamen per tal de que els
ciutadans i ciutadanes no
tinguin un increment important dels seus rebuts.
Enguany el tipus aprovat
és del 0’564 % (0’589%
any 2020).
Per vuitè any consecutiu es congelen les
taxes de contingut més
social, alguns exemples
són les que s’apliquen al

programa d’activitats físiques per a la gent gran,
l’ ajuda domiciliària, els
àpats a domicili, la neteja
personal, l’arranjament
de les llars, la teleassistència, etc. A banda de
mantenir aquesta congelació, a partir del 2021
la gratuïtat de la taxa pel
servei de teleassistència,
que fins ara s’aplicava
als majors de 85 anys,
s’ampliarà a totes les
persones usuàries majors
de 80 anys.Pàg. 4.

COMUNICACIÓ SAB

Sant Adrià.La remodelació de
la Rambleta ja té dates.
Primer s’haurà de fer la

descontaminació, que
tindran un cost de 2 miliions d’euros i que es
faran de maig a octubre
de 2021. Un cop acabada

la descontaminació del
subsòl, les obres es reiniciaran i es preveu que
estiguin acabades l’estiu
de 2022. Pàg. 7.

Treball conjunt
BDN-SAB

Port digital de
cables

Campament
Reial

Sant Adrià.-Badalona i Sant Adrià treballaran plegades per
impulsar un hub internacional per al desenvolupament sostenible
en el futur espai de les
tres xemeneis. Pàg.4.

Sant Adrià.- El litoral adrianenc serà la seu
del Barcelona Cable Landing Station, la primera
estació d’aterratge de
cables submarins de fibra òptica submarins, ja
en construcció. Pàg.5.

Sant Adrià.-Per
c om pl i r l e s m e sures sanitàries, s’han
cancel·lat Adrilàndia i
la Cavalcada de Reis,
però els més petits podran gaudir d’un campament reial.Pàg.14.
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Editorial

Fechas que importan

arece que estos días no se habla de nada más que no sean los últimos datos de la pandemia en nuestro país y en los vecinos. Las
muy negativas cifras de la segunda ola, con más de 500 fallecidos al día las peores jornadas es evidente que no podamos pensar
en otra cosa. Aunque a algunos les da por seguir quejándose por las restricciones de movilidad, el toque de queda, el número de
personas con las que nos podremos reunir en Navidad e incluso, los más recalcitrantes, con el uso obligatorio de la mascarilla. Por
eso, todo lo demás parece que no es importante, o fechas significativas, como el 25 de noviembre, parecen que pasan desapercibidas. Pero no debería ser así, pues el Día Internacional contra la Violencia de Género es más que necesario, pues hasta que no
se acaba con esta lacra no podremos estar seguras ninguna de nosotras. Todas sabemos qué significa en la actualidad, pero ¿por
qué el 25 de noviembre? La fecha se estableció en Latinoamérica en 1981 por el asesinato de las hermanas dominicanas Minerva,
Patria y María Teresa Mirabal, que el 25 de noviembre perdieron la vida por orden del dictador Rafael Leónidas Trujilo, del que eran opositoras. En
1999 fue la ONU la que se sumó a esta fecha reivindicativa, estableciendo el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. A las hermanas Mirabal las mató a golpes un escuadrón enviado por el dictador y las metieron en un jeep que tiraron por un
barranco para simular un accidente. Pero el engaño no cuajó, y el asesinato de las tres hermanas, las mariposas, como se las llamó, provocó en parte
la caída de Trujillo. Su activismo político acabó con una dictadura. Ahora, 60 años después, su recuerdo pretende acabar con unas prácticas, trata,
violencia sexual, mutilación genital, acoso, que sufre el 70% de las mujeres de todo el mundo. Desde nuestra posición, parece increíble esta cifra. En
nuestro mundo privilegiado no se dan alguna de estas prácticas o, al menos, están más perseguidas. Pero el infierno que viven muchas mujeres en el
mundo nos debe servir de acicate para no dejar que el 25 de noviembre pasa desapercibido. Y más cuando se hacen públicas noticias que aseguran
que en este 2020, el entorno de más de la mitad de las víctimas de violencia de género en Catalunya conocía los abusos y no avisó. La otra mitad
ni tan siquiera habían detectado nada extraño. Siempre es complicado intervenir en casos como estos. A veces por prudencia, por no meternos en
la vida de los demás, por no parecer demasiado feministas, dejamos pasar señales que vistas con perspectiva son claramente motivo de alarma. La
clarividencia llega tarde en demasiadas ocasiones, acabando con una víctima más que arrastra a otras víctimas inocentes, hijos, hijas, pares, madres,
hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos preguntándose “¿cómo no supe verlo?” o ¿por qué no intervení a tiempo?”.
Por eso no hay que dejar pasar fechas como esta que nos hagan reflexionar. Está claro que hay que trabajar todos los días del año para acabar con
este problema que nos compete a todos, pero está bien que cada 25 de noviembre pensemos en todas las mujeres que sufren en el mundo, que pierden la dignidad y la vida por el simple hecho de ser mujer. Que salgamos de nuestra burbuja de protección y nos pongamos en la piel de las mujeres
a las que no les dejan vivir en paz, a las que no les dejan vivir simplemente por el hecho de ser del mal llamado “sexo débil”. Las fechas importan. Es
cierto que existen demasiados “Día Internacional de...”, pero algunos, como este 25N, son relevantes, importan y mucho.
Volviendo a la pandemia, las fechas navideñas también importan, y mucho. Pero si no tenemos cabeza, tal vez sean las últimas Navidades que pasemos con nuestros padres, con nuestros tíos, o con nuestros hijos. Si somos responsables, tendremos muchas más fiestas para poder compartir con
toda la familia, no solo 6 o 10 personas. Solo falta un esfuerzo más.

Opinió
Eterno retorno

A

hora que nos pasa de todo, estaría bien recordar que hay
personas con futuros que siguen bajo tierra, en un mercado
de frustraciones, cerca del abismo. Cautivos, como en salas
de espera de hospitales para gente triste, se envuelven en el
veneno de su propio fracaso; tiritantes nocturnos, preparan
sus noches más oscuras para sacudirse el tiempo. No son
presos especiales, son prisioneros olvidados, enjaulados en
su invisibilidad, mínimos, insignificantes, enjutos en un dolor
que, al cabo, se vuelve gusto.
Y a pesar de todo, viven contentos en sus miserias. Son los “naturales”, no les
gusta eso de la “vulnerabilidad” –suena a hueco-, se distancian de los civilizados, los “artificiales”, dicen. Desde su enorme pobreza, se mofan de los que se
obsesionan por parecerse más a los de arriba. En sus danzas descompasadas,
entre atribulados tropezones de su embarcación deshecha, caen, saltan, resbalan,
reptan, se restriegan con codos, uñas y rodillas y abren las bocas para ayudarse a
respirar cuando falta el resuello. Más tarde, lloros tras la nostalgia bebida: sueños
de colores jamás vistos, viajes que nunca hicieron, paraísos que se perdieron.
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Sabor amargo que se sube a la boca al despegarse del día siguiente, donde hubo
fiesta el día anterior.
Román, sentado en un banco, mira el horizonte, concreto (como Esperando a
Godot), sumando recuerdos. Esa es la foto distraída: enamorados de su propio
destino, como diría el viejo Whitman; camino hacia el azar.
La tristeza es como la ceniza de la alegría, es el cansancio del tren monótono de la
vida.
Dicen que no volveremos a la vieja normalidad. Vida dura la nuestra. El pretendido
lujo de la clase trabajadora vuelve a su certificado de caducidad cosa, como siempre,
atribuible a las obscenas torceduras morales de los grandes
més articles:
especuladores. Seguimos entrando por la puerta de servicio, el
olor nos delata. Trabajamos en fábricas de esclavos, muchos sin
trabajo ya, atormentados por las preocupaciones y violencias.
Una broma infinita, un retorno eterno.

Francesc Reina Peral. Pedagogo
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Opinió
Presupuestos 2021, un lío entre
españolistas

C

uando ya casi nos habíamos olvidado de la crisis económica
que comenzó en USA en 2007 y contagió a todo el mundo,
llegó la pandemia. España cerrará 2020 con una deuda
superior al PIB y, por tanto, con el Presupuesto sometido a
vigilancia.

