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Filo Cañete, 
alcaldessa de Sant 

Adrià de Besòs

Dimoni sense 
cremar

Badalona.-Les Fes-
tes de Maig tornen 
però no seran con les 
de sempre. El més 
destacat és que es 
plantarà el Dimoni a 
la platja, però no es 
cremarà. Pàg.14.

Sant Adrià.- Una 
desena d’entitats adria-
nenques es van concen-
trar a la plaça de la Vila 
per protestar contra la 
no concessió de para-
detes durant el dia de 
Sant Jordi. Pàg.13.

Protestes per 
Sant Jordi

Sant Adrià.- 
Els alcaldes de Bada-

lona, Sant Adrià i Santa 
Coloma van presentar 
el 6 d’abril, en el darrer 
acte com al alcalde de 
Joan Callau, una Aliança 
per a la recuperació de la 
comarca del Barcelonés 
Nord. Els edils han des-
tacat que la desaparició 
del consell municipal els 
ha deixat sense una es-
tructura institucional de 
coordinació i que tots tres 
municipis volen tenir, en 
representació dels més 
de 400.000 ciutadans i 
ciutadanes que hi viuen, 
una interlocució amb la 
Generalitat de Catalunya i 
la resta d’administracions 

públiques, incloses les de 
l’àmbit europeu.

García Albiol, Callau i 
Parlon han deixat clar que 
la pandèmia ha deixat al 
descobert les mancances 
i les oportunitats d’un te-

rritori castigat i empobrit 
econòmicament i que no 
ha estat mai el destí de 
les inversions fetes els 
darrers 30 anys per la 
Generalitat de Catalunya. 
Pàg.7. 

Lluita pel 
Barcelonès Nord

Redacció

Sant Adrià.-
Filo Cañete es va 

convertir el 9 d’abril en 
la primera alcaldessa de 
Sant Adrià de Besòs. Pocs 
dies després d’arribar al 
càrrec, parlem amb ella 
de la situació actual de 

la ciutat i dels reptes 
de futur. Molt centrada 
en la transversalitat i en 
una manera més eficient 
de treballar al consisto-
ri, Filo Cañete té molt 
clar que els temes més 
urgents ara mateix són 
els relacionats amb la 
situació sanitària, econò-

mica i social que ens està 
deixant la pandèmia per 
la Covid-19. Per això, té 
molt clar que el consistori 
adrianenc no pot caminar 
sol i demana la implicació 
de les administracions su-
pramunicipals per acon-
seguir sortir d’una crisi 
mai vista. Pàg. 4.

Atracament al 
supermercat

Sant Adrià.-Una 
dona va ser detinguda 
el passat 1 d’abril per 
un robatori amb arma 
blanca en un establi-
ment d’alimentació de 
l’Avinguda de la Platja. 
Pàg.12.

JP

Filo Cañete, al seu nou despatx d’alcaldessa de Sant Adrià de Besòs.

JP
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Opinió

Caligrafía de los sueños

més articles:

La grafología, dicen, estudia y describe la personalidad. A partir de la 
escritura se observan determinadas características del carácter: emocio-
nes,  inteligencia y otras aptitudes… Pero esto puede ser un camuflaje 
donde se enseña sólo la mitad, verdades dobladas, compra y venta de 
ignorancia que juega con el arma de la credulidad, ese analfabetismo 

esclavo que alimenta la mauvaise foi, como pensaron Beauvoir y Sartre. Una 
fábrica de mentiras que se aprovecha de la innovación y el márquetin para con-
vertirnos en extraños. Quien escribe bien no siempre es buena persona. Es más, 
a la grafología, dicen, se la suele distraer con trampas, nada inocentes, agitadas 
con banderas sólo para privilegios e impunidades. Porque el problema de muchos 
que tienen poder siempre es el mismo: conseguirlo, mantenerlo y  aumentarlo, 
cueste lo que cueste. Los dominantes se mueven en secreto o haciendo ruido, 
según convenga.  Con sus sabios clandestinos, con sus ídolos de plata y oro,  
del “sálvese quien pueda”, sólo importa que las ruedas avancen en su engranaje 
moral de predicadores, gases de acero, desfiles de sirenas, trapos de lujo, carbón; 
Dios padre y llaves del reino, canta el gran Joan Manel Serrat sobre versos de 
Mario Benedetti.

Pero hay mucho más imperios: España es el país con más proxenetas de Europa, 
comenta la socióloga Rosa Cobo. También manos fácticas corrompen instituciones 
públicas, cámaras de comercio y agrupaciones políticas. Mecánicas judiciales con 
miradas extrañas (7 de cada 10 juicios de abusos sexuales a menores acaban 
en absolución). Una política burocrática de formularios para rellenar y teléfonos 
que nunca contestan;  tan eficiente en denegar salidas, tan lenta en pedir cuentas 
(los desahucios  siguen, la renta vital estancada, el modelo laboral de precariedad 
–de autónomas, de temporales- en auge).

La desinformación es otro tipo de guerra. Posverdades: si me va bien no importa 

que sea cierto. Lo que se oculta supera las causas. Hace años, gracias a las 
madres gallegas, pudimos comprender que las desgracias de la adicción y sus 
familiares estaban muy atadas a la violencia suspendida de los narcotraficantes. 
Palabras que se desgastan en una pena grande. Ahora se debate entre la sub-
sistencia de la mayoría o  que la presión fiscal no sea excesiva, se habla de las 
donaciones de comida de Caixa Bank, de los servicios sociales impotentes, de 
la salud mental atrapada. Vivimos en tiempos de 30%: de la tasa de paro, de la 
pobreza infantil, de familias monomarentales  sin medios… Cuando entra en crisis 
el sentido de la existencia. El fruto amargo de lo que otros deciden.

Pero más abajo, hacia el fondo del horizonte, en una esquina, el arte del trazo es 
una danza musicada por las letras. En ocasiones son garabatos que transmiten 
la esperanza de un  milagro que ocurre de cuando en cuando. En su Caligrafia 
de los Sueños, el  enorme Juan Marsé recrea a unos seres que muestran que es  
posible vivir en un mundo paralelo y atractivo abandonando la grisácea existencia 
cotidiana. En ese mundo vencido se debaten propuestas de resignación junto a 
otras sobre la obligación de ser felices; los  argumentos son sencillos: gente a 
quien mirar, a quien escuchar, orientar y acompañar. 

Con toda su pobreza disponible, con una fe casi veterana, cada una desde su 
escondite, sigue existiendo gente feliz. Esos locos bajitos -poema de Horacio Sa-
las- que aún creen en la decencia común, en el apoyo mutuo, 
en la dignidad del futuro.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Mirada femenina

Si estuviéramos en los 80 podríamos decir aquello de “tenemos chica nueva en la oficina”. Pero no estamos en los 80, esa manera 
de hablar es políticamente incorrecta hoy en día, y la chica no es nueva en la oficina ni por asomo. Este mes entrevistamos a Filo 
Cañete, que se ha convertido en la primera alcaldesa de Sant Adrià de Besòs. Nos confesó que no le molesta que se recalque 
tanto el que sea mujer y que ocupe un cargo predominantemente ocupado por hombres, como la mayoría de cargos que existen, 
ya sea en política o en el terreno profesional. Pero sí quiere un reconocimiento por realizar su trabajo de manera correcta, y no 
simplemente por ser mujer. Sus años de experiencia en el Ayuntamiento adrianense le sirven de referencia, bastante positiva, 
por cierto. Eso sí, nos asegura que la ciudadanía, a su entender, sí tenía ganas de tener por fin una mujer al mando. Desde hace 
mucho existe la creencia, sobre todo entre las mujeres, de que el mundo sería un lugar muy diferente si lo dirigieran políticas y no 

políticos. Es un escenario utópico y casi mítico porque, por ahora, no se puede comprobar. Son muchas las barreras, los techos de cristal que tienen 
que superar y romper las mujeres que quieren ocupar cargos de responsabilidad, tanto en el mundo de la política como en el de los negocios. Con la 
discriminación positiva siempre se corren muchos riesgos, no de colocar a personas que no se lo merezcan en algunos puestos como muchos pien-
san, sino de poner a esa persona continuamente en la difícil tesitura de tener que demostrar constantemente su valía. Algo, por cierto, que no tienen 
que sufrir sus compañeros varones. ¿Es cierto que las mujeres gobiernan de diferente manera? ¿Que tienen mayor sensibilidad que los hombres a 
la hora de afrontar problemas sociales? Si generalizamos podríamos decir que sí, porque a las mujeres siempre se nos ha educado para cuidar a los 
demás, en mayor o menor medida. ¿Esto pasa con todas las mujeres que ostentan altos cargos en política? Por supuesto que no, y tenemos varios 
ejemplos que mejor será no nombrar para no herir susceptibilidades. ¿En el mundo habría menos guerras si las mujeres tuvieran el mando del botón 
rojo de las bombas? Tal vez la diplomacia sería el primer recurso en un mundo gobernado por mujeres. Desgraciadamente nunca lo sabremos, o por 
lo menos no en un futuro cercano. Al menos en Sant Adrià de Besòs sí podremos juzgar el trabajo de una mujer al frente del consistorio. Filo Cañete 
promete una manera diferente de hacer política, o al menos, una manera distinta de trabajar dentro del Ayuntamiento, más transversal, para que las 
políticas puedan transformarse en soluciones y ayuda para el ciudadano. Como mínimo tiene dos años para demostrar si su forma de entender la 
política merece la pena. Después, ya se verá. 



3Abril 2021 -Opinió

Pérez de los Cobos, Marlaska, la 
“critarquía” y la RAE

Escribo “critarquía” en la RAE y la respuesta es “Aviso: la palabra cri-
tarquía no está en el Diccionario”.

