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Nova edició de la 
Shopping Night

Sant Adrià.- 
 L’Associació Agru-

pació de Botiguers de 
Sant Adrià organitza la 
segona edició de la Sho-
pping Night, que ja va 

celebrar el passat mes 
de desembre inaugurant 
la temporada nadalenca. 
El proper dissabte, 17 de 
juny, es duran a terme 
actuacions musicals i 
infantils a dos escenaris 

instal·lats a la plaça del 
Mercat i a l’Avinguda 
Catalunya, els botiguers 
sortiran al carrer i hi haurà 
ofertes i moltes sorpreses 
per a tots els vianants.
Pàg. 4. 

S’obre el Rusc 
adrianenc

Sant Adrià.- Partits 
polítics i entitats coor-
dinades per l’ANC van 
signar el Pacte Local 
pel Referèndum a Sant 
Adrià. Pàg.5.

Pacte pel 
Referèndum

Sant Adrià.- És una 
plataforma de compra 
per internet que pretén 
posar en contacte pro-
ductors i consumidors 
locals. Pàg.6.

El Café del Mar 
abre sus puertas

Sant Adrià.- 
Con una fiesta por 

todo lo alto el pasado 25 
de mayo, el mayor Café 
del Mar del mundo abrió 
sus puertas en el antiguo 
edificio de la Capitanía 
del Port Fòrum. Dos días 
después, lo hacía para el 
público en general, ini-
ciando así la temporada 
de verano en la que abrirá 
todos los días. En invierno 

no cerrará sus puertas, 
aunque solo estará abier-
to de jueves a sábado. 

Además de una zona 
exterior de 1.500 metros 
cuadrados, Café del Mar 
cuenta con un restau-
rante de cocina medite-
rránea dirigido por Juan 
Jiménez, el nuevo Chef 
Executive de Café del 
Mar Club Barcelona. En 
la zona de club, los clien-
tes podrán disfrutar de 

una oferta de coctelería 
de autor, así como de 
unas vistas espectacula-
res del mar.

A estas vistas se le 
suman, también, las que 
se podrán disfrutar desde 
un barco que Café del 
Mar Club pondrá a dis-
posición de los clientes 
para que disfruten de la 
puesta de sol en el skyline 
de Barcelona al más puro 
estilo ibicenco.Pàg.11. 

Per l’economia 
social

Sant Adrià.- El 17 
de maig es va consti-
tuir l’Associació Xar-
xa de Municipis per 
l’Economia Social i So-
lidària. Pàg.3.

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)

JP

JP
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Opinió

Micorrizas

Hay personas que me llaman la atención. 
La razón está en esas cosas tan sencillas 
que nos conmueven y se enredan como 
remolinos. En esta ocasión se trata de 
un activismo del sentimiento. Paco vaga 

por esas calles, saluda a otros llaneros solitarios que 
recogen chatarra y cartones en las veredas y les ani-
ma a seguir de pie. Hace mucho que nos conocemos, 
vivía cuidando a sus hermanas pequeñas en una 
cueva horadada frente al mar, les explicaba cuentos 
donde se cumpliría el deseo de ser felices en otro sitio. 
Manuel es un amigo de hace poco, pero un día nos 
sorprendió acogiendo a un par de compañeros de la 
noche que andaban trastornados y muertos de frío. 
Su pequeño estudio se encuentra entre el purgatorio 
y el infierno, su hijo está muy lejos, y a veces llora 
desconsolado.

Donde ellos no están todo parece un maldito sitio 
triste. Cuando hablamos me doy cuenta de muchas 

cosas. La vida es como flotar en el recuerdo. Historias 
errantes de héroes solitarios que a duras penas pue-
den cuidarse a sí mismos. Eso les deja lastrados como 
una fatalidad del desarraigo. Pero siembran ideas 
bondadosas de cuando en cuando, junto a las moscas 
de día y los mosquitos de noche. Cuando el alma se 
serena, ambos recogen sus penas, las envuelven para 
romper el dolor y las cuidan para sanarlas. Fatigados 
y felices cada día salen en busca del tiempo perdido 
que les libere de la tristeza. A veces, en una especie 
de liturgia, dejamos escapar nuestros más íntimos 
secretos, y nos juramos respeto.