No es ninguna novedad. En 2011 también fueron los acreedores quienes forzaron la única reforma relevante de una
Constitución con más de 32 años de antigüedad. Un récord
Guinness al inmovilismo político y legislativo.
En legislación económica de la máxima categoría no recuerdo otra votación en
la que, gobernando el PSOE, se sumara el PP tal como lo hizo en 2011 para
modificar el muy citado artículo 135. Por eso, pocos meses después fue Rajoy
quien consiguió la última mayoría absoluta de esta larga monarquía con urnas
que sucedió a la no menos larga dictadura franquista.
Y, también por eso, Pedro Sánchez sabe que cualquier acuerdo con el PP se
traducirá en una derrota del PSOE que puede ser muy difícil de revertir.
Por tanto, no siendo España rentable como unidad de negocio, el debate presupuestario, el de los números, tiene poco que decir y las incoherencias y contradicciones van a ser el pan de cada día, y solo con mortadela. Para muestras, el
lío con el IVA de las mascarillas o, unas semanas antes, el fracaso del timo de la
estampita que el Gobierno intentó con los Ayuntamientos y que terminó perdiendo
por goleada, con avería en la Federación de Municipios incluida. Hasta el punto
de que este año el “Vigo PSOE” de Abel Caballero lo tiene muy difícil para desbancar el liderazgo conseguido por el “Madrid PP” de Martínez Almeyda con su
politización barata, aunque a precio de oro, de la iluminación navideña.
Se suma a lo anterior el hecho de que para PSOE, PP y resto de partidos de
ámbito estatal lo de la unidad de España está por encima de la economía y de
ciertos derechos que no les caben en la cabeza, como el que reclama “decidir”.
A lo que estamos asistiendo es a un debate que no va tanto de dinero, quizás
habrá algo de eso durante las enmiendas, sino de vetos cruzados, aunque nadie
pueda imaginar que los PGE vayan a romper la “unidad”.
Coincidentes izquierda y derecha en lo esencial, pues siempre recordaremos el
“aplauso” de Sánchez al discurso del rey el 3 de octubre de 2017, los vetos cruzados no son sino el teatro que representa los conflictos entre las dos estrategias que
defienden lo mismo.
La estrategia de PP, Ciudadanos y Vox se sigue resumiendo en la ley del más fuerte,
de la que no se apean por mucho que la historia haya demostrado que fue durante los
siete años del gobierno de Rajoy, de 2011 a 2018, cuando el independentismo multiplicó
su fuerza y algunos de los momentos cumbre de su historia. Pero, ¿qué le importa a
la derecha españolista que el 50+1, o incluso el 100% de un pueblo desarmado quiera
romper amarras, si contra él tiene tanques, aviones y barcos de guerra?
En cambio, los planes del Gobierno de Coalición Progresista están orientados a consolidar la división entre los independentistas catalanes. Analizaremos, pues, lo que
hace el gobierno, que seguirá siendo lo más importante mientras la derecha se siga
conteniendo antes de regresar al empleo de la violencia para evitar que la democracia
llegue más lejos de lo que puede aceptar.
Sánchez e Iglesias trabajan contra el reloj, pues el 14 de febrero, menos de 90 días
quedan, se celebrarán en Catalunya unas elecciones anticipadas que fueron reclamadas pública y reiteradamente por todo el españolismo, desde Vox hasta Podemos, y
con especial insistencia a partir de una inhabilitación de Torra ejecutada en septiembre como resultado de una sentencia, otra, fuera de cualquier lógica entre “delito” y
condena. Y el TC nunca considerará prioritario atender el recurso que tiene en su
“bandeja de entrada” para que, al menos, el condenado pueda acudir a la justicia
europea, que existe.
A partir de un vice, pero presi, Aragonés de ERC que calcula todos sus movimientos
al milímetro, y con la excusa del Covid, sin fundamento pues
se han hecho cientos de reuniones telemáticas, Sánchez está
article sencer:
desmontando por la vía de los hechos una Mesa de Diálogo
que solo sirvió para que consiguiera las llaves de La Moncloa,
y tampoco a ERC le viene mal librarse en este momento de la
incómoda compañía de JxCat en cualquier contacto político
con Sánchez. No obstante, para guardar las formas, es probable que Sánchez convoque unilateralmente una sesión de
la Mesa-teatro antes del Día de los Enamorados.
Domingo Sanz
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¿Es monárquico el PSOE de
Sánchez? No, lo siguiente

L

o siguiente» es que siendo presidente del gobierno presuma de
que todos somos iguales ante la ley y, en cambio, ayer mismo, 27
de octubre, no se sumara a una reforma solicitada por los partidos
que le colocaron en La Moncloa, consistente en modificar tres
artículos del Código Penal para no seguir molestando a la justicia
europea cuando alguien denuncie a otro por haber dicho lo que
piensa del rey con palabras que figuran en el Diccionario de la
RAE. Y también lo es el cinismo de los votos del PSOE, necesarios
para que ganara el trio de Colón, con la excusa de que ahora lo importante es el
virus, mientras en Italia nos dan la gran lección de celebrar un referéndum para
reducir escaños y, por tanto, gasto prescindible.
Hablando de gasto prescindible, “lo siguiente” es leer hoy en Vanitatis que la Casa
Real nos costará un 6,9% más, es decir, 544.000 € más, gracias a esos PGE “históricos” del Gobierno de Coalición PSOE-UP, de los que tanto se está hablando. Y
eso en el año de la pandemia, que es el mismo en que Juan Carlos I se largó de
España y Felipe VI, en lugar de devolver a Hacienda los 194.232 € que cobraba
su padre, se los ha quedado para “contingencias” de la “Familia”.
Y hablando del rey huido, «lo siguiente» es que Sánchez no solo esté implicado
en la fuga hacia los inalcanzables emiratos de alguien que ha aprovechado su
inviolabilidad para violar la decencia de sus súbditos, sino que, además, tenga
una cara tan dura como para decir que ese rey ha dicho que está a disposición
de una justicia que, lo sabe perfectamente, solo le llamará si es para salvarlo de
otras justicias europeas.
«Lo siguiente» del presidente es que, para demostrar que podía más que un Carlos
Lesmes de mandato caducado hacía dos años, impidiera que Felipe VI viajara a
Barcelona el 25 de septiembre pero, en cambio, no se atreviera a enmendar a ese
mismo rey cuando le dejó a la altura del betún con su llamada al citado Lesmes
y, para certificar la cobardía de un presidente democrático ante la chulería de un
rey “heredero de”, terminara arrugado como un gusano, lo disfrazara como lo
disfrazara, y se lo llevara a la misma Barcelona dos semanas después, aunque
no tuviera en la nuca la pistola de ningún golpista que le estuviera obligando,
«militar por supuesto».
“Lo siguiente” es que se convierta en vox populi lo de la máquina de contar billetes
de dinero en La Zarzuela y no haya un solo fiscal que se atreva a investigar porque
parece que la inviolabilidad del rey consiste también en ocultar los rincones donde
comete sus delitos. ¿No nombraba el presidente al fiscal general del Estado, tal
como dijo en aquella entrevista preelectoral? Solo era para traer a España a los
independentistas protegidos por Europa.
Y, para no aburrir, “lo siguiente” es la cantidad de veces que todos los escaños
del PSOE se han sumado a los de la derecha, siempre añorante, para impedir
que los representantes elegidos por el pueblo puedan investigar en el Congreso
a una de las personas más sospechosas de España, su propio rey, tanto que
hasta su hijo y sucesor en el trono tuvo que aparentar distanciarse aprovechando
el día más traumático de una pandemia, como si no hubiera vivido en la misma
casa sino en otra galaxia.
¿“Lo siguiente” o “lo anterior”?
En pocos casos como el de la monarquía española usas el “no, lo siguiente” tan triunfador, pero estás pensando en “no, lo anterior”, aunque si retrocedes más allá de lo
políticamente correcto será la dictadura sin disfraz, supondrá que Europa nos dé la
espalda y que incluso acoja con los brazos abiertos los trozos de nuestra geografía
que, con toda la razón del mundo, salgan huyendo.
En este caso se trata de “lo anterior” cercano, ese paraíso bipartito de corruptelas generalizadas como las de Gurtel o Filesa, con una monarquía a la que no le rebosaba tanto
la basura y después jugar al “yo indulto a algunos de los tuyos y tu indultas a algunos de
los míos” que tanto juego político del sucio permitía y tantos sueñan con reconstruir.
“Lo anterior” también es sentirse protegido a cambio de
dejar hacer a policías patrioteras que practican la legalidad
mediante represiones consumadas, o el “primero dispara y
después pregunta” de toda la vida que ya el juez, si tienes
suerte, te absolverá cuando haya pasado el tiempo necesario
para causar el daño previsto, como a Tamara y a Trapero. Y
también esas cloacas que tan útiles resultan para arreglar
«asuntos internos» que, cuando salen a la luz, pueden debilitar
el entramado. O para lo que se tercie.

