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Pressupost aprovat
Sant Adrià.Amb els vots favorables del PSC, Moven Sant
Adrià, Mes, Sant Adrià en
Comú, i les abstencions
d’ERC i C’s es va aprovar
el passat 22 de març en
ple extraordinari el pressupost municipal per aquest
2021. El principal titular
és que es farà una inversió
extraordinària per impulsar la creació d’ocupació i
fomentar mesures socials
que ajudin a les famílies a
pal·liar les conseqüències
que la pandèmia de la
Covid10 ha tingut en les
seves vides.
El pressupost és de
41.904.808 euros, un
2,81% més respecte al
de l’any passat, que reforçarà també les mesures
per lluitar contra la pandèmia. Pàg. 4.

Joan Callau
deixa l’alcaldia
Redacció
Sant Adrià.Joan Callau deixarà
de ser alcalde de Sant
Adrià el proper 6 d’abril,
quan es realitzarà un
ple extraordinari en què
presentarà la seva renúncia. La primera tinenta
d’alcalde, Filo Cañete, el
substituirà com a alcaldessa accidental, i serà
la candidata del PSC en

el ple d’investidura que
es convocarà pocs dies
després.
Així ho va anunciar el
partit socialista adrianenc
en un comunicat de premsa el passat 23 de març,
i ell mateix ho va explicar
en roda de premsa dos
dies després a la seu del
partit del carrer Ricart,
acompanyat per la Filo
Cañete.
El fins aquest mo-

ment edil adrianenc va
assegurar que marxava
en aquest moment, pocs
dies després d’haver-se’n
aprovats els pressupostos, en què els reptes de
futur de Sant Adrià estaven encarats. “És un bon
moment per marxar”, va
afirmar, assegurant que
no hi havia cap motiu
ocult ni problema personal que impulsés la seva
marxa. Pàg. 4.
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Qualitat de
l’aire

Obert el Parc
del Campus

Premis Paraules
d’Adriana

S a n t Ad r i à . - E l
proper mes d’abril
s’iniciarà a la ciutat
una prova pilot d’un
projecte europeu per
mesurar la qualitat de
l’aire amb sensors mòbils. Pàg.5.

Sant Adrià.- Ja està
obert el Parc del Campus Diagonal-Besòs.
L’acte es va aprofitar
per posar la primera
pedra del nou edifici
per a pimes, startups i
cotreball. Pàg.6.

Sant Adrià.-Àngela
Vázquez, en la categoria de Sant Adrià, i Berta Juanias, en categoria
general, són les guanyadores del XX Concurs de relats Paraules
d’Adriana. Pàg.14.

Joan Callau i Filo Cañete, a la roda de premsa a la seu del PSC on va explicar la seva renúncia.
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Editorial

Cambio en la alcaldia

acía semanas que un rumor circulaba por la ciudad, un comentario que se hizo realidad el 23 de marzo. El alcalde Joan Callau
dejaba el cargo. El PSC lo explicó en un comunicado y después él mismo se puso ante los micrófonos de los medios para dar las
explicaciones oportunas. La idea la tenía madurada desde hacía meses, pero quería dejar aprobados los presupuestos para poder
marchar tranquilo. Y lo hace, a pesar de dejar temas en el tintero, como la solución a la mala situación de los polideportivos de la
ciudad, pero con el camino abierto a lo que ha llamado una transición tranquila, con los retos de futuro encarados y la sensación
de un buen ambiente político que garantiza la paz entre partidos y el trabajo en equipo para mejorar la ciudad. Afirmó, a preguntas de los periodistas, que su decisión nada tenía que ver con la investigación judicial en la que se encuentra inmerso, junto con
el anterior alcalde Sito Canga que también dejó el cargo a mitad de mandato, con respecto a la fallida discoteca en las piscinas
del Marina Besòs. Tampoco desveló cuál será su futuro profesional a partir de ahora, aunque algunos medios hablan de la Diputación de Barcelona y
otros de la AMB. Sea como sea, Callau afirmó que a partir del 6 de abril, día en el que comunicará en un pleno extraordinario su renuncia a la alcaldía, comenzará su nueva vida. Atrás dejará un legado que él mismo se encargó de recordar, con logros para la ciudad como la llegada del Campus
Diagonal-Besòs, el avance en el futuro de las 3 chimeneas, y el haber conseguido que el Ayuntamiento de Sant Adrià esté saneado económicamente,
ya que ha liquidado todas las deudas que tenía con los bancos. Lo que también deja atrás, no sabemos si como logro suyo o por circunstancias de
la vida, es un ambiente entre partidos mucho más tranquilo al que se vivía en anteriores legislativas. También es verdad que los últimos meses los
plenos se ha llevado a cabo telemáticamente, así que los políticos han estado “a salvo” de manifestaciones y plenos con la sala llena de ciudadanos
reclamando tal y cual cosa.
Su sustituta será Filo Cañete que, aunque aún tiene que ser elegida, ya está trabajando en la composición del nuevo gobierno. Si no hay sorpresas
de última hora, se convertirá en la primera mujer que ocupe la alcaldía en Sant Adrià. En el mismo acto en el que se despedía Callau, la próxima
alcaldesa presentaba sus prioridades, desde las medidas de la pandemia pasando por la educación y el deseo de seguir trabajando en el Eje Besòs
en el que la ciudad ha unido fuerzas con Badalona y Santa Coloma de Gramenet.
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La rebelión de los trazos borrados
o siempre las historias que conocemos vienen con un pan bajo el
brazo; las hay que no tienen tras de sí una familia que ampara,
comprende y anima (con o sin dinero) a seguir con lo que nos proponemos.

Ahí está la vida de la sueca Astrid Lindgren quien, a pesar de los condicionamientos de su época y de una educación religiosa estricta, bailando como
si no hubiera más de un mañana, decidió romper con las normas de la sociedad
y obedecer a su corazón. Se enfrentó a la adversidad y se mantuvo firme con su
dolor y su rabia. Caminando entre el amor y el deseo, modeló su vida a golpe
de puñales retorcidos, clavados por una sociedad machista (le tocó renunciar a
su hijo), pero siguió adelante, rompiendo barreras, fiel a su instinto, desafió a un
sistema de cuyas cadenas se fue deshaciendo, entre milagros y desgracias hasta
encontrar su libertad, y reencontrarse con su pequeño. Extravío de un personaje
apasionante, así lo cuenta la cineasta Fischer Christensen de una manera delicada
en Conociendo a Astrid, la maravillosa escritora y creadora de Pippi Calzaslargas,
un verdadero símbolo de rebeldía feminista sin trazos gruesos ni maniqueísmos,
que nos llegó de la mano de una niña por allá en los años 70.
En Europa las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto por primera vez en
Finlandia a primeros del siglo XX. Le siguieron Noruega y Suecia. Más tarde, el
20 de julio de 1917, el gobierno Ruso se sumó. En nuestro país, las mujeres solo
pudieron ejercer su voto en una sola ocasión: las elecciones de 1936, en las que
triunfó democráticamente el Frente Popular. Meses más tarde, “el borrado”: golpe
de Estado, Guerra Civil, 40 años de dictadura. No volverían a ver las urnas hasta
los comicios generales de 1977.

bien”, ¿para qué cambiar las cosas? No podían trabajar sin autorización de los
esposos. Una mujer sencilla, Nora, descubre el movimiento por los Derechos
Civiles y abre los ojos. También sobre la libertad sexual, un tema muy oportuno
hoy, muy triste y que da mucho miedo. En El orden divino, la película de Petra
Volpe, esta valiente descubre su cuerpo (no conocía su sexo, ni el gozo). La brecha
laboral y sensual, la sumisión en la casa y en la cama, la mujer que templa sus
entusiasmos con el jarro de agua fría de la ignorancia más cruel.
Los años 20 fue terreno fértil para la audacia amorosa en España. La joven
Hildergart Rodríguez Carballeira alzó su voz para proponer la revolución de las
vaginas y descriminalizar el orgasmo. La Virgen Roja, asesinada por su madre,
denunció la colonización del placer, esa insatisfacción impuesta, causada por el
‘coitus interruptus’, provocador de herejías y no pocas libidos insatisfechas por
evitar el embarazo. Ahí se habló de homosexualidad, divorcio y aborto.
Hay datos que trascienden el debate sobre el feminismo, que nos invitan a recapacitar como seres humanos con apuntes amargos donde es preferible la mentira.
Los hombres estamos igualmente sometidos al ideario patriarcal; oprimidos por una
predeterminación sobre lo que debemos ser, pagamos un alto precio por nuestro
lamentable poder.
Habrá que rechazar la presión del grupo, de los medios de masas, de la iglesia..; por
el bien de los seres queridos y por el de toda la humanidad. “El
més articles:
olvido de la memoria del pasado suele acarrear la pérdida de
perspectiva”, dice el dr. Amezúa.

