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El Snatt’s Femení 
hace historia

Sant Adrià.- 
El Snatt’s Femení 

Sant Adrià consigue por 
primera vez en su historia 
el ascenso a la máxima 
categoría del balonces-

to femenino nacional, 
al lograr pasar a la Liga 
Femenina 1 tras lograr la 
victoria en el play-off de 
León, en una fase final 
en la que no perdió ni un 
solo partido. El encuentro 

decisivo fue ante el Paci-
sa Alcobendas, a las que 
las adrianenses vencieron 
por 53 a 62. Un triunfo 
sin precedentes que pone 
a las lilas en lo más alto.
Pàg. 13. 

El MhiC, més 
accessible

Sant Adrià.- ICV 
Sant Adrià va col·locar 
dues plaques al Pont 
dels Passadors per ho-
menatjar els presos 
franquistes. Pàg.9.

Homenatge 
als represaliats

Sant Adrià.- Grà-
cies al programa de la 
Mirada Tàctil disposa 
de més continguts ac-
cessibles per persones 
sense audició. Pàg.12.

La Feria de Abril 
vuelve al Fòrum

Sant Adrià.- 
La edición número 

46 de la Feria de Abril 
de Catalunya abrirá sus 
puertas oficialmente en 
el parque del Fòrum el 
próximo viernes, 28 de 
abril, a las 21 horas, con 
el encendido de la por-
tada. Organizada por la 
Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en 
Catalunya (FECAC), per-

manecerá abierta hasta el 
domingo 7 de mayo.

Como máximas nove-
dades de este año desta-
can la Casa de Cultura, 
una carpa gigante des-
tinada a acoger mani-
festaciones de diverso 
tipo como actuaciones 
musicales, clases de 
baile, exposiciones o 
presentaciones.

Y por primera vez 
en la Feria de Abril en 

Catalunya, se utilizarán 
exclusivamente vasos y 
platos reutilizables que el 
público adquirirá en con-
cepto de alquiler y podrá 
llevarse de recuerdo o 
podrá devolver al irse del 
recinto en los puntos de 
recogida habilitados don-
de se les devolverá parte 
de la fianza. En concreto, 
el coste del vaso es de 1 
euro, y se retornarán 70 
céntimos.Pàg.5. 

Visita de 
Junqueras

Sant Adrià.- El vi-
cepresident de la Ge-
neralitat i conseller 
d’Economia, Oriol Jun-
queras, va visitar el 
consistori. Pàg.5.

PC

 d
e sustitució

n48h
Servicio técnico
Venta y Reparación de 

Ordenadores, 
videoconsolas, y 

electrónica en general

Área 96 Computer 
 C/ Andreu vidal, 25 - Sant Adrià de Besòs 

Tel. 93 462 18 63 
info@area96computer.com - www.area96computer.com 

Horario: Lunes a Viernes de 10:00h a 14:00h  
y de 16h a 20:30h

Si la reparación dura más de 48horas, 
te prestamos un PC.

(Servicio válido para empresas y comercios)
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Opinió

La expulsión

Nunca antes los peces y el plancton del 
mare Nostrum se habían alimentado 
tanto de seres humanos». Así describe 
Erri de Luca la atroz realidad de un billete 
imaginario que compran las emigran-

tes que huyen en una tumba que da tumbos, hacia 
esta Europa tan frágil que casi está suicidando sus 
democracias. La esclavitud aún tenía el valor de la 
mercancía comerciable. De nuevo surge el engaño, 
otro drama tras el pecado de la pobreza. Tras sus pies, 
la expoliación y el saqueo de las guerras, de la venta 
de armas, la manipulación química, los laboratorios 
clandestinos, los almacenes nucleares, el oro negro, 
los diamantes, el agua…

En la iglesia de Sta. María de Florencia, en la capilla 
Brancacci, La Expulsión es la obra bíblica que esce-
nifica el pasaje del Génesis donde contrasta sorpren-
dentemente la belleza del hombre (junto a una mujer 
rara de rostro desdibujado), con el dramatismo árido 

de un paisaje sin vida. Si contemplan los rincones 
del fresco de Masaccio verán las sequedades en 
los rostros de unos seres torturados a la condena 
del silencio. Con paso de fuga y movimientos rudos, 
abandonan para siempre el hogar. Un ángel armado 
con sable, en puro rojo, les señala el camino sin re-
torno; no hay vuelta al paraíso verde. En un gesto de 
dolor y vergüenza, Adán hunde la cabeza entre sus 
manos, Eva eleva su rostro hacia el cielo en un grito 
incontenido -una sombra negra le asoma en el pecho-. 
Esas criaturas que fueron moldeadas para existir, son 
expulsadas, pisan un suelo terroso, sin vegetación, 
bajo un sol abrasador que les quema la piel.

Un temblor narrativo transita, delirante, por los pasillos 
de las leyes, para denunciar la historia universal de 
la infamia. Evoca de nuevo la circunstancia humana 
más conmovedora: el fracaso del amor derrotado. Por 
suerte siguen asomando las palabras como un milagro 
que protege la vida, aunque suene a canción ausente 

y a tiempos ocultos de una desmemoria impuesta 
por aquel ángel que un día nos condenó a atravesar 
desiertos a ritmo de esperanza. Dios castiga también 
a los buenos: “lo hago porque puede hacerlo”, le dijo 
a Job.

Se está fundando un nuevo mundo que se sacude de 
tanto grito en una tierra que tropieza con el escalón 
indigno de las fronteras. Qué frágil es la materia con 
la que está hecha la vida. Ya casi no quedan historias 
que contar, pero hay que seguir reventando el miedo, 
seguir creyendo en la gente.

Dario Julià

Felicidades, campeonas

La Feria de Abril de Catalunya regresa al Fòrum. Para muchos es todo un acontecimiento. Para otros muchos es un evento del todo negativo, por 
dar una imagen de Catalunya que no corresponde con sus ideales. Y para otros muchos es totalmente indiferente. Sea como sea, y salvo a estos 
últimos, la Feria es un acto que casi siempre está cargado de polémica. En años recientes, por las corruptelas que el antiguo presidente de su or-
ganizadora, la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC), Francisco García Prieto, llevaba a cabo en torno a la mayor 
manifestación de cultura andaluza en tierras catalanas. Presuntamente se lucró en el terreno personal, desviando subvenciones y algunos beneficios 

que deberían haber ido a parar a las arcas de la FECAC. El tema ya está en los tribunales, así que no hay que darle más vueltas. O sí.

De nuevo la polémica ha llamado a la puerta del Real, situado desde hace 13 años en terrenos barceloneses y adrianenses (en su mayoría, aunque ya es-
tamos más que acostumbrados a que las actividades que se realizan en el Fòrum se publiciten como si se hicieran en Barcelona, obviando la existencia de 
Sant Adrià: véase Primavera Sound, el Barcelona Beach Festival (este tiene más delito porque se celebra totalmente en terreno adrianense, en la playa de 
la Pau), o la misma Feria de Abril). En esta ocasión ha sido por la caseta que la Assemblea Nacional Catalana, junto a Súmate, montará en el Real catalán. 
Visto desde fuera, sí choca un poco, ya que, a pesar de haber independentistas en todos los ámbitos de la sociedad civil, el público potencial de la Feria, en 
su gran mayoría, no parece ser muy cercano a las tesis separatistas. A pesar de eso, también Esquerra Republicana de Catalunya montará caseta en el Real, 
algo que ya había sucedido en ediciones anteriores pero que hacía bastante que no ocurría. Pues bien, algunos ex dirigentes de la ANC han puesto el grito en 
el cielo y en un manifiesto que se publicó a una semana del inicio de la Feria afirmaban que era del todo “inverosímil” que la ANC montara caseta en el Real. 
También aprovechaban para arremeter contra el actual presidente de la FECAC, Daniel Salinero, asegurando que se había manifestado de forma grosera 
contra el independentismo. En declaraciones a nuestro grupo editorial, Salinero corroboraba que él no era independentista, pero que había que respetar las 
ideas de todo el mundo. “En la diversidad de pensamiento está la riqueza de este país. La Feria es una muestra de la grandeza de este país”, sentenciaba. 
Sea como sea, durante diez días muchos se lo pasarán muy bien, otros no tanto, a algunos les saldrá una urticaria cada vez que suene una sevillana y otros 
ni se enterarán de que se celebra la Feria. Eso es lo bueno del mundo, que es muy grande y está lleno de personas dispares.

De lo que todo el mundo se tendría que enterar es del increíble ascenso del Snatt’s Femení Sant Adrià a la máxima división del baloncesto femenino na-
cional. Después de lograr ganar todos los partidos del play-off de León, y dejar atrás la decepción del año pasado en Cáceres, cuando se esfumó el sueño 
de un equipo joven y de formación, el Femení ha logrado algo espectacular. Si en fútbol fueron las jugadoras del Sant Gabriel las que consiguieron llegar 
a lo más alto, alcanzando el sueño de jugar en la primera división de fútbol, la Superliga, ahora les toca el turno a las de Jordi Vizcaíno, que recibieron el 
merecido homenaje en el último pleno en el consistorio adrianense. En su página web, se puede leer el siguiente mensaje: “Cada temporada que pasa, nos 
viene a la cabeza si es posible superar los registros de las temporada anteriores, si es posible seguir cumpliendo sueños sin cesar... Nuestro primer equipo, 
comandado por Jordi Vizcaíno, nos ha demostrado que en la familia LILA siempre podemos seguir soñando. Tras una Fase de ascenso perfecta donde las 
nuestras vencieron en los 4 partidos que disputaron, Snatt”s Femení Sant Adrià ha puesto la guinda al pastel: La mejor cantera de España ahora también 
tendrá equipo en Liga Femenina 1. Muchas gracias a todos/as los que nos habéis apoyado sin descanso”. Nosotros, desde aquí, también les felicitamos. Y 
les pedimos perdón por no haber estado más a su lado. La falta de recursos nos impide llegar a todos lados. Sois muy grandes.

més articles 
d’opinió:
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Sr. Rajoy, interrogatorio a la vista

Un detective que no estuviera desquiciado por la velocidad a la que se 
amontonan los acontecimientos sospechosos en España ya habría 
llegado a la conclusión de que ese autobús decorado con algunos 
de los rostros más conocidos por las autoridades que investigan el 
crimen organizado era, en realidad, la contraseña que los justicie-

ros, confabulados, estaban esperando para lanzar el ataque definitivo contra los 
principales responsables de la corrupción que nos gobierna. Y si dudan de esta 
especulación, repasen:

Lunes 17, el denominado TRAMABUS circulando por todas las pantallas.