article sencer:

Domingo Sanz
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L’Ajuntament de Sant Els ajuntaments de
Adrià congela les taxes Badalona i Sant Adrià
per a l’any 2021
de Besòs treballaran
conjuntament per
impulsar un hub
internacional per al
desenvolupament
sostenible en l’espai
de les Tres Xemeneies
COMUNICACIO SAB

Redacció
Sant Adrià.El passat 26 d’octubre
es van aprovar en el Ple
municipal les taxes i els
impostos municipals que
s’aplicaran el proper any
2021 amb el vot favorable
dels grups PSC, SAEC
MSA-ECG i MES i i la abstenció de C’s i ERC.
Una any més l’equip
de govern aposta per
no traslladar més pressió fiscal als ciutadans
i congelar la major part
d’impostos i taxes municipals. També es preveuen
més mesures impositives per donar suport als
col·lectius afectats per la
crisi econòmica produïda
per la Covid-19.
Pel que fa a l’IBI,
l’equip de govern continua la línia dels últims
anys, des de que va entrar
en vigor la revisió cadastral l’any 2013, i redueix
el tipus de gravamen de
l’IBI per tal de que els
ciutadans i ciutadanes no
tinguin un increment important dels seus rebuts.
Enguany el tipus aprovat
és del 0’564 % (0’589%
any 2020). D’aquesta
manera s’intenta compensar l’increment del valor real dels immobles que
s’ha d’aplicar per llei.
A Sant Adrià es va
fer la revisió cadastral
l’any 2012 (d’ aplicació el 2013). Per evitar
l’augment de l’import de

l’IBI que això implicava
per a molts ciutadans i
ciutadanes, l’equip de
govern va decidir utilitzar
les dues eines que tenia a l’abast: l’aplicació
progressiva de la revisió
cadastral i la rebaixa del
tipus. Pel que fa a la
revisió cadastral, s’ha
desenvolupat en 9 anys
i el 2021 serà l’últim
any d’aplicació amb un
increment del 10% del
valor cadastral derivat
de la revisió. Aquest increment es compensarà
amb la reducció del tipus
impositiu.
Per vuitè any consecutiu es congelen les
taxes de contingut més
social, alguns exemples
són les que s’apliquen al
programa d’activitats físiques per a la gent gran,
l’ ajuda domiciliària, els
àpats a domicili, la neteja
personal, l’arranjament
de les llars, la teleassistència, etc. A banda de
mantenir aquesta congelació, a partir del 2021
la gratuïtat de la taxa pel
servei de teleassistència,
que fins ara s’aplicava
als majors de 85 anys,
s’ampliarà a totes les
persones usuàries majors
de 80 anys.
L’Ajuntament continuarà implementant
mesures per pal·liar les
conseqüències econòmiques de la pandèmia
de la Covid-19, com ja
ha fet aquest any 2020.

Destaquen les bonificacions en la taxa del
mercat d’encants i la de
vetlladors de bars i restaurants.
La taxa del mercat
d’encants per al primer
semestre de 2021 serà
el 50% de la que estava vigent durant el primer semestre de 2020.
Aquesta taxa s’ha reduït
al 100% durant el segon semestre de 2020
per compensar el temps
d’inactivitat del confinament i les restriccions
actuals d’aforament.
Pel que fa a la taxa
de vetlladors de bars i
restaurants que ja s’ha
rebaixat un 25 % des de
l’1 de setembre al 31 de
desembre de 2020, el
regidor d’Hisenda, Pere
Rivero, va manifestar durant el ple la voluntat de
presentar una proposta a
la Taula de Recuperació
per ampliar-la al 2021.
També s’ha aprovat un
canvi en la liquidació de
la taxa, a partir del 2021
serà trimestral i el dipòsit
per la llicència de via pública que fins ara era un
20% de la taxa passarà a
ser un import fix de 100
euros.

Redacció
Sant Adrià.Els ajuntaments de
Badalona i Sant Adrià de
Besòs s’han compromès a
treballar plegats per impulsar un hub internacional
per al desenvolupament
sostenible en el futur espai de 32 hectàrees conegut com a les Tres Xemeneies, situat al front litoral
entre ambdós municipis.
Aquest compromís es referendarà durant el primer
trimestre de l’any 2021
mitjançant un acord que
identificarà a través de
quina figura jurídica es
desenvolupa aquest projecte que ha de servir per
millorar les dues ciutats i
projectar la comarca del
Barcelonès Nord.

Aquest acord ha estat
explicat pels alcaldes Xavier Garcia Albiol i Joan
Callau després d’una reunió que han mantingut
en la qual també han
participat el regidor de
l’Ajuntament de Badalona
i delegat del Consorci del
Besòs, Miguel Jurado;
el president del consell
consultiu del Pacte Nacional per a la Societat
del Coneixement (PNSC),
Màrius Rubiralta i Ferran Falcó, membre de
l’associació Restarting
Badalona. En aquesta
trobada s’ha valorat de
quina manera es pot desenvolupar aquest hub i les
principals línies de treball
que s’han d’implantar durant els pròxims mesos.
Després de la reunió,

Xavier Garcia Albiol s’ha
mostrat molt satisfet per
“un acord que demostra que ambdues ciutats tenim un projecte
i les idees molt clares
de què és el que volem per aquest entorn”.
L’alcalde de Badalona ha
destacat que “l’àrea de
les Tres Xemeneies és
l’espai més singular i amb
més valor qualitatiu des
d’un punt de vista social
i urbanístic que hi ha
actualment a Catalunya
i és per això que la nostra obligació és treballar
conjuntament per aconseguir dotar a les nostres
ciutats d’infraestructures
i reclams que ens facin
créixer i permetin millorar
les condicions de vida
dels nostres veïns”.

COMUNICACIO BDN
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Sant Adrià serà la porta d’entrada del
primer port digital de cables submarins
Serà un open port i entrarà en funcionament el primer trimestre de 2022 amb la voluntat d’esdevenir un port digital de referència a la Mediterrània.
Redacció
Sant Adrià.No podem entendre
Internet sense la gran
xarxa de cables submarins de fibra òptica que
connecten els continents
com si fossin autopistes de la informació per
transportar les dades.
Segons les últimes dades
disponibles de Submarine Cable Map, hi ha en
funcionament uns 400
cables submarins a tot el
món, cosa que representa
un volum de més d’1,2
milions de km de cable.
El cable submarí de
fibra òptica segueix sent
insubstituïble, és més eficient que les connexions
via satèl·lit, ja que es
calcula que un cable té
la capacitat transmissora d’entre 2 i 3 mil
satèl·lits. Per tot això,
resulta estratègic per a
Catalunya comptar amb
un port propi d’àmbit internacional per a la fibra
òptica de cable submarí,
una realitat que fa possible l’estació d’aterratge
Barcelona Cable Landing
Station (Barcelona CLS),
ja en fase de construcció
a Sant Adrià de Besòs.