Suiza no otorgó el voto femenino en todos sus cantones hasta 1990 (y fue por
obligación). Llegó escandalosamente tarde a un país donde “todo el mundo vive
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Mirem als nostres rius per
dibuixar el seu millor futur

Edmundo Bal, la LOREG y lo de
Santa Bárbara cuando truena

L

M

’article, publicat recentment, “Avaluant els efectes de les estacions
depuradores d’aigües residuals en l’estat de qualitat ecològica en una
conca fluvial mediterrània” posa de manifest el paper dels sistemes de
sanejament sobre l’estat de qualitat dels sistemes fluvials a la conca
del Besòs. La implementació de la xarxa de col·lectors i d’estacions
depuradores d’aigües residuals (EDAR) i els avenços en els processos de tractament han permès la millora de la qualitat ecològica de la conca del Besòs en
els darrers 20 anys, facilitant l’expansió d’espècies clau, indicadores de qualitat
i recuperació. Així es desprèn de l’estudi realitzat per l’investigador Antoni Mas
Ponce, en el marc del projecte Observatori Rivus, des de l’ICTA-UAB, conjuntament amb investigadors del CREAF i en col·laboració amb el Consorci Besòs
Tordera i la Fundació RIVUS.
El ràpid procés d’industrialització i d’urbanització succeït durant les dècades de
1960 i 1970 va donar lloc a una important alteració de la qualitat de l’aigua i dels
cabals dels sistemes fluvials mediterranis. La manca de sistemes de tractament a la
majoria de les ciutats de Catalunya va derivar en l’abocament incontrolat d’aigües
residuals cap al medi, provocant nombrosos episodis de contaminació. En concret,
la conca del Besòs va ser considerada en aquest període com un dels rius més
contaminats d’Europa a causa de les fortes pressions antropogèniques.
El 1995, el govern català aprovà el Pla de Sanejament de Catalunya amb el
principal objectiu de reduir i eliminar els contaminants de la majoria dels nostres
sistemes fluvials. Actualment aquest Pla, del qual n’és responsable l’Agència
Catalana de l’Aigua com a ens competent en el cicle de l’aigua i en matèria de
sanejament a Catalunya, inclou 527 EDAR. A la conca del Besòs hi ha instal·lades
22 depuradores, 17 d’elles gestionades pel Consorci Besòs Tordera, que donen
servei a uns 2 milions d’habitants, i que han contribuït a la millora general de la
qualitat de l’aigua i, en conseqüència, a la biodiversitat associada als rius.
La millora de l’estat de qualitat dels rius en les últimes dècades és una evidència,
tal com ho demostra també, per exemple, el fet que la llúdriga s’hagi establert a
les conques del Besòs i de la Tordera i s’hagi constatat la seva reproducció, amb
un total de fins a cinc grups familiars. Però encara queda un gran recorregut per
endavant que permeti assolir un estat òptim dels entorns fluvials. Alhora, cal fer
front als reptes que planteja el canvi global, com l’expansió d’espècies exòtiques
invasores o, especialment, el canvi climàtic i les seves conseqüències sobre els
recursos hídrics.
Davant d’aquest escenari és essencial impulsar la recerca, promoure programes
de seguiment i d’educació ambiental, fomentar la implicació ciutadana i dur a terme accions de restauració, conservació i protecció d’espais singulars i d’interès.
En aquest sentit, el Pla Viu el Besòs!, impulsat pel Consorci Besòs Tordera i el
Consorci del Besòs, amb el suport de diverses administracions i plantejat com un
pla de recuperació ambiental en una zona metropolitana, promou la conservació
de la biodiversitat, la restauració d’ecosistemes, la conservació de l’espai litoral
i els recursos hídrics en una vuitantena de propostes d’actuació al llarg de 72
quilòmetres de riu a la conca del Besòs.
Una altra oportunitat és la que es planteja al Delta de la Tordera, un espai transformat arran de l’episodi del Gloria, amb la formació d’una llacuna litoral d’elevat
valor per la biodiversitat, especialment per a les aus, que cal protegir.
Els rius són històricament el reflex de la nostra societat, uneixen pobles i persones, i esdevenen de manera inequívoca la resultant d’aquesta interacció, una font
constant d’aprenentatge sobre la qual cal posar la mirada. I per fer-ho, hi treballem
cada dia des de la Fundació RIVUS, per posar-hi una mirada àmplia, fixada en el
present per dibuixar el millor futur.

ala pinta tiene el futuro de un político si habla y a un normal como
quien firma esto le viene espontáneamente a la cabeza una sabiduría tan al alcance de cualquiera como lo de la Santa y sus
tormentas.

Comulguemos o no con unos idearios que con el paso del tiempo
se van convirtiendo en simples argumentarios, muchos espectadores de los que
solo votamos cada cuatro años nos alegramos cuando, tras una crisis económica
mundial que incluso tuvo que lidiar con el famoso 15M, vimos emerger propuestas
diferentes entre quienes, aunque siempre con la tentación de meter la mano en
la caja, se postularon para trabajar para construir las leyes que todos tenemos
que cumplir.
Pensábamos que, por fin, aparecerían ante las urnas papeletas con posibles que
no fueran las de los dos de siempre, un PSOE y un PP que, demasiado habitados
por políticos sin miramientos que llamaremos delincuentes, supieron practicar con
pingues beneficios tantas corrupciones como para completar un abecedario de
expedientes judiciales que siempre llegaban tarde y mal.
Unas “irregularidades” que, abro paréntesis, debería haber detectado desde el
primer movimiento contable un Tribunal de Cuentas cuyos responsables deberían
ser sometidos a interrogatorios nivel tercer grado hasta que cantaran las vistas
gordas y además torcidas que han estado haciendo durante décadas, algo que
va en el sueldo cuando conviertes un mundo pagado con nuestro dinero en el
paraíso de tus nepotismos.
El caso es que lo que le he escuchado en La SER a Edmundo Bal, flamante
candidato de Ciudadanos a presidir la Comunidad de Madrid, es que “habría que
cambiar la Ley Electoral para evitar el transfuguismo”, dolido como debe estar
por los tres de Murcia y, sobre todo, por el miedo a lo desconocido, pues a estas
horas ya van, creo, doce cargos de su partido que han decidido huir a territorios
políticos menos inseguros, de momento.
Se acuerda Bal ahora de la patrona de los mineros, tan rezada también en busca
de imposibles, pero, además, se acuerda mal, muy mal, quien antes era abogado
del Estado.
El tránsfuga, don Edmundo, no es más que esa clase de superviviente que busca
mejorar su futuro sin sentirse demasiado esclavo, o incluso nada, de las palabras
con las que fue construyendo su pasado.
Su existencia, la del tránsfuga, requiere que, allí de donde sale huyendo se hayan
cumplido, al menos, dos condiciones: por una parte, una deficiente selección de
personal, tarea especialmente compleja en tiempos de aluviones, y, por otra,
una mala gestión del capital disponible que, en el caso de los partidos políticos
que deciden competir en las urnas, actualiza su valor cada vez que finalizan los
recuentos de votos y de escaños.
Y aquí es donde Bal, al nombrar la soga, esta vez de marca LOREG, en casa del
ahorcado, no es necesario decir Ciudadanos, desvela sin darse cuenta los errores
y las cobardías en la gestión realizada por el dúo Rivera/Arrimadas con el capital
que recibieron en las urnas de un 20D primero y un 26J después, y también un
28ª a la vista de los precedentes, tres errores seguidos son siempre demasiados,
y sobre todo si ninguno puede excusarse con un ambiente de pandemia que
obligara a reconsiderar las prioridades.
Por tanto, como votante cada cuatro años que vigila lo que hacen aquellos que elegí
para gestionar la aportación de capital realizada en las sucesivas urnas desde que
regresaron en libertad, aunque vigilada y corrompida, consultaré las actas donde tengo
anotados los números, tantas veces las únicas verdades.
Resulta que en las cuatro elecciones al Congreso a las que
concurrieron los de Ciudadanos han conseguido los siguientes números y porcentajes de capital electoral en votos,
después corregido por la LOREG para convertirlo en poder
parlamentario.

Josep Monràs
President de la Fundació RIVUS

article sencer:

Domingo Sanz

4 - Març 2021

Actualitat

Aprovat el pressupost
municipal de 2021

Joan Callau renuncia
a l’alcaldia i Filo
Cañete el substituirà
Redacció
Sant Adrià.Joan Callau deixa
l’alcaldia de Sant Adrià.
A partir del 6 d’abril no
serà l’edil adrianenc i,
com va dir a la roda de
premsa celebrada a la seu
del PSC on va explicar els
motius de la seva marxa,
“començarà la resta de la
meva vida”. L’alcaldessa
accidental, la primera tinenta d’alcalde, Filo Cañete, serà l’encarregada de
pendre el relleu i de convocar el ple d’investidura
on serà la candidata dels
socialistes. Si surt elegida, i no hi ha cap sorpresa, serà la primera dona
que ocupi el càrrec a Sant
Adrià de Besòs.

i és que sóc molt clar
i transparent, i ara tinc
la mateixa situació en
aquest tema que fa uns
anys”. Es referia a la investigació que la justícia
està duent a terme sobre
la fallida discoteca al Marina Besòs, que assegura
no ha tingut cap pes en la
seva decisió. Una decisió
que es va començar a
parlar en petit comité al
PSC adrianenc el passat
octubre.
En el seu últim acte
públic com a alcalde de
la ciutat, Joan Callau, que
és regidor des del 1995 i
ha estat alcalde des del
2013, no ha volgut confirmar les informacions
que el situen a la Diputació de Barcelona a partir