Martes 18, el Tribunal de la Gurtel convoca a Rajoy para ser interrogado como 
testigo.

Miércoles 19, el Juzgado detiene a Ignacio González y práctica decenas de re-
gistros.

Ahora mismo son las quince horas y veinte minutos del jueves 20 de abril y el 
ranking de sorpresas está encabezado, ex aequo, por dos secuelas de lo del 
miércoles. Por una parte, el fracaso del fiscal Moix al intentar impedir uno de los 
registros policiales previstos en la Operación Lezo. Por otra, los registros policiales 
en las sedes de INDRA y OHL (Villar Mir) en busca de pagos al PP. Ambas, en 
durísima competencia con las lágrimas de Aguirre en relación con lo del martes. 
Muchos delincuentes disfrazados de políticos están comenzando a pensar que 
su pasado es tan transparente para la Justicia como el agua del Canal de Isabel 
II, la de beber.

Pero no se trata de investigar si es la existencia de un plan o son las casualida-
des de uno de los momentos más dinámicos de nuestra historia lo que nos está 
deparando tantas emociones. Esas incógnitas, y otras, quizás el futuro pueda 
desvelarlas aunque, para decepcionarnos de nuevo, ahí están tantos documentos 
oficiales del franquismo sin desvelar, pero en poder de una fundación admiradora 
del golpista y dictador. Ahora lo que toca es imaginar sobre los efectos colaterales 
del interrogatorio más importante de los que habrá sufrido Rajoy a lo largo de su 
vida. O lo que es lo mismo, de su mayor fracaso por el simple hecho de que se le 
haya convocado. Y de lo que ocurra hasta ese momento y de cómo se desarrolle 
su comparecencia puede verse abocado a su muerte definitiva, y no deseada, 
para la política.

Empezando por los efectos en los medios de comunicación, me quedo con el 
“tercer grado” que Pepa Bueno aplicó ayer a Martínez Maíllo, en directo desde la 
SER. Cualquier parecido de ese interrogatorio con las entrevistas mañaneras a 
que nos tiene acostumbrados la famosa conductora fue pura coincidencia. Dis-
paros de voz tajante contra el vicesecretario, o lo que sea, con preguntas breves 
y concatenadas que provocaban que los oyentes dictáramos sentencia contra el 
PP a cada respuesta del acorralado. Un tono que, sin duda, va a proliferar, y que, 
muy probablemente, va a provocar una huida progresiva de los focos de muchos 
de los representantes del partido de Rajoy.

Continuando con los partidos políticos, qué duda cabe que una iniciativa tan 
discutible como la del autobús de Podemos estaba condenada a convertirse du-
rante esta semana en la comidilla en las tertulias políticas, además de disponer 
de un hueco fijo en columnas de papel y noticieros audiovisuales. En cambio, lo 
ocurrido desde el martes ha callado a los críticos y convertido la iniciativa de los 
de Iglesias/Montero en lo más lógico del mundo, comenzando incluso algunos 
medios a reclamar la actualización inmediata de las caras sobre ruedas, con la del 
ex presidente de la Comunidad de Madrid por una parte y la de Marhuenda por 
otra, por lo de la envidia que le podía carcomer contra Inda, que sí que apareció 
desde el principio entre los elegidos del autobús más famoso del momento.

En el PSOE las novedades les han pillado a contra pié, como todo lo que está ocu-
rriendo desde que decidieron comenzar a suicidarse. Tanto, que hasta Sánchez, el 
principal beneficiado “a priori” de la testifical anunciada, se estará arrepintiendo de 
haber retirado el título de “indecente” que le dedicó a don Mariano durante el debate 
a dos antes el 20D, quien no lo recuerda. Seguro que el candidato a las primarias 
socialistas está deseando que todos olviden aquel arrepentimiento cobarde que le 
regaló a su adversario, porque no venía a cuento.

Preguntes referèndum

Fa uns mesos, el que subscriu va enviar una carta als diaris, que crec 
que no es va publicar.- Contenia una nova proposta per les preguntes a 
fer en el referèndum, de forma a ser acceptades pel Govern d’Espanya. 
Crec inútil esmentar l’origen d’aquestes noves propostes, però si afirmo 
que provenen dels dos costats oposats. Es tractaria de fer extensiva 

la consulta a tots els territoris de l’Estat espanyol. Crec inútil esmentar l’origen 
d’aquestes noves propostes, però si afirmo que provenen dels dos costats oposats. 
Es tractaria de fer extensiva la consulta a tots els territoris de l’Estat espanyol. La 
clau de volta quedaria concentrada en el com es faria la pregunta. Per aquesta 
feina, els catalans tenim estrategues (psicòlegs polítics) que destriarien el contingut 
i la forma més convenient de les preguntes.

Vist així per un home de carrer, tres opcions haurien de ser clares: SI o NO i 
una tercera en la qual Catalunya quedaria com Estat Associat. Crec que ens 
sorprendrien les respostes espanyoles.- Amb quan a Catalunya, quedaria 
segurament clara la preferència desitjada per la independència, el qual li donaria 
un gran prestigi legal, respectat per Europa i l’ONU. Em queda el dubte de si el 
Govern espanyol acceptaria, en tot cas, veuríem les coses més clares.

Jaume Vallès

Una mort digna 

Últimament s’està parlant molt sobre una mort digna concretament 
sobre l’eutanàsia i generalment quan s’ha sotmès a votació en les 
corts sempre s’ha optat pel NO, encara que econòmicament sigui 
rendible per a tots des del punt de vista econòmic, ja que el que mor 
deixa de cobrar i no produeix despeses en la caixa de la seguretat 

social. Haig de dir que moltes vegades la vídua o vidu queden amb la meitat de la 
pensió i difícilment pot seguir amb una vida normal. Segurament caldria plantejar-
se com quedés la família quan el que porta la pensió o sou a casa mori. Crec que 
la decisió hauria de ser del matrimoni, almenys en el cas que comento.

Fa 20 anys pensava que m’afectaria molt veure a la meva família sofrint per mi, si 
realment em trobés en fase terminal i no pogués tenir una qualitat de vida que em 
permetés seguir gaudint dels meus sers estimats, jo era partidari de l’eutanàsia.

Quan els anys s’acumulen i estem sans difícilment pensem en la mort. Però si 
analitzem detingudament ens adonarem que forma part de la nostra vida.

Avui he començat a canviar d’opinió, per què? .....doncs bé la crisi econòmica 
m’ha fet recapacitar, si abans ho veia des d’un punt de vista de sofriment ara seria 
capaç de resistir els anys que anessin necessaris per poder ajudar a la meva 
família amb la paga de jubilat i permetria que em posessin els tubs necessaris 
per qualsevol buit del meu cos per poder resistir a la mort.

Mentre no es regularitzin els desastres econòmics que han propiciat els governants 
d’aquest país destrossant a una joventut que no podrà integrar-se al món laboral 
i que segurament mai podrà percebre una pensió digna, això sí que realment és 
una “eutanàsia” camuflada.

Segurament molts no estaran d’acord amb aquestes solucions, ja que parteixen 
del precepte que l’únic que dóna i lleva la vida és Déu.

Suposo que amb aquesta decisió guanyés o perdré amics encara que els motius 
siguin més o menys discutibles, ja que la majoria dels ciutadans en l’actualitat 
estan en contra de l’eutanàsia.

Domingo Sanz

José Megías

article sencer:
Podeu enviar els vostres escrits a l’adreça de correu elec-
trònic areabesos@areabesos.com; o físicament al carrer 
Andreu Vidal, 25.
ÀREA BESÒS no es fa responsable dels articles signats, que 
exposen l’opinió dels seus autors. El diari només es mani-
festa ideològicament a l’editorial. Tots els drets reservats. 
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Redacció

Sant Adrià.-
La edición número 

46 de la Feria de Abril 
de Catalunya abrirá sus 
puertas oficialmente en 
el parque del Fòrum el 
próximo viernes, 28 de 
abril, a las 21 horas, con 
el encendido de la por-
tada. Organizada por la 
Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en 
Catalunya (FECAC), per-
manecerá abierta hasta el 
domingo 7 de mayo.

Entre las novedades 
destacadas de este año 
figura la Casa de la Cul-
tura, una carpa gigante 
destinada a acoger ma-
nifestaciones de diverso 
tipo como actuaciones 
musicales, clases de bai-
le, exposiciones o pre-
sentaciones. Un village 
anexo servirá como zona 
VIP para patrocinado-
res, artistas y visitantes 
ilustres.