En esta la república que se quedó en los arcenes de 
la nada, existe una gran unión callada, que contrasta 
con esa solidaridad dudosa que muestran los artistas 
en televisión. Frente a ese imperio del vacío, hipócrita 
y comercial, existe una gran fuerza poética albergando 
fenómenos solidarios allá por donde pisamos. No se 
ven, pasan desapercibidos, como las micorrizas, una 

relación beneficiosa entre hongos y raíces, un milagro 
de la naturaleza. Cuando faltan nos quedamos huér-
fanas de paisaje. Raúl de Tapia, biólogo y poeta nos 
dice que gran parte de nuestros problemas es porque 
no micorrizarnos lo suficiente. Que fuimos “sapiens” 
porque conseguimos cooperar, porque aportando 
nuestros hidratados pactos y nuestras avaladas con-
fianzas, cuando nos ayudamos, salimos ganando.

Dario Julià

Actitud emprendedora

En este mes de mayo, dos nuevas iniciativas “empresariales” se han puesto en marcha en Sant Adrià. Entrecomillamos lo de empresariales por-
que una lo es bastante pero la otra no tanto. La primera, la inauguración del Café del Mar más grande del mundo, no ha traído mucho beneficio 
en forma de empleo para la ciudad, ya que a pesar de que la empresa llegó a un acuerdo con el consistorio adrianense para que ésta empleara 
en lo posible a ciudadanos locales, como siempre que una nueva empresa se instala en la ciudad, al final no ha empleado a ningún adrianense. 
También es verdad que la empresa es libre de contratar a quien quiera, y que solo ella es conocedora de lo que necesita y de la cualidades que 

requiere un trabajador para poder ser empleado en el club, pero es una verdadera pena que, como en la mayoría de casos, estos acuerdos solo se queden 
en palabras. También son solo palabras el nombre del club, que de nuevo obvia a Sant Adrià aún a pesar de estar ubicado totalmente en terreno adrianense. 
No es como el parque del Fòrum, en el que esta misma semana se celebrará el festival de música independiente Primavera Sound de “Barcelona”. Al menos, 
el Fòrum es en parte territorio de la Ciudad Condal, así que es normal que dicho festival sea nombrado “de Barcelona”. Pero el antiguo edificio de la Capi-
tanía del puerto es totalmente Sant Adrià. Como en la película “Matrix”, en la que los humanos nacidos en el núcleo de la Tierra, lejos de las máquinas que 
esclavizan a nuestra especie, se sienten “cien por cien hijos de Sión” y libres de cables y enchufes que les conviertan en pilas humanas, esos terrenos son 
cien por cien adrianenses, pero a la hora de vender un producto, un club o lo que se precie, siempre será más ventajoso ponerle la coletilla “de Barcelona” 
que de “Sant Adrià de Besòs”. Seamos sinceros, es cierto, si le dices a un turista, extranjero o del resto de España, que algo está en Sant Adrià, no tendrán 
ni idea de dónde está, pero si le dices que pertenece a Barcelona, muy rápidamente podrá ubicarlo en el mapa. Sea como sea, el Café del Mar ya está aquí, 
algo que casi pilló por sorpresa a la ciudadanía, no como la tan cacareada discoteca Amnesia que al final se fue con viento fresco. El primer club de la marca, 
el más grande del mundo, ha abierto sus puertas y pretende ser todo lo contrario a lo que la mayoría de nosotros nos temíamos que iba a ser la gran disco-
teca ibicenca. Ésta iniciativa de ocio nocturno también viene de la pequeña isla mediterránea, pero parece que su concepto es totalmente diferente. Estará 
abierto todo el año, aunque menos días en invierno, y con sus precios parece que atraerá a un público diferente, aunque el dinero no siempre esté ligado con 
la sensatez. Esperemos que no cause problemas, como algunas discotecas del pasado causaron y están causando años después de su cierre.  