Amb els vots favorables del PSC, Movem Sant Adrià, Més, Sant Adrià
en Comú, i les abstencions d’ERC i Ciutadans.

l’ambient seré a la política
municipal i el fet que els
ciutadans “no considerin
el seu ajuntament com a
un element d’inquietud
ni d’angoixa en aquests
temps polítics que estem
vivint”.
De la Filo Cañete ha
destacat la seva preparació, els seus valors, la
seva sensibilitat i amor
per la ciutat, i la seva feina en un terreny tan important per la ciutadania
en aquest moment com
és la promoció econòmica
i els serveis socials.
A la futura alcaldessa
accidental li han preguntat quines seran les seves
prioritats. La primera i més
urgent és continuar amb
la feina relacionada amb

MS

Joan Callau i Filo Cañete, a la roda de premsa a la seu del PSC on va explicar la seva renúncia.
“És un bon moment
per marxar”. Ja ho havia avançat el partit
dies abans quan va fer
un comunicat en què
s’anunciava la seva renúncia, amb els pressupostos aprovats, i “els
reptes de futur de la ciutat encarats i en marxa”
era el moment de deixar
el relleu a nous lideratges amb noves formes
de fer. “Sé que costa
d’entendre ara que vivim
moments en política de
coses amagades. Però jo
tinc una característica,

de l’abril.
El que sí ha desgranat
és el seu llegat com a edil,
destacant la transformació de la ciutat, els projectes econòmics i socials
que seran una realitat en
el futur pròxim, com els
dos hotels projectats i el
Hub internacional del coneixement a les 3 xemeneies, o els que ja ho són,
com el Campus Diagonal
Mar. “Hem aconseguit
que Sant Adrià sigui una
ciutat on ningú es quedi
enrera”. També destacava com a fita intangible

la pandèmia. Per això ha
anunciat que quan sigui
escollida alcaldessa les
primeres visites que farà
serà als dos CAPs de Sant
Adrià. Després, tornar a
posar en marxa la taula
de reactivació econòmica amb tots els grups
municipals, on hi haurà
més incorporacions. També ha posat el focus en
l’educació i en el barri de
la Mina, on s’assegurarà
que amb el canvi de Govern a la Generalitat no es
perdin els compromisos
assolits.

Redacció
Sant Adrià.L’equip de govern va
presentar la proposta de
pressupost de 2021 en la
sessió plenària celebrada el passat dilluns 22
de març. El pressupost
va ser aprovat amb el
vot favorable del PSC,
MOVEM SANT ADRIÀ,
MES, SANT ADRIÀ EN
COMÚ i les abstencions
d’ERC i C’s.
L’ampli consens polític, fruit de la negociació
i de posar els interessos
de Sant Adrià per sobre
de qualsevol altra consideració, farà possible
una inversió econòmica
extraordinària a la ciutat
per impulsar la creació
d’ocupació i fomentar
mesures socials que ajudin a les famílies a pal·liar
les conseqüències que la
pandèmia de la Covid-19
ha tingut en les seves
vides.
El pressupost de 2021
és de 41.904.808 euros,
xifra que suposa un augment de 1.144.386 euros
(2’81% més) respecte
a l’any passat. Aquest
increment es concentra
principalment en dos àmbits de despesa:
1.Àmbit social. Partides relacionades amb
la protecció social: serveis socials d’atenció
primària; família, infància
i adolescència; drogodependència; dona; diversitat funcional, dependència.
2. Àmbit de control
de la pandèmia. Partides
de neteja en els col·legis
i centres municipals per
complir els protocols de
prevenció i per evitar la
propagació de la pandèmia així com l’adquisició
d’EPIS
El superàvit permetrà
millores i actuacions diverses en el municipi
Enguany, per primer
cop l’Estat permet fer ús
dels romanents positius.

L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs ha sanejat els seus números i a
data d’avui compta amb
un romanent de més de
20.000.000 euros. A
més a més ha liquidat
tot el seu deute, això vol
dir que no ha de pagar
interessos bancaris.
Amb l’acord dels grups
municipals s’incorporarà
per a l’aprovació en el
ple, prop de 10.000.000

moció econòmica i en
l’ampliació de les partides
de serveis socials que
la Taula de Recuperació
acordi.

euros que es destinaran
a programes diversos per
a la millora d’aspectes
de via pública, parcs
infantils, instal·lacions
culturals i esportives,
tractament i poda de
l’arbrat, instal·lació de
plaques fotovoltaiques en
centre municipals, millora
informàtica dels serveis
municipals, renovació
del parc mòbil municipal,
sistemes de seguretat,
calefacció dels col·legis,
mobiliari públic, canvi
de punts d’enllumenat.
També s’invertirà en
l’ampliació dels programes d’ocupació de pro-

la Platja; Via pedalable
de la N-II; Remodelació
passeig de la Rambleta;
Rehabilitació Casal de la
Dona (fase 2); Projecte
d’Administració Electrònica; Reurbanització c. del
Carme; Reurbanització
San Oleguer; Impermeabilització del pàrquing Sant
Ramon de Penyafort.

Pel que fa a les inversions destaquen les
següents:
Rehabilitació Edifici
Besòs; Rehabilitació Can
Rigalt; Reurbanització
d’un tram de l’av. de
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Sant Adrià inicia la prova pilot d’un
projecte europeu per mesurar la qualitat
de l’aire amb sensors mòbils
Redacció
Sant Adrià.Sant Adrià iniciarà
el proper mes d’abril la
prova pilot del projecte
europeu NanoSen-AQM
Interreg Sudoe, impulsat
per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), que
desenvolupa i investiga
l’ús de nanosensors per
millorar la qualitat de
l’aire, una tecnologia de
baix cost que proporciona
resultats de la qualitat de
l’aire en diferents punts
del territori.
La prova té com a
finalitat mesurar la qualitat de l’aire en moviment
a través de sis sensors i
captadors passius distri-

l’Hospitalet de Llobregat
i Sant Adrià de Besòs.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
s’encarrega de reunir
les dades obtingudes
als tres municipis que hi
participen.
Actualment, les administracions disposen
de xarxes d’estacions de
mesurament que, tot i que
proporcionen uns resultats acurats del punt on
estan situades, no arriben
a tot el territori.

buïts entre treballadors i
treballadores municipals
–els quals portaran els
dispositius durant sis hores al dia- i d’altres que
es col·locaran a l’estació
fixa de mesurament del
carrer Olímpic.
Per tant, amb aquesta
iniciativa es volen testar
i replicar els sensors i
captadors passius per
veure la fiabilitat dels mesuraments de la qualitat
de l’aire en moviment, i
a través del panell informatiu que s’ha col·locat a
l’entrada de l’Ajuntament,
informar la ciutadania del
projecte
A la prova pilot participen tres municipis:
Sant Cugat del Vallès,

El nou Pla d’Actuació
Municipal (PAM) 20212023 a consulta
L’equip de govern ha elaborat un primer esborrany del document que es
pot consultar en aquest web i ha posat en marxa un qüestionari online
per recollir propostes i suggeriments dels ciutadans fins el dia 24.

Redacció
Sant Adrià.Els nous reptes socials, educatius, sanitaris
i econòmics del darrer
any han fet que l’equip
de govern consideri de
vital importància dotar-se
d’una eina que serveixi
com a guia pública dels
seus compromisos amb
la ciutadania i de brúixola
per a la governança de la
ciutat. Aquesta eina és el
Pla d’Actuació Municipal
de Sant Adrià de Besòs
(PAM).
El PAM ha de ser
el full de ruta que, des
de la transparència, la
coordinació interna dels

diferents departaments
municipals i el posicionament clar i concret de
les prioritats de la ciutat,
faciliti aquest transit entre el 2020 i 2023 envers
una ciutat més sostenible,
oberta, amigable i equitativa.
L’equip de govern vol
que els ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià de
Besòs coneguin aquest
primer esborrany del PAM
i que puguin fer les seves aportacions, ja que
aquest serà el document
que inclogui els projectes
d’intervenció que es duran a terme en el municipi
els propers anys.
Per això, amb la vo-

luntat de compartir amb
tota la ciutadania aquest
document i de conèixer
l’opinió, es posa a la seva
disposició l’esborrany del
PAM. Alhora animem a
tothom a dir la seva a través d’aquest qüestionari
online que permetrà recollir les propostes sobre els
reptes i els projectes més
importants del municipi.
Aquí es pot consultar
l’esborrany del PAM:

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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S’obre el Parc del
Campus i es posa la
primera pedra del nou
edifici per a pimes,
startups i cotreball al
Campus Diagonal-Mar
Redacció
Sant Adrià.El Campus DiagonalBesòs de la UPC continua
avançant en el seu desenvolupament amb dues
fites importants. D’una
banda, s’ha obert el Parc
del Campus DiagonalBesòs, una nova zona
verda que donarà servei
a la comunitat universitària i al veïnat. Permetrà

ra pedra de l’Edifici E per
a pimes, startups i espais
de cotreball, en que han
participat, entre d’altres,
l’alcalde adrianenc.
Joan Callau ha explicat que amb el nou
parc del Campus Sant
Adrià suma «20.000 m2
als 500.000 m2 d’espai
verd que ja té la ciutat» i
«integra el territori» millorant la connexió entre el
barri de la Mina i el parc

a la formació dels joves,
i evitar que sigui una comarca subsidiaria».
El Parc és un nou gran
espai verd de més de
20.000 m2 que uneix la
Rambla de La Mina amb
l’àmbit del Port Fòrum, i
obre l’accés al mar tant a
la comunitat universitària
com també als veïns dels
barris de l’entorn. Amb
la urbanització d’aquesta
àrea s’ha volgut orde-