Otra de las novedades 
destacadas de la edición 
de este año será la firme 
apuesta de la FECAC por 
el respeto al medio am-
biente. Con el objetivo de 
reducir el plástico utiliza-
do en la Feria, por primera 
vez en la Feria de Abril en 
Catalunya, se utilizarán 
exclusivamente vasos y 
platos reutilizables que el 

público adquirirá en con-
cepto de alquiler y podrá 
llevarse de recuerdo o 
podrá devolver al irse del 
recinto en los puntos de 
recogida habilitados don-
de se les devolverá parte 
de la fianza. En concreto, 
el coste del vaso es de 
1 euro, y se retornarán 
70 céntimos. Como ex-
plica el presidente de la 
FECAC, Daniel Salinero, 
“será una iniciativa que 
tendrá mucha acogida”. 
A pesar que no se retor-
nará todo el coste del 

vaso, Salinero cree que 
“el público en general lo 
aceptará bien. Además, a 
cada vaso le correspon-
derán tres números de 
un sorteo, cuyo premio 
aún no está cerrado, y si 
se devuelve el vaso, solo 
se tendrá un número de 
dicho sorteo en lugar de 
tres”. El vaso refleja la 
imagen del cartel, obra 
del artista colomense, y 
residente en Sant Adrià 
Daniel Catalán, D.KATA.

La presencia de los 
partidos políticos será 
más numerosa que en 
anteriores ediciones, con 
presencia del Partit De-
mòcrata Europeu Català, 
Esquerra Republicana de 
Catalunya, Ciutadans, 
Partit dels Socialistes 
de Catalunya, Assem-
blea Nacional Catalana 

(ANC)-Súmate y Societat 
Civil Catalana. Antiguos 
dirigentes de la ANC han 
hecho público un mani-
fiesto afirmando que era 
“inverosímil” que la ANC 
tuviese una caseta en la 
Feria. El presidente de la 
FECAC ha manifestado en 
este sentido que “hay que 
respetar a todo el mundo. 
En la diversidad de pensa-
miento está la riqueza de 
este país. La Feria es una 
muestra de la grandeza 
de este país”.

Además del tradicio-

nal concurso gastronó-
mico y de casetas, en 
esta edición se llevará a 
cabo un desfile de moda 
flamenca presentado por 
Casa Candela.  

La música volverá a 
ser la gran protagonista 
del evento. Más si cabe 
este año gracias a la 
colaboración de los orga-
nizadores con Radio Olé, 
que organizará dos galas 
el domingo, 30 de abril, y 
el jueves, 4 de mayo.

La Feria de Abril ten-
drá los siguientes hora-
rios: los viernes, de 18 a 
3.30 h.; los sábados, de 
10 a 3.30 h.; el domin-
go, 30 de abril, de 10 a 
3.30 h.; el domingo, 7 de 
mayo, de 10 a 23 h.; el 1 
de mayo de 10 a 0 h.; los 
días de cada día, de 18 a 
0 horas.  

La Feria de Abril vuelve 
un año más al Fòrum

Abre sus puertas del viernes, 28 de abil, al domingo 7 de mayo. 

JP

Sant Adrià destina 
643 habitatges a 
lloguer social

Redacció

Sant Adrià.-
Els 643 habitatges 

de propietat municipal i 
del Consorci de la Mina 
destinats a lloguer social 
constitueixen el 4,4% del 
total d’habitatges de Sant 
Adrià. Aquesta proporció 
de pisos de lloguer social 
supera àmpliament el de 
la majoria de les ciutats 
catalanes.

Ajudes i subsidis al 
lloguer social

Dins de les presta-
cions de serveis que es 
duen a terme, s’inclouen 
un seguit d’ajuts i subsi-
dis al lloguer d’aquests 
habitatges en funció de 
la renda i de la situa-
ció familiar. Els imports 
de les rendes, que pa-
guen els adjudicataris, 
s’adeqüen a la situació 
socioeconòmica que 
afecta a un nombre im-
portant de famílies de la 
Mina en risc d’exclusió 
social.

En conjunt, del total 
de pisos destinats a llo-
guer social al municipi 
(643), prop d’un 50% 

dels llogueters paguen 
com a màxim 150€ al 
mes. En aquest sentit 
cal destacar que dels 
habitatges propietat de 
l’Ajuntament, un 76% de 
les famílies paguen, en 
funció de la seva situació, 
entre 0 i 150€ al mes.

32 famílies en casos 
d’extrema necessitat 
en llista d’espera per 
poder accedir a un 

pis social
Actualment 32 famí-

lies, que es troben en ca-
sos d’extrema necessitat, 
estan en llista d’espera 
per poder accedir a un 
pis de lloguer social a 
Sant Adrià. Entre aquests 
32 nuclis familiars es 
troben famílies monopa-
rentals (dones soles amb 
fills), persones soles que 
no tenen cap xarxa fami-
liar (gent gran, afectades 
per malalties o amb pro-
blemes d’addicció), fa-
mílies que han de marxar 
del pis que comparteixen 
amb altres familiars do-
nada la saturació que 
suposa conviure en un 
espai petit.

10 pisos compartits i 
11 habitatges tute-
lats per a gent gran

A Sant Adrià 19 nuclis 
familiars han de compartir 
l’espai en 10 pisos com-
partits i la ciutat disposa 
d’11 habitatges tutelats 
destinats a gent gran.

L’atenció a les ne-
cessitats de les famí-
lies que es troben en 
aquesta situació és un 
dels objectius principals 
de l’Ajuntament, que 
destina una part molt 
important del pressupost 
a atendre les necessitats 
de les persones més vul-
nerables. La prioritat és 
buscar solucions a les 32 
famílies que es troben en 
llista d’espera i que estan 
en contacte amb els Ser-
veis Socials municipals i 
també poder donar una 
solució estable a les 19 
famílies que ara han de 
compartir pis.

COMUNICACIÓ SAB

Aquesta xifra representa un 4,4% del parc total d’habitatges del 
municipi, un percentatge que se situa per sobre la majoria del 

municipis catalans.
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El vicepresident de la Generalitat Oriol 
Junqueras visita l’ajuntament adrianenc

ERC SAB

Sant Adrià.-
El vicepresident de 

la Generalitat i conseller 
d’Economia, Oriol Jun-
queras, va visitar el pas-
sat 12 d’abril Sant Adrià 
de Besòs i es va reunir 
amb l’equip de govern per 
constatar de primera mà 
els principals problemes 
de la ciutat que en els 
darrers mesos li han fet 
arribar els regidors repu-
blicans del consistori.

Al Vicepresident de 
la Generalitat també l’han 
acompanyat el Secre-
tari d’Economia, Pere 
Aragonès, i el Secretari 
d’Afers Socials i Famílies, 
Francesc Iglesies, per 
tal d’abordar les princi-
pals problemàtiques de 
la ciutat en aquests dos 

àmbits, així com copsar 
de primera ma les impres-
sions i les necessitats de 
l’equip de govern munici-
pal. En la reunió, que ha 
durat prop d’una hora, 
s’ha parlat dels reptes 
adrianencs en sanitat, 
ensenyament, així com 
els serveis socials o el 
front marítim.

A la sortida de la re-
unió Oriol Junqueras ha 
destacat el compromís 
del govern per treballar al 
servei de Sant Adrià i dels 
seus habitants.

Rubèn Arenas, re-
gidor portaveu del Grup 
municipal Oriol Junqueres 
va visitar l’antiga central 
tèrmica del Besòs. Foto: 
ERC SABd’Esquerra a 
Sant Adrià, s’ha mostrat 
satisfet amb la visita i ha 
declarat que “és la con-

tinuació del treball que 
com a interlocutors de la 
Generalitat al territori rea-
litzem habitualment”.

Per la seva part, An-
toni Vélez, regidor d’ERC 
Sant Adrià, ha remarcat 
que “el projecte de les 
tres xemeneies és quel-

com que va més enllà de 
la nostra ciutat. Es tracta 
d’un gran projecte metro-
polità que hem d’entomar 
en els propers anys, i la 
Generalitat ha de tenir i 
tindrà un paper en el seu 
futur”.

Tot seguit el conseller 

d’Economia i Hisenda ha 
visitat l’antiga central tèr-
mica del Besòs. L’espai, 
del que només resten les 
tres xemeneies i la sala de 
turbines, ha esdevingut 
el major terreny urbanit-
zable a primera línia de 
mar de la costa central 

catalana. Els ciutadans de 
Sant Adrià van expressar 
en una consulta popular 
la seva voluntat de man-
tenir les xemeneies, i ara 
s’està cercant un projecte 
que dinamitzi la zona 
i mantingui la voluntat 
popular.

ERC
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Redacció

Sant Adrià.-
L’A juntament  de 

Sant Adrià de Besòs, 
amb la col· laboració 
de la Diputació de Bar-
celona contractarà 24 
persones aturades a 
través del “Programa 
complementari de fo-
ment de l’ocupació”. 
La f inal itat d’aquest 
pla és donar prioritat a 
actuacions de mante-
niment de l’espai pú-
blic, jardins i polígons 
industr ials, així com 
facilitar la rehabilitació 
d’habitatges de perso-
nes en risc d’exclusió 
social i donar suport 
tècnic i administratiu a 
diferents departaments 
del consistori.