La segunda de las iniciativas que han abierto sus puertas recientemente es el Rusc Que Diu Sí, una iniciativa que pretende relacionar a productores y con-
sumidores locales a través de una cooperativa de venta de productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente por internet. Aunque su página web 
ya esté activa, y ya tengan más de 70 inscritos, los pedidos se podrán realizar a partir del próximo 1 de junio. En dicha página se pueden encontrar desde 
frutas y verduras, hasta queso, pasta e incluso productos cosméticos, todos ellos elaborados de manera natural y por pequeños productores. Se elimina el 
sobrecoste de los intermediarios, ya que son los propios productores los que establecen el precio. Cada semana se hace el pedido y los jueves por la tarde 
se recoge en la Botigueta del Barri, una tienda de alimentación de la plaza de l’Església, número 18, en pleno casco antiguo de Sant Adrià. En dicha entrega, 
los miembros de la colmena además de recoger su pedido pueden conocer a los productores, pues como mínimo habrá uno cada semana, con el que podrán 
charlar y crear así esa sensibilidad de barrio que sus dos promotores, Pedro y Maria, han querido recuperar. Nos parece una iniciativa muy positiva en una 
ciudad que trabaja por promocionar el comercio local y conseguir que la ciudadanía no se marche fuera del municipio para hacer sus compras. Aún falta que la 
colmena tenga más productores de la localidad, pero todo se andará. Con ideas como estas, se hace más fácil afirmar con orgullo que uno es adrianense.    

més articles 
d’opinió:
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Redacció

Barcelona.-
Barcelona va aco-

llir el 17 de maig l’acte 
formal de constitució de 
l’Associació Xarxa de Mu-
nicipis per l’Economia So-
cial i Solidària (XMESS), 
amb l’adhesió formal de 
31 ajuntaments, entre ells 
Sant Adrià de Besòs, que 
representen el 44% de la 
població de Catalunya.

L’objectiu fundacio-
nal de l’associació és 
promoure, reforçar i con-
solidar l’economia social 
i solidària, fixar objectius 
i estratègies comunes i 
fomentar la cooperació 
i l’acció conjunta dels 
diferents municipis alho-
ra d’impulsar polítiques 
públiques.

Es tracta, doncs, 
d’intensificar una estra-
tègia territorial comparti-
da, per fer de l’Economia 
Cooperativa, Social, So-
lidària (ESS) un dels ins-
truments principals de 
superació de les actuals 
desigualtats socials, de 
generació d’ocupació de 

qualitat i, en definitiva, 
d’impuls d’un nou mo-
del socioeconòmic més 
democràtic, just i soste-
nible.

La primera aliança 
municipal per impulsar i 
compartir experiències 
d’ESS treballarà per fo-
mentar noves formes de 
produir i consumir de-
mocràtiques, solidàries i 
sostenibles, orientades 
a l’eficiència i amb un 
alt retorn social, amb 
l’objectiu de fer una tran-
sició cap a un model 

econòmic més partici-
patiu i més resistent als 
efectes de les grans crisis 
econòmiques.

Es tracta d’explorar 
un nou model de des-
envolupament territorial 
que mobilitzi millor els 
recursos del territori i 
prioritzi les dimensions 
socials, ambientals i hu-
manes de l’economia a fi 
de resoldre més eficaç-
ment les necessitats de 
la ciutadania.