En cambio, escribo “critarquía” en Google y aparecen 1.790 resulta-
dos, el primero de Wikipedia, donde se dice que “la critarquía es el 
gobierno de los jueces del antiguo Israel durante el periodo de tiempo 

descrito en el Libro de los Jueces”.

No es que en esta ocasión la RAE haya sido lenta en la incorporación de nue-
vas palabras, cosa que se le critica. En cambio, parece que no le cuesta mucho 
despreciar términos clásicos. Otro día buscaré si la Academia ofrece algo para el 
concepto “gobierno de los jueces”, unos funcionarios que, cuando se dedican a 
mandar, lo hacen con tanto acierto que algunas de sus sentencias van a pasar a 
los libros de historia como decisivas en la descomposición territorial de un Reino 
cuya unidad defendían a cualquier precio.  

Pero vayamos por orden.

Diego Pérez de los Cobos. La sentencia provisional a su favor, que puede tardar 
hasta 4 años en alcanzar firmeza, o no, no habría sido posible en esas democra-
cias en las que Sánchez y Casado pretenden que pensemos cuando presumen 
de la del Reino de España.

Entre los muchos “méritos” de un cesado que, tras ganar este contencioso, está 
recibiendo apoyos incondicionales de PP, Ciudadanos y Vox, entre otros, convie-
ne recordar que cuando vio a Tejero entrando en el Congreso al grito de “todos 
al suelo” se vistió de falangista y se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de 
Yecla para ponerse a las órdenes de los golpistas.

En cualquiera de esas democracias, “comparables a la nuestra” que dicen los 
presumidos, cualquier “Pérez de los Cobos” habría sido inhabilitado para toda 
función pública y toda la vida, especialmente si implica la utilización de armas.

El hecho de que Pérez de los Cobos, que también apareció en unas torturas 
marca “GAL” con condenas solo para sus inferiores, haya sido alguien importante 
durante tantos años certifica la verdad política del Reino de España.

Fernando Grande-Marlaska. Destituyó a Pérez de los Cobos de un cargo de libre 
designación por no informarle de la investigación que estaba realizando, por orden 
judicial, sobre la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 en Madrid, la 
misma por la que Casado ha estado acusando a Sánchez de ser el responsable de 
miles de muertos. Y eso que los de Casado participaron, seguramente confiando 
también en el mismo Fernando Simón que unas semanas antes había declarado 
que “en España apenas habrá algún caso”.

De repente pasa un año y Marlaska decide prohibir la misma manifestación de Madrid, 
a pesar de que la vacunación había comenzado, la tercera ola retrocedía y la cuarta 
aún no se anunciaba. Además, autorizó las feministas de otras capitales y también 
otras convocadas por ultraderechistas.

¿Estaba pensando Marlaska en alguna Espada de Damocles en forma de una sen-
tencia que sería dictada de un momento a otro?

Se da la paradoja de que es el ministro de un Gobierno que pocas semanas antes había 
prescindido de su ministro de Sanidad para enviarlo a que animara una movilización 
social mucho más peligrosa para la salud pública que cualquier manifestación, pues 
el número total de personas que salieron a la calle fue de 2.874.610, es decir, muchas 
más de las que participarían en cualquier movida feminista.

Me refiero a las elecciones del 14F en Catalunya, que se celebraron en contra de la 
voluntad de sus convocantes y de todos los parlamentarios, menos los “socialistas” 
del gobierno de Sánchez y Marlaska, que tuvieron que recurrir a la “critarquía” para 
asegurar en las urnas el “efecto Illa”.

“Critarquía”. Aclarado lo que significa, veremos los peligros 
que implica.

Nada mejor para recordar viejos miedos que leer titulares como 
los de “El Mundo”. Allí descubro algunos de esos “otros”, esta 
vez armados que, además de los del PP, Ciudadanos y Vox, 
están aplaudiendo la sentencia contra Marlaska.

Domingo Sanz Domingo Sanz

article sencer:

Paradojas Covid y la vacunación 
masiva

Escucho en algunos informativos que muchas personas no contestan 
a las llamadas que reciben para ser vacunadas y que por ese motivo 
las autoridades están enviando SMS. Después, una tertuliana en la 
radio dice que ella “nunca mira los SMS”.

Paralelamente, y durante el tiempo que usted tardará en leer esto, 
millones de personas en todo el mundo habrán recibido llamadas y SMS, aunque 
no para ser vacunadas sino, tal como viene ocurriendo desde hace décadas, para 
intentar que compren algo que no han pedido.

Pienso en lo impertinentes que son las llamadas desde números desconocidos 
y me viene a la memoria uno de los mejores anuncios de TV que recuerdo. Era 
aquel en el que el protagonista terminaba desnudo en plena calle, y eso que vivía, 
creo recordar, en un cuarto piso. No veo que se haya insistido en mensajes tan 
impactantes. Por algo será.

Aún estoy imaginando al hombre en pelotas y de pie sobre el asfalto cuando 
suena el teléfono. Es un número desconocido, y no contesto. Debo reconocer 
que desde que añado esos números a la “lista negra” del móvil y, además, me 
apunté a la “Robinson”, avalada por la Agencia Española de Protección de Datos, 
recibo muchas menos llamadas.

Dejo que suene, pero, tal como les pasa a los ludópatas que se quedan con las 
ganas de apostar, pienso que quizá acabo de perder la mejor oportunidad de mi 
vida. Entonces me doy cuenta que la publicidad por teléfono usa la misma trampa, 
pues la probabilidad real de que contestando una llamada de esas consigas algo 
importante debe ser similar a la que tienes de hacerte millonario con la lotería.

Pero siempre salen ganando los mismos.

Hace más de un año que nos confinaron y durante los tiempos de pandemia sin 
vacuna los negocios más afectados fueron, y siguen siendo, los que implican 
presencia de trabajadores y clientes para llevar a cabo las transacciones. “Un 
café con leche y un croissant, por favor”. “Aquí lo tiene, son tres euros”. Algo no 
tan fácil de conseguir ahora. 

¿Cuántas puertas pequeñas se han cerrado para siempre? 

Y ahora, otra paradoja, la maldita costumbre de llamar por teléfono para vender 
algo que impulsan muchas multinacionales y grandes financieras ha conseguido 
encarecer el proceso de vacunación, que se financia con los impuestos, por la 
desconfianza generalizada a contestar las llamadas de desconocidos, aunque en 
este caso sea para salvar vidas.

¿No podrían implantar las consejerías de Sanidad un identificador exclusivo de 
sus llamadas a particulares cuando les convocan a vacunar?

Cada día se habla en los noticieros de las pérdidas millonarias que sufre la eco-
nomía en general y las empresas de los sectores más afectados en particular. 
En cambio, pasan meses sin que se informe de lo que están ganando aquellas 
cuyos negocios, sobre todo las que son de tamaño mundial, no requieren “con-
tactos estrechos”. Suponemos que es tanto como es que están perdiendo todas 
las demás, por esa intuición que tenemos de que la riqueza es como la energía, 
que solo cambia de manos.

¿Consentirán los poderes púbicos de todo el mundo que, esta vez también, una des-
gracia sin responsables directos arruine a millones y enriquezca a unos cuantos?

Lo del Gobierno y la distribución de las vacunas.

Parece increíble, pero fíjese usted como ha organizado el Gobierno de Sánchez la 
información sobre la distribución de las vacunas.

En los informes diarios que, salvo sábados y fiestas de guardar, el Ministerio de Sanidad 
publica con toda la información que nos quiere enseñar sobre 
la pandemia, cada día actualiza la información que, procedente 
de cientos, o miles, de puntos de vacunación en el Reino de 
España, le envían las diferentes CC.AA. y la actualiza en la 
columna que denomina “Dosis administradas. Total”. Hoy es 
martes y el total es de 8.743.694 dosis.
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“La meva pretensió sempre va ser 
treballar per la ciutat”

JP

Entrevista amb Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià de Besòs.

Montse Sáez

Sant Adrià.-
Pregunta. Quan vas 

entrar de regidora el 2007, 
vas pensar que algun dia 
series alcaldessa? 

Resposta. Mai. A la 
meva intervenció al ple 
ja ho vaig dir. La meva 
pretensió va ser sempre 
treballar per la ciutat. 
Però no venia de la polí-
tica, ni de les Joventuts 
Socialistes. Tot i que sí 
que és cert que a casa qui 
sempre tenia més empen-
ta política havia estat el 
meu pare, però jo no ha-
via tingut cap interés en 
aquest sentit. Però el que 
sí que volia era treballar 
per la ciutat, i així li vaig 
traslladar al Sito Canga. 
De fet, vaig estar 10 anys 
treballant a la ciutat en 
un centre de formació, 
i quan es va posar en 
marxa el Servei Català de 
Col·locació ho vaig portar 
jo, a les instal·lacions que 
ocupa ara la nostra co-
missaria de policia. Quan 
em van plantejar entrar 
en política vaig pensar a 
provar-ho, i mira fins on 
hem arribat.        

P. Quan el Joan Ca-
llau us va dir a la tardor 
que volia marxar abans 

d’acabar la legislatura, 
vas pensar “ara és el meu 
moment”?

R. Vaig pensar que 
tenia molts números. He 
de ser sincera: no va ser 
una resposta immediata 
ni ràpida. M’ho vaig pen-
sar. Sé com és el dia a dia 
a l’Ajuntament, el no tenir 
temps i estar sempre en 
tensió, però és el pes del 
càrrec. No és el mateix, 
tot i que jo era primera 
tinent d’alcalde i portaveu 
de govern, ara ets l’última 
referència i això és una 
gran responsabilitat.  

P. Et molesta que es 
parli tant que ets la pri-
mera dona que ocupa el 
càrrec o creus que és tan 
important que s’ha de 
destacar? 