Per assolir els objec-
tius establerts es crea-
ran 24 llocs de treball 
temporal de diferents 
perf i ls professionals 

que, amb la formació 
prevista i l’experiència 
professional, facilita-
ran la inserció poste-
rior dels col·lectius que 
tenen més problemes 
per accedir a un lloc 
de treball, com els jo-
ves, les dones, els més 
grans de 45 anys, les 
persones aturades de 
llarga durada que no 
cobren prestacions i les 
persones derivades pels 
Serveis Socials.

Com en altres oca-
sions, la selecció es 
farà mitjançant un sor-
teig pels llocs de treball 
que no requereixen qua-
lificació professional. 
Pel que fa a les places 
de més capacitació pro-
fessional, se seguirà el 
procediment conven-
cional d’entrevistes i 
proves de coneixement 
tècnic, quan siguin ne-
cessàries.

Les persones inte-

ressades trobaran més 
informació a les bases 
publicades en el web 
municipal (www.sant-
adria.net). També es 
podran adreçar al Servei 
d’Informació i Orienta-
ció Laboral (SIOL) on 
està previst organitzar 
sessions informatives 
sobre la convocatòria.

Per a més informa-
ció es poden posar en 
contacte amb el Servei 
d’Informació i Orien-
tació Laboral (SIOL), 
a l’Edifici Besòs, a la 
plaça Francesc Micheli 
i Jové, s/n. L’horari és 
de 8 a 15 hores. O bé 
trucar al telèfon 93 462 
06 25.

L’Ajuntament de Sant 
Adrià contractarà 24 
persones aturades a 
través del “Programa 
complementari de 
foment de l’ocupació”

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

Escorcolls a Badalona, 
Sant Adrià i Santa 
Coloma en una 
operació contra la 
màfia xinesa

Redacció

Badalona.-
Agents de la Policia 

de la Generalitat–Mossos 
d’Esquadra de la Divisió 
d’Investigació Criminal 
adscrits a la Unitat Central 
de Bandes Criminals van 
detenir el 10 d’abril 25 
persones de nacionalitat 
xinesa com a presumptes 
autores dels delictes de 
pertinença a organitza-
ció criminal, temptativa 
d’homicidi, tràfic d’éssers 
humans amb finalitat 
d’explotació sexual, im-
migració il·legal, lucre de 
la prostitució, coaccions 
i amenaces, cultiu i tràfic 
de substàncies estupe-
faents, falsificació do-
cumental i blanqueig de 
capitals, entre d’altres.

La investigació que 
ha permès desarticular 
el “Bang de Fujian” té el 
seu origen en una altra 
operació del juny de l’any 
2016 de la Unitat Central 
de Bandes Criminals que 
va permetre desarticular 
una organització ano-
menada “Bang de l’Arc 

de Triomf”, facció de la 
màfia xinesa que integra-
ven persones de la regió 
de Zhejiang (Xina) i que 
es dedicava principal-
ment a les extorsions a 
comerciants, el tràfic de 
drogues i les agressions 
per encàrrec.

Durant el dispositiu es 
van arrestar 25 membres 
de la banda, deu persones 
van quedar en situació 
d’investigades i es van 
dur a terme 13 entrades 
i escorcolls a Barcelona, 
Badalona, Santa Coloma 
de Gramenet, Sant Adrià 
de Besòs i Sabadell.

En el decurs de la 
investigació els agents 
van detectar l’existència 
d’una altra ramificació de 
la màfia xinesa, en aquest 
cas integrada per perso-
nes de la regió de Fujian 
(Xina) que controlava el 
barri del Fondo de Santa 
Coloma de Gramenet. Du-
rant els mesos posteriors 
es va iniciar un seguiment 
de l’activitat d’aquesta 
banda coneguda com a 
“Bang de Fujian”.

El mes d’agost de 

2016 tres membres de la 
banda van intentar matar 
un individu xinès fent ús 
d’armes blanques a la via 
pública i a plena llum de 
dia. El fet que va motivar 
aquesta agressió tenia a 
veure amb què la víctima 
havia fet un préstec a 
un conegut seu en una 
sala de joc i aquesta era 
una pràctica habitual que 
monopolitzava la “Bang de 
Fujian”: concedien prés-
tecs a persones en l’àmbit 
del joc i les apostes i es 
quedaven la seva docu-
mentació per assegurar-se 
que no marxarien i torna-
rien el deute.

La informació que va 
aportar la persona agredi-
da va comportar que els 
agents de la Unitat Cen-
tral de Bandes Criminals 
iniciessin una investigació 
que va culminar el mes 
d’abril de 2017 amb la 
desarticulació del “Bang 
de Fujian”.

MOSSOS D’ESQUADRA

S’han alliberat 22 dones víctimes d’explotació sexual i descobert 
plantacions de marihuana, entre d’altres.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria 
en el web municipal i en el SIOL.
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El Consorci del Besòs es reuneix per 
treballar una proposta compartida davant 
l’emergència habitacional

Redacció

Sant Adrià.-
La regidora de Serveis 

Socials de Sant Adrià, Filo 
Cañete, va participar fa uns 
dies en una jornada de tre-
ball al Consorci del Besòs.

La reunió, celebrada 
conjuntament amb la 
gerència del Consorci i 
les regidories de Serveis 
Socials dels municipis 
de Badalona i Santa Co-
loma de Gramenet, va 
servir per debatre so-
bre la problemàtica de 
l’Emergència Habitacional 
en els tres municipis, fent 
un especial èmfasi en 
l’abordatge de la situació 

de les persones sense 
sostre amb la finalitat 
d’elaborar una proposta 
compartida d’actuació.

Filo Cañete va ma-
nifestar la necessitat de 
tractar en clau de territori 
problemàtiques comunes 
com la de l’emergència 
habitacional, i per tant 
compartir i sumar recur-
sos per tal d’afrontar-la.

La regidora de Sant 
Adrià va exposar que el 
Barcelonès Nord hauria 
de comptar amb un recurs 
que pugui donar resposta 
a l’emergència habitacio-
nal de persones sense 
llar, afectats per desno-
naments i víctimes de vio-

lència de gènere. Aquest 
recurs temporal podria 
ser un alberg d’acollida, 
un espai d’emergència 
(centre de dia, menjador, 
servei d’higiene, centre 
d’acollida davant d’ ona-
des de fred, etc), o alguna 
experiència basada en el 
model Housing First que 
s’aplica des de fa anys a 
EEUU i que s’ha començat 
a adoptar a la UE.

Filo Cañete va defen-
sar que, en tot cas, la pro-
posta d’emergència habi-
tacional s’ha d’emmarcar 
en el programa de l’Eix 
Besòs i ha de ser impul-
sada pel Consorci del 
Besòs. COMUNICACIÓ BDN

visite nuestra web:
www.badalonasegway.com

A la jornada de treball al Consorci del Besòs hi va participar la regidora de Serveis Socials de 
Sant Adrià, Filo Cañete (primera per la dreta).
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L’Hospital de l’Esperit 
Sant homenatja els 
seus treballadors amb 
un llibre en el seu 
centenari 

Redacció

Sant Adrià.-
La Fundació Hospital 

de l’Esperit Sant (FHES) 
va presentat públicament 
el passat 20 d’abril el 
llibre Del bacil de Koch 
a la salut per a tothom. 
Cent anys de l’Hospital 
de l’Esperit Sant (1917-
2017) coincidint amb el 
compliment, aquest diu-
menge 23 d’abril, del seu 
primer centenari. L’acte 

de presentació de l’obra 
ha comptat amb la par-
ticipació del Conseller de 
Salut, Antoni Comín, que 
n’ha redactat el pròleg, i 
que ha estat acompanyat 
pel President del Patronat 
de la FHES, Josep Maria 
Cortès, i per nombroses 
autoritats municipals i 
del sector de la salut del 
territori.

El moment més emo-
tiu de l’acte ha arribat 
amb la conversa amb dos 
extreballadors del centre 

que, pel paper clau que 
han jugat en la història 
de l’organització, han 
estat entrevistats per 
a la redacció del llibre. 
José Moreno, cirurgià i 
un dels artífexs del con-
cert de la FHES amb la 
Seguretat Social l’any 
1972; i Pilar Argelés, 
directora d’infermeria del 
1985 al 2000, impulsora 
a l’Hospital del model 
d’atenció integral del pa-
cient i antiga interna del 

sanatori, han explicat 
curiositats del seu pas 
per la Fundació i com van 
viure alguns moments 
transcendentals de la 
seva història.

Aquestes són dues de 
la vintena d’entrevistes a 
treballadors i extreballa-
dors del centre que inclou 
el llibre del Centenari, i 
que són una mostra sim-
bòlica dels centenars de 
persones que han passat 
per l’organització en tots 
aquests anys. L’obra, 

que ofereix una visió de 
la història d’una manera 
temàtica i amb un estil 
fresc i àgil, s’estructura 
en capítols que es poden 
llegir de manera indepen-
dent. Aquesta mirada 
fresca es contraposa amb 
la perspectiva cronològica 
i històrica que ja s’havia 
tractat de manera rigo-
rosa en el llibre editat en 
motiu del 75 aniversari de 
l’organització.

Els orígens de l’actual 

Fundació Hospital de 
l’Esperit Sant es remun-
ten al 1917, quan Mn. 
Josep Pons i Rabadà i el 
Dr. Jordi Anguera i Cailà 
van crear un sanatori an-
tituberculós a la masia To-
rre Roja, situada a Santa 
Coloma de Gramenet. 

FHES

Redacció

Sant Adrià.-
Fins el proper mes de 

novembre es pot visitar 
al MhiC l’exposició del 
fotògraf Sergi Càmara 
Refugiats, l’odissea cap 
a Europa en la qual es 
poden veure les  rutes 

cap al continent europeu 
de milers de persones 
refugiades, de diverses 
procedència, que està fu-
gint  de conflictes bèlics 
i persecucions. També  
mitjançant la imatge 
s’analitza la situació de 
les persones protagonis-
tes d’aquest drama. 