El Mercat Municipal
inaugura una web per
comprar producte fresc
i de proximitat online
Redacció
Sant Adrià.El Mercat d’abastaments de Sant Adrià
estrena la seva web de
compra online mercatdesantadriaonline.cat,
aquesta opció permetrà
rebre producte fresc i de
proximitat directament a
casa. Es podrà accedir
des de qualsevol dispositiu (ordinador, mòbil o

gaudir d’un nou espai de
lleure, que inclou un parc
infantil, i alhora millorar
la connexió amb la zona
litoral.
D’altra banda, s’inicia
la construcció d’un nou
edifici que permetrà acollir, d’aquí dos anys, activitat econòmica provinent
de pimes, startups i altres
iniciatives emprenedores
principalment orientades
a sectors relacionats amb
l’activitat d’investigació i
recerca del Campus.
El 17 de març es
va dur a terme l’acte
d’obertura del Parc del
Campus Diagonal-Besòs i
la col·locació de la prime-

de la Pau i la platja. Pel
que fa al futur edifici per
a pimes, startups i espais
de cotreball, Callau ha
assenyalat que el Campus
a més de ser un espai de
recerca i docència, «serà
un motor de dinamització
econòmica per a Sant
Adrià» i s’ha mostrat orgullós perquè el Campus
Diagonal-Besòs «creix
i es consolida». D’altra
banda, Callau ha fet una
crida per sumar esforços
de totes les administracions per impulsar la
comarca del Barcelonès
Nord « hem de posar
riquesa, treballar per diversificar l’ocupació i per

nar els espais lliures que
constitueixen el Parc del
Campus i el seus àmbits
de connexió externa.
L’edifici estarà destinat a activitat econòmica
i s’hi ubicaran pimes i
startups sorgides dels
grups existents o amb
presència al Campus,
o que, prioritàriament,
treballin en les mateixes
àrees de recerca.

tauleta) i només caldrà
registrar-se per iniciar
la compra. A través de
les parades es pot fer
una volta virtual per les
parades del mercat que
s’hagin adherit i veure el
seu catàleg de productes
i el preu. Un cop finalitzada la compra només caldrà triar la franja horària
en que la voleu rebre a
casa vostra.
Per animar als ciu-

tadans i ciutadanes a
provar la compra virtual,
l’enviament a domicili
serà gratuït en la primera comanda. El preu de
l’enviament de la resta
de comandes serà de
5’95 euros. L’horari de
repartiment és ampli per
adaptar-se a les necessitats de tothom: de dilluns
a divendres de 10 a 14 h
i de 17 a 20 h i dissabtes
de 10 a 14 h.

El Mercat de Sant Adrià
regala mascaretes als
seus clients
Redacció
Sant Adrià.A partir del dijous 11
de març, les persones
que facin tres compres a
qualsevol parada del Mercat es podran endur una
mascareta. Només caldrà
presentar tres tiquets de
compra (han de ser del
mateix dia) a la parada
33 i s’emportaran una
de les mascaretes con-

feccionades per persones
amb discapacitat. Les
mascaretes es repartiran
dimarts, dimecres, dijous
i divendres, de 10.30 a
13.30 h.
Les mascaretes són
higièniques i reutilitzables
i s’han fet en els tallers
tèxtils de la Fundació
Portolà, una organització
solidaria que dona feina
a més d’un centenar de
persones amb discapaci-

tat intel·lectual.
Amb aquesta acció,
el Mercat municipal dona
suport a entitats amb finalitat social, alhora que
promou l’ús de la mascareta entre els clients.
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ERC considera que
els pressupostos no
afronten els reptes més
importants de la ciutat
Redacció
Sant Adrià.En el Ple extraordinari
de pressupostos celebrat
el dilluns 22 de març, ERC
no ha donat suport als
pressupostos municipals
del 2021 perquè considera
que no afronten els grans
reptes que té la ciutat.
Tot i alguns avenços, els
comptes són continuistes
en uns moments en què
consideren que caldria
un pas endavant per ajudar la ciutadania. A més,
tampoc es gastarà tot el
romanent del superàvit
dels pressupostos anteriors, fent que els diners
dels adrianencs quedin al
banc, i no en projectes i
inversions per a tothom.
Els pressupostos,
segons els republicans,
no dibuixen un canvi en
la gestió de l’equip de

govern, que ara mateix
consideren que no té cap
projecte clar per a la ciutat. “Són uns números
clarament orientats a fer
avançar la legislatura fent
allò mínim i indispensable”, en paraules del regidor que ha defensat el
vot del grup municipal,
Antoni Vélez, segons el
qual el govern socialista
només pretén “arribar
plàcidament a final del
seu mandat”. I és que
per a ERC, els comptes
dibuixen un any 2021 on
tampoc s’avança en la
recerca de solucions als
greus problemes que té la
ciutat de Sant Adrià.
Els republicans han
fet un vot d’abstenció
per responsabilitat, amb
l’objectiu de no paralitzar
un pressupost en plena
pandèmia on es garanteixen les partides de

serveis socials, i perquè
s’han acceptat i incorporat moltes de les propostes de mínims que han
fet: com ara dignificació
de la Pollancreda i entorn,
millora dels pipicans de la
ciutat, millora ventilació
dels edificis municipals,
instal·lació de plaques
fotovoltaiques, augment
de subvencions per llibres escolars, millora de
l’enllumenat i substitució
de per bombetes leeds,
millora de la calefacció a
les escoles, etc.

Sant Adrià.El projecte del Hub
internacional de les Tres
Xemeneies de Badalona i
Sant Adrià de Besòs suma
la col·laboració i el suport
de la Diputació de Barcelona per tal d’esdevenir
una realitat. A través del
programa Next Diba, la
institució posa a disposició d’ambdós ajuntaments tota la seva infraestructura per a presentar
el projecte del Hub dins
del pla de reactivació

del Districte Industrial
Badalona Sud en el marc
del PDU del Sector de les
Tres Xemeneies, definir
la seva viabilitat jurídica,
tècnica i econòmica i assegurar que pot optar als
fons europeus de reconstrucció. El suport de la
Diputació se suma al de la
Generalitat de Catalunya,
l’Àrea Metropolitana de
Badalona i de l’associació
22@NetworkBCN.
Actualment, la comissió de seguiment del projecte del Hub internacional
del coneixement de les

Campanya per
regularitzar el
subministrament
elèctric a diversos
edificis de la Mina
La iniciativa la impulsen l’Ajuntament de Sant Adrià, el Consorci del
barri de la Mina i Endesa.

El projecte del Hub
de les Tres Xemeneies
comptarà amb el
suport de la Diputació
Redacció

7

Tres Xemeneies treballar
en el PERTE (Proyectos
Estratégicos para la Recuperación y Transformación
Económica) que s’ha de
presentar aquest mes de
juny per optar als fons
europeus de reconstrucció destinats a revertir
els efectes derivats de
la crisi de la Covid-19.
Paral·lelament s’han creat
dos grups tècnics que
s’encarreguen de la promoció social i econòmica
i del desenvolupament urbanístic per fer els canvis
necessaris en el PGM.

Redacció
Sant Adrià.L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs conjuntament amb el Consorci del
barri de La Mina i Endesa
han posat en marxa
aquesta mateixa setmana
una campanya conjunta
amb l’objectiu de regularitzar el subministrament
elèctric a 8 escales del
barri de la Mina de forma
progressiva per la situació
sanitària de la Covid-19.
La campanya s’inicia amb
els habitatges del carrer
Mart, 14 i està previst fer
una escala per mes . El
programa facilita als veïns
que s’hi vulguin adherir la
realització dels tràmits i
gestions necessaris per
donar d’alta el seu subministrament. L’objectiu és
contribuir a què tots els
habitatges disposin d’un
servei elèctric regularitzat,
única manera de garantir
la seguretat de les persones, de la instal·lació i de

la finca així com un subministrament de qualitat
per al barri.
La
campanya
s’adreçarà progressivament a 8 escales de pisos
dels carrers Llevant i Mart,
a un total de 330 habitatges dels quals es calcula
que un 46% es troben,
actualment, en situació
irregular. Així, es facilita
als veïns la regularització
de la seva instal·lació
particular per procedir,
després, a la contractació del subministrament
amb la comercialitzadora
que vulguin, prioritzant la
de referència al territori
(Endesa Energia XXI) que
els permet sol·licitar el Bo
Social. Poden demanar
cita prèvia al punt de
servei per WhatsApp o a
través d’un codi QR. La
comercialitzadora té un
canal de comunicació exclusiu i directe amb l’àrea
de Serveis Socials.
No és aquesta la primera campanya d’aquest

tipus que posen en marxa
l’Ajuntament i Endesa.
L’any 2019 ja es va fer als
carrers Venus i Saturn, i va
aconseguir que es regularitzessin gairebé el 60%
dels habitatges que es trobaven en situació irregular.
I és que més enllà de tractar-se d’un problema que
repercuteix en el servei
elèctric de l’usuari i del veïnat, el que més preocupa
tant al consistori com a la
Companyia, és que l’estat
de les infraestructures
elèctriques manipulades
suposen un greu perill per
a les persones. En primer
lloc per al defraudador per
contacte directe durant la
manipulació del cablejat;
però també per les persones que viuen en aquell
pis o a la mateixa finca,
que queden exposades a
una instal·lació sense cap
protecció amb un elevat
risc potencial d’originar
un curtcircuit o un incendi
que posi en perill la seva
integritat.
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Detinguda una
veïna de Sant Adrià
per vendre títols de
transport falsificats
d’ATM a Mataró