R. No em molesta. 
Per una banda, estic con-
tenta perquè veus que la 
ciutadania tenia ganes 
d’aquesta figura. Entenc 
que la gent vol una altra 
mirada, una mirada de 
dona, més feminista des 
d’un punt de vista d’una 
transversalitat d’aquestes 
idees en les teves ac-
tuacions. Però jo no ho 
vull destacar perquè per 
mi això ha d’estar inhe-
rent. No vull que se’m 
reconegui només per ser 

dona, sinó perquè ho 
faci bé. Per això no ho 
he ressaltat, però la ciu-
tadania està contenta i 
m’ho diu.    

P. En el teu discurs 
vas afirmar que series una 
alcaldessa de diàleg, però 
no només amb la resta 
de grups municipals sinó 
també amb la ciutadania.  

R. Sí, és imprescin-
dible. Tenim espais de 
participació, però encara 
hi ha poca conscienciació 
de què la gent poc parti-
cipar-hi. Hem d’impulsar 
aquesta participació per-
què els espais siguin més 
representatius del que 
són ara. Per això volem 
impulsar el Consell de 
Gent Gran, el d’Infància  
i el de Salut.     

P. Part de l’oposició 
creu que el govern de Filo 
Cañete no té una nova 
forma de fer política i que 
és continuista del Joan 
Callau.

R. Encara no m’han 
donat temps. A veure, la 
meva manera diferent de 
fer política seria des del 
punt de vista de la meto-
dologia, d’organitzar-nos  
i de veure les coses d’una 
altra manera. Això seria 
més una qüestió de tre-
ball intern perquè això tin-

gui una repercussió cap a 
fora. Continuista des del 
punt de vista ideològic sí 
que ho sóc perquè vinc 
d’on vinc i porto molts 
anys com a regidora i tre-
ballant amb una sèrie de 
prioritats. Una altra cosa 
és que jo sóc molt parti-
dària de la transversalitat, 
que hi hagi uns fluxos de 
comunicació i coordinació 
perquè la feina sigui més 
eficient.   

P. Què és el més ur-
gent que cal fer ara ma-
teix a Sant Adrià?

R.  És la combinació 
de diverses coses. Per una 
banda hem d’estar súper 
pendents de la situació 
sanitària, és la màxima 
urgència, a més de tots 
els efectes col·laterals 
que té. Com el col·lectiu 
de gent gran, que ho ha 
passat molt malament. 
Reforçar el tema educa-
tiu i treballar molt en la 
vessant d’ocupació. Això 
és el més urgent. Però 
també cal tenir en compte 

altres aspectes com la 
neteja i la seguretat a la 
ciutat.    

P. Creus que ens en 
sortirem social i econòmi-
cament de la pandèmia?

R. No tenim més re-
mei com a societat que 
fer-ho, i hem d’aportar 
tots, perquè si no ens 
enfonsarem. Quan par-
teixes d’una ciutat com 
la nostra, que ja té una 
sèrie de vulnerabilitats, 
i et ve una situació com 
aquesta, encara ho no-
tes més. Per això estem 
reivindicant des de Ba-
dalona, Santa Coloma i 
Sant Adrià que s’ha de 
tenir una mirada especial 
en aquests moments pel 
Barcelonès Nord. 

P. Sempre es destaca 
que el pressupost munici-
pal és molt social. Tenim 
un problema de pobresa 
a Sant Adrià?

R. Sí, i està molt fo-
calitzat en un barri en 
concret que és la Mina. 
És una qüestió que no 

volem que s’enquisti, però 
és cert que una part sí 
que està enquistada. Es-
perem que amb la renda 
garantida, l’ingrés mínim 
vital, es pugui propiciar 
que les persones puguin 
ser més autònomes i no 
tinguin tanta dependència 
de l’administració. Sabem 
que quedarà un residual 
que no sortirà d’aquest 
cicle. 

M a l a u r a d a m e n t 
aquesta realitat existeix, 
i és una realitat que no 
podem abordar sols com 
a ajuntament, necessitem 
la col·laboració d’altres 
administracions. Per això 
existeix i continua el Con-
sorci de la Mina, que no 
va desaparèixer gràcies a 
l’alcalde Joan Callau. 

Video de l’entrevista completa:

JP

“Vull un reconeixement per 
fer-ho bé, no només 

per ser dona”
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Més de 10.300 
persones ateses al 
2020 amb el Pla 
Creu Roja Respon al 
Barcelonès Nord

Redacció

Sant Adrià.-
El 13 de març, es 

compleix un any de 
l’activació del Pla Creu 
Roja Respon enfront la 
pandèmia. Un pla activat 
a nivell nacional a través 
de totes les assemblees 
locals i comarcals de 
Creu Roja a Espanya. A 
Catalunya, segons les 
dades presentades per 
Creu Roja, des de del Pla 
Creu Roja RESPON da-
vant el coronavirus s’ha 
prestat suport humanitari 
a 415.976 persones en 
situació de vulnerabilitat 
a tot el territori. Al Bar-
celonés Nord, un total 
de 10.344 persones han 
estat ateses.

Des del primer mo-
ment de l’emergència 
sanitària, Creu Roja va 
posar en marxa el dis-
positiu més destacat de 
la seva història contem-

porània per poder donar 
resposta a les necessitats 
de la població vulnerable: 
població atesa ja per Creu 
Roja en situació de preca-
rietat des de anys enrere, 
així com per fer front 
a les noves sol·licituds 
de suport de persones 
afectades directament 
per les conseqüències 
de la pandèmia: ERTE, 
pèrdua de la feina, manca 
d’ingressos i necessitat 
d’ajuda alimentària, medi-
cació… Infància i joves en 
situació vulnerable confi-
nats en habitatges sense 
els dispositius adequats 
per continuar les classes 
escolars de forma tele-
màtica, entre d’altres.

Per poder donar res-
posta a aquest augment 
de demandes de la pobla-
ció, ha estat indispensa-
ble el suport de les per-
sones voluntàries. 2020 
ha estat marcat per la 
Covid19, però també per 

la solidaritat de la ciuta-
dania, que des del primer 
moment va sumar-se al 
voluntariat En el cas de 
Creu Roja al Barcelonès 
Nord, gairebé més de 
100 noves persones s’han 
incorporat a l’equip de 
voluntariat.

Moltes de les per-
sones ateses des del 
servei d’ocupació pro-
venen del sector de la 
hostaleria, cambreres de 
pisos, ajudants de cuina, 
cambrers/eres de restau-
rant i bars amb perfils 
laborals baixos que ara 
s’han trobat sense feina, 
perquè treballaven en els 
sectors més afectats per 
la pandèmia. 

COMUNICACIÓ CR

Filo Cañete, nueva 
alcaldesa de Sant 
Adrià de Besòs

Montse Sáez

Sant Adrià.-
No ha habido sor-

presas, y la candidata 
socialista Filo Cañete 
ha sido escogida alcal-
desa de Sant Adrià de 
Besòs, la primera mujer 
que ocupa el cargo en 
la historia adrianense, 
sustituyendo así a Joan 
Callau, que renunció a la 
alcaldía el pasado 6 de 
abril. Ha recibido nueve 
votos, los ocho de su 
partido y el de Movem 
Sant Adrià en Comú, tal 
y como sucediera en el 
anterior pleno de inves-
tidura de hace dos años. 
La segunda candidatura 
con más votos ha sido 
la de ERC. Rubèn Arenas 
ha conseguido el apoyo 
de Sant Adrià en Comú 
y MES, quedándose a un 
solo voto de la socialista. 
El otro candidato, Pedro 
Sánchez de Ciutadans, ha 
recibido los cuatro votos 
de su grupo.

En un pleno de inves-
tidura sin público y re-
transmitido en streaming 

en el canal de Youtube 
del consistorio (con un 
centenar de ciudadanos 
conectados) por las me-
didas antiCodid-19, sí ha 
tenido asistentes de lujo 
(en la sala anexa), como 
el ex ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, o la alcalde-
sa de Santa Coloma de 
Gramenet, Núria Parlon, 
o el alcalde de Montgat, 
Andreu “Andy” Absil.

Filo Cañete, conce-
jala del Ayuntamiento 
de Sant Adrià de Besòs 
desde 2007, ha querido 
dar las gracias a los tres 
socialistas que le marca-
ron en su carrera, los dos 
ex alcalde Jesús María 
Canga y Joan Callau, 
y a su “mentor”, Pedro 
Rivero, que también deja 
su acta de concejal. En 
su discurso se ha definido 
como una persona que 
cree en la justicia social 
y “en el bien común por 
encima de todo”. Tam-
bién se ha reafirmado en 
su forma de trabajar en 
la que siempre buscará 
“diálogo, consenso y 
acuerdo”, no solo con 

el resto de grupos mu-
nicipales, sino también 
con la ciudadanía. De ahí 
que haya anunciado que 
la Mesa de Reactivación 
se ampliará con agentes 
sociales para recuperar 
la ciudad mermada por 
la pandemia. Después de 
loar la transformación de 
Sant Adrià ha asegurado 
que es necesario mejorar 
ese cambio, y ha enume-
rado las asignaturas pen-
dientes de la localidad, 
como son la Rambleta, el 
edificio Venus, el Parque 
del Besòs, la piscina del 
polideportivo Ricart, y 
el Campus universitario. 
Poniendo el foco en los 
asuntos sociales, la edu-
cación y la promoción 
económica, Filo Cañete 
ha afirmado que no será 
una alcaldesa de buenas 
palabras sino de acción.