Els ajuntaments que 
han participat a l’acte fun-

dacional de la XMESS són 
31, després que els plens 
municipals respectius ho 
hagin aprovat: Arbúcies, 
Argentona, Artés, Bada-
lona, Barcelona, Cabrils, 
Cardedeu, Castellar del Va-
llès, Celrà, Cerdanyola del 
Vallès, Cornellà de Llobre-
gat, El Prat de Llobregat, 
Girona, Manlleu, Mataró, 
Mieres, Montornès del 
Vallès, Navàs, Palafrugell, 
Ripollet, Sabadell, Salt, 
Sant Adrià de Besòs, Sant 
Boi del Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet, San-

ta Margarida i els Monjos, 
Santa Perpètua de Mogo-
da, Terrassa, Vilafranca 
del Penedès, Vilanova i la 
Geltrú i Vilassar de Dalt. 
D’altres ajuntaments pre-
veuen associar-se al llarg 
de les properes setmanes 
i mesos.

El Pla de Treball 2017-
2019 que s’ha marcat la 
XMESS té tres línies estra-
tègiques d’actuació: aju-
dar a enfortir l’economia 
social i solidària a cada 
municipi, incidir i relacio-
nar-se amb altres actors, 

i visibilitzar la Xarxa i les 
iniciatives relacionades 
amb l’àmbit per part dels 
seus membres.

Per tirar endavant el 
Pla, s’ha elegit una Co-
missió Executiva formada 
pels municipis de Barce-
lona, Santa Margarida i 
els Monjos, Manlleu, Ba-
dalona, Girona, Mataró, 
Mieres, Sabadell i Santa 
Coloma de Gramenet, 
representativa de la di-
versitat territorial i de la 
dimensió dels municipis 
membres de la xarxa.

Es constitueix l’Associació Xarxa de 
Municipis per l’Economia Social i Solidària 
amb 31 municipis fundadors

Sant Adrià de Besòs forma part d’aquesta aliança municipal que té com a objectiu impulsar un model socioeconòmic alternatiu.

COMUNICACIÓ BCN

El Casal dels Infants comença la crida per 
aconseguir 500 voluntaris i voluntàries

Redacció

Sant Adrià.-
L’estiu se’ns apropa i 

un any més el Casal dels 
Infants es prepara per en-
comanar somriures als in-
fants, joves i adolescents 
de 3 a 18 anys dels barris 
on actua per revertir les 
desigualtats. Els casals 
d’estiu, les colònies i 

els campaments arriba-
ran carregats d’activitats 
de lleure i aprenentatge, 
però per fer-ho possible 
l’associació necessita la 
il·lusió, l’esforç i la soli-
daritat de 500 voluntaris 
i voluntàries.

Durant tot l’any, el 
voluntariat és la força 
del Casal als barris que, 
sumada a la dels educa-

dors i les educadores, 
avança per transfor-
mar la vulnerabilitat en 
igualtat d’oportunitats. 
Aquesta empenta és 
especialment necessària 
a l’hora de garantir un 
estiu per a tothom, i per 
aquest motiu la crida 
#sócsomriure torna a 
mobilitzar el compromís 
i la solidaritat dels qui 

volen formar part del 
projecte col·lectiu del 
Casal dels Infants, dir 
prou a les desigualtats i 
encomanar somriures.

El Casal dels Infants 
actua tot l’any a diferents 
barris, en cadascun dels 
quals serà imprescindible 
l’aportació del volunta-
riat aquest estiu. Calen 
230 voluntaris al barri 

del Raval de Barcelona; 
110 a Sant Roc i Llefià 
(Badalona); 80 a Raval-
Santa Rosa i Fondo (San-
ta Coloma); 40 al Besòs 
(Barcelona) i La Mina 
(Sant Adrià de Besòs) i 
40 a Salt.

L’any passat, van 
compartir l’estiu al Casal 
dels Infants 1.445 infants 
de 3 a 12 anys; 604 

adolescents de 12 a 18 
anys i 63 joves majors de 
18 anys. Tornem-ho a fer 
possible aquest estiu! Els 
somriures s’encomanen, 
la sol idaritat també! 
Deixa’t encomanar: si-
gues voluntari del Casal 
dels Infants i dóna la volta 
a les desigualtats! Ens cal 
la teva il·lusió i el teu es-
forç, t’estem esperant!