Aquesta exposició  és 
una iniciativa del Comitè 
per a l’Acollida de les 
Persones Refugiades i 
ha comptat per la seva 
itinerància amb amb la 
col·laboració del projecte 
Barcelona.Ciutat Refugi 
de l’ajuntament de Bar-
celona.

Inaugurada al MhiC 
l’exposició “Refugiats, 
l’odissea cap a 
Europa” 

La mostra estarà oberta al públic fins el mes de novembre.

L’acte va comptar amb la presència del conseller de salut i l’alcalde 
de Sant Adrià de Besòs, entre d’altres

El conseller de Salut, Antoni Comín, i el president del Patronat de la FHES, Josep Maria Cortès, 
durant la presentació del llibre.

Redacció

Sant Adrià.-
La plataforma Stop 

Crematori SAB organitza 
una xerrada i debat so-
bre la contaminació i els 
efectes sobre la salut que 
es realitzarà al Polidor el 
pròxim 27 d’abril a les 
19 hores.

Els ponents de la xe-
rrada seran Jaime Bena-
vides, activista i membre 
de la Plataforma per la 

Qualitat de l’Aire, qui 
actualment realitza un 
doctorat sobre la qualitat 
de l’aire a la ciutat; i Ione 
Avila-Palencia, llicenciada 
en Ciències Ambientals i 
Màster en Salut Pública, 
qui actualment està fent 
un doctorat i treballant 
com a investigadora pre-
doctoral a ISGlobal al 
projecte europeu PASTA, 
on estudien com el trans-
port afecta la salut de la 
població. 

La plataforma Stop 
Crematori porta un any 
manifestant-se per atu-
rar la construcció d’un 
crematori a una parcel·la 
entre el riu i el Museu 
d’història de la immigra-
ció. Són especialment 
concorregudes les seves 
cacerolades a la plaça de 
la Vila mitja hora abans 
dels plens municipals. 
Per ara, la tramitació del 
crematori continua el seu 
curs, tot i les protestes.  

Xerrada sobre 
contaminació i salut
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ICV recupera la memòria dels treballadors 
esclaus del franquisme a Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 9 d’abril 

Iniciativa per Catalunya 
Verds de Sant Adrià de 
Besòs va voler retre ho-
menatge al presos repu-
blicans que el franquisme 
va fer servir com a ma 
d’obra esclava. Per fer 
aquest homenatge ICV ha 
volgut senyalitzar i donar 
a conèixer que l’actual 
pont de la Nacional II que 
creua el riu Besòs a Sant 
Adrià va ser construït per 
presos republicans com a 
mà d’obra esclava entre 
1943 i 1944.

Pe r  a  Jose  Lu i s 
Muñoz,  coord inador 
d’Iniciativa Sant Adrià i 
historiador, “el franquis-
me no es va conformar en 

bombardejar de manera 
indiscriminada la població 
civil de Sant Adrià durant 
el conflicte provocant la 
mort de la població civil 
o convertir el Camp de 
la Bota en el fossar de 
mort de més 1700 perso-
nes afusellades. Aquelles 
persones que van poder 
lliurar-se de la pena de 
mort commutades per 
llargues penes de presó 
van ser utilitzats com 
a mà d’obra forçada i 
esclaus a la construc-
ció d’obres públiques. 
Un exemple són els 70 
presos emprats en règim 
d’esclavatge al Pont dels 
Passadors”.

ICV Sant Adrià ha vol-
gut recuperar la memòria 
dels Destacamentos Pe-
nales que, com a mitjà 

de repressió franquista, 
es van posar en marxa 
el 1939.

Jose Luis Muñoz ha 
explicat a les persones 
assistents com “es preci-
sament l’any 1943 quan a 
Sant Adrià de Besòs es té 
constància de com a mí-
nim 70 presos treballant, 
en règim d’esclavisme 
i treballs forçats, per a 
l’empresa Cimentaciones 
y Obras en la construcció 
de l’actual pont sobre la 
Nacional II. L’obra va ser 
promoguda per la Direc-
ción de Puentes y Estruc-
turas, Dirección General 
de Carreteras y Caminos 
Vecinales del llavors Mi-
nisterio de Obras Públicas 
i devia reconstruir el pont 
que una besossada l’any 
1937 havia enderrocat”.

ICV SAB

Amb la col·locació de dues plaques al Pont dels Passadors, que van haver de reposar per l’atac de persones que van escriure vives a Franco.
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Els Serveis Socials 
municipals milloren els 
habitatges a col·lectius 
vulnerables de la ciutat

Redacció

Sant Adrià.-
L’A juntament  de 

Sant Adrià, a través de 
l’àrea de Serveis Socials, 
desenvolupa un programa 
de millores als habitatges 
per adequar-los a  les ne-
cessitats de les persones 
que hi viuen, millorar-ne 
la seguretat i, per tant, 
augmentar la qualitat de 
vida de les famílies.

Els arranjaments als 
habitatges es fan amb la 
col·laboració de dues ins-
titucions. D’una banda, la 
Diputació de Barcelona, 
que subvenciona part de 
les millores, i de l’altra, la 
Fundació Roca i Pi a tra-
vés del Projecte Àngels.

Gràcies a la signatura 
d’un conveni amb aques-
ta fundació, s’ha pogut 
ampliar significativament 
el perfil de les persones 
beneficiàries i el tipus 
d’intervencions que cal 
fer als habitatges. Els 
col·lectius que han pogut 
acollir-s’hi han estat per-
sones grans que viuen so-
les i/o que tenen proble-
mes de mobilitat, famílies 
amb infants que tenen 

dificultats econòmiques 
i/o alguna problemàtica 
social i, finalment, perso-
nes adultes que estan en 
un procés de seguiment 
de Serveis Socials.

Durant l’any 2016 es 
van dur a terme 39 inter-
vencions, de les quals, 
31 a través del conveni 
amb la Fundació Roca i 
Pi - Projecte Àngels, i les 
8 restants, conjuntament 
amb la Diputació. Les 
intervencions van ser les 
següents:

Amb la Diputació de 
Barcelona s’han dut a 
terme 8 obres a vivendes 
ocupades per 3 dones i 
5 homes de més de 65 
anys.

Pel que fa a les inter-
vencions en col·laboració 
amb la Fundació Roca i Pi 
– Projecte Àngels, s’han 
dut a terme 31 obres 
ocupades per 21 dones i 
1o homes, 19 dels quals 
eren majors de 65 anys 
i 12 persones adultes, 
algunes d’elles amb fills 
càrrec.

El conjunt de les in-
tervencions realitzades 
per les 2 entitats van 
ser: 29 canvis de ban-

yera per plat de dutxa, 
2 millores parcials de 
cuina ( fuites d’aigua 
i fusteria mobiliari),  1 
tractament d’humitats 
cuina i canvi d’aixetes,  
1 millora d’installació 
elèctrica,1 reforma inte-
gral d’habitatge ( cuina, 
banys, fusteria, pintura i 
aïllaments de finestres  i 
portes), 1 reforma inte-
gral de cuina,

1 arranjament par-
cial del lavabo, pintu-
ra per a 3 habitatges,1 
canvi de porta d’entrada 
a l’habitatge.

El passat 28 de juliol 
es va renovar el conveni 
entre l’Ajuntament de 
Sant Adrià i la Fundació 
Roca i Pi i Àngels - Empre-
sa d’Inserció per continuar 
implementant el projecte 
Àngels en el municipi. El 
projecte s’havia posat en 
marxa l’any 2015 amb 
els objectius de garantir 
la millora d’aquests habi-
tatges i també el foment 
de l’ocupació de persones 
en atur i la formació dels 
joves en l’àmbit de les 
reformes, les millores 
en els habitatges i les 
instal·lacions.

PROJECTE ÀNGELS

Es millora el nivell de 
civisme a Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
Des de que va entrar 

en vigor l’Ordenança re-
guladora del bon ús de 
l’espai públic i del bon 
veïnatge, l’abril del 2015, 
Policia Local i agents cí-
vics treballen per asso-
lir el seu compliment 
i l’Ajuntament promou 
campanyes de sensibi-
lització.

Un dels aspectes 
on s’està incidint més 
és l’espai públic, com 
mostren algunes dades 
del primer trimestre de 
2017.

La policia de proxi-
mitat ha dut a terme 59 
denúncies d’accions incí-
viques relacionades amb 

animals domèstics. Les 
sancions més habituals 
han estat per portar el 
gos sense lligar o sense 
morrió a la via pública, 
per no tenir-lo censat o 
assegurat, i per no reco-
llir els excrements dels 
animals.

Dins de la campanya 
de sensibilització, s’han 
incrementat els cartells 
de la campanya “La caca 
no es del teu gos”, i 
s’han instal·lat en aquells 
carrers on el veïnat ho 
ha demanat. Està previst 
també posar-los prope-
rament en els carrers on 
encara no hi són.

Per la seva part, els 
agents cívics han fet les 
intervencions següents a 
la via pública: 220 adver-

tències per portar animals 
sense lligar, 76 avisos 
de risc pel mal estat del 
mobiliari urbà, i 667 in-
tervencions relacionades 
amb altres actes incívics, 
com l’acumulació de mo-
bles fóra de l’horari de 
recollida o el mal ús dels 
contenidors de residus. 
Aquesta és un dels as-
pectes en el qual es farà 
especial incidència en els 
propers mesos

Els agents cívics han 
percebut una baixada 
progressiva del número 
d’incidències. La seva 
tasca juntament amb la 
de la policia de proximitat 
i l’actuació de la brigada 
municipal va aconseguint 
una millora d’aquests 
espais.