COMUNICACIÓ MME

Crítica a la gestió de
l’empresa municipal
EUSAB per posar en
perill nou llocs de
treball
SantAdriàenComú

Redacció
Sant Adrià.Agents de la Policia
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la comissaria de Mataró van
detenir el 15 de març
una dona de 54 anys, de
nacionalitat espanyola i
veïna de Sant Adrià de
Besòs, com a presumpta autora d’un delicte
de falsificació document
públic, oficial o mercantil
a Mataró.
Els fets va tenir lloc
al voltant de les 11:45
hores del dia 15 de març
a l’Avinguda Gatassa de
la localitat de Mataró.
Els agents de paisà de la
comissaria de Mataró estaven acomplint tasques

de prevenció quan van
observar com una dona
entregava una targeta de
color blanc i verd a una
altra dona i que aquesta li
donava diners. Als agents
els va estranyar aquesta
maniobra i van seguir i
aturar a la dona que hauria entregat els diners.
Aquesta persona va explicar als mossos que havia
comprat una targeta de
tren falsificada a una
dona que les venia a meitat del preu original. Va
resultar que la venedora
feia temps que s’ubicava
a l’avinguda Gatassa per
oferir aquests títols falsificats de tren.
E l s a g e n t s, a m b
aquesta informació, es
van adreçar prop de

l’església on es trobava
aquesta persona i la van
identificar i escorcollar.
La dona duia dins la seva
bossa de mà 157 bitllets
de l’ATM falsos i 84 euros
en efectiu. Es dona la
circumstància que, també
tenia una ordre de recerca
i detenció del Jutjat de
Mataró per un delicte de
falsedat documental.
Va quedar detinguda
com a presumpta autora
d’un delicte de falsificació de document públic
i per l’ordre de recerca i
detenció.
L’endemà, l’arrestada
va passar a disposició del
Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Mataró qui va decretar la seva
llibertat amb càrrecs.

Sant Adrià.L’oposició frontal
de tots els grups polítics al darrer consell
d’administració de
l ’ e m p re s a m u n i c i p a l
EUSAB -celebrat el passat
dijous 25 de febrer- va
impedir que nou treballadors d’un dels seus
serveis es quedessin a
l’atur, ja que l’empresa
Actua, encarregada de
controlar els accessos al
pàrquing de la plaça de la
Vila i del dipòsit municipal els darrers dos anys,
havia fet fallida i EUSAB
havia decidit rescindir-ne
el contracte amb data 28
de febrer.
Així, EUSAB va comunicar a la reunió informativa amb els grups
municipals que la nova
empresa escollida per
fer-se càrrec del servei a
partir de l’1 de març era
Barna Porters Seguretat,
però no podia “subrogar els treballadors”. El
govern municipal va dir
que hi havia el compromís verbal que al cap
d’uns mesos l’empresa
els contractaria de nou,

però Sant Adrià en Comú
no estava disposat a tolerar que acomiadessin
a aquestes persones, i
a més sense tenir cap
garantia de l’empresa,
només de paraula, que
els tornessin a contractar.
Divendres, l’Ajuntament
va comunicar als grups
municipals que finalment
Barna Porters sí tenia
intenció de subrogar el
personal.
Davant d’aquest fets,
Sant Adrià en Comú critica la manca d’informació
que el govern municipal
ha mostrat en tot el procés i de no haver actuat
abans davant dels problemes econòmics d’Actua
i evitar així una situació
límit. L’Ajuntament va
informar que la nova empresa no es podia fer
càrrec del deute anterior,
però és sabut que no hi
havia cap deute perquè
EUSAB ja havia pagat als
treballadors vàries nòmines i la seguretat social
a compte de les factures
d’Actua.
Una altra de les crítiques a la gestió de
l ’ e m p re s a m u n i c i p a l
adrianenca és l’opacitat

amb què porta a terme
els diferents processos
de subcontractació dels
serveis: des del novembre de 2017, quan es va
contractar Actua amb
caràcter d’urgència, fins
a l’octubre de 2018,
l’empresa va dur a terme
la prestació del servei sense plec de condicions.
Per tot això, Sant
Adrià en Comú reclama
més transparència en la
gestió d’EUSAB i demanem que es publiqui, tal
i com marca la llei, tota
la informació al portal.
També hem sol·licitat
a la vicepresidenta del
consell d’administració
d’EUSAB, Ruth Soto,
tota la documentació del
cas, tant la finalització
del contracte amb Actua
com el subscrit ara amb
la nova empresa Barna
Porters.

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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Sant Adrià en Comú
insta a l’Ajuntament
a que aclareixi
quines mesures
anticontaminació
apliquen sobre les
obres del cable
submarí al carrer
d’Eduard Maristany
Redacció
Sant Adrià.Sant Adrià en Comú
ha registrat una instància per sol·licitar tota la
documentació respecte
l’obra que s’està duent a
terme a l’avinguda de la
Platja i Eduard Maristany,
que segons la formació
«ha tornat a posar en
evidència la manca de
transparència de l’equip
de govern. Aquesta zona
del litoral adrianenc, ara
en obres per acollir els
cables submarins de fibra
òptica d’alta capacitat que
impulsa AFR-IX Telecom,
és l’herència contaminant que han deixat les
indústries químiques que
han operat aquí durant

dècades. Volem saber si
s’estan complint les recomanacions de l’Agència
de Residus de Catalunya
(ARC) i, en si no és així,
l’informe justificatiu».
En un informe elaborat per la Marea Verda es
recull tot l’històric dels
estudis que, des de 2009,
s’han elaborat a petició de
l’ARC per determinar quines substàncies tòxiques
s’han trobat al subsòl de
la zona. Aquest dossier
també recull l’informe
tècnic de valoració de la
qualitat del sòl de l’ARC
del 2016, on es recomana a l’Ajuntament una
sèrie de mesures en zones
contaminades: que es
facin servir sistemes de
reg d’alta eficiència a la

zona del parc; si s’excava
sòls a la zona delimitada
caldrà fer servir EPI per
protegir els treballadors
de l’obra; evitar contacte
directe amb el sòl i ingestió de partícules; o fer un
seguiment ambiental de
l’obra per garantir la correcta gestió de les terres
residuals generades.
Sant Adrià en Comú
ja va traslladar la seva
preocupació sobre aquest
tema en el passat ple
de febrer. «Com ja és
habitual, la manca de respostes clares per part de
l’Ajuntament ens obliga
a fer tots els tràmits necessaris per tal d’obtenir
la informació, ja que es
tracta d’un tema de salut
pública».
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L’Ajuntament de
Badalona i el grup de
restauradors Forquilla
Badalona posen en
marxa la campanya
‘D’oli a la pica, ni mica!’
Redacció
Badalona.Amb la campanya
‘D’oli a la pica, ni mica!’,
l’Ajuntament de Badalona, en col·laboració amb
el grup de restauradors
Forquilla Badalona, pretén
facilitar la recollida selectiva de l’oli que la ciutadania fa servir per cuinar
i que, si no és reciclat
correctament, i s’aboca
per la pica, pot ocasionar
greus problemes, tant per
als ecosistemes aquàtics
com per a la xarxa de
clavegueram.
L’objectiu de la campanya és sensibilitzar a
la població sobre aquest
problema ambiental, alhora que s’amplia la xarxa de punts de recollida existents gràcies a la
col·laboració dels establiments de restauració del
grup Forquilla Badalona.
Així, a partir d’ara es
recollirà l’oli domèstic
usat tant a les deixalleries
com a qualsevol dels establiments de restauració
adherits a la campanya.

Aquests establiments estaran degudament identificats amb un cartell visible
des del carrer.
La campanya pren
com a punt de partida els
restaurants del grup Forquilla Badalona, tot i que
està oberta a qualsevol
establiment de restauració
que hi vulgui participar.
Per aquest motiu, tots els
elements informatius de
la campanya contenen un
codi QR que us dirigirà a
la web municipal on es
pot trobar en qualsevol
moment el llistat actualitzat dels establiments
col·laboradors, així com
informació general sobre
la campanya.
La col·laboració ciutadana en la recollida
d’oli domèstic usat és
essencial per evitar les
greus conseqüències ambientals que provoca la
contaminació de l’aigua
amb oli. Per aquest motiu, com a part de la campanya, es repartiran, fins
a esgotar existències, uns
embuts que s’adapten
a la rosca de la majoria

d’ampolles de plàstic per
tal de facilitar a la ciutadania poder guardar l’oli
usat de manera còmoda
abans de portar-lo a algun
dels punts de recollida.