COMUNICACIÓ SAB

Des de l’inici de la pandèmia i fins al 31 de desembre 2020, un total 
de 10.344 persones en situació vulnerable del Barcelonès Nord han 
estat ateses des de Creu Roja, i s’han realitzat 17.218 respostes, 

relacionades especialment amb necessitats bàsiques com l’alimentació i 
la medicació.
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La Junta General 
del Consorci aprova 
per unanimitat el Pla 
Estratègic de l’ens

Redacció

Sant Adrià.-
Durant la darrera ses-

sió de la Junta General del 
Consorci Besòs Tordera, 
celebrada telemàticament 
ahir a la tarda, s’ha apro-
vat per unanimitat el Pla 
Estratègic de l’organisme, 
que esdevé el full de ruta 
a seguir i estableix les 
directrius que han de fixar 
el present i el futur de la 
seva gestió, dins tots els 
seus àmbits d’actuació 
(tant interna com exter-
na), amb un horitzó fixat 
en el 2030. En total, 
s’han definit 32 objectius 
estratègics i 40 projectes 
estratègics.

D’entre aquests ob-
jectius destaquen el sane-
jament total, la regenera-
ció d’aigua, l’ampliació i 
adequació de tractaments 
per valoritzar recursos, la 
conscienciació i pedago-
gia ciutadana, la recupera-
ció de la biodiversitat i del 
100% dels espais fluvials, 
així com el manteniment 
dels ja recuperats.

Per assolir aquests i els 
altres objectius s’han defi-
nit una sèrie de projectes, 
entre els quals hi trobem 
la implementació de Plans 

Directors Integrals de Sa-
nejament i del Pla Director 
d’Aigües Regenerades; així 
com el desplegament de 
tancs de tempesta i de con-
trol de punts d’abocament 
a riu, la redacció de Plans 
d’usos dels espais fluvials, 
la recuperació ecològica 
d’hàbitats i l’erradicació 
d’espècies exòtiques, la 
renaturalització d’espais 
d’oportunitat i la millora de 
la connectivitat, amb ca-
mins fluvials i carrils bici.

Aquest Pla Estratègic 
s’ha desenvolupat tam-
bé tenim en compte els 
Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS 
2030), especialment dins 
les àrees de salut i benes-
tar, aigua neta i saneja-
ment, energia assequible 
i no contaminant i vida 
submarina.

El document també 
incorpora la gestió de les 
eines transversals amb 
entitat pròpia que el Con-
sorci ha anat incorporant 
darrerament, com són la 
Fundació RIVUS i el pla 
Viu el Besòs!.

“Aquest document, 
fruit d’un treball intens 
que va començar l’any 
2017, preveu cohesionar 
i aconseguir la relació 

òptima entre ciutadania 
i entorns fluvials, preser-
var aquest bé tan escàs 
i preuat com és l’aigua, 
millorar la nostra gestió 
del sanejament i fer-la 
més sostenible, i aconse-
guir uns rius de qualitat 
en el sentit més ampli de 
la paraula”, ha explicat 
Josep Monràs, president 
del Consorci, qui ha con-
clòs: “l’objectiu final de 
tot aquest treball és el 
desenvolupament d’una 
estratègia de gestió efi-
cient que permeti el millor 
desenvolupament integral 
del nostre Consorci”.

En aquesta planifi-
cació estratègica, molt 
determinada per la crisi 
sanitària de la COVID-
19, també s’ha tingut en 
compte la persistència i 
amplitud dels efectes de 
la crisi econòmica, les 
reformes legislatives que 
afecten als ens locals, la 
nova percepció social del 
medi ambient i una de-
manda de transparència i 
participació creixents, així 
com les crisis derivades 
d’accidents industrials i 
fenòmens meteorològics 
adversos que es donen 
cada vegada amb major 
freqüència.

COMUNICACIÓ CBT

Endesa entrega 
60 ordinadors 
amb targeta de 
comunicació al Centre 
de Formació d’adults 
Sant Adrià de Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
El 14 d’abril es va ce-

lebrar a les instal·lacions 
del Centre de Formació 
d’Adults Sant Adrià de 
Besòs l’acte d’entrega 
de 60 ordinadors amb 
targeta de connexió que 
Endesa ha donat al cen-
tre. Aquesta acció forma 
part del programa per 
pal·liar la bretxa digi-
tal posat en marxa per 

la Companyia amb un 
conveni signat amb el 
Departament d’Educació 
de la Generalitat a través 
de la Fundació Endesa. 
Mitjançant aquest conve-
ni, la Companyia forma-
litzava l’entrega de 390 
ordinadors a 9 centres 
educatius catalans per 
posar a disposició dels 
alumnes amb menys re-
cursos, amb l’objectiu de 
pal•liar els efectes de la 
bretxa digital, una realitat 
que s’ha vist accentuada 
arran de la pandèmia. A 
l’acte d’avui hi han assis-
tit Filo Cañete, alcaldessa 
de Sant Adrià de Besòs; 

Isabel Buesa, directora 
general d’Endesa Ca-
talunya, i Jordi Ullod, 
director del centre, entre 
d’altres representants de 
les diferents parts. 

El Centre de Formació 
d’Adults Sant Adrià de 
Besòs és un dels 9 cen-
tres educatius beneficiats 
per aquest programa. N’hi 
ha cinc  a Lleida ciutat i 
un al municipi d’Aitona 
(al Segrià), un a Bala-
guer (la Noguera), i un 

a Flix (Ribera d’Ebre). La 
tria d’aquests municipis 
s’ha fet tenint en compte 
aquells on la Companyia 
més intensament desen-
volupa la seva activitat de 
generació amb centrals i 
d’acord amb el Departa-
ment d’Ensenyament. Els 
centres educatius podran 
facilitar aquests disposi-
tius als alumnes que no 
en tinguin de propis en 
cas de confinament del 
grup classe. Disposar 
d’un ordinador portàtil 
per poder seguir les clas-
ses de manera telemàtica 
redueix els riscos sani-
taris. Es preveu, també, 

la formació en compe-
tències digitals oberta a 
tots els professors que hi 
estiguin interessats.  

L’alcaldessa de Sant 
Adrià, Filo Cañete, ha 
destacat el compromís 
i la sensibilitat social 
d’Endesa, especialment 
en l’àmbit de la formació, 
i ha agraït que a Sant 
Adrià s’hagi decidit do-
nar suport a una escola 
d’adults. És important 
que «les persones que 

en el seu moment no van 
poder estudiar tinguin ara 
l’oportunitat de fer-ho 
i contribuir a minvar la 
bretxa digital en aquest 
col·lectiu»

Des del centre es va-
loren iniciatives com la de 
Bretxa Digital, com una 
“oportunitat per l’escola 
i l’alumnat”. “Posar a 
l’abast de l’alumne ordi-
nadors el permet adquirir 
competències, ser més 
autònoms i dotar-se de 
capacitats digitals que 
els donen un nou horitzó 
de futur”, explicava el 
director del centre, Jordi 
Ullod. 

COMUNICACIÓ ENDESA
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Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià de 
Besòs, aliats per a la recuperació de la 
comarca del Barcelonès Nord-Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
L’alcalde de Sant 

Adrià de Besòs, Joan Ca-
llau; l’alcaldessa de Santa 
Coloma de Gramenet, 
Núria Parlon, i l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, han presentat a 
la Sala Pinós de la Bi-
blioteca Font de La Mina 
de Sant Adrià de Besós, 
el Manifest “Aliança per 
a la recuperació de la 
comarca del Barcelonès 
Nord-Besòs”.

En l’acte de presen-
tació s’ha destacat que 
“la desaparició del consell 
comarcal del Barcelonès 
el desembre de 2019 ha 
deixat els municipis de la 
riba nord del Besòs sense 
una estructura institucio-
nal de coordinació entre 
els ajuntaments d’aquest 
entorn” i que tots tres 
municipis volen tenir, en 
representació dels més 
de 400.000 ciutadans i 
ciutadanes que hi viuen, 
una interlocució amb la 
Generalitat de Catalunya i 
la resta d’administracions 
públiques, incloses les de 
l’àmbit europeu. Tots tres 
municipis volen superar 
les dificultats per a la ges-
tió dels serveis d’abast 
comarca i la coordinació 
necessària dels recursos 
existents per impulsar 
polítiques estratègiques 
per al desenvolupament 
d’aquest territori.

Els alcaldes de Ba-
dalona i Sant Adrià de 
Besòs i l’alcaldessa de 
Santa Coloma de Grame-
net han volgut remarcar 
en els seus parlaments 
que la pandèmia de la 
Covid19 ha posat al des-
cobert les mancances i 
les oportunitats d’un te-
rritori castigat i empobrit 
econòmicament i que no 
ha estat mai el destí de 
les inversions fetes els 
darrers 30 anys per la 
Generalitat de Catalun-
ya. Per això, a través del 
Manifest presentat avui, 
poder aprofitar els poten-
cials que aquest territori 
té i es reclamen plans 
d’actuacions i inversions 
estratègiques que per-
metin oferir oportunitats 
de progrés i de feina, 
amb una reindustrialit-
zació i amb una atracció 
d’inversions per tal de 
generar ocupació.

El Manifest presentat 
reclama un marc “supralo-
cal que vagi més enllà de la 
riba del Besòs” i que és del 
tot necessari un lideratge 
metropolità per a desen-
volupar projectes estratè-
gics de desenvolupament 
econòmic i social.

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
ha destacat que “recla-
mem el reconeixement i el 
suport que ens mereixem, 
volem situar els nostres 
municipis al lloc que els 
pertoca i no ens resignem 

al paper de convertir-nos 
en el traster metropolità 
d’allò que no agradi a la 
capital”. “Tenim una rea-
litat de pobresa i d’atur, 
però també creiem ferma-
ment que som un territori 
de grans oportunitats i 
potencialitats que po-
dem portar més enllà de 
l’àmbit metropolità”.