L’associació necessita aquest reforç de voluntaris i voluntàries a tots els territoris on realitza acció social, com a La Mina.
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ERC Sant Adrià 
demana 2 milions 
d’euros per al 
Camp de la Bota 
en una esmena als 
pressupostos de l’Estat

Redacció

Sant Adrià.-
El grup municipal 

d’Esquerra Republicana 
a Sant Adrià ha presentat 
una esmena als pres-
supostos generals de 
l’estat, a través del grup 
d’Esquerra a les corts, en 
què reclama una inversió 
de dos milions d’euros 
per a la dignificació del 
Camp de la Bota.

El passat divendres 
el senador Bernat Picor-
nell va visitar la zona 
del Camp de la Bota per 
conèixer de primera mà 
l’estat lamentable de con-
servació de l’espai on des 
del 1937 i fins al 1952 
van ser assassinades pel 
franquisme més de 1.700 
persones. En la seva visita 
el senador ha dedicat uns 
minuts a visitar l’arxiu his-
tòric del Camp de la Bota 
i la Mina, per conèixer la 
realitat del barri i com 
va desenvolupar-se la 
repressió franquista.

Aquesta esmena està 
dins de les accions que els 

republicans estan duent a 
terme en el darrer any, 
amb l’objectiu de centrar 
l’atenció de la ciutadania 
en aquest espai. El por-
taveu municipal Rubèn 
Arenas, va comentar al 
respecte que “aquesta 
esmena no és una flor en 
un desert, és part d’una 
feina silenciosa de formi-
guetes que estem duent 
a terme el republicans 
per tal d’aconseguir que 
aquest espai no passi 
a l’oblit. Si bé la moció 
que vam presentar al 
ple i es va aprovar fou el 
punt fort, no volem que 
aquesta quedi en l’oblit, 
continuarem batallant 
fins que aquest espai 
sigui un digne testimoni 
del que va passar”.

Un cop davant la placa 
del Memorial Democràtic 
que recorda els fets, els 
dos regidors d’ERC a Sant 
Adrià i el senador han 
reclamat la recuperació 
de l’espai com a via per 
rescabalar la memòria de 
les víctimes. “No es trac-
ta només de recuperar un 

espai totalment abando-
nat, que també, sinó que 
volem que amb l’espai 
és faci un esforç de re-
memoració i explicació 
de les execucions, per tal 
que els ciutadans de Sant 
Adrià tinguin consciència 
que es troben davant d’un 
espai de primer nivell en 
la pàgina més fosca de 
la nostra història recent” 
ha dit el regidor republicà 
Antoni Vélez.

El senador Bernat Pi-
cornell ha volgut destacar 
que “Esquerra Republica-
na batallarà fins a l’últim 
minut que formem part 
de l’Estat espanyol per 
reclamar fins a l’últim 
cèntim que ens corres-
pon” i que al Camp de 
la Bota “hi ha un deute 
pendent amb les víctimes 
i les seves famílies pels 
fets tan execrables que 
van succeir aquí”.

ERC SAB

El senador Bernat Picornell (centre) durant la seva visita al Camp de la Bota acompanyat pels 
regidors d’ERC al consistori adrianenc Rubèn Arenas (dreta) i Antoni Vélez.

El proper 17 de juny, estarà organitzada per l’Associació Agrupació de 
Botiguers de Sant Adrià.

Segona edició de la 
Shopping Night als 
carrers adrianencs

Redacció

Sant Adrià.-
L’Associació Agrupa-

ció de Botiguers de Sant 
Adrià organitza el proper 
dissabte, 17 de juny a la 
nit, la segona edició de la 
Shopping Night. El pas-
sat mes de desembre, la 
primera edició d’aquesta 
iniciativa va inaugurar la 
temporada de compres 
nadalenques amb molt 
d’èxit. En aquesta se-

gona edició, els comer-
ciants preveuen molta 
més afluència de públic 
gràcies al bon temps. 