La campanya ‘D’oli
a la pica, ni mica!’,
també és solidària

Per tal de fer visible
que l’oli recollit selectivament es recicla i s’aprofita
per a altres usos, les
persones que portin l’oli
domèstic usat als restaurants col·laboradors
rebran com a obsequi, i
fins a esgotar existències,
una pastilla de sabó feta
amb oli reciclat. Les pastilles s’elaboren de manera
artesanal a Badalona, a la
Fundació DM Sant Josep
de Pomar, que dona feina
a persones vulnerables i
en risc d’exclusió social.
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Badalona ha activat les Més de 6 milions
mesures per prevenir d’euros per millorar
incendis forestals
les escoles públiques
L’Ajuntament publica un ban amb l’objectiu de prevenir el foc forestal
que pugui afectar als espais naturals del terme municipal.
Redacció
Badalona.L’Ajuntament de Badalona ha publicat un
ban per activar les mesures per prevenir incendis
forestals al seu terme
municipal amb l’objectiu
de prevenir el foc forestal que pugui afectar als
espais naturals. Les mesures, que han entrat en
vigor aquesta mateixa setmana, s’allarguen fins al
15 d’octubre de 2021.
En l’edicte s’especifica
que no estarà permès encendre foc en terrenys
forestals per a cap tipus
d’activitat, en especial
cremar rostolls, fer focs
d’esbarjo o fer foc per
a activitats relacionades
amb l’apicultura. Tampoc
no es podrà llençar objectes encesos, ni abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qual-

sevol mena que puguin
ser causa de l’inici d’un
foc. Així mateix, l’edicte
prohibeix llençar coets,
globus, focs d’artifici
o altres artefactes que
continguin foc i utilitzar
bufadors o similars en
terrenys forestals.
Els propietaris de finques que no tinguin continuïtat amb la trama urbana i que estiguin situades
a menys de 500 metres
de terrenys forestals han
de disposar d’una zona de
protecció de 25 metres
d’amplada i d’una xarxa
d’hidrants d’incendi.
En el ban també es fa
una crida a la participació de tota la ciutadania
en la prevenció, vigilància, i, si convé, alarma
i extinció de possibles
incendis. En aquest sentit, el ban especifica que
qualsevol persona que
vegi l’existència d’un

incendi forestal intenti
extingir-lo amb tota urgència. En qualsevol cas,
sempre s’haurà de donar
avís immediat al telèfon
d’emergències: 112.
Pe r a l t r a b a n d a ,
l’Ajuntament de Badalona podrà mobilitzar els
mitjans materials que hi
hagi a la jurisdicció, com
per exemple vehicles,
remolcs, motoserres o
excavadores. Els seus
propietaris estan obligats
a utilitzar-los o facilitar-ne
la utilització.
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Redacció
BarcelonaLa Diputació de Barcelona ha aprovat el Pla
de xoc d’equipaments
responsables 2030, dotat
amb 6.260.000 euros,
amb l’objectiu de millorar els centres educatius
públics de la província
de Barcelona per impulsar mesures d’eficiència
energètica i fomentar la
seva relació amb l’entorn
i el seu ús públic.
El nou programa permetrà finançar tots els
ajuntaments de menys
de 300.000 habitants
de la província i les
entitats municipals que
comptin amb almenys
un centre educatiu su-

fragat amb fons pú blics: escoles públiques
d’infantil i primària i
escoles municipals, tant
de bressol, de música
i arts, d’educació especial i de persones
adultes. En total, 266
ajuntaments i 2 entitats
municipals descentralitzades (Sant Miquel
de Balanyà i Valldoreix)
que han complert amb
els requisits per formar
part del programa. La
distribució dels ajuts
s’ha calculat amb variables i criteris objectius
que atenen tant a una
dimensió poblacional
com a una dimensió
d’equitat, sense oblidar
que s’estableix un import mínim de 1.500,00

euros per ens destinatari. D’aquesta manera el
projecte arriba a un total
de 1.414 equipaments
públics de la província
de Barcelona, i amb un
impacte directe estimat
en 325.746 alumnes,
dels quals 265.279 corresponen a les escoles d’infantil i primària,
i 60.467 a alumnes
d’escoles municipals.
El pla compta amb
dues línies d’actuació i
els destinataris poden
distribuir lliurement la
dotació econòmica atorgada per a la digitalització i sostenibilitat dels
equipaments educatius,
i per projectes per a la
millora dels usos socials
dels espais.

Actualitat

Badalona aprova
el pressupost més
gran d’inversions
dels últims 30 anys
i destina 78 milions
d’euros a la millora de
tots els barris
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Grup La Pau
presenta las primeras
ambulancias eléctricas
de Cataluña y el
Estado
El acto contó con la presencia del Dr. Antoni Encinas, gerente del
Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña.
GRUP LA PAU

Redacció
Badalona.El Ple de l’Ajuntament
de Badalona ha aprovat
el pressupost més gran
d’inversions dels últims
30 anys que destina 78
milions d’euros a la millora de tots els barris
de la ciutat. El Ple de
l’Ajuntament d’aquest dimarts 16 de març, reunit
en sessió extraordinària,
va aprovar la tramitació
i l’aprovació de l’annex
d’inversions per al període 2021-2024 i la
corresponent modificació
del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019. L’annex
d’inversions inclou 190
actuacions per al període
2021-2024, amb una
forta inversió en sanitat i
educació públiques.
El dictamen va ser
aprovat amb els vots
favorables dels grups

municipals del Partit Popular i del Partit dels Socialistes, les abstencions
d’Esquerra Republicana
de Catalunya-AvancemMES i Badalona en Comú
Podem i amb els vots
contraris de Junts per Catalunya Badalona i Guanyem Badalona en Comú.
De les inversions previstes en el pressupost
d’inversions destaquen pel
seu volum les destinades
a sanitat i educació, amb
7 milions per a l’ampliació
de l’Hospital Municipal
la construcció de les escoles Badalona Port (7
milions), Ventós Mir (6,5
milions d’euros), dues escoles bressol (3,8 milions
d’euros) i una nova biblioteca (2 milions d’euros).
A més d’aquestes
inversions, el pressupost
també inclou la construcció d’una nova piscina municipal (12,5 milions d’euros); la reha-

bilitació i la remodelació
de la Comissaria de la
Guàrdia Urbana (1 milió
d’euros), la millora del
clavegueram i l’asfaltatge
dels carrers de la ciutat
(3 milions d’euros); la
construcció d’un nou
pavelló esportiu cobert
(800.000 euros); la millora de 33 instal·lacions
esportives (10,5 milions
d’euros); l’homologació
de les pistes d’atletisme
Paco Águila (1,1 milions
d’euros); la remodelació
integral del Parc del Gran
Sol (3 milions d’euros);
de la plaça de Josep
Tarradellas (1,5 milions
d’euros); del Parc del Turó
d’en Caritg (1,5 milions
d’euros) i de la plaça
de Trafalgar (900.000
euros); la millora de totes
les biblioteques municipals (700.000 euros) o
la rehabilitació d’edificis
històrics de Ca l’Arnús
(1,5 milions d’euros).
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Redacció
Badalona.Grup La Pau -cooperativa que presta servicio
de transporte sanitario,
adaptado y servicios preventivos- ha presentado
esta mañana, en sus instalaciones de Badalona,
las dos primeras ambulancias 100% eléctricas
(Mercedes-Benz eSprinter
312) de todo Cataluña y,
también, del Estado.
Al acto han asistido
el Dr. Antoni Encinas,
gerente del Sistema de
Emergencias Médicas de
Cataluña, la dirección de
territorio del Sistema de
Emergencia Médicas, así
como otras personalidades y responsables de
estas instituciones que,
junto con Vicenç Chicharro, presidente de Grup La
Pau, han podido descubrir
el exterior y el interior de
las unidades así como su
funcionamiento. Las nue-

vas ambulancias estarán
destinadas al transporte
sanitario no urgente y actuarán dentro del ámbito
de la zona Metropolitana
Norte y el Bajo Maresme,
perteneciendo al lote G.
Vicenç Chicharro ha
explicado “que con la
incorporación de estas
ambulancias eléctricas
damos un paso adelante
para convertir los vehículos operativos en vehículos sostenibles. Sus
características le permiten funcionar de manera
óptima para prestar el
servicio de transporte sanitario no urgente, y al no
generar emisiones contaminantes, se pueden mover con más libertad por
las diferentes poblaciones
donde operamos. Desde
Grup La Pau trabajamos
para estar al frente de la
asistencia a las personas,
y es por este motivo que
estamos muy orgullosos
de poder presentar las

primeras unidades eléctricas de Cataluña y del
Estado.”
Por su parte, el Dr.
Encinas ha puesto de
manifiesto que “desde el
SEM estamos comprometidos con la sostenibilidad de nuestro planeta y
por este motivo siempre
valoramos positivamente que entidades como
Grup La Pau, que trabaja
con nosotros desde hace
muchos años, impulse
este tipo de vehículo
que son nuestra vacuna
contra la contaminación
atmosférica.”