Una infraestructura
estratègica per a
l’economia digital
catalana

Representants de
l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, el Departament de Polítiques
Digitals i Administració
Pública de la Generalitat
i la companyia de telecomunicacions AFR-IX
Telecom han presentat
Barcelona Cable Landing
Station, la primera estació
d’aterratge que es construeix en territori català
amb una dimensió de connectivitat internacional.
Aquesta infraestructura es
preveu que entri en funcionament el primer trimestre
de 2022 amb la voluntat
de ser un port digital de referència a la Mediterrània,

i és en aquest sentit que
es presenta com a open
digital port, per permetre
l’arribada de cables sense
restriccions. D’aquesta
manera, una única estació
d’aterratge serà el punt
d’arribada de múltiples
cables, optimitzant recursos i evitant la proliferació
d’edificacions. És una proposta innovadora, ja que
normalment cada empresa propietària d’un cable
ha de construir la pròpia
estació d’aterratge per a
la connexió del cable.
Actualment, a la Mediterrània, Marsella aglutina l’arribada del major
número de cables de fibra
òptica submarina i es fa
evident una saturació i
la necessitat d’altres estacions d’aterratge com
Barcelona CLS.
El Govern de Catalunya, impulsor de la
captació de la inversió,
ha tramitat tots els permisos marítimo-terrestres i complementa la
inversió amb 800.000
euros per tal d’amplificar
l’impacte d’aquesta estació d’aterratge.
Es calcula que el nou
port digital podria generar
un increment del PIB a
Catalunya d’entre el 2 i el
4% en els propers quatre
anys (2020-2024), i seguir accelerant la creació
d’ocupació del sector
TIC fins a superar els
200.000 llocs de treball
al 2024.
En paraules del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, “de
la mateixa manera que
els ports i els aeroports
han estat una eina cabdal
d’industrialització del país
i de desenvolupament
econòmic, avui, per a
la digitalització del país
necessitem infraestructures del segle XXI com
ho és aquest port digital.
En la nova era digital, les
matèries primeres són els
bytes i circulen per cables
submarins”.
En aquest sentit,
cal dir que l’estació

d’aterratge farà de Catalunya la porta d’entrada
i enllaç dels cables submarins de fibra òptica
d’alta capacitat de l’Àsia,
l’Àfrica i la Mediterrània
que volen connectar-se
amb els EUA per la via
més ràpida.

COMUNICACIÓ SAB

Barcelona CLS,
el port de connexió
d’una tecnologia
eficient i segura

Per entendre què és
una estació d’aterratge
de cable submarí, podríem fer el símil amb un
aeroport on els avions que
aterren serien, en aquest
cas, els cables de fibra
òptica. Les dades que
transporten els cables de
fibra òptica s’envien des
de l’estació d’aterratge
a diferents data centers
(centres de dades).
A F R - I X Te l e c o m ,
companyia propietària
i impulsora de l’estació
d’aterratge, compta amb
l’autorització d’obres per
poder instal·lar a Barcelona CLS fins a 8 cables
submarins de telecomunicacions de fibra òptica,
que discorren pel fons
marí des de l’àrea de
Barcelona a les ciutats de
Marsella i de Gènova.
L’alcalde de Sant
Adrià de Besòs, Joan
Callau, s’ha mostrat molt
optimista per l’impacte
positiu de Barcelona CLS
sobre el territori local:
“Sant Adrià de Besòs necessita fomentar aquest
tipus d’infraestructura
vinculada a l’economia
digital, estem segurs que
ens ajudarà a crear ocupació de qualitat, tan
important per fer front
a la crisi derivada de la
covid-19, i tindrà efectes beneficiosos sobre
altres negocis presents al
municipi”, ha afirmat tot
manifestant que és una
bona notícia per a Sant
Adrià de Besòs oferir al
món aquest port de connexió per a la transmissió
de dades.

Sant Adrià Consulting
FISCAL CONTABLE LABORAL
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS
 EXTRANJERÍA

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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Catalunya En Comú
defensa la reducció
del 36% del sostre
edificable al PDU
de les 3 Xemeneies
i reivindica mesures
més sostenibles

La bicicleta guanya
espai a l’avinguda
d’Eduard Maristany
Ja està disponible el carril bici entre el carrer de Neus Català i l’Estació
de Renfe.
COMUNICACIÓ SAB

El diputat d’En Comú Podem, David Cid, la regidora de Badalona En
Comú Podem, Aïda Llauradó, i la regidora de Sant Adrià En Comú, Irene
Aldabert, van presentar en roda de premsa les seves al·legacions al PDU
de les Tres Xemeneies.
Redacció
Sant Adrià.El passat 23 de novembre, a la platja de
Sant Adrià del Besòs,
Catalunya En Comú va
explicar les al·legacions
presentades al PDU de
les Tres Xemeneies, amb
la participació de David
Cid, diputat d’En Comú
Podem, Aïda Llauradó,
Regidora de Badalona En
Comú Podem, i Irene Aldabert, regidora de Sant
Adrià En Comú.
Entre les al·legacions
presentades, destaquen la
defensa de la reducció del
36% del sostre edificable,
i no superar mai l’alçada
de la nau de turbines,
una conclusió sorgida
del procés participatiu
que es va dur a terme
amb anterioritat. De fet,
el PDU actual, no recull
cap de les propostes
d’aquest procés iniciat
el mandat passat.
En aquest sentit,
David Cid explica que
el govern de la Generalitat s’ha plegat als
interessos econòmics
dels grans propietaris
d’aquests terrenys, amb
una clara voluntat especuladora, fins al punt que
l’administració pública
s’haurà de fer càrrec del
trasllat de la subestació elèctrica d’Endesa,
valorada en 19 milions

d’euros. Catalunya En
Comú considera en les
seves al·legacions que
aquesta càrrega del sector no s’hauria de computar, i per tant, ho hauria
de pagar l’empresa.
Aïda Llauradó, també
destaca que en el procés
participatiu va sorgir la
necessitat d’aconseguir
u n a m i x t u ra d ’ u s o s,
amb un equilibri entre
l’activitat econòmica,
l’habitatge, els equip a m e n ts i l e s zo n e s
verdes. Per aquest motiu, Catalunya En Comú
al·lega mantenir un mínim del 40% d’activitat
econòmica, reduint així
el total d’habitatge, i
mantenint en tot cas
el 40% d’habitatge de
protecció oficial.
De fet, Llauradó explica que l’àmbit de les
Tres Xemeneies és un
dels espais més estratègics de l’AMB, tocant els
polígons industrials del
Sot i de Badalona Sud,
molt ben connectat amb
Barcelona, i amb un gran
potencial econòmic. Per
això, Catalunya en Comú
ha presentat al·legacions
vinculades amb el desenvolupament econòmic de
la zona, i en la defensa
del Projecte Funcional del
PDU del HUB Internacional del Coneixement pel
Desenvolupament Sostenible i la Pau.

A més, la regidora
de Sant Adrià En Comú
destaca la manca de previsió respecte la lluita
contra el canvi climàtic, i
la seva petjada de carboni, que hauria de tendir
a ser zero. En aquest
sentit, s’han de reduir
els impactes ambientals
amb construccions més
sostenibles i eficients, de
consum energètic gairebé
nul, i a través de normatives d’obligat compliment
al PDU. Fa notar la manca de coherència amb
l’Estratègia Catalunya
d’Adaptació al Canvi Climàtic, així com el Pla local
contra el canvi climàtic de
Sant Adrià i el Pla Clima
i Energia de l’AMB. Amb
tot, destaca els perills
de l’augment del nivell
del mar i les zones inundables, que s’haurien
d’haver tingut en compte.
Així mateix, alerta sobre
els sols contaminats, la
necessitat de planificar
una mobilitat sostenible,
la continuïtat del passeig, el soterrament de la
RENFE, l’allargament del
Tramvia, i el trasllat del
col·lector de llevant.
Amb tot, Catalunya
En Comú lamenta que
aquest no sigui el seu
projecte, però amb totes
les al·legacions presentades seguiran defensant
un PDU més sostenible i
d’impuls econòmic.