Hi haurà dos esce-
naris, un al principi de 
l’Avinguda Catalunya, i 
un altre a la plaça del 
Mercat. En aquests es-
cenaris hi haurà actua-
cions infantils i musicals, 
com un tribut a Radio 
Futura i l’actuació de 
Jack Stampida. 

A més, els comer-

ciants treuran els seus 
productes al carrer i hi 
haurà ofertes especials 
pels clients que hi parti-
cipin a la Shopping Night, 
que enguany comptarà 
amb la col·laboració del 
consistori i d’Adrifolk. 

L’associació de co-
merciants està treballant 
perquè alguns concessio-
naris de cotxes mostrin 
alguns dels seus vehicles 
als carrers adrianencs du-
rant la Shopping Night.  

JP

Redacció

Sant Adrià.-
La Junta de Govern 

Local ha aprovat inicial-
ment les bases de la con-
vocatòria de subvencions 
per a l’exercici 2017 de 
diferents àmbits de Pro-
tecció i Promoció Social: 
gent gran, discapacitats i 
malalties mentals i drogo-
dependències.

Per a les associacions 
de jubilats de la ciutat 
s’ha aprovat una sub-
venció de 10.100 euros. 

A les entitats de perso-
nes amb discapacitat 
i/o malaltia mental es 
destinen 30.000 euros. 
La finalitat d’aquestes 
dues subvencions és pro-
moure la participació de 
les associacions de gent 
gran de la ciutat i de les 
entitats de persones amb 
discapacitat i/o malaltia 
mental i donar suport a 
les activitats i serveis més 
rellevants.

Pel que fa a l’àmbit 
de drogodependències, la 
Junta de Govern ha aprovat 

una subvenció de 150.000 
euros a favor de la Funda-
ció IPPS per desenvolu-
par activitats en matèria 
d’assistència i tractament 
de les drogodependències 
al Centre de Dia “El Local” 
del barri de la Mina.

Subvencions pels més 
vulnerables
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Sant Adrià s’adhereix al Manifest del Pacte local 
pel Referèndum en un acte lúdic i festiu

Corresponsal

Sant Adrià.-
El passat dia 20 de 

maig a la tarda, Sant 
Adrià va viure la festa 
de la democràcia amb la 
participació d’unes tres-
centes persones que van 
gaudir d’un seguit d’actes 
d’animació: xocolatada i 
maquillatge pels nens i 
nenes, una actuació mu-
sical i un sopar popular.

L’acte central, de cai-
re polític i a mitja tarda, 
fou participat per tots els 
partits politics amb pre-
sencia a Sant Adrià de 
Besòs que creuen en el 
dret d’autodeterminació 
dels pobles, i en que els 
ciutadans s’expressin lliu-
rament en un referèndum. 
Els partits polítics que van 
signar el manifest, ERC, 
PDeCAT, MES, ICV-EUiA i 

Sant Adrià en Comú, foren 
acompanyats d’un bon 
nombre d’entitats adrianen-
ques, coordinats tots per 
l’ANC, que comparteixen 
els mateixos valors demo-
cràtics i que públicament 
van voler adherir-se.

Hem d’esmentar la 
presència dels represen-
tants dels pactes locals 
pel Referèndum de Santa 
Coloma de Gramanet i Ba-

dalona; en Manuel Galgo 
i Maite Arqué, invitats a 
participar a l’acte, i que van 
manifestar la seva solidari-
tat amb els partits polítics 
i entitats adrianenques del 
Pacte local pel Referèndum 
de Sant Adrià de Besòs.

Joan Ignasi Elena en 
la seva condició de por-
taveu del Pacte Nacional 
pel Referèndum, present 
a l’acte, va posar de ma-

nifest amb les seves pa-
raules l’ampli ressò del 
Pacte arreu de Catalunya 
en nombre de persones 
i entitats que l’ han sig-
nat, i la importància de 
l’adhesió adrianenca com 
expressió de la voluntat 
popular d’aquesta ciutat.