Per a l’alcalde de Sant 
Adrià de Besòs, Joan Ca-
llau, aquesta aliança dels 
tres municipis és “una 
crida perquè ens facin cas, 
és la millor manera de bus-
car complicitats i suports 
per a projectes comuns 
que millorin les condicions 
econòmiques i socials 
d’aquest territori “.

L’alcaldessa de Santa 
Coloma de Gramenet, 
Nuria Parlon, ha ressal-
tat que “per sobre de 
diferències ideològiques 
volem que Generalitat i 
l’Estat ens tinguin pre-
sents en dotar-nos de 
recursos i en oferir-nos 
el suport per a projectes 
i estratègies de desen-
volupament econòmic i 
social, amb els estralls 
de la pandèmia, aquest 
territori no pot esperar 
més”. A més, l’alcaldessa 
ha reclamat una “Llei in-
tegral de barris que ajudi 
a tots els ajuntaments 
a abordar les qüestions 
d’urbanisme, socials, 
d’ocupació i de seguretat 
que ens afecta al conjunt 
d’ajuntaments”.

Sant Adrià Consulting

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

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

FISCAL CONTABLE LABORAL 
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS

 EXTRANJERÍA

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

JP

JP

Els alcaldes de Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià, durant l’acte a la Biblioteca Font de la Mina 
. A sota, l’edil adrianenc, Joan Callau durant la seva intervenció.
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Alumnat de l’Institut 
Manuel Vázquez 
Montalbn participa en 
la prova pilot de “Parcs 
i pedals al Besòs”

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 27 d’abril, 

30 alumnes de 2n d’Eso 
de l’Institut Vázquez 
Montalban van partici-
par en la prova pilot de 
l’activitat Parcs i pedals 
al Besòs que organitza 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB).

L’activitat Parcs i pe-
dals al Besòs consisteix 
en una xerrada al parc del 
Litoral on s’explica com 
la construcció de parcs 
urbans afavoreix la biodi-

versitat de l’entorn urbà, 
en aquest cas el parc 
del Litoral actua com a 
corredor verd connectant 
amb la desembocadura 
del riu Besòs. Un cop 
acabada l’explicació, les 
persones participants fan 
un itinerari en bicicleta 
per descobrir com ens 
podem desplaçar de ma-
nera més sostenible tant 
a l’entorn del riu com a 
la ciutat.

En l’activitat van par-
ticipar l’alcaldessa, Filo 
Cañete, i la regidora de 
Territori, Ruth Soto, de 

Sant Adrià de Besòs; 
Alvaro Rodilla, regidor de 
Medi Ambient de Santa 
Coloma de Gramenet; i 
Jordi Bordanove, coordi-
nador de Serveis de pro-
moció i conservació de 
l’espai públic de l’AMB. 

Aquesta activitat ja 
s’ofereix a l’alumnat de 
10 a 14 anys dels cen-
tres educatius de Santa 
Coloma de Gramenet amb 
molt bona acollida, i per 
aquest motiu el consistori 
de Sant Adrià de Besòs 
s’hi vol adherir al projecte 
i fer-ho comú.

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

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, el Departament 
de Salut de la Generali-
tat, l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol i el 
conjunt de fundacions i 
institucions presents al 
Campus de Can Ruti han 
mantingut la primera re-
unió per abordar la trans-
formació urbanística que 
ha de permetre el creixe-
ment dels equipaments 
sanitaris, prestar millors 
serveis als usuaris i aug-
mentar les instal·lacions 
de recerca i docència, tot 
preservant l’entorn de la 
Serralada de Marina. La 
intenció de totes les insti-
tucions és que l’entorn es 
converteixi en un complex 
sanitari de referència.

A la sala d’actes de 
l’Hospital Germans Trias 
i Pujol ha tingut lloc la  
presentació d’una pro-
posta de desenvolupa-

ment sanitari de l’entorn 
de Can Ruti que ha de 
comportar l’increment 
de sòl destinat a equi-
paments sanitaris i, a la 
vegada, garantir i reforçar 
la protecció del medi fo-
restal de la Serralada de 
Marina. En aquest sentit, 
a través dels mitjans de 
planificació urbanística, 
es planteja la possibilitat 
de permutar una zona 
propera al Turó de Can 
Boscà, actualment classi-
ficada com a equipament, 
i transformar en zona 
d’equipaments sanitaris 
espais més pròxims a Can 
Ruti com ara els terrenys 
a tocar a l’actual heliport, 
qualificats com a fores-
tals. L’estudi abasta un 
àrea de 70 Ha a l’entorn 
del Campus de Can Ruti i 
de l’àrea d’influència de la 
Serralada de Marina amb 
la voluntat de garantir 
l’espai de creixement dels 
equipaments sanitaris 
amb la preservació dels 

valors mediambientals de 
les zones forestals.

La transformació ur-
banística tindrà dues ve-
locitats: una d’urgent per 
pal·liar les necessitats 
immediates, per exemple, 
d’ampliació de les zones 
quirúrgiques que es tro-
ben actualment satura-
des, augmentar les con-
sultes mèdiques o oferir 
solucions als actuals 
problemes d’aparcament 
de vehicles i mobilitat. 
D’altra banda, hi ha les 
necessitats, a mitjà i llarg 
termini, d’oferir prou es-
pai per al creixement dels 
centres de recerca i de 
docència per mantenir 
l’entorn de Can Ruti com 
un referent de primer or-
dre en l’àmbit sociosani-
tari i que, a la vegada, els 
centres sanitaris i assis-
tencials puguin continuar 
prestant amb la mateixa 
qualitat que ara l’atenció 
mèdica a la població del 
seu entorn.

Badalona, la 
Generalitat i l’Hospital 
Universitari Germans 
Trias i Pujol uneixen 
forces per a fer realitat 
l’ampliació del Campus 
de Can Ruti 

COMUNICACIÓ BDN
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El Ple aprova per 
unanimitat una moció 
d’ERC per impulsar 
la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques 
d’autoconsum per a la 
ciutadania

Redacció

Sant Adrià.-
ERC Sant Adrià va 

aprofitar el Ple de març per 
esperonar l’equip de go-
vern a posar l’Ajuntament 
de Sant Adrià al capda-
vant de la lluita contra 
el canvi climàtic. Ho van 
fer amb una proposta per 
impulsar la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques 
d’autoconsum als habitat-
ges privats i que va comp-
tar amb el suport unànime 
de totes les forces repre-
sentades al consistori.

La moció demana, 
en el seu primer punt, 
l’elaboració d’una or-
denança que impulsi la 
instal·lació de plaques 
però també que s’informi 
la ciutadania de com 
fer-ho, alhora que trans-
met al govern municipal 
l’encàrrec de fer públic un 
mapa de les potencialitats 
energètiques del muni-
cipi, així com un estudi 

sobre com aprofitar millor 
l’energia i, finalment, ins-
ta l’Ajuntament a donar 
exemple i fer un recull de 
totes les mocions apro-
vades sobre l’eficiència 
energètica i un pla coordi-
nat per executar-les.

En Rubèn Arenas, 
portaveu republicà al Ple, 
ho va defensar així: “Un 
cop feta l’ordenança no 
s’acaba la feina. Cal tam-
bé informar, donar eines i 
implicar la ciutadania en 
la lluita contra el canvi 
climàtic perquè la infor-
mació i el coneixement és 
la clau de volta per trans-
formar hàbits i adaptar-
nos al context que ens 
ha tocat viure. Aprovar 
l’ordenança i no informar 
no servirà res, però dic 
més, informar sense im-
pulsar, tampoc. Impulsar 
vol dir revisar taxes, sub-
vencionar, crear ajuts,…
cal ser imaginatius.”

La situació d’atur que 
pateixen molts ciutadans 

de Sant Adrià i el des-
gavell de les darreres 
setmanes al Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE) 
va portar els republicans 
a presentar una moció 
per reforçar el servei i 
per traspassar la compe-
tència a la Generalitat de 
Catalunya.

En Pol Carrión, regi-
dor d’ERC, va defensar 
la moció: “Com sempre, 
allò que l’estat no fa ho 
ha d’acabar fent la Ge-
neralitat, i en aquest cas, 
ha deixat desprotegits a 
centenars de persones, 
els que més necessiten 
una administració que 
funcioni.” La moció va 
ser aprovada parcialment, 
concretament la part que 
feia referència a reforçar 
el servei. Per contra, no 
va prosperar la part que 
demanava el traspàs a la 
Generalitat, que va ser 
rebutjada pel PSC, C’s i 
Movem, amb l’abstenció 
de SAeC i MES.

Intervinguts 47.000 
productes falsificats o 
de contraban en una 
important operació 
contra la ‘pirateria’ a 
Badalona

Redacció

Badalona.-
La Guàrdia Civil va 

desplegar dijous passat 
dia 15 un operatiu dirigit 
a la detecció i intervenció 
de gènere fraudulent en 
diferents magatzems i 
comerços majoristes del 
polígon industrial Sud 
de Badalona (Barcelona), 
amb el suport de la Guàr-
dia Urbana d’aquest mu-
nicipi. Aquesta operació 
va donar com a resultat 
el decomís de productes 
falsificats o procedents 
de contraban i en alguns 
casos també d’articles 
que, a més d’haver estat 
importats il·legalment, 
incomplien la normativa 
d’etiquetatge i eren peri-
llosos per a la seva mani-
pulació per menors.

Tenint en compte 
l’abast de l’operació, pro-
ducte de la intel·ligència 
obtinguda per la Guàrdia 
Civil quant a la possibilitat 
que s’estigués intentant 
comercialitzar gran quan-
titat de gènere fraudulent 
de diferent naturalesa, el 

dispositiu policial va comp-
tar amb la participació de 
totes les Patrulles Fiscals i 
de Fronteres (PAFIFs) des-
plegades a la província de 
Barcelona (Premià de Mar, 
Manresa, Mollet del Vallés 
i Gavà), a més del suport 
de la Unitat de Seguretat 
Ciutadana (USECIC) de la 
Comandància de la Guàr-
dia Civil de Barcelona i 
components de la Guàrdia 
Urbana de Badalona.