Redacció
Sant Adrià.Les bicicletes ja poden circular pel nou carril
l’av. d’Eduard Maristany
en el tram comprés entre
el c. de Neus Català i
l’Estació de Renfe. La
nova via per a bicicletes
compta amb dos carrils
de circulació en cada sentit i alhora s’ha recuperat
més espai de vorera per
al vianant i s’ha reduït
l’espai per al vehicle privat, assolint una pacificació de la zona. És doncs
una aposta per un model
mobilitat més sostenible,
segur i saludable.
Aquesta actuació ha

estat finançada íntegrament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), (151.571 euros
cost d’adjudicació de
l’obra).
El nou carril de l’av.
Eduard Maristany forma
part del Programa metropolità de desenvolupament de la Bicivia, la
xarxa que unirà tota la
metròpolis barcelonina
amb un potent entramat
de carrils bici. Aquest
projecte, que promou
l’AMB, té com objectiu
impulsar l’ús de la bicicleta com un mitjà de
transport diari urbà més,
i seguir apostant per una
mobilitat segura i soste-

nible i una millora de la
qualitat de l’aire.
La Bicivia preveu
la creació de nou grans
eixos pedalables: quatre
de verticals, que travessaran la metròpolis de nord
a sud i que es distribuiran
seguint el curs fluvial de
Llobregat i Besòs; i cinc
d’horitzontals, dels quals
quatre discorreran per la
banda de la costa i un per
la zona del Vallès.
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La remodelació de la Rambleta estarà
llesta l’estiu de 2022
Els treballs de descontaminació començaran el maig de 2021 i acabaran al setembre-octubre del mateix any.
Redacció
Sant Adrià.A finals de maig de
2019 es van iniciar les
obres de remodelació
de la Rambleta. Mentre
s’estaven desenvolupant
les obres, es va detectar
en una zona concreta
de l’àmbit d’actuació, la
presència de sòls contaminats, fet que va obligar,
al novembre del 2019,
a suspendre la intervenció. Tal com determina
el protocol d’actuació
establert a la legislació
vigent, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
responsable de l’obra, va
comunicar la troballa a
l’administració competent, l’Agència de Residus

de Catalunya, iniciant-se
el procediment que ha de
finalitzar amb la neteja
dels sòls contaminats.
Durant el primer semestre de 2020 i dins
de l’esmentat protocol,
l’AMB va realitzar una
diagnosi de l’abast de
la contaminació tant del
subsòl com de l’aqüífer
del riu Besòs. Els resultats
de l’estudi indiquen que
les aigües freàtiques no
estan afectades i acoten
l’àmbit del sòl contaminat, fet que ha permès
el trasplantament de 16
til·lers a un altre espai.
Els treballs de descontaminació tindran un cost
de 2.000.000 euros.
L’ AMB ha comunicat
a l’Ajuntament un nou

calendari d’actuació que
preveu una modificació
substancial de les dates
respecte al que es va comunicar ara fa un any. La
complexitat de la intervenció que ha fet necessària
una solució consensuada de totes les administracions implicades; el
context de l’epidèmia de
Covid-19 que ha afectat
el funcionament normal de
tots els àmbits, i el fet que
les obres de descontaminació s’hagin d’adjudicat
per un procediment obert
expliquen l’endarreriment
de l’inici de les diferents
accions.
El nou calendari preveu que aquest mes de
novembre es licitin els treballs de descontaminació i

MS

que l’actuació comenci al
maig de 2021 i finalitzi al
setembre-octubre del mateix any. Un cop feta la ne-

teja, els treballs pendents
de les obres del projecte de
remodelació de la Rambleta, es reiniciarien l’octubre

de 2021 i s’enllestirien
l’estiu de 2022, atès que
la durada prevista és d’uns
8 mesos.
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Campanya de joguines Sant Adrià se suma a
noves de Creu Roja
la campanya “Diposita
per als infants de Sant aquí el teu masclisme”
Adrià de Besòs en risc
d’exclusió

COMUNICACIÓ SAB

Es pot participar portant una joguina nova o fent una donació
econòmica per a la compra de joguines que es lliuraran a les famílies.
Redacció
Sant Adrià.Tots els infants, independentment de la
situació socioeconòmica
de la seva família, tenen
dret al joc i a la igualtat
d’oportunitats. És per
això que des de Creu Roja
volen defensar el dret a
que tots els infants puguin gaudir d’una joguina
nova en unes dates tan
assenyalades com el Nadal. Especialment en un
moment tan difícil com el
que estem vivint aquests
mesos, on els infants
també estan patint molt
les conseqüències de la
pandèmia.
Amb aquest objectiu,
posa en marxa un any
més la campanya “Els
seus drets en joc” a la
ciutat de Sant Adrià de
Besòs, per tal d’arribar a
tots els infants en situació de vulnerabilitat.
Educar en la solida-

ritat és la millor manera
d’ajudar la societat. En
aquest cas concret, educant a través de l’ús dels
jocs i les joguines. Es
pot col·laborar fent un
donatiu en el número de
compte ES78 0049 5316
51 2716714546. Amb
la suma dels donatius,
es compraran joguines
que ens ajudaran a complementar els lots que
distribuirem a les famílies
derivades des de Serveis
Socials del municipi.
També es pot portar
una joguina nova a les
oficines de Creu Roja Barcelonès Nord: Av. Alfons
XIII, 349 de Badalona
en horari de 8h a 16h
de dilluns a dijousiels divendres de 8 a 15 h. Per
fomentar el valor del joc,
recomanen que es tracti
d’una joguina educativa,
no bèl·lica (que no fomenti la violència), no sexista
(que fomenti la igualtat
de gènere) i cooperativa

(per compartir les estones de joc i fomentar els
valors de la solidaritat i la
cooperació).
A m é s, e s p o t
col·laborar també amb
temps, donant suport en
les tasques logístiques
de recollida de joguines
i de preparació dels lots
que s’entreguen posteriorment a les famílies. Si
vols compartir una estona
divertida i solidària amb
altres persones voluntàries del teu municipi,
no t’ho pensis i truca al
93 464 06 09 o envia un
correu a irene.hererro@
creuroja.org.

CREU ROJA

Redacció
Sant Adrià.L’Institut Català de
les Dones (ICD), amb la
col.laboració dels consistoris, ha posat en marxa
la campanya de sensibilització “Diposita aquí el teu
masclisme”, una iniciativa que pretén reconèixer
i desmuntar el masclisme
per llençar-lo directament

a la paperera.
Des d’aquesta setmana ja es poden veure
a les papereres de Sant
Adrià les enganxines amb
aquest lema. L’ acció vol
visibilitzar el masclisme,
encara molt arrelat a la
nostra societat, per poder aconseguir la igualtat
efectiva i desemmascarar
les desigualtats socials,
polítiques, econòmiques

i jurídiques que pateixen
les dones.
La campanya «Diposita aquí el teu masclisme» s’estrena dies
abans del 25 de novembre, Dia Internacional per
a l’Eliminació de la violència envers les dones, i
és el tret de sortida d’una
programació d’activitats
que s’anunciaran properament.

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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Grup TERSA instal·la
un sistema innovador
a la Planta de
Valorització Energètica
per seguir garantint
les millors pràctiques
ambientals

TERSA

Redacció
Sant Adrià.Grup TERSA, companyia pública de gestió
de serveis ambientals relacionats amb l’economia
circular, continua la seva
aposta ferma per a la
implementació de les
últimes tecnologies disponibles en el mercat
per a la millora dels seus
processos i assoliment
dels màxims estàndards
d’eficiència i sostenibilitat ambiental.
Amb aquest objectiu
i en consonància amb les
mesures impulsades per
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Ajuntament
de Barcelona per millorar
la qualitat de l’aire, el
Grup està actualment immers en la implementació
d’un nou sistema catalític
a la Planta de Valorització
Energètica (PVE) de Sant
Adrià de Besòs, que permetrà guanyar eficiència
en el procés i reduir al
mínim el seu impacte

sobre l’entorn.
Amb la implantació
d’aquesta nova tecnologia, que ara mateix es
troba en fase de construcció i que està previst
que entri en funcionament el primer trimestre
de 2021, s’optimitza al
màxim el procés de valorització energètica dels
residus i s’avança encara
més en la reducció de les
emissions i partícules,
establint llindars molt
inferiors al marc normatiu
actual i a les tendències
legislatives a nivell europeu que es preveuen en
els propers anys.
Amb una inversió de
18 milions d’euros, es
tracta d’un projecte estratègic per a la empresa
aprovat a finals de 2016 i
que “respon al compromís
d’innovació i gestió mediambiental amb l’entorn
per tal de disposar de les
millors pràctiques i continuar sent un referent dins
el sector”, tal com apunta
Oriol Vall-llovera, gerent