12-Març 2021

Actualitat
COMUNICACIO BDN

Nou règim de visites al
Centre Sociosanitari El
Carme de Badalona
Redacció

Badalona participa
en un projecte per
implementar un
sistema d’alerta
primerenca a la ciutat
com a adaptació al
canvi climàtic
Redacció
Badalona.Badalona és la ciutat
on s’està desenvolupant
el projecte de la Unió Europea LIFE Baetulo, una
iniciativa sorgida a partir
dels resultats obtinguts
en el projecte BINGO
que té per objectiu implementar un sistema
d’alerta primerenca integral i multirisc (Early
Warning Sytem). Aquest
sistema permet reduir
l’exposició dels habitants
i dels diferents elements
urbans als perills derivats
del canvi climàtic com ara
inundacions pluvials, descàrregues del sistema de
sanejament, onades de
calor, temporals marítim,
ventades, onades de fred,
episodis de contaminació
atmosfèrica o nevades.
Concretament, el sistema d’alerta integral

anticiparà i monitoritzarà
els episodis de perill climàtic, avaluarà els riscos
derivats, automatitzarà
i activarà els diversos
protocols d’emergència
necessaris (incloent-hi
accions preventives i
reactives) abans, durant
i després d’aquests episodis i emetrà els avisos
corresponents tant als
gestors locals del risc
(protecció civil, policia i
altres departaments executors dins l’ajuntament)
com a la ciutadania per tal
de disminuir l’exposició a
aquests perills climàtics
i per tant reduir-ne els
impactes derivats.
A banda de la plata fo r m a d e l s i s t e m a
d’alerta, també es desenvoluparà una aplicació
mòbil perquè la ciutadania en pugui fer ús gratuït
i rebi aquelles alertes i
protocols d’actuació que

els permeti estar informats i evitar situacions
que puguin posar en risc
la seva salut o les seves
propietats.
El projecte LIFE
Baetulo, coordinat per
Aquatec (Suez Spain)
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Badalona, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i Aigües de
Barcelona, implementarà
i testejarà a la ciutat de
Badalona aquest sistema d’alerta primerenca integral. Per fer-ho,
s’implementaran una
sèrie de sensors i altres
equips avançats que permetran dotar d’informació
en temps real a aquest
sistema d’alerta per la
monitorització dels episodis de perill climàtic,
com ara limnímetres per
la detecció i quantificació
d’abocaments en temps
de pluja, etc.

Badalona.Amb la situació epidemiològica actual, El
Centre Sociosanitari El
Carme de Badalona Serveis Assistencials (BSA)
aprofita per adaptar el
nou règim limitat de visites al centre que entra en
vigor aquest dissabte 27
de març. Preservar la salut de les persones ingressades, dels professionals
i dels propis familiars,
minimitzant els riscos
de contagi, amb sistemes de detecció precoç
dels casos són els pilars
d’un règim que amplia
les visites diferenciant
la normativa aplicable si

es tracta d’usuaris de la
zona COVID-19 i la resta
del centre.
Una de les novetats
del règim és que els usuaris COVID-19 positius
ingressats al Centre Sociosanitari El Carme podran rebre la visita d’un
familiar, major d’edat, a
partir del 7è dia d’ingrés,
amb els EPIs adequats
i seguint la normativa
de seguretat del centre
per minimitzar els riscos.
Recordem que està actiu
el sistema informatiu i
telemàtic establert des de
l’inici de la pandèmia provocada pel Coronavirus
SARS-COV-2 per apropar
la informació i acompanyament necessari entre

pacients i familiars.
D’altra banda, la resta d’usuaris del centre,
sense patologia COVID19, veuran ampliades les
visites dels seus familiars
de la manera següent:
· Els acompanyants
podran visitar dos dies per
setmana al pacient ingressat en horari de 12.30 a
14.30 i de 18.30 a 20.30
hores, segons el calendari
establert i ubicació dels
llits que es comunicarà
telefònicament.

Cultura

El Museu proposa per
als dies de Setmana
Santa el concurs
fotogràfic Rodant per
Badalona
Redacció
Badalona.El Museu de Badalona
ha organitzat un concurs
de fotografia que permetrà gaudir en família de
la descoberta de la ciutat
partint de les imatges que
formen part de l’exposició
Badalona sobre rodes, que
es pot visitar al Museu. Es
tracta d’una mostra sobre
la història dels transports,
des de finals del segle

XIX fins al 1985, any en
que el metro va arribar a
la ciutat.
La temàtica del concurs és “La nostra ciutat
amb rodes” i a les imatges
han d’aparèixer vehicles de
rodes. El concurs comença
amb la visita a l’exposició
temporal Badalona sobre
rodes i per participar-hi
cal fer una inscripció on
es lliuraran diverses pistes.
Les famílies hauran de penjar les seves fotografies al

perfil d’Instagram amb les
etiquetes: #bdnsobrerodes
#rodantperBadalona i @
MuseuBdn.
El concurs comptarà
amb un jurat que premiarà les millors imatges
d’entre totes les publicades des del 27 de març
fins al 5 d’abril, d’acord
amb les següents categories: la imatge més
artística, la imatge més
divertida i familiar, i la
imatge més original.
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La guanyadora del
Filmets, nominada als
Premis Oscars 2021
Redacció
Badalona.El curtmetratge ‘White eye’, que a la passada
edició de FILMETS Badalona Film Festival va
ser doblement premiada

amb la Venus a la Millor
Pel·lícula i la Venus a la
Millor Direcció, ha estat nominada als Oscars
2021. En concret, ‘White
eye’ opta a l’Oscar a la
categoria de Millor Curt de
Ficció, premi que s’haurà

de disputar juntament amb
altres 4 curtmetratges que
també han estat nominats.
Es tracta d’un curt d’Israel
escrit i dirigit per Tomer
Shushan i interpretat per
Daniel Gad i Dawit Tekelaeb, entre d’altres.
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El Centre Cultural El
Carme acull la mostra
“Forjadors de la Festa.
El patrimoni festiu de
Badalona”
Redacció
Badalona.El passat 18 de març
es va inaugurar a la Sala
Josep Uclés del Centre Cultural El Carme
de Badalona (carrer de
Francesc Layret 78-82),
l’exposició “Forjadors
de la Festa. El patrimoni
festiu de Badalona”.
Després de més de
deu anys exposant la
imatgeria festiva i els
entremesos de la ciutat,
aquest any la mostra fa
un tomb per centrar-se
en el ritual al voltant de
les Festes de Maig, que
honoren Sant Anastasi,
copatró de Badalona.
L’exposició, que per
primera vegada estarà
comissariada, presenta
un viratge cap a una línia
conceptual i pedagògica
centrada en els aspectes
rituals de la festa i situant

com a eix cabdal la figura de Sant Anastasi i en
contraposició el Dimoni.
La mostra fa un repàs de
l’origen de la devoció al
Sant a Badalona i dels
inicis de la Cremada del
Dimoni, així com de la
seqüència d’actes i entremesos que l’acompanyen
la Nit de Sant Anastasi.
També s’hi podran
veure peces com la figura del Sant, les masses
que duien els macers
(antics funcionaris que
encapçalaven les comitives municipals lluint
l’uniforme característic
amb robes de domàs,
gorres de vellut, i portant una maça a la mà),
cedides pel Museu de
Badalona, i diverses imatges d’arxiu que il·lustren
aquest repàs històric i
material deixat per les
entitats Badalona Bèsties
de Foc, Diables de Bada-

lona, Esbart Sant Jordi,
Geganters de Badalona,
Mulassa de Badalona i de
la família Llansó.
Enguany hi haurà un
espai interactiu on es
podran seguir els passos
i les músiques d’alguns
dels balls representatius
de la festa.
S’ofereixen visites
guiades per al públic en
general i visites específiques per a les escoles
i instituts, adaptades als
diferents cicles educatius
(especialment per als cicles mitjà, superior i per
instituts).
Les visites aniran
a càrrec del comissari,
Marc Abril, fester, músic i membre del Grup
d’Estudis de la Festa de
Badalona, o de Montserrat Silvestre, presidenta
de Geganters de Badalona i també membre del
Grup d’Estudis.

L’Espai Betúlia acull la
mostra pictòrica Coeur
d’Amazigh de Nuria
Guardiola
Redacció
Badalona.L’Espai Betúlia (carrer
d’Enric Borràs, 43-47)
presenta la mostra pictòrica Coeur d’Amazigh
(cor berber) de l’artista
Nuria Guardiola. Des del
23 de març i fins al 16
de juliol es podrà veure
aquesta exposició on
l’autora reflecteix la seva
experiència del paisatge
mediterrani del nord del

Marroc entre els anys
2014 i 2018 quan va viure
a Nador, la capital berber
de la regió del Rif. Les
pintures es fusionen amb
veus i versos escrits per
dones no occidentals.
Nuria Guardiola (Vigo,
1956) impregna aquesta mostra de la llum i la
riquesa cromàtica dels
paisatges, la natura, les
restes arqueològiques i els
vestigis d’antics jaciments
de ferro a la zona orien-

tal del Rif. Els amazics,
coneguts popularment
com a berbers, són la població autòctona del nord
d’Àfrica, d’origen i memòria ancestrals. L’autora
fusiona aquesta proposta
plàstica, de pintura conceptual expressionista,
amb la paraula, la veu i els
versos alliberadors de les
dones del nord d’Àfrica, on
la condició femenina vol
transcendir els registres de
raça i cultura.