JEV

L’Ordenança reguladora del bon ús de l’espai públic i del bon veïnatge 
va entrar en vigor l’abril del 2015.

Gràcies a la col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Roca i Pi a través del Projecte Àngels.

Redacció

Santa Coloma.-
Com ja és tradició 

en l’organització juvenil 
ecosocialista, aquest 14 
d’abril s’ha commemorat 
el 86è aniversari de la 
proclamació de la Sego-
na República Espanyola. 
Enguany l’agrupació te-
rritorial JEV Badalona-
Gramenet-Besòs ha realit-
zat la tradicional penjada 
de banderes en un dels 
monuments més emble-
màtics de Santa Coloma 

de Gramenet, el Pont de 
Can Peixauet, conegut 
més popularment com a 
Pont del Potosí, el qual 
uneix aquesta localitat 
amb el barri del Bon Pas-
tor de Barcelona, al bell 
mig del Parc Fluvial del 
Besòs.

Aquesta acció directa 
ha estat efectuada en 
el marc de la campanya 
#OperacióRepública coor-
dinada per la sectorial de 
Cultura i Memòria Història 
de l’organització a nivell 
nacional, on a banda de la 

penjada de banderes tam-
bé s’han canviat de forma 
simbòlica els noms de 
carrers i places de muni-
cipis d’arreu de Catalunya 
pels que van tenir durant 
l’època republicana, com 
Plaça de la Llibertat per 
Plaça de la República.

Homenatge a la 
República de les JEV
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Es lliuren els Premis 
Ciutat de Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
El proper diumenge, 

30 d’abril, a partir de 
les 12 hores, els jardins 
del Museu d’història de 
la immigració de Cata-
lunya (MhiC) acollirà la 
cerimonia de lliurament 
dels VIII Premis Ciutat de 
Sant Adrià. 

Enguany els premiats 
seran l’equip d’Atenció 
Primària del CAP Mina, 

encapçalat pel Dr. Juan 
Manuel Mendive Arbeloa, 
i José Paredes Cabrera, 
en la categoria de premis 
atorgats per l’alcalde.

Els premis de les as-
sociacions, en l’àmbit 
de la cultura serà pels 
Geganters de Sant Adrià, 
en l’àmbit de l’esport i 
el lleure, pel CC d’Aikido 
Sant Adrià, en l’àmbit de 
la societat activa, per l’ 
Associació per a la promo-
ció de Dones del Barri de 

la Mina (ADRIANAS), i en 
l’àmbit dels serveis al ciu-
tadans, per l’ Associació 
Sociocultural Sant Antoni 
Maria Zaccaria, Voluntaris 
del Menjador Social.

Els premis de la ciuta-
dania seran pel doctor Sil-
vestre García Orvíz, metge 
de família del CAP Dr. 
Barraquer, per l’historiador 
José Luís Muñóz, per 
l’empresari Javier Mas-
goret, i per la biòloga i 
mestre Olga Espada.

Ciutadans de Sant 
Adrià celebra el Dia del 
Poble Gitano a la Mina

Redacció

Badalona.-
El passat 8 d’abril, 

l’agrupació de Ciutadans 
(Cs) de Sant Adrià del 
Besòs va organitzar un 
acte de celebració del 
Dia del Poble Gitano a 
la biblioteca Font de la 
Mina. L’acte el va pre-
sentar el coordinador 
de l’agrupació, Fausto 
Ramírez, i van intervenir 
el veí i afiliat José Ramón 
Cortés, el portaveu del 
grup municipal a Sant 
Adrià de Besòs, Pedro 
Sánchez, i les diputades 
al Parlament de Catalun-
ya, Noemí de la Calle i 
Elisabeth Valencia.

José Ramón Cortés 
va plantejar la necessitat 

de “redefinir el concepte 
d’integració” per trobar fór-
mules que permetin millorar 
la coexistència de cultures 
diferents sense que cap 
d’elles hagi de renunciar a 
les seves essències.

Per la seva banda, 
Pedro Sánchez va expo-
sar que, si bé “la igualtat 
a efectes administratius 
i legals és un fet, encara 
falta molt per recórrer en 
el pla social”, afirmant 
que la via per avançar en 
una convivència lliure de 
suspicàcies i prejudicis és 
“el coneixement mutu dels 
valors i cultura de l’altre”.

En la seva interven-
ció, Noemí de la Calle va 
emfatitzar la problemàtica 
de la dona gitana, “que 
pateix una doble dis-

criminació, per la seva 
condició de dona i de 
gitana” i la importància 
de l’educació per millorar 
les condicions de vida i 
les oportunitats laborals 
del col·lectiu gitano.

L ’ e x p o s i c i ó 
d’Elisabeth Valencia va 
abundar en les accions 
que s’estan duent a ter-
me des del Parlament per 
avançar en la identificació 
dels problemes a què 
s’enfronta la comunitat 
gitana, com la discrimina-
ció laboral.

L’acte va finalitzar 
amb una petició de Fausto 
Ramírez perquè “s’impulsi 
la creació d’un Consell 
Gitano del Barcelonès” 
que permeti treballar a un 
nivell més local.

C’s SAB

Arriba una nova edició 
de la Jornada de la 
Salut a Sant Adrià

Redacció

Badalona.-
El 6 de maig, d’11 a 

14 h, se celebrarà a la pl. 
de la Vila la XVII Jornada 
de la Salut. Enguany hi 
participaran els professio-
nals del CAP Dr. Barraquer, 
CAP La Mina, Fundació de 
l’Hospital de l’Esperit Sant, 
Infermeres del Centre 
d’Atenció Especialitzada 
Dr Barraquer de l’Hospital 
Universitari Germans Trias 
i Pujol, el Banc de Sang 
i Teixits, l’Associació de 
Donants de Sang del Bar-
celonès Nord i el Sistema 
d’Emergències Mèdiques.

Durant la jornada es 
donarà informació sobre 
hàbits de vida saludables, 
hi haurà tallers per a adults 
i infants, els visitants tam-
bé podran conèixer alguns 
aspectes de l’estat de la 
seva salut, i participar en 
la donació de sang. Tots 
els professionals estaran a 
disposició dels ciutadans i 
ciutadanes per aconsellar-
los i atendre les seves 
consultes.

En el marc de la Jorna-
da també s’organitzaran 
dues  xerrades obertes a 
tothom: Activem la nostra 
memòria,  el 16 de maig, 
de 18.30 a 19.30 h, a 

la Biblioteca  Sant Adrià. 
A càrrec de la Dra. Rosa 
Rosado i la Sra. Maribel 
Moyano de la Unitat Fun-
cional Interdisciplinària 
Sociosanitària (UFISS) 
de la Fundació Hospital 
l’Esperit Sant. 

 “Insomni i higiene 
del son” i “Recomana-
cions per la memòria”, el 
18 de maig, de 17.30 a 
19 h,  a l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes de 
Sant Adrià Nord dins del 
Cicle de xerrades per a 
gent gran. La xerrada serà 
a càrrec dels metges de 
família  Carolina Roser i 
David Pérez. 

XXXIIè Cicle de 
concerts de primavera 
a Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
Com cada any, a Sant 

Adrià, amb l’arribada de la 
primavera arriben també 
els concerts didàctics que 
ens ofereix l’Orquestra 
de Cambra Amics dels 
Clàssics sota la direcció 
del mestre Joan Palet i 
Dalmases.

El 27 d’abril coincidint 
amb la festivitat de la ver-
ge de Montserrat, tindrà 
lloc el primer concert on 
s’interpretaran sardanes 
de diferents compositors 
i estils. Guinjoan, Miró, 
Bou, Castells, Català, 
Borràs i Morera.

El dia 4 de maig, una 
primavera més gaudirem 
dels estudiants de mú-
sica amb un programa 
de “Joves Concertis-
tes”. Les trompetes i les 
trompes, ompliran la sala 
amb el seu magnífic so, 
gracies als deixebles del 
prestigiós mestre Manel 
Barea.

En el tercer concert, 
11 de maig, festejarem 

musicalment els 100 anys 
de la fundació de l’hospital 
de l’Esperit Sant. Sabrem 
com i perquè es va cons-
truir i sentirem obres des-
enfadades, en les que els 
metges i les malalties en 
son protagonistes.

Els “Joves Concer-
tistes” tornaran a pro-

tagonitzar el programa 
del vespre del dia 25 de 
maig, en el que gaudirem 
d’obres escrites per a vio-
lí, piano, clarinet, trompe-
ta, violoncel i saxo alt.

Tots quatre concerts 
tindran lloc a l’Ateneu 
Adrianenc, (c. Andreu Vi-
dal, 7), a les 20,30 h.
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Nova novel·la històrica 
de Xavier Rojo

Redacció

Sant Adrià.-
L’escriptor adrianenc 

Xavier Royo presenta 
la seva nova novel·la, 
“L’ombra”. Després de 
“Jo, almogàver”, en que 
el protagonista era un 
jove adrianenc, en aques-
ta nova obra se centra en 
la figura del rei Jaume 
I i el seu inseparable 
Bernat, un pagès de Ba-
dalona que l’ajudarà a 
conquerir el tro i el regne 
de Mallorca. Intrigues, 
assassinats, rigor històric 
i la denúncia de pràc-
tiques com els abusos 
feudals.