del Grup TERSA.
Aquest sistema permetrà a TERSA avançarse al BREF, la nova normativa europea obligatòria
a partir de 2023, que rebaixa el límit d’emissions
d’òxids de nitrogen a
150 mg/Nm3 per a les
plantes de valorització
energètica ja existents.
Actualment la mitjana
de les emissions de la
PVE ja es troba per sota
d’aquest límit, però la
nova tecnologia permetrà
reduir les emissions de
NOx encara més, fins a
un 50%, el que suposarà
una tercera part de les
emissions que fixarà la
normativa d’aquí a tres
anys. Així mateix, el sistema permetrà una major
reducció de l’emissió de
partícules.
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Inici de les activitats
del Dia Internacional
contra la Violència
vers les Dones
Sant Adrià segueix lluitant per defensar els drets de les dones amb el
lema Aturem les violències masclistes.
Redacció
Sant Adrià.El passat 23 de novembre es van iniciar les
activitats organitzades
amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones que
es commemora el 25 de
novembre. Sota el lema
Aturem les violències
masclistes s’apleguen tot
un seguit d’activitats que
es desenvoluparan durant tot aquest mes amb
l’objectiu de sensibilitzar
la població sobre la importància de lluitar junts
per acabar amb aquesta
xacra social.
Aquesta edició estarà
marcada pel context de
la Covid-19, i moltes de
les activitats es faran de
manera virtual per tal de
complir amb les mesures
sanitàries establertes.
Malgrat aquestes circumstàncies Sant Adrià
continuarà amb la seva
lluita per defensar els
drets de les dones.
Així, els dilluns 23 i
30 de novembre, de 10
a 12 hores, es durà a
terme una formació en
línia per a professionals
sobre l’acollida i primera
atenció a dones que han

patit una agressió o abús
sexual. Del 23 al 27 de
novembre, es podrà participar al repte “Espais
per al bon tracte”, dins
del programa TQB (Te
Quiero Bien).
El dia internacional
contra la violència de gènere, el 25 de novembre,
la façana de l’Ajuntament
s’il·luminarà de lila. A
més, a les xarxes socials
es presentarà el video
“Aturem les violències
masclistes”.
El CIOD organitza una
xerrada online sobre les
relacions tòxiques dels
fills. El dijous, 26 de novembre, de 17.30 a 19
hores.
El programa està organitzat per la Regidoria
d’Igualtat, el Consell Municipal de les Dones de
Sant Adrià i la Comissió
Tècnica contra la Violència Masclista.

Una mica d’història

El 25 de novembre va
ser declarat Dia internacional contra la violència
de gènere durant el primer Encuentro Feminista
de Latinoamérica y del
Caribe celebrat a Bogotà
(Colòmbia) l’any 1981.
En aquesta trobada,

les dones van denunciar
la violència de gènere
en l’àmbit domèstic i la
violació i l’assetjament
sexual en l’àmbit dels
governs, incloent-hi la
tortura i els abusos que
patien moltes presoneres
polítiques.
Es va escollir aquest
dia per commemorar el
violent assassinat de les
germanes i activistes polítiques Minerva, Patria
i Maria Teresa Mirabal,
van ser assassinades
per la policia secreta del
dictador Rafael Trujillo
a la República Dominicana mentre anaven a
Puerto Plata a visitar els
seus marits empresonats el 25 de novembre
de 1960. Els seus cadàvers destrossats van
aparèixer al fons d’un
barranc.
Adela (Dedé) Mirabal
va ser l’única germana
que va sobreviure i va
morir el 2014 a Bèlgica als 88 anys. Per al
moviment popular i feminista de la República
Dominicana, històricament, aquestes dones
han simbolitzat la lluita
i la resistència. El 1999,
l’ONU va donar caràcter
oficial a aquesta data.
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Badalona preveu
recuperar el pont del
Petroli l’estiu de l’any
2022
COMUNICACIÓ BDN

Redacció
Badalona.La reconstrucció del
pont del Petroli de Badalona estarà enllestida l’estiu
de l’any 2022. Aquest
termini ha estat anunciat
en roda de premsa per
l’alcalde Xavier Garcia
Albiol, qui ha fet públic
el calendari i les fases
previstes per fer realitat
el projecte que servirà per
reobrir un dels principals
símbols de la ciutat, després que el passat mes de
gener la seva estructura
quedés danyada a causa
del temporal Glòria.
Per continuar amb el
procés de rehabilitació del
pont, i una vegada es té la
garantia que l’estructura
actual és segura, s’està
elaborant un conveni amb
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
per a realitzar un assaig
d’onatge en un canal a
escala amb maquetes
que inclou un estudi de
model reduït en piscina.
Aquest assaig permet
avaluar de manera correcta les pressions exercides
sobre la plataforma i el
pont i que per tant, ajudi
al dimensionament de la
nova plataforma final. El
conveni, que està previst
que se signi abans de

la finalització de l’any
2020, té una valoració
econòmica de 42.400
euros i s’empraran 13
setmanes (3 mesos) en
la seva elaboració.
Pa r a l · l e l a m e n t a
l’estudi de la UPC, es començarà a treballar en la
redacció del projecte de
reconstrucció. L’empresa
encarregada d’aquesta
tasca a través d’un contracte de serveis serà la
mateixa enginyeria que
va realitzar la reparació
dels desperfectes del
pont l’any 2017 i la intervenció inicial posterior al
temporal Glòria de gener
de 2020. Aquesta empresa d’enginyeria participarà també en l’estudi
de la UPC per a poder
definir la millor estructura del pont.
Arribats a aquest
punt, el projecte es farà
arribar el projecte al Ministeri de Medi Ambient i al
Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat perquè emetin sengles informes favorables,
ja que l’obra es realitzarà
en aigües interiors. A
la vegada, l’Ajuntament
haurà de dotar una partida, que es calcula que
sigui aproximadament
d’1,5 milions d’euros, per
tal de passar a la contrac-

tació i licitació pública. El
calendari previst indica
que la licitació es portarà
a terme durant el segon
trimestre de l’any 2021,
que les obres comencin
durant el tercer trimestre
del mateix any i que estiguin enllestides en un termini d’entre 9 i 12 mesos,
depenen de les condicions
climatològiques i ambientals que condicionen una
actuació que es realitza
dins del mar.
Pe l q u e fa a l f i nançament del projecte,
l’alcalde de Badalona ja
ha avançat que es buscaran recursos a través
del Consorci de Compensació, les subvencions
estatals per a afectats pel
temporal, amb el ministeri
de Ciència i Tecnologia,
en tractar-se d’una estructura singular i amb la
Generalitat.
Xavier Garcia Albiol
també ha avançat que
es recuperarà l’estació
meteorològica que estava
situada a la plataforma
final i, que a més de recuperar la seva aparença
anterior si tècnicament
és possible, es dotarà
al pont del Petroli d’una
“il·luminació espectacular, perquè aquesta
magnífica infraestructura
llueixi nit i dia”.