Els agents especialit-
zats en la persecució de 
delictes relacionats amb 
la falsificació de marques 
i delictes o infraccions de 
contraban, van realitzar 
13 inspeccions en esta-
bliments i magatzems, 
fonamentalment dedicats 
a la venda a l’engròs.

En tres d’aquests 
reconeixements es va 
detectar la presumpta 
comissió de delictes con-
tra la propietat industrial, 
resultant investigats els 
responsables dels establi-
ments, tres ciutadans de 
nacionalitat xinesa.

Va ser intervingut el 
següent material falsi-

ficat: 270 pijames, 55 
penjolls i 480 moneders 
de la marca Gorjuss, 122 
cinturons de la marca 
Harley Davidson, 122 
bosses Disney, 760 pol-
seres de la marca Tous, 
160 bufandes Burberry 
i 26 màscares amb els 
escuts del F.C. Barcelona 
i del Real Madrid.

Tot el material inter-
vingut va quedar a la 
disposició de jutjat en 
funcions de guàrdia de 
Badalona.

En els altres deu es-
tabliments inspeccionats 
van ser detectades in-
fraccions de contraban 
en no acreditar la legal 
importació dels productes 
intervinguts pels agents. 
També es van observar 
infraccions a la normativa 
d’etiquetatge.

COMUNICACIÓ GC
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Badalona pel Clima 
inicia una campanya 
per la recuperació dels 
arbres i el verd

Redacció

Badalona-
Per evidenciar el des-

acord amb la política de 
l’Ajuntament de Badalona 
de mantenir i augmentar 
el dèficit de zones ver-
des, Badalona pel Clima 
engega una campanya de 
visibilització i conscien-
ciació sobre aquest tema. 
Amb #ArbresViusBadalona 
s’assenyalaran els arbres 
talats, els mutilats amb 
podes massa agressives 
i els escocells on hi havia 
hagut un arbre. Es farà una 
foto i es pujarà a les xarxes 

indicant on es troba. 
Sabem que els ar-

bres i la vegetació, en 
general, aporten oxigen, 
absorbeixen CO2 i filtren 
micropartícules contami-
nants, molt lesives per 
la salut, disminueixen 
l’escalfament global i pro-
dueixen benestar, a ban-
da dels recursos materials 
que ens proporcionen. En 
els últims anys, diversos 
estudis han confirmat 
que l’existència de zones 
verdes, parcs i boscos a 
l’entorn urbà afavoreixen 
la reducció de l’obesitat, 
mil loren la capacitat 

d’atenció dels infants, 
ralentitzen el declivi fí-
sic durant l’envelliment i 
també redueixen el nom-
bre de casos de càncer 
de mama.

Per poder gaudir 
d’aquests beneficis, en 
una ciutat, a cada ha-
bitant  li haurien de co-
rrespondre entre 15 i 20 
metres quadrats d’àrea 
verda. A Badalona di-
fícilment arribem als 8 
metres quadrats i aquesta 
xifra va disminuint amb 
les tales d’arbres que 
gradualment s’efectuen i 
que no es reposen.

Nexus Energía 
suministrará gas 
natural a la planta de 
reciclaje Ecoparc 3 de 
Sant Adrià de Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
Nexus Energía ha lle-

gado a un acuerdo con 
Ecoparc del Mediterrani 
S.A., ubicado en Sant 
Adrià del Besos, para 
suministrar el gas natural 
necesario para el funcio-
namiento de esta planta 
tratamiento de fracción 
de resto de los residuos 
municipales procedentes 
de Badalona, Sant Adrià 
del Besòs, Santa Coloma 
de Gramenet y Barcelona. 
Nexus Energía le aportará 
un volumen de gas natu-
ral de 12 Gwh al año para 
desarrollar su actividad 
de tratamiento mecánico-
biológico.

Ecoparc del Medite-
rrani S.A ha optado por 
un suministro de gas na-
tural por parte de Nexus 
Energía negociado en 

el mercado MIBGAS, el 
mercado organizado del 
gas para la Península 
Ibérica que destaca por 
la flexibilidad, facilidad 
de aprovisionamiento y 
seguridad de suministro, 
y que se está consolidan-
do como referencia de 
precios. Además, comprar 
gas en este mercado su-
pone un ahorro destacado 
para el conjunto de los 
consumidores de energía 
superior a los dos mil mi-
llones de euros de ahorro 
directo en 2019, según 
cálculos de MIBGAS.

“El mercado MIBGAS 
será una de las princi-
pales apuestas futuras 
de Nexus Energía para 
nuestros clientes de gas. 
Es un mercado transpa-
rente y maduro, y desde 
2020 MIBGAS está ex-
perimentando un creci-
miento exponencial en li-

quidez que puede aportar 
importantes beneficios 
económicos a nuestros 
clientes”, sostiene Jon 
Macías, Director Comer-
cial de Nexus Energía. 
“Este mercado, además, 
tiene un retorno social 
para el conjunto de los 
consumidores españoles 
dado que contribuir a 
su liquidez incide en la 
bajada del coste del gas 
y, por lo tanto, representa 
un ahorro para los hoga-
res y un incremento de 
la competitividad de la 
industria”, añade Macías. 
En enero de 2021, el MI-
BGAS negoció el 19% de 
la demanda española de 
gas.En los últimos meses, 
un 23 % de los clientes 
que se han sumado a 
nuestra cartera de co-
mercialización de gas han 
elegido productos que se 
negocian en MIBGAS.

COMUNICACIO NEXUS ENERGIA

La planta de reciclaje ha optado por gas negociado en el mercado 
MIBGAS, una de las principales apuestas de futuro de Nexus Energía 

en comercialización de gas.
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Els Mossos d’Esquadra 
intervenen en tres 
pisos del barri de 
Sant Roc on hi havia 
plantacions de 
marihuana i detenen 
una persona

Redacció

Badalona.-
E l s  M o s s o s 

d’Esquadra han dut a 
terme el passat 15 d’abril 
una actuació en què s’ha 
intervingut en tres pisos 
del barri de Sant Roc on 
hi havia plantacions de 
marihuana. Dues de les 
entrades s’han produït al 
carrer Simancas i l’altra al 
carrer Càceres. L’operatiu 
s’ha saldat amb una de-
tenció.

Durant aquest matí 
també s’ha fet una ac-
tuació conjunta de la 
Policia Nacional, Mossos 

d’Esquadra i la Guàrdia 
Urbana de Badalona per 
detectar persones multi-
reincidents a l’estació de 
metro de Llefià. En aquest 
operatiu s’han fet dues 
detencions per infringir la 
llei d’estrangeria, tres ci-
tacions per incompliment 
de compareixença davant 
la Policia Nacional, dues 
denúncies per possessió 
de substàncies, i dues 
denúncies per falta de 
respecte a l’autoritat.

L’alcalde Xavier Gar-
cia Albiol ha mostrat el 
seu agraïment a tots els 
cossos policials per la 
tasca desenvolupada a la 

ciutat i ha assegurat que 
“des del govern continua-
rem treballant per actuar 
contra aquells que incom-
pleixen les normes i creen 
problemes de convivència 
amb els veïns i veïnes de 
Badalona”.

COMUNICACIÓ BDN

L’Ajuntament i 
l’Associació de Veïns 
de Bonavista acorden 
la creació d’una 
Aula de Natura a la 
finca recuperada del 
número 8 del carrer 
de Fogars de Tordera

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Xavier Garcia Al-
biol, la presidenta de 
l’Associació de Veïns de 
Bonavista, Cristina Mar-
tínez; i el president de la 
Federació d’Associacions 
de Veïns de Badalona, 
Julio Molina, han signat 
un acord de col·laboració 
per al trasllat del viver 
municipal, situat actual-
ment a l’avinguda de la 
Cerdanya, a una finca 
ubicada al carrer Fogars 
de Tordera, del barri de 
Bonavista, també de pro-
pietat municipal.

En aquest acord es 
recull que en la finca del 
barri de Bonavista, una 
vegada ha estat recupera-
da per l’Ajuntament des-
prés de la seva ocupació, 
es crearà una nova Aula 
de Natura que desenvo-
luparà activitats relacio-

nades amb la promoció 
i l’estudi del món natu-
ral. Aquesta instal·lació 
serà complementària de 
l’Escola de Natura An-
geleta Ferrer, situada a 
la masia de Can Miravit-
ges, que des del 1979 
desenvolupa activitats 
d’educació ambiental.

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
ha destacat que aquesta 
actuació permet desen-
callar un problema que 
portava anys enquistat 
com era l’incivisme i els 
problemes de salubritat 
que provocava l’ocupació 
del número 8 del carrer de 
Fogars de la Tordera. En 
aquest espai, ha remarcat 
l’alcalde “passat l’estiu 
els veïns de Bonavista i 
de Badalona podran gau-
dir d’una Aula de Natura 
que permetrà als escolars 
visitar-la com un espai 
de coneixement del Medi 
Ambient”.

L’alcalde també ha 
afegit que l’acord re-
solt un altre problema 
que els veïns de Morera 
i Bufalà pateixen des 
de fa 11 anys, atès que 
s’habilitarà espai per a 
l’estacionament dels ve-
hicles d’escombraries del 
Parc Municipal de Neteja 
que actualment ho fan a 
l’avinguda de la Cerdanya 
per la falta d’espai.