14-Març 2021

Cultura

Es lliuren els Premis del
XX Concurs de relats
breus de dones
«Paraules d’Adriana»
Les guanyadores en les diverses categories van ser l’Àngela Vázquez,
com a guanyadora adrianenca, i la Berta Juanias, en categoria
general. Les finalistes van ser l’Anna Maria Saura, l’Eva Pelegrí i la
Josefina Solano.
Redacció
Sant AdriàEl passat 11 de març
en el marc de les activitats del Dia Internacional
de les Dones, es va celebrar el lliurament dels
premis de la vintena edició del Concurs de Relats
Breus Paraules d’Adriana.
En aquesta edició s’han
presentat 79 relats, 11 de
Sant Adrià.
La guanyadora de la
categoria de Sant Adrià,
guardó dotat amb 450
euros, va ser l’ Ángela
Vázquez Siso pel relat Él
y después yo, retrat d’una
relació de parella tòxica,
en el qual es descriu el
rol del maltractador però
que també s’ aprofundeix
en els sentiments de la
dona.
La categoria general
la va guanyar Berta Juanias Espriu, per la seva

obra Mirades, història
que descriu la relació
entre una noia jove i una
amiga gitana amb aspiracions de ser mestra i de
realitzar-se com a dona,
però que troba els impediments que l’imposa la
seva família. El premi de
la categoria general està
dotat amb 750 euros.
La finalista, de la categoria de Sant Adrià, va
ser l’Anna Maria Saura
Passarell amb la seva obra
Ràbia. Aquesta història,
narrada per una filla, és
un relat dur que, a més del
tema del maltractament,
tracta sobre les relacions
familiars, la compassió i la
canalització del sentiment
de ràbia.
Les dues finalistes de
la categoria general van
ser Eva Pelegri Margeli i
Josefina Solano Maldonado. Eva Pelegri pel relat
titulat La lloba ferida, que

explica la relació entre
la nora i la sogra, en el
marc d’una situació de
pandèmia, amb les dificultats laborals i econòmiques del moment, i
amb l’agreujant de la
mort del marit de la protagonista. Josefina Solano
per La Fila, una història
que explica els problemes
socials i laborals que es
viuen actualment i que
les dones pateixen en
especial, com ara les dificultats per trobar feina
i com algunes empreses
aprofiten la situació.
Els relats es podran
llegir en breu al web del
consistori:
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Les guanyadores del XX Concurs de relats breus de dones “Paraules d’Adriana”, Ángela Vázquez
i Berta Juanías, amb alguna de les finalistes de les dues categories.

Exposició Dones,
dibuixants i migrants.
El viatge amb
perspectiva de gènere
Redacció
Sant Adrià.Fins al 8 d’abril es podrà visitar l’exposició Dones, dibuixants i migrants.
El viatge amb perspectiva de gènere, a l’interior
del vagó El Sevillano del
MhiC, una oportunitat
per conèixer l’obra de tres
artistes vinyetaires: Anna
Penyas, Susanna Martín i
Nadi Hafid.
L’exposició visibilitza,
d’una banda, el treball
de les dones del mon del
Còmic, però també el relat
del viatge migratori des
d’una altra perspectiva.
A través de les vinyetes
instal·lades en el vagó es
representa una part del
viatge: el punt de partida,
el trajecte i l’arribada. Les
autores no només parlen
de les migracions de manera documental, sinó que
s’acosten a elles a partir
d’històries personals, que
les fan més properes. A
través dels seus relats i de
la força que atorga el llenguatge del còmic acosten
generacions més enllà de
classes, creences i races.
El 22 de març a les
19 h, tindrà lloc una taula
rodona virtual en la qual
intervindran les tres di-

buixants i els comissaris de
la mostra. L’organització
de la taula comptarà
amb la col·laboració de
l’Associació de Crístics de
Còmics (ACDCómics)
L’exposició és el tret
de sortida d’un conjunt
d’activitats dedicades al
còmic i al fet migratori
que culminarà el mes de
desembre d’aquest any
2021 amb l’exposició
Vinyetes migrants: còmic,
migració i memòria, comissariada per David F. De
Arriba i Lilianna Marín de

mas, que vol visibilitzar el
compromís del còmic amb
una realitat tan complexa,
tan propera i transcendent com és el fenomen
migratori.

Horòscop Astrològic

Serveis

Telèfons
d’interès
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ARIES (21 març-20 abril)
Estàs molt il·lusionat davant la perspectiva d’un futur
viatge de negocis, tant que comences ja a preparar-ho.
Gaudeix de cada moment organitzant vols i hotel.

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
Aquests dies hauràs de fer front a moltes obligacions, i
això farà que no facis el cas que deus a la teva família.
Recorda que els deus una visita.

TAURE (21 abril-20 maig)
T’apropes a dies de canvis importants en la teva vida,
originats per una persona propera a tu. Fins i tot la gent
que més et vol s’estranyarà.

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
Saps que t’aniria molt bé sortir i relacionar-te amb
gent? Necessites gaudir de l’aire lliure, la naturalesa
i les persones del teu entorn proper; recarregaràs piles.

BESSONS (21 maig-21 juny)
No et confiïs massa en temes de salut aquest mes.
Necessites cuidar-te més, si no vols tenir un refredat
que et deixi en el llit.

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Per què no ets capaç de valorar tot el que tens en la teva
vida? És molt més del que poden imaginar uns altres, i
els diners no ho és tot.

CRANC (22 juny-23 juliol)
Mes en el qual l’organització econòmica va a ser
primordial si no vols acabar amb tots els teus estalvis.
Cura amb el que compres per no malbaratar.

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
Les tafaneries sobre la teva vida seran una constant en el
teu entorn, i aconseguiran fer que et sentis malament. No
li donis aquesta satisfacció a aquestes persones.

LLEÓ (23 juliol-23 agost)
Tens davant teu un mes en el qual hauràs d’aprendre la
necessitat de prioritzar les coses que formen part de la
teva vida. És hora que decideixis què és important.

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

VERGE (24 agost-2 setembre)
Aquest mes hauries de proposar-te millorar la teva
alimentació. Si sopes menys i desdejunes de manera
equilibrada, et sentiràs millor durant el dia.

PEIXOS (20 febrer-20 març)
Portes bastant temps estalviant diners del teu dia a dia,
així que aquest mes podràs donar-te un capritx que et fa
molta il·lusió. Gaudeix el moment que estàs vivint.

SANT ADRIÀ
-Ajuntament- 93.381.20.04
-Policia Local- 93.381.55.55
-Protecció Civil- 93.462.27.00 /
93.462.22.11
-Comissaria de la Policia Nacional93.381.50.11
-Mossos d’Esquadra- 088 (per a les tres
ciutats)
-Creu Roja- 93.381.00.80
-Correus- 93.381.21.31
-CAP local- 93.462.26.61
-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA
-Ajuntament- 93.462.40.40
-Policia Local- 93.386.00.50
-Comissaria de la Policia Nacional93.466.38.45
-Creu Roja- 93.386.20.24 / 93.446.21.87
-Correus- 93.386.69.99
-Bombers- 93.391.82.82
-Bombers.Urg.- 93.391.80.80
-Hospital Esperit Sant- 93.386.02.02
(Urgències- 93.386.30.00)
-Ambulàncies- 93.468.20.00
-Companyia de l’Aigua- 93.386.59.99
-Taxis- 93.391.22.22

Farmàcies de torn - ABRIL 2021
Dijous 1
Andreu Vidal, 2
Divendres 2
Av. La Catalana, 125
Dissabte 3
Av Fernández Márquez, 73-75
Diumenge 4
Via Trajana, 20 local 3-6
Dilluns 5
Miquel Servet, 7-9
Dimarts 6
García Lorca, 1
Dimecres 7
Mar, 18
Dijous 8
Pi i Gibert, 66
Divendres 9
Gran Via CC, 26
Dissabte 10
Av. Catalunya, 92-94

Diumenge 11
Platja, 82
Dilluns 12
Andreu Vidal, 2
Dimarts 13
Av. La Catalana, 125
Dimecres 14
Av Fernández Márquez, 73-75
Dijous 15
Via Trajana, 20 local 3-6
Divendres 16
Miquel Servet, 7-9
Dissabte 17
García Lorca, 1
Diumenge 18
Mar, 18
Dilluns 19
Pi i Gibert, 66
Dimarts 20
Gran Via CC, 26

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

Dimecres 21
Av. Catalunya, 92-94
Dijous 22
Platja, 82
Divendres 23
Andreu Vidal, 2
Dissabte 24
Av. La Catalana, 125
Diumenge 25
Av Fernández Márquez, 73-75
Dilluns 26
Via Trajana, 20 local 3-6
Dimarts 27
Miquel Servet, 7-9
Dimecres 28
García Lorca, 1
Dijous 29
Mar, 18
Divendres 30
Pi i Gibert, 66

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