Campanya “Cap nen
sense joguines” dels
Barnabitas
Redacció
Sant AdriàL’Associació Juvenil
Barnabitas prepara una
nova edició de la seva tradicional campanya “Cap
nen sense joguines”, una
iniciativa en la que recullen joguines perquè els
nens i nenes de famílies
sense recursos puguin jugar aquest Nadal i passar
uns dies menys frisos.
Enguany, degut a
la Covid19 i per raons
d’higiene i atenent a les
recomanacions de sanitat,
les joguines donades hauran de ser noves. La seu
de Barnabitas, a la Plaça
Mossèn Anton, 7, del barri de Sant Joan Baptista
de Sant Adrià de Besòs,

romandrà oberta de dilluns
a divendres, de 8 a 14
hores perquè tothom qui
vulgui pugui participar en
aquesta campanya amb
alguna donació.
L’associació obre de
dilluns a dissabte i consta de diversos projectes: Centre Obert, Aula
Oberta i Estudi Assistit,
quatre equips de Futbol
Sala inscrits a la Lliga
del Consell Esportiu i un
equip d’Escola de futbol,
Esplai de dissabtes, Alfabetització en castellà per
a mares, Punt Jove i Tallers Educatius Familiars,
projecte intergeneracional
“Renovem” mitjançant
les noves tecnologies de
la comunicació, projecte
Prosocial i al gener en-

trarà en funcionament el
servei Matern Infantil 0-3
anys i Ludoteca. A més,
el centre participa activament i organitza activitats
i festes no només al barri
sinó també a la resta de
la ciutat.
Com a objectius generals s’intenta dotar els
infants de rutines, límits,
normes i hàbits saludables, millorar les seves
habilitats socials i personals, els aprenentatges
bàsics i les competències
vinculades a partir de les
tasques escolars i millorar
els aspectes d’higiene,
de salut i d’alimentació
dels infants. Al final de la
sessió, es fa la valoració
de la tarda i s’acomiada
els infants.
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Al·legacions de la
L’ Ajuntament
Plataforma per la
destinarà 25.000
conservació de les tres euros a ajuts de
xemeneies al PDU
menjador escolar
COMUNICACIÓ SAB

L’ AMB substitueix al Consell comarcal del Barcelonès en la gestió dels
ajuts complementaris a les beques menjador, després de que aquesta
institució fos suprimida l’any 2019.
Redacció
Sant Adrià.La Junta de Govern
ha aprovat el conveni
de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) per a l’assignació
addicional d’ajuts individuals de menjador escolar del curs 2020-2021.
L’ AMB substitueix al
Consell comarcal del Bar-

Redacció
Sant Adrià.La Plataforma per la
conservació de les tres
xemeneies també ha presentat 31 al·legacions a la
proposta del Pla Director
Urbanistic (PDU) de les
Tres Xemeneies aprovada
inicialment el passat 7
d’agost. L’entitat afirma
que no comparteix el
model de transformació,
«que no ha estat consensuat amb la ciutadania» i
que considera «una imposició directa de l’equip de
govern de l’Ajuntament
de Sant Adrià». La plataforma assegura que
tenen el seu propi model,
que es pot consultar en
la seva web, «però les
Administracions no l’han
volgut tenir en compte ni
l’han admès com una opció més a debatre en els
processos participatius».
A banda d’aquesta
denúncia, volen posar
de manifest que no comparteixen el model proposat per la Generalitat,
denuncien diversos aspectes del planejament
urbanístic proposat, i
proposen aspectes a tenir molt en compte. Per
això, destaquen el sentit
d’algunes de les seves
al·legacions:

* La formulació i aprovació d’un planejament
urbanístic com aquest és
competència de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i no pas del
Departament de Territori
de la Generalitat.
* L’àmbit total del
PDU (134 ha) té, segons
el Pla General Metropolità
vigent, uns importants
dèficits de zones verdes
i d’equipaments degut
a que el seu creixement
s’ha fet històricament
sense planejament.
Aquests dèficits haurien
de compensar-se al sector de les Tres Xemeneies
(32 ha). El planejament
ha de fer-se amb el mateix nivell de detall a
tot l’àmbit, inclosos els
polígons industrials de
El Sot i Badalona Sud,
respectant els estàndards
urbanístics i compensant
els dèficits existents. No
pot ser que el sector de
les Tres Xemeneies es
planifiqui amb tot detall
i els altres es deixin amb
unes “directrius” i “recomanacions”.
* Es desatén la proposta assumida molt majoritàriament a l’últim
procés participatiu de determinar primer els usos
de la tèrmica i adaptar
després el planejament

a aquests nous usos.
Tampoc s’han sotmès a
participació ciutadana les
directrius urbanístiques
sobre els polígons industrials de El Sot i Badalona
Sud que poden suposar
una important transformació i la incorporació de
sostre residencial.
* El model proposat
(nou barri) no és adequat
per ser implantat en una
zona tan sensible des del
punt de vista mediambiental (desembocadura,
zona inundable, focus
contaminants dels cicles
combinats i la incineradora…) i tampoc per
l’important augment de la
densitat de població que
provocaria.
* Els resultats que
presenta l’estudi econòmic i financer són inversemblants. La metodologia emprada potser
és l’oficial, però com
que es basa en un munt
d’hipòtesis susceptibles
de valoracions subjectives, els resultats poden ser molt diferents. A
més, no són versemblants
perquè les expectatives
de guanys que genera
aquesta proposta de PDU
en els actuals propietaris
privats són molt superiors
a les estimades a l’estudi
econòmic.

celonès en la gestió dels
ajuts complementaris a
les beques menjador,
després de que aquesta
institució fos suprimida
l’any 2019.
Enguany l’Ajuntament destinarà 25.000
euros per complementar
les beques menjador que
atorga l’ AMB. L’objectiu
es fer front a les peticions
de famílies de Sant Adrià
que es troben en situació

de vulnerabilitat i que no
han pogut accedir a la
totalitat dels ajuts que
dona l’ AMB.
Es beneficiarà
d’aquestes beques
l’alumnat de segon cicle d’educació infantil,
primària i secundària
obligatòria de les escoles de Sant Adrià (excepte l’Institut Escola
que té un règim especial
d’ajuts).

Cultura
COMUNICACIÓ FSA
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21 arpilleres
internacionals aterren
a Badalona per
reivindicar els Drets
dels Infants
Amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Infants, la Fundació Ateneu
Sant Roc i Conflict Textiles inauguren l’exposició internacional Veus
d’arpilleres pels #DretsdelsInfants.
Redacció

Els nens i nenes de
la Fundació Salut
Alta creen el primer
informatiu de l’entitat
amb motiu del Dia
Universal dels Drets
dels Infants
L’informatiu, titulat InfoSA, ha estat gravat per un grup d’adolescents
del projecte A100 de l’entitat.
Redacció
Badalona.Amb motiu del Dia
Universal dels Drets dels
Infants, que se celebra el
20 de novembre, els nens
i nenes de la Fundació
Salut Alta han treballat la
importància del dret a ser
escoltats. I per a recollir
totes les reflexions fetes,
amb l’ajuda dels i les
adolescents de l’entitat,
s ’ h a c re a t l ’ i n fo SA ,
l’informatiu oficial de la
Fundació Salut Alta.
Com es diu a
l’informatiu «venim d’un
temps de confinament
on hem pres moltes decisions i, en molts casos, no hem tingut en

compte l’opinió dels més
petits». És per això que
aquest any, com a entitat,
s’ha decidit apostar per
ressaltar la importància
d’aquest dret.
Inspirats en l’infoK,
l’informatiu infantil de Televisió de Catalunya que
moltes tardes visualitzem
al projecte d’adolescents,
ha sorgit l’InfoSA. A través
d’un presentador i dos reporters, es treballen preguntes com «Què és un dret?»,
«Per què és important el
20N?» i es fan entrevistes a
infants, famílies, membres
de l’equip o voluntariat. A
més, l’atrezzo i l’ús de la
càmera també ha estat en
mans dels adolescents de
l’entitat.

Els nens, nenes i adolescents de la Fundació fem
crida per compartir-lo!
Per posar en pràctica
aquest dret, ens agradaria
que aquest vídeo arribés
a molta gent. Una manera
de reconèixer el treball
realitzat i demostrar que
els nens i nenes tenen
molt a dir i que, com a
societat, oferim espais on
ser escoltats.
En aquest enllaç podras veure l’informatiu:

Badalona.Gran part de la tasca
que es fa diàriament a la
Fundació Ateneu Sant
Roc gira al voltant de
què el respecte dels drets
sigui una realitat per a
tots els infants sense
dependre del lloc on visquin. Fa molts anys que
infants i joves de diferents
projectes de la Fundació
celebren el Dia Mundial
dels Drets dels Infants;
educadors i educadores preparen activitats
amb molta cura i il·lusió,
conscients a donar a
conèixer que el fet de
ser estimat, tenir una llar
o ser escoltat, són coses
a les quals tots els nens i
nenes tenen dret només
pel fet d’existir. A Sant
Roc també!
Enguany una exposició d’obres tèxtils
d’artistes reconegudes
de la col·lecció de Roberta Bacic, arpilleristes de
Badalona i nens i nenes
de l’Aula oberta de la