La pres identa de 
l’Associació de Veïns de 
Bonavista, Cristina Mar-
tínez, ha destacat que 
l’acord “és un gran avenç 
per a la recuperació per 
al barri d’aquest espai 
tan degradat des de feia 
temps”, mentre que el 
president de la Federació 
d’Associacions de Veïns 
de Badalona (FAVB), Ju-
lio Molina, s’ha felicitat 
per aquesta signatura 
“fruit de la col·laboració 
de les entitats veïnals i 
l’Ajuntament”.

COMUNICACIÓ BDN

També es va fer un operatiu conjunt de la Policia Nacional, Mossos 
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana a l’estació de metro de Llefià per 

detectar persones multireincidents.
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A presó una dona per 
un atracament a un 
supermercat de Sant 
Adrià de Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
Agents de la Policia 

de la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la co-
missaria de districte de 
Sant Adrià del Besòs van 
detenir l’1 d’abril una 
dona, de 33 anys i nacio-
nalitat espanyola, com a 
presumpta autora d’un 
robatori amb violència i 
intimidació i de danys en 
un establiment de menjar 
del mateix municipi.

Els fets van tenir lloc 
l’1 d’abril a les 08:30 
hores quan dues patru-
lles, que feien tasques de 
seguretat ciutadana, van 

rebre l’avís d’un robatori 
amb arma blanca en un 
establiment d’alimentació 
de l’Avinguda Platja de la 
localitat de Sant Adrià del 
Besòs. En arribar al lloc, 
els agents van visionar les 
imatges de l’establiment 
i, es va donar la circums-
tància que van reconèixer 
la presumpta autora dels 
fets, ja que havia estat 
detinguda en altres oca-
sions. La dona amenaçava 
el botiguer amb un gani-
vet de grans dimensions 
i inclús, en un moment 
concret, va allargar el braç 
i va tallar la màniga de la 
jaqueta a l’home.

Els agents van infor-

mar de la identitat de la 
presumpta autora a la 
resta de patrulles i la dona 
va ser localitzada al cap 
de poc dins d’un bar de 
la mateixa localitat. En 
l’escorcoll, els policies 
li van localitzar l’arma 
blanca en una butxaca del 
pantaló.

La dona va quedar de-
tinguda com a presumpta 
autora d’un delicte de 
danys i d’un delicte de 
robatori amb violència i 
intimidació.

L’arrestada va pas-
sar a disposició judicial 
l’endemà al jutjat de guàr-
dia de Badalona qui va 
decretar ingrés a presó.

33 veïns i veïnes de 
Badalona ja han 
trobat feina a través 
del programa impulsat 
per l’Ajuntament 
per incentivar la 
contractació

Redacció

Badalona.-
33 persones ja han 

aconseguit feina a dife-
rents empreses a través 
d’un programa del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, 
que impulsa l’Ajuntament 
per aquelles persones en 
situació d’atur de més de 
30 anys d’edat. El pro-
grama beneficia també a 
les empreses i autònoms 
que fan aquests nous 
contractes perquè poden 
demanar una subvenció 
per l’import del Salari 
Mínim Interprofessional 
durant un període màxim 
de 9 mesos. Es poden be-
neficiar d’aquest progra-
ma totes les empreses, 
persones autònomes, en-
titats i institucions sense 
afany de lucre que gene-
rin nova ocupació.

D’aquests 33 nous 
contractes, 25 ja s’han 

formalitzat i els altres 8 
estan ja tancats amb les 
empreses i les persones 
que es contractaran ja 
han estat seleccionades. 
Pel que fa a les tipologies 
dels contractes, 4 són 
indefinits, 14 tenen una 
durada de nou mesos, 
6 són de sis mesos i 1 
és de dotze mesos. Els 
contractes són en empre-
ses de diversos sectors 
(administració, neteja, 
restauració, atenció al pú-
blic, mecànica, indústria, 
etc.) i per fer tasques de 
diferents qualificacions 
(administració, oficials 
de primera, gestors de 
comptes, caixers, etc.).

El termini per fer con-
tractacions acollint-se al 
programa 30 plus finalitza 
el pròxim 22 de juliol. Fins 
al moment, 200 empreses 
han estat assessorades 
i han rebut informació 
sobre el programa.

Totes les empreses 
i persones que estiguin 
interessades en aquest 
programa, tant per rea-
litzar els nous contractes 
com per enviar el seu cu-
rrículum, poden posar-se 
en contacte amb l’equip 
tècnic municipal encarre-
gat de la gestió de la ini-
ciativa trucant al telèfon 
608 471 013 entre les 9 
i les 15 hores, o enviant 
un correu electrònic a 
30plus@badalona.cat.

«En un moment on les 
conseqüències econòmi-
ques i social de la pandè-
mia són evidents, que pu-
guem ajudar a empreses i 
autònoms a fer noves con-
tractacions és, sens dubte, 
una molt bona notícia per 
Badalona», ha assenyalat 
la 2a tinent d’alcaldia i 
regidora de l’Àmbit de 
Govern, Promoció Econò-
mica, Ciutadania i Igualtat, 
Cristina Agüera.

COMUNICACIO BDN
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Les jugadores del 
Seagull seran les 
pregoneres de les 
Festes de Maig de 

Redacció

Badalona.-
Les jugadores del pri-

mer equip del futbol Club 
Esportiu Segull Badalona 
seran les encarregades 
de pronunciar el pregó de 
les Festes de Maig 2021 
que tindrà lloc el pròxim 
divendres, 7 de maig, 
a les 19 hores al Teatre 
Zorrilla. L’Ajuntament vol 
ressaltar així la trajectòria 
del club de futbol femení 
de la ciutat que juga a 
la categoria més alta i la 
seva lluita per la igualtat 
en el món de l’esport.

El Club Esportiu Sea-
gull BDN va iniciar la seva 
trajectòria en l’àmbit del 

futbol femení l’any 1997 
quan un grup d’atletes 
d’aquest club esportiu, 
fundat l’any 1993, van vo-
ler compaginar l’atletisme 
amb el futbol. Des de 
llavors aquest club, ínte-
grament femení, ha anat 
creixent tenint equips de 
futbol base en diferents 
categories, des de ben-
jamí fins a sènior. Les 
jugadores del primer equip 
competeixen aquesta tem-
porada en el grup D de la 
categoria Reto Iberdrola 
disputant els seus partits 
a l’Estadi Municipal de 
Badalona a la Travessera 
de Montigalà.

L’alcalde de Badalo-
na ha destacat que amb 

l’elecció com a pregone-
res de les “gavines”, com 
són conegudes popular-
ment les jugadores del 
Seagull, “volem ressaltar, 
a més dels indubtables 
mèrits esportius aconse-
guits, el seu compromís 
amb la igualtat al món 
de l’esport i l’esforç del 
club i de totes les seves 
jugadores que aquests 
anys han associat la seva 
imatge positiva a la ciutat 
de Badalona”.

A conseqüència de 
les mesures sanitàries de 
prevenció de la Covid-19 
el pregó, que tindrà lloc 
al Teatre Zorrilla, serà 
transmès en directe per 
Televisió de Badalona.

Entitats adrianenques 
protesten per la 
prohibició del consistori 
de concedir paradetes 
per Sant Jordi

Redacció

Sant Adrià.-
Jovent Republicà, 

Sant Adria Antifeixista, 
Marea Verda, Agrupa-
ment Escolta i Guia de 
Sant Adrià, Casal Popular 
Les Besossades, Ràdio La 
Mina, CDR Pla de Besòs, 
Súmate i ANC es van 
concentrar a la plaça de 
la Vila el 22 d’abril per 
protestar per la prohibició 
per part de l’Ajuntament 
a concedir paradetes a les 
entitats per a la celebra-
ció de la Diada de Sant 
Jordi, una guspira que, 
segons les entitats, “ha 
encés un malestar que ve 
de lluny”.

Critiquen que “el po-
sicionament contrari al 
teixit associatiu adria-
nenc” per part del con-
sistori, no deixant posar 
paradeta el dia de Sant 
Jordi, una jornada molt 
important per les asso-
ciacions durant el qual es 
poden donar a conèixer 
i obtenir ingressos per 
a les seves activitats. 
“Les entitats creiem que 
hi havia prou marge per 
a cumplir totes les res-

triccions i poder haver 
tingut una Diada de Sant 
Jordi propera a la norma-
litat, només calia buscar 
alternativas que segur 
s’haurien trobat amb 
voluntat”.

Les entitats recorden 
que el consistori ja els va 
prohibir montar paradete 
a la Festa Major 2019 
(després de molta llui-
tar es van aconseguir 5 
concessions) i que no es 
va fer cap activitat per 
la festa de l’any passat 
(recorden que, tot i la 
pandèmia, les ciutats del 
voltant van fer alguns ac-
tes, com Barcelona amb 
la Mercè).

“Denunciem tam-
bé que amb aquesta 
prohibició el govern de 
l’alcaldessa Cañete fa de 
la Diada de Sant Jordi una 
Diada 100% mercantilista 
ja que sols podran posar 
paradetes els professio-
nals de la floristeria i la 
llibreria (només tenim una 
llibreria al Pla de Besòs), 
fet que pràcticament eli-
mina el caràcter cultural 
de Sant Jordi. Per tot aixó 
les entitats emplacem a 
l’Ajuntament a canviar 

el seu tarannà envers el 
teixit social de la ciutat 
per tal de, malgrat les res-
triccions que han de regir 
tota activitat mentre duri 
la pandèmia, poder tornar 
a la normalitat tan aviat 
com sigui possible i amb 
la màxima cooperació”.