L’escriptor va ser 
present a la celebració de 
Sant Jordi a Sant Adrià, 
signant llibres a la caseta 
d’Unesco.    

El MhiC, més accessible 
amb el programa la 
Mirada Tàctil

Redacció

Sant Adrià.-
El MHIC, Museu de la 

Història de la Immigració 
de Catalunya, s’ha afegit 
a la llista dels equipa-
ments de la Xarxa de 
Museus Locals de la Di-
putació que disposen de 
nous continguts acces-
sibles per a les persones 
amb dificultats auditives 
i sensitives, a través del 
programa La Mirada Tàctil 
que promou la Diputació 
de Barcelona.

El MHIC, que ja dis-

posa de plafons informa-
tius adaptats, planells en 
relleu i maquetes tàctils, 
incorpora ara nous vídeos 
explicatius dels contin-
guts dedicats a les migra-
cions del segle XX, que el 
museu presenta dins d’un 
vagó de tren museïtzat a 
l’exterior de l’edifici.

Aquests vídeos recu-
llen la informació exposada 
sobre l’experiència de la 
població arribada a Cata-
lunya, en el tren anomenat 
El Sevillano. Els elements 
interactius de l’interior del 
vagó permeten seguir el 

recorregut, amb parades i 
durada del trajecte, i escol-
tar les històries de la gent 
que va viatjar en aquest i 
altres trens similars provi-
nents de diferents punts 
de la península. Tots els 
elements que s’utilitzen en 
aquest relat, com textos, 
fotografies, documents i 
audiovisuals són recollits 
en breus clips que incorpo-
ren intèrprets en llengua de 
signes, per a la comunitat 
sorda signant i han estat 
subtitulats, per a satisfer 
les necessitats de la comu-
nitat sorda oralista.

El Circ Raluy arriba 
de nou a Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
El Circo Raluy Legacy 

arriba a Sant Adrià amb 
un espectacle que com-
bina la tradició i l’esperit 
de l’autèntic circ amb 
les últimes innovacions 

tècniques i una posta en 
escena molt acurada. Un 
Show que com diu el seu 
claim és un espectacle 
per a adults que cap nen 
s’hauria de perdre”.

El Circ arriba a la 
nostra ciutat amb es-
pecial il·lusió perquè és 

on va créixer Luis Raluy 
Iglesias i on va començar 
amb una professió que 
el duria a actuar en els 
millors circs i teatres del 
món entre els anys 30 
i els anys 60, sempre 
acompanyat de la seva 
família.

Només seran quatre 
funcions, del 4 al 7 de 
maig, a l’arparcament de 
l’Alcampo. Els dies 4 i 
5 de maig, les funcions 
seran a les 18.30 hores, 
i el 6 i el 7, hi haurà doble 
sessió. El dia 6, a les 17 
a les 19.30 h., i el dia 7 a 

les 12.15 i a les 17 h.
Les entrades tenen un 

preu a partir de 10 euros, 
i els nens paguen només 
5 euros (hauran d’anar 
acompanyats d’un adult). 
El dia de l’espectador, el 
4 de maig, hi haurà un 
preu únic de 6 euros a la 

tribuna i 10 a la platea. 
Es poden comprar a les 
taquilles del cirs, que es-
tan obertes des de les 11 
fins a les 13 h., i a partir 
de les 15 h. També es 
poden adquirir online a la 
web del Circ Raluy: www.
circoraluy.com.

El circ adrianenc instal·larà la seva carpa a l’aparcament de l’Alcampo 
del 4 al 7 de maig.

CIRC RALUY
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El Snatt’s Femení Sant 
Adrià asciende a la 
Liga Femenina 1

Comunicación FEB

Sant Adrià.-
Si alguien escribió 

la historia del ascenso 
del Snatt’s Femeni Sant 
Adriá seguramente pudo 
ser como la realidad. Las 
catalanas ganaron todos 
sus partidos y ante el 
Pacisa Alcobendas, en la 
que se jugaban el ascen-
so, también lo consiguie-
ron tras un duro partido.

Muy igualadas las 
fuerzas por uno y otro 
bando en los diez pri-
meros minutos. Venta-
jas mínimas de uno y 
otro pero contrarresta-
das rápidamente. Por 

un lado Pacisa Alcoben-
das activaba la dupla 
Palomares&Menéndez 
que anotaba con faci-
lidad y por el lado del 
Snatt´s Femení asumían 
protagonismo algunas no 
habituales como Artiga 
o López. Cabe destacar 
también la segunda falta 
de Olga Ruano, una de 
las jugadoras referencia 
del equipo catalán.

Trece puntos de ven-
taja se llevó el Snatt’s 
Femeni Sant Adriá al des-
canso, con una máxima 
de quince puntos, en gran 
parte por el concurso de 
Laura Peña que revolu-
cionó un poco el partido 
gracias a sus diez puntos, 
cuatro de ellos tras robo 
tras descuido del Paci-

sa Alcobendas. Además 
de ella, otras jugadoras; 
destacar el daño que hizo 
Itziar Llobet, se sumaban 
a la causa catalana frente 
a un equipo madrileño 
que sufrió con los únicos 
dos puntos de Palomares 
y sobretodo con la ausen-
cia de Aitana Cuevas tras 
su tercera falta.

José Cerrato intentó 
buscar algo nuevo y dio 
entrada a María Malpartida 
que no había jugado en 
todo el partido y durante 
este cuarto el Pacisa Alco-
bendas redujo la distancia 
que tenía con el Snatt’s 
que se vio sorprendido por 
el rápido juego de la juga-

dora que no se sentó en 
ningún momento. Lograron 
un diez a cero de parcial 
que le puso a cinco puntos 
(41-46) pero en los minu-
tos finales, Jordi Vizcaíno, 
pidió un tiempo muerto 
que volvió a componer a 
su equipo espoleado por 
un triple de Itziar Llobet 
que hizo mucho daño a la 
remontada madrileña.

Por momentos parecía 
que el Pacisa Alcobendas 
podía lograrlo. Empezó 
muy bien el último cuarto 
y se volvió a poner a un 
suspiro. Las catalanas no 
anotaban, nada, durante 
más de cuatro minutos 
por culpa de la defensa 
madrileña y las opciones 
volvían a aparecer. Pero 
en los minutos finales un 

par de canastas les die-
ron aliento y la disciplina 
defensiva no dio opción 
al Pacisa.

En palabras de pre-
sidente del club, José 
Aneas, “el ascenso es el 
colofón de un proyecto de 
cantera, de hace muchos 
años… con un equipo que 
prácticamente ha sali-
do de la cantera. Ahora 
tenemos que hacer un 
esfuerzo para conseguir 
los recursos para estar 
en LF1”.

Por su parte, Jordi Viz-
caíno asegura que “si no 
hubiera costado el ascen-
so, hubiese sido muy raro. 
Hemos trabajado muy bien 

atrás, y hoy delante hemos 
estado más fino. Ha habi-
do dos o tres momentos 
en los que hemos roto 
el partido, pero teníamos 
enfrente un equipo con 
mucha calidad. Pero he-
mos mantenido la calma, 
hemos sido muy fieles y 
muy frías. Son ocho años 
en el club y creo que dejo 
el equipo donde, como en-
trenador, queríamos estar 
desde hace años”.

Para la capitana, Cris 
Hurtado, “el año pasado 
fue un premio pero en la 
final nos fuimos con la 
sensación amarga de no 
poder competir el partido. 
Este año no queríamos 
que nos pasara lo mismo 
y hemos salido al máximo 
desde el principio”.

FEB

El Club Waterpolo SAB, 
quinto en su primer 
año en 1ª Catalana

Redacción

Badalona.-
El Club Waterpolo 

Sant Adrià sigue hacien-
do historia. Tras el as-
censo el año pasado por 
primera vez en la historia 
a 1ª División Catalana 
Masculina, este pasado 
sábado ha conseguido 
quedar quinto en la Liga 
regular. A finales de abril 
empezaran los Play-Offs 
para ver quien gana el 
campeonato.

En una Liga muy igua-
lada, donde los ocho 
primeros equipos han 
mostrado una gran igual-
dad, los detalles han sido 
los que han marcado las 
posiciones finales en la 
fase regular. En el caso 

del Sant Adrià, ha sido sin 
duda, el cierre de Marina 
Besòs el octubre pasado. 
Ya que aunque ha podido 
seguir entrenando, lo ha 
realizado en condiciones 
claramente inferiores al 
resto de los equipos.

Hay que elogiar el 
gran espíritu competitivo 
del equipo adrianense, 
creyendo feacientemen-
te que si huera seguido 
entrenando en Marina 
Besòs en las condiciones 
del año pasado, el Sant 
Adrià hubiera quedado 
dentro de los 3 primeros 
lugares de la 1ª División 
Catalana.

Aún así, hay que ce-
lebrar que el Sant Adrià 
se haya estrenado por 
primera vez en su histo-

ria, jugando en la máxi-
ma división catalana y 
quedando por delante 
de históricos equipos del 
waterpolo estatal.

Este pasado sábado 
1 de abril, el Sant Adrià 
ganó a domicilio al CN 
Poble Nou 6 a 7 (aunque 
Can Felipa se ha converti-
do este año en la piscina 
local al cerrar Marina 
Besòs). Aunque empeza-
ron el partido perdiendo 
2 a 1, los adrianenses 
le han dado la vuelta al 
partido llegando a ganar 
3 a 7. A partir de aquí, el 
Sant Adrià ha gestionado 
muy bien el marcador y, 
sólo una reacción final del 
Poble Nou, ha conseguido 
acercarles al 6-7 final en 
favor del Sant Adrià.