La darrera intervenció 
en representació dels 
partits polítics i entitats 
locals de Sant Adrià de 

Besòs va anar a càrrec 
de Josep M. Monferrer, 
un home compromès 
amb la recuperació de la 
memòria històrica i pre-
sident de l’Arxiu Històric 
de la Mina i el Camp de 
la Bota; amb vehemència 
Monferrer va recordar als 
assistents els horrors del 
franquisme i l’herència 
rebuda. Va parlar sobre 
els conceptes de llibertat, 

solidaritat i igualtat tot 
enllaçant el seu discurs 
amb l’obra poètica de 
Blas Otero, Gabriel Cela-
ya i Salvador Espriu. No 
cal dir que fou un encert 
la seva elecció com a re-
presentant de Sant Adrià 
de Besòs a l’acte solemne 
d’afirmació democràtica 
a favor del drets dels ciu-
tadans a manifestar-se en 
un referèndum.

ANC
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50 persones 
voluntàries participen 
en el segon recompte 
de persones sense 
sostre a Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
La nit del 17 al 18 de 

maig es va fer el segon 
recompte de gent que 
dorm al carrer en el nostre 
municipi.

En total s’han comp-
tabilitzat 16 persones 
(12 homes i 4 dones). 
Quant a la ubicació, 10 
estaven dormint al ras, 
5 sota cobert (pont o 
portal) i 1 en un cotxe. 
La xifra d’aquest segon 
recompte és inferior a la 
de l’any passat, ja que 
en el primer recompte es 
van localitzar 31 persones 
sense sostre.

L’activitat va comptar 

amb 50 persones vo-
luntàries que, durant un 
parell d’hores i dividits en 
grups, van pentinar tot el 
territori de la ciutat. Els 
voluntaris i voluntàries 
eren ciutadans i ciutada-
nes particulars, treballa-
dors municipals i persones 
que formen part d’alguna 
de les següents entitats: 
Associació Sant Antoni 
Maria Zacarías, Cáritas, 
Creu Roja, És l’hora, PES 
la Mina i El Local. També 
hi va col·laborar la Policia 
Local de Sant Adrià.

L’acció va començar 
a les 22.30 h amb una 
trobada a la sala de plens, 
presidida per l’alcalde, 
Joan Callau, i la regidora 

de Serveis Socials, Filo 
Cañete. Després de la 
benvinguda i d’una breu 
explicació de l’activitat, 
les persones voluntàries 
van sortir cap als dife-
rents llocs d’inici del re-
compte.

Fruit de la tasca desin-
teressada i l’esforç de les 
persones voluntàries Sant 
Adrià disposa de les dades 
de persones sense llar que 
dormen al ras, als carrers 
o en espais públics.

Amb aquesta acció, a 
banda de saber el nombre 
de persones sense sostre 
que hi ha Sant Adrià, es 
vol també conscienciar la 
ciutadania d’aquesta dura 
realitat social.

Enguany s’han localitzat 16 persones dormint al carrer, una xifra inferior 
a la de l’any passat.

Aparcar amb 
sensibilitat cap a 
les persones amb 
mobilitat reduïda

Redacció

Sant Adrià.-
El Consell Municipal 

d’Accessibilitat ha ini-
ciat aquest mes de maig 
una nova campanya per 
tal de sensibilitzar els 
conductors sobre la im-
portància d’estacionar 
correctament i no obs-
taculitzar el pas de les 
persones amb mobilitat 
reduïda. La campanya 
es durà a terme fins a 
finals d’any

Aparcar damunt de 
la vorera, en un pas de 
vianants o bé en un es-

tacionament reservat per 
a persones amb mobilitat 
reduïda és una pràcti-
ca que sota l’excusa de 
“només és un moment” 
provoca grans perjudicis 
a les persones amb difi-
cultats de mobilitat.