En declaracions a 
aquest diari, l’alcaldessa 
adrianenca Filo Cañete 
afirma que “tenim unes 
directrius que diuen que 
en tot cas es podia fer 
un cercat perimetrat on 
es podria muntar parada 
però sempre per profes-
sionals. És a dir, floriste-
ries i llibreries, no entitats. 
Però no és cert que no-
saltres no celebrem Sant 
Jordi, farem activitats 
adequades i adaptades 
a la situació actual. Com 
treure la sala de lectura 
de la biblioteca a l’aire 
lliure, una activitat, la 
biblioplaça, que estrenem 
aquest Sant Jordi i que es 
repetirà un cop al mes”. 
Cañete assegura que les 
ciutats de l’entorn treuran 
paradetes al carrer però 
de professionals, com 
marca el Procicat, no 
d’entitats.      

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ SAB

L’alcaldessa adrianenca, Filo Cañete (dreta), visitant l’activitat “Biblioplaça” aquest Sant Jordi. 
La sala de lectura es treurà a la plaça Guillermo Vidaña un cop al mes a partir d’ara.
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Badalona enriqueix 
el seu llegat romà 
de Baetulo amb la 
inauguració de la Casa 
de l’Heura

Redacció

Badalona-
El Museu de Badalo-

na amplia la seva oferta 
d’espais visitables de 
l’època romana amb la 
inauguració i l’obertura 
al públic de la Casa de 
l’Heura, un nou espai 
de més de 550 m2 que 
s’afegeix als prop de 
5.000 m2 visitables de la 
ciutat de Baetulo. 

L’acte d’inauguració 
ha tingut lloc amb la 
presència de l’alcalde, 
Xavier Garcia Albiol; així 
com de regidors i regi-
dores de l’Ajuntament 
que han assistit a una 
visita guiada a càrrec de 
la directora del Museu 
de Badalona, Margarida 
Abras.

La Casa de l’Heura, 
datada al final del segle 
I aC, és una domus, és a 
dir, una casa benestant 
d’època romana. Està 
situada a l’actual carrer 

d’en Lladó, número 55, 
molt a prop de la Casa 
dels Dofins, un espai ja 
museïtzat des de l’any 
2008.

La Casa de l’Heura i la 
Casa dels Dofins estaven 
separades pel cardo maxi-
mus, el carrer principal 
en sentit muntanya-mar 
de les ciutats romanes, 
també visible a les restes 
descobertes. Aquestes 
domus, construïdes al 
voltant del canvi d’era, 
tenen unes dimensions 
i una estructura molt 
similars i són un clar 
exemple de cases d’atri 
i peristil del tipus que hi 
havia a la ciutat italiana 
de Pompeia.

La Casa de l’Heura 
conté una àrea de treball 
amb dipòsits destinats 
al vi i amb diverses ha-
bitacions distribuïdes a 
l’entorn d’un atri. També 
inclou algunes singulari-
tats com l’oecus (un men-
jador d’estiu) de grans 

proporcions amb pavi-
ments originals d’opus 
signinum tessel·lat o un 
tram del carrer (cardo 
maximus) que separava 
les dues cases.

La Casa de l’Heura va 
ser descoberta el 1999 
arran d’unes obres que 
van deixar també al des-
cobert un tram del cardo 
maximus. Les obres de re-
habilitació van començar 
l’abril del 2017.

La Casa de l’Heura, 
estarà oberta avui el diu-
menge 2 de maig, de 10 
a 14 hores; el dissabte 
8 de maig, de 10 a 14 
hores i de 17 a 20 hores, 
i el diumenge 9 de maig, 
de 10 a 14 hores. Durant 
la celebració de les Nits 
dels museus, dissabte 15 
de maig, també romandrà 
oberta al públic. L’accés a 
la casa es farà de forma 
progressiva, en funció de 
l’ocupació de l’espai, ja 
que l’aforament és limi-
tat. No es fan reserves.

Cultura

Unes Festes de Maig 
sense cremada de 
Dimoni i activitats amb 
aforament limitat

Redacció

Badalona.-
El proper 1 de maig 

es plantarà el Dimoni a 
la platja, però finalment 
no es cremarà la viglia de 
Sant Anastasi per evitar la 
presència massiva de pú-
blic. Enguany, a causa de 
les restriccions sanitàries 
provocades per la pandè-
mia, les activitats de les 
Festes de Maig seran en 
format estàtic, en espais 
perimetrats, aforament li-
mitat i amb reserva prèvia. 
Les entrades als especta-
cles es poden adquirir a 
través del web agenda-
cultural.badalona.cat o de 
l’aplicació mòbil Agenda 
Cultural Badalona.

Les jugadores del pri-
mer equip del futbol Club 
Esportiu Seagull Badalona 
seran les encarregades de 
pronunciar el pregó de les 
Festes de Maig 2021. Les 
“gavines”, com són co-
negudes popularment les 
jugadores del Seagull, des-
taquen pels mèrits espor-
tius aconseguits, i pel seu 
compromís amb la igualtat 
al món de l’esport.

A causa de les me-
sures sanitàries de pre-
venció de la Covid-19, 
el pregó i tota la seva 
seqüència ritual es farà 
al Teatre Zorrilla, el di-
vendres 7 de maig, i serà 
transmès en directe per 
Televisió de Badalona.

Aquest any, a cau-
sa de la pandèmia de 
COVID-19, no es pot 
celebrar la tradicional 
Cremada del Dimoni, un 
dels actes emblemàtics 
de les Festes de Maig, 
ni el piromusical que el 
precedeix. El que sí que hi 
haurà, però, són diferents 
elements pirotècnics que 
s’encendran sense as-
sistència de públic, i que 
aniran a càrrec de Coeters 
Dragón.

Cada 10 de maig, des 
de 1940, es crema un 
dimoni, precedit dels lluï-

ments dels entremesos 
que fan el seguici, com un 
camí simbòlic per acomia-
dar-lo. Enguany, de manera 
excepcional, els elements 
festius faran aquest comiat 
des de la plaça de Barberà, 
ubicació on fa vuitanta-un 
anys es va cremar el primer 
Dimoni.

Així doncs, la plaça 
de Barberà serà l’escenari 
de l’Acte Sacramental, on 
els Diables de Badalona 
fan el ball parlat, de tradi-
ció centenària, que repre-
senta la lluita entre el bé, 
Sant Anastasi, i el mal, 
els borrons, la Diablessa 
i Llucifer, que intenten 
salvar el dimoni. L’Àliga, 
en nom dels badalonins, i 
deixant clar que triomfa el 
bé, acomiada el Dimoni.

De bon matí el di-
marts 11 de maig se sen-
tiran per la ciutat els 
grallers de Badalona que 
sortiran a anuncia la fes-
tivitat de Sant Anastasi 
juntament amb el toc de 
festa de les campanes de 
Santa Maria.

Un cop tothom ben 
despert, toca anar a ofi-

ci a l’església de Santa 
Maria. A l’Anada a Ofici 
es representa la versió 
infantil dels balls, que 
es podran veure com 
llueixen des de la plaça 
de Barberà. Seguida-
ment, l’Ofici Solemne. En 
l’ofertori, l’Àliga tornarà a 
fer el seu ball.

A la tarda, hi ha la 
Passada de Sant Anas-
tasi, que enguany no es 
podrà gaudir amb el tra-
dicional recorregut, però 
amb l’intent de mantenir 
el ritual, els elements sor-
tiran igualment al carrer. 
De manera acotada i amb 
reserva prèvia d’entrada, 
es podrà veure una re-
presentació d’aquesta 
processó a la plaça de la 
Ciutat Romana i a la plaça 
de Barberà, i finalment 
també se celebrarà l’últim 
ball de sant Anastasi i el 
cant dels goigs.

COMUNICACIO BDN

Es tracta d’una domus, una casa benestant de l’època romana, fruit 
de l’esplendor de la producció i el comerç del vi a la ciutat.
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Telèfons 
d’interès 

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

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

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

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32
-Averies Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Aigues de Barcelona
 900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tugsal- 93.395.31.11
-Grup de Famílies de Jugadors 
compulsius (GAM-ANON)- 
645.343.336
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Dissabte 1
Andreu Vidal, 2
Diumenge 2

Av. La Catalana, 125
Dilluns 3

Av Fernández Márquez, 73-75
Dimarts 4

Via Trajana, 20 local 3-6
Dimecres 5

Miquel Servet, 7-9
Dijous 6

García Lorca, 1
Divendres 7

Mar, 18
Dissabte 8

Pi i Gibert, 66
 Diumenge 9

Gran Via CC, 26
Dilluns 10

Av. Catalunya, 92-94
Dimarts 11

Platja, 82
Dimecres 12 

Andreu Vidal, 2
Dijous 13

Av. La Catalana, 125
Divendres 14

Av Fernández Márquez, 73-75
Dissabte 15

Via Trajana, 20 local 3-6
Diumenge 16

Miquel Servet, 7-9
Dilluns 17

García Lorca, 1
Dimarts 18

Mar, 18
 Dimecres 19
Pi i Gibert, 66

Dijous 20
Gran Via CC, 26
Divendres 21

Av. Catalunya, 92-94

 Dissabte 22
Platja, 82

Diumenge 23
Andreu Vidal, 2

Dilluns 24
Av. La Catalana, 125

Dimarts 25 
Av Fernández Márquez, 73-75

Dimecres 26
Via Trajana, 20 local 3-6

Dijous 27
Miquel Servet, 7-9

Divendres 28 
García Lorca, 1
Dissabte 29

Mar, 18
Diumenge 30
Pi i Gibert, 66

Dilluns 1
Andreu Vidal, 2

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

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

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

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

AQUARI (21 gener-19 febrer)
No tens problemes econòmics importants, però no oblidis 
que necessites estalviar per evitar problemes imprevists 
dins d’un temps. 
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
Portes bastant temps estalviant diners del teu dia a dia, 
així que aquest mes podràs donar-te un capritx que et fa 
molta il·lusió. Gaudeix el moment que estàs vivint.

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

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

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

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

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

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