CWSA

El corredor de ultrafondo adrianense Alberto de la Guía (tercero por la derecha) logró la segunda 
plaza con su equipo RUNBCN PintaCroma en el Oxfam Intermón Trailwalker que se celebró el 1 de 
abril, entre las localidaddes gerundenses de Olot y Sant Feliu de Guíxols. Los cuatro corredores 
completaron los 100 km. del recorrido en 9 horas y 47 minutos en una carrera conservadora en la que 
fueron de menos a más, logrando superar al hasta entonces segundo equipo en el kilómetro 91.

ADG
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Farmàcies de torn - MAIG 2017

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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Dilluns 1
Av. Catalunya, 50

Dimarts 2
García Lorca, 1

Dimecres 3
Mar, 18
Dijous 4

Pi i Gibert, 66
Divendres 5

Gran Via CC, 26
Dissabte 6

Avda. Catalunya, 92-94
Diumenge 7

Avda. Platja, 82
Dilluns 8

Andreu Vidal, 2
 Dimarts 9

Fernández Márquez, 73-75
Dimecres 10

Via Trajana, 20, local 6
Dijous 11

Av. Catalunya, 50
Divendres 12 
García Lorca, 1
Dissabte 13

Mar, 18
Diumenge 14
Pi i Gibert, 66

Dilluns 15
Gran Via CC, 26

Dimarts 16
Avda. Catalunya, 92-94

Dimecres 17
Avda. Platja, 82

Dijous 18
Andreu Vidal, 2
 Divendres 19

Fernández Márquez, 73-75
Dissabte 20

Via Trajana, 20, local 6
Diumenge 21

Av. Catalunya, 50

 Dilluns 22
García Lorca, 1

Dimarts 23
Mar, 18

Dimecres 24
Pi i Gibert, 66

Dijous 25 
Gran Via CC, 26
Divendres 26

Avda. Catalunya, 92-94
Dissabte 27

Avda. Platja, 82
Diumenge 28 
Andreu Vidal, 2

Dilluns 29 
Fernández Márquez, 73-75

Dimarts 30 
Via Trajana, 20, local 6

Dimecres 31
Av. Catalunya, 50

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
Cal prendre’s les coses amb calma perquè realment et 
surtin bé les coses. Si t’apures a l’excés corres el risc 
d’haver de realitzar-les dues vegades. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
Creus que ho tens tot sota control, però al moment menys 
pensat pot ser que sorgeixi alguna cosa que trastoqui per 
complet els teus plans. Et portaràs una gran decepció.

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
No pots passar-te tots els dies queixant-te per la teva 
mala sort. Fes alguna cosa per canviar la situació si no 
vols veure com et quedes sol. 

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
Serà un mes que aprofitaràs al màxim. Et posaràs a 
realitzar una sèrie d’activitats que tenies pendents i que 
portaves molt de temps desitjant. 

AQUARI (21 gener-19 febrer)
Perdràs molts contactes al llarg d’aquest mes, però 
sempre et quedarà el suport de la gent que tant et vol i 
que no et donarà l’esquena a cap moment. 
 
PEIXOS (20 febrer-20 maig)
Serà un mes molt bo per a tu, on aconseguiràs tot el que 
et proposis. Trauràs a relluir tot el teu talent. Tindràs 
molts compromisos socials durant els primers dies.

ARIES  (21 març-20 abril)
Serà un mes bastant complicat per a tu. Cap dels teus 
propòsits aconseguiran tirar endavant amb èxit. Tots els 
teus esforços quedaran sense recompensa. 

TAURE  (21 abril-20 maig)
Aconseguiràs el que t’havies proposat al començament 
d’any, canviar de manera radical una sèrie d’aspectes en 
la teva vida. Començaràs a notar els resultats.    

BESSONS  (21 maig-21 juny)
Prepara’t per a una nova vida. Al principi et costarà 
molt adaptar-te, però és lògic. Enfronta’t als problemes 
amb energia i no et deixis intimidar per res.  

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Vius molt bé i creus que serà sempre així, però poden 
arribar moments dolents que t’obliguin a estrènyer-te el 
cinturó. Concedeix-li més importància al que ja tens. 

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
Gaudeixes molt amb les festes i esdeveniments 
socials. Estar amb la gent que vols et farà oblidar-te 
dels contratemps. 

V E R G E  ( 2 4  a g o s t - 2  s e t e m b r e ) 
Solament depèn de tu gaudir d’un altre mes espectacular. 
La vida cal gaudir-la al màxim, imposant els teus gustos 
i necessitats sobre la resta de coses.



Cuidar la salud dental de nuestros hijos 
desde que son bebés  

Redacción

Sant Adrià.-
Cuando nacen nues-

tros bebés tenemos que 
tener en cuenta mu-
chos aspectos de su 
salud para que tengan 
una vida completa y 
saludable. Uno de esos 
aspectos es la higiene 

dental, algo que no 
debemos dejar pasar 
porque puede afectar-
les en el futuro.

La doctora Zorayda 
Garnelo, de Tot Dental, 
nos explica alguna de 
las claves para con-
seguir que nuestros 
bebés se conviertan 
en niños y en adultos 
con una higiene dental 
immaculada.

Lo primero que te-

nemos que tener en 
cuenta es la importan-
cia del uso del chupete 
durante el primer año de 
vida de los bebés para 
evitar la muerte súbita. 
“Al succionar, la lengua 
realiza una función de 
adelantamiento de la 
mandíbula. Además, 
con ese movimiento de 

succión se desarrolla 
el maxilar, con lo que 
los bebés tienen un 
espacio de respiración 
mucho mejor”, comen-
ta Zorayda.

La muerte súbita 
se produce porque los 
bebés no controlan la 
musculatura, al dormir 
relajan la mandíbula y 
la lengua, y depende 
de la posición en la 
que duermen la lengua 

cae y obstruye el es-
pacio de respiración, 
con lo que se produ-
ce el ahogamiento y, 
en muchos casos, la 
muerte del lactante. 
“Lo único que sabe 
hacer el bebé cuando 
nace es succionar, y 
el chupete le ayuda 
también a llevar a cabo 
esa succión cuando no 
está comiendo”.

Eso sí, cuando el 
bebé cumple un año, 
hay que retirarle el 
chupete para no pro-
vocar malos hábitos 
en la criatura. “Pri-
mero hay que quitár-
selo poco a poco, por 
ejemplo durante el día 
no dárselo, solo por la 
noche. A los dos años 
hay que quitárselo del 
todo, porque empie-
zan a realizar movi-
mientos como la mas-
ticación de alimentos 
más sólidos que ya 
ayudan al desarrollo 
de los maxilares. El 
chupete ya no está 
recomendado, porque 
no ayuda sino que se 
puede convertir en un 
mal hábito”.

La doctora Garne-
lo advierte de males 
hábitos como el uso 

del chupete en niños 
mayores de dos años, 
morderse los uñas, chu-
parse el dedo o morder 
el bolígrafo, reacciones 
que los más pequeños 
realizan inconscien-
temente para aliviar 
el estrés o problemas 
emocionales. Malos 
hábitos que pueden in-
terferir en el desarrollo 
del maxilar superior y 
provocar el movimiento 
de los dientes. 

“Por ejemplo, los 
niños que se chupan 
el dedo. Su paladar 
crece verticalmente 
y se hace más estre-
cho. Son niños que 
tienen más apiñamien-
to, que roncan, que 
tienen ojeras, que no 
duermen bien, que no 
están atentos en clase, 
y cuyo coeficiente inte-
lectual también puede 
ser más bajo por la 
oxigenación cerebral”, 
explica Zorayda. Por 
eso es fundamental 
solucionar estos malos 
hábitos cuanto antes, 
porque si el niño cre-
ce con ellos será más 
complicado solucionar-
los, les provocará más 

frustración y necesita-
rán tratamientos más 
complejos. 

Por eso, a los tres 
años, los niños no de-
ben tener ningún mal 
hábito y tener “una 
rutina de higiene dental 
de niño grande”.

Y en eso el papel de 
los padres es básico. 

Desde que comienzan a 
salir los primeros dien-
tes, a los seis meses, 
es imprescindible llevar 
al bebé al dentista para 
enseñar a los padres a 
limpiar los dientes (con 
gasas mojadas en agua 
o con unos dedales es-
pecíficos). Y también a 
evitar ideas como dejar 
que los niños se duer-
man con el biberón, 
porque puede provocar 
la llamada caries del 

biberón. “A veces, la 
leche de los bibero-
nes es azucarada, y la 
lactosa y la sacarosa 
forman una película 
que provoca la caries”, 
explica la dentista de 
Tot Dental. Hay que 
tener en cuenta que 
el 90% de las caries 
están provocadas por 

la mala higiene.
Para crear el buen 

hábito de ir regular-
mente a la consulta 
del dentista, los pro-
fesionales se las in-
genian para que los 
niños pierdan el miedo. 
“Nosotros les damos 
un diploma, y a los 
seis años, cuando ya 
han perdido todos los 
dientes de leche, les 
damos una cajita para 
que los guarden”. 

Es imprescindible llevarles al dentista desde que salen los primeros dientes, a los seis meses, para crear buenos hábitos y ayudar a los padres.

Salut dental

El uso del chupete 
es recomendable el 
primer año de vida 

para evitar la muerte 
súbita.

En la buena higiene 
dental de los niños es 

básica la implicación de 
los padres.

PIXABAY

PIXABAY