Fundació Ateneu Sant
Roc, omplen les parets
del saló de l’entitat i amb
elles ens endinsem en el
camí cap a la realització
dels Drets dels Infants, en
particular els relacionats
amb la vida familiar, els
jocs i el lleure, l’educació,
i la salut i l’entorn.
Amb robes i fils, les
arpilleristes expressen
les seves experiències,
anhels i emocions creant
espais de reflexió que
ens situen en entorns de
vulneració com es pot
veure a l’arpillera d’Anna
Frank, Mines antipersones o Nadons robats.
També trobem peces que
expliquen la importància
de la comunitat en situacions adverses, altres que
reivindiquen i recorden
l’obligació dels estats de
vetllar per la ciutadania o
una brillant obra d’Irene
McWilliam que aborda
el preocupant deteriorament del medi ambient.
Per últim cal destacar
una de ben especial, la
dels nens i les nenes del

projecte Aula oberta, que
exercint el seu dret a la
participació, reivindiquen
el dret al lleure.
Aquestes obres, puntada a puntada, ens desvetllen l’impacte i la resposta
a la vulneració d’aquests
drets i se’ns planteja la
pregunta: Com podem fer
realitat una cultura dels
Drets dels Infants?
Veus d’arpilleres pels
#DretsdelsInfants ha estat possible gràcies al
treball en xarxa de Roberta Bacic, investigadora
en Drets Fonamentals, i
el grup d’arpilleres de la
Fundació Ateneu Sant
Roc, que fa més d’una dècada comparteixen diversos espais d’intercanvi.
A causa de la normativa vigent, cal concertar
visita amb la Fundació
Ateneu Sant Roc (C. Cáceres, 34 · 08918 Badalona) per poder veure
aquesta interessant exposició.
De dilluns a divendres
fins el 29 de gener de
2021.
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Els infants adrianencs
podran visitar als
Reis Mags en un
campament reial

Inaugura l’exposició
«Revivint al-Ma’in a
Nir-Oz” al MhiC
COMUNICACIÓ SAB

Ses majestats no faltaran a la cita anual amb els nens i nenes de Sant
Adrià, que aviat rebran a casa una carta dels mags d’orient amb les
instruccions a seguir per poder visitar-los el 4 i 5 de gener.
Redacció
Sant AdriàL’Ajuntament de Sant
Adrià, seguint les mesures i recomanacions del
govern de la Generalitat
i de les autoritats sanitàries i amb les previsions
actuals d’evolució de la
Covid-19, organitzarà per
a la propera campanya de
Nadal una proposta alternativa a la cavalcada de
reis. La cavalcada i el saló
infantil i juvenil Adrilàndia
són dos dels esdeveniments amb més afluència
de públic a Sant Adrià,

per això l’equip de govern
ha decidit suspendre’ls i
evitar així aglomeracions
que posin en risc la salut
de la població.
Aquestes seran unes
festes atípiques però
els reis mags no volen
perdre’s la seva trobada
anual amb els més menuts del municipi i per això,
l’Ajuntament organitzarà
els dies 4 i 5 de gener
un campament reial. Els
nens i nenes adrianencs
podran trobar-se amb ses
majestats en una zona
propera al seu domicili i
lliurar-los les cartes amb

tots els seus desitjos.
Aq u e s t a p r o p o s ta, permetrà controlar l’aforament, ja que
s’accedirà amb cita prèvia
i oferirà a tots els infants
del municipi, de 0 a 12
anys, i a les seves famílies
l’oportunitat de gaudir de
la màgia del dia de Reis
d’una manera segura.
L’ activitat es durà
a terme sempre que les
condicions sanitàries derivades de la Covid-19 ho
permetin. S’anirà informant sobre les novetats
de l’activitat a través de
les xarxes socials.

ARXIU

Súmate Sant Adrià acull
l’exposició «BicMan»
Redacció
Sant Adrià.La història més recent de Catalunya dibuixada en bolígraf Bic.
Aquest és el leit motiv
de l’exposició «BicMan»,
que l’entitat Súmate

acull fins el 30 de gener
a la seva seu del carrer Josep Royo, número
21. Els dibuixos, obra
de Jordi Magrià, parlen
sobre l’impacte de l’1
d’octubre, els presos dels
procés, el món casteller
que ara no pot actuar i de

Llís Llac, entre d’altres.
L’entrada és gratuïta
i oberta a tothom i es pot
visitar de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores, i
els dissabtes de 10 a 14
hores. Cal portar mascareta. Es proporcionarà gel
hidroelèctric.

Redacció
Sant Adrià.L’exposició “Revivint
al-Ma’in a Nir-Oz” es pot
visitar al Museu d’Història
de la Immigració a Catalunya (MhiC) fins a finals de
novembre. Aquesta mostra
narra com era la vida a
l’espai que ara ocupa un
kibutz abans de l’arribada
dels israelians.
“Revivint al-Ma’in
a Nir-Oz” es va presentar l’any 2019 a la sala
d’exposicions “The White

House Gallery” del kibbutz
Nir-Oz, a Israel. Al-Ma’in,
on vivien més de mil persones, és una de les 615
localitats destruïdes per
Israel l’any 1948. Aquell
any, Israel va expulsar
750.000 palestins en
el que es coneix com la
“Nakba” o la catàstrofe,
en àrab. Els habitants d’alMa’in van trobar després
refugi a la franja de Gaza,
principalment a la ciutat de
Khan Yunis. Fins al 1948,
la franja de Gaza comptava amb aproximadament

70.000 habitants. Durant
la Nakba, se li van afegir
prop de 200.000 refugiats
de diferents regions de
Palestina.
L’exposició explica
la història del poble d’alMa’in des de la perspectiva dels seus habitants,
els quals a dia d’avui
continuen sent persones
refugiades.
“Revivint al-Ma’in a
Nir-Oz” està organitzada
per l’ONG (De)Colonizer i
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Horòscop Astrològic

Serveis

Telèfons
d’interès
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ARIES (21 març-20 abril)
Has d’estar molt despert i saber a tot moment què
fer, dir o callar. És el mes de les oportunitats: tot va
si pot ser per a tu.

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
Has d’ordenar-te la teva vida, reestructurar el teu
habitatge, crear nous objectius i sortir de la situació en
la qual et trobes i això et farà gastar molta energia.

TAURE (21 abril-20 maig)
La teva vida anirà més folgada, els diners passarà a
un segon pla. Fins ara, t’has dedicat a gastar molt per
sobre de les teves possibilitats.

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
En general, aquest mes estaràs refugiat molts estones
en la teva llar, solament, reflexionant en veu alta sobre
la teva vida i els teus fracassos.

BESSONS (21 maig-21 juny)
Comences un nou cicle, tot comença a veure’s des
d’un altre angle. Ara hi haurà plans en parella, de dos,
i buscaràs, entre altres, una nova casa.

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Quant a la teva vida personal i social, estaràs més
tranquil per norma general, amb menys ansietat que de
costum. Estaràs més relaxat i assossegat.

CRANC (22 juny-23 juliol)
Quant a l’amor, deixa de dubtar. Si estàs en una nova
relació, amb una nova parella, no pots seguir dubtant
d’ella. Si esteu junts, és per alguna cosa.

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
El terreny laboral porta ofertes i propostes laborals però
fins que no estiguin signades, no donis gens per fet
perquè tot podria canviar en qüestió de minuts.

LLEÓ (23 juliol-23 agost)
A l’àrea laboral, tot anirà sobre rodes, com de costum.
Aconseguiràs els teus objectius traçats, fins i tot els
superaràs, els fruits els veuràs ràpidament.

AQUARI (21 gener-19 febrer)
La teva vida personal i les teves relacions amb els altres seran
d’allò més cridaner, a remarcar: comences una trasformación
total la qual cosa et portarà a canviar d’amistats.

VERGE (24 agost-2 setembre)
Has d’ordenar-te la teva vida, reestructurar el teu
habitatge, crear nous objectius i sortir de la situació en
la qual et trobes i això et farà gastar molta energia.

PEIXOS (20 febrer-20 març)
L’ocupació que comencis ara ja no canviarà fins que et
retiris; has vingut a fer un treball i ara toca posar-se
de debò a fer-ho.

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 - DESEMBRE 2020
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

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

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
Dijous 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