“Enhorabona! Ja tens 
aparcament. Ara, suma-hi 
sensibilitat” és el nom de 
la campanya, que, amb la 
col·laboració dels mem-
bres del Consell, associa-
cions de veïns, agents cí-
vics i tècnics municipals, 
consistirà a posar una 
multa simbòlica als co-
txes mal aparcats per fer 

conscients les persones 
que els condueixen del 
perjudici que provoquen 
a altres ciutadans i ciuta-
danes que van en cadira 
de rodes, amb bastó o 
crosses.

Malgrat que cada cop 
s’avança més, pel que 
fa a l’accessibilitat, en 
el disseny de la ciutat 
(passos de vianants amb 
rampes, semàfors sonors, 
etc.), només s’assolirà 
una ciutat plenament ac-
cessible per a les perso-
nes amb mobilitat reduïda 
si tothom té actituds de 
civisme i respecte.

Sant Adrià estrena 
el seu Rusc per 
unir productors i 
consumidors locals

Redacció

Sant Adrià.-
Quan la Maria es va 

quedar embarassada el 
metge li va prohibir alguns 
aliments, com algunes 
espècies de peixos que 
contenen mercuri. Tant 
ella com la seva parella, 
el Pedro, són persones 
esportistes i cuiden molt 
la seva alimentació, però 
en aquell moment es van 
adonar que potser no la 
cuidaven tan bé com es 
pensàven. “Va ser llavors 
que ens van començar a 
interessar pels productes 
ecològics”, explica.

Productes elaborats 
de manera natural, de 
temporada, més gus-
tosos, saludables i res-
pectuosos amb el medi 
ambient. Per casualitat 
van topar amb el Rusc 
que Diu Sí de Badalo-
na, una cooperativa de 
compra de productes 
ecològics a internet que 
connecta productors lo-
cals i consumidors. Es 
van apuntar, i molt aviat 
van decidir promoure un 

a Sant Adrià, una ciutat 
amb molt poca oferta de 
productes ecològics. 

El proper 1 de juny 
a les 18 h. donaran a 
conèixer la iniciativa, tot 
i que a la pàgina web ja 
estan registrades més 
de 70 persones. El Rusc 
funciona de la següent 
manera: al web https://
lacolmenaquedicesi.es/
ca/assemblies/9794 es 
fa la comanda dels pro-
ductes, que van des de 
fuites i verdures, carn, 
pasta, formatge fins a 
productes de cosmètics 
naturals, i un cop per 
setmana, els dijous de 
18 a 19.30 h. aproxi-
madament, es recull a la 
Botigueta del Barri, a la 
plaça de l’Església, 18, 
on aquest proper dia 1 
faran la presentació. 

El dia de la recollida, 
sempre hi haurà un pro-
ductor, perquè a més de 
promoure el comerç local, 
sostenible i ecològic, el 
Rusc també vol crear 
“sensibilitat de barri”. 

Tot i que la majoria 
de vegades els productes 

ecològics tenen un preu 
superior, en aquest cas 
com que s’elimina la figura 
de l’intermediari i el preu 
el marca el productor, els 
productes tenen un cost 
molt assequible. Tothom 
hi surt guanyant. “Els 
productors poden anar 
consultant les vendes, i 
dos dies abans de la re-
collida es tanca la venda. 
A més, marquen un mínim 
de productes a la setmana 
per lliurar la comanda”, 
explica la Maria. La gran 
majoria són petits produc-
tors, com el productor de 
formatge, que només té 
25 vaques. 

A més de promocio-
nar que el producte sigui 
elaborat de la forma més 
natural, el Rusc també 
promou els productors lo-
cals, aconseguint un cost 
pel medi ambient mínim. 
La mitja de distància és 
de 49 kilòmetres, i tot i 
que encara no hi ha cap 
productor adrianenc a la 
llista, els més propers 
són de Badalona, estan 
treballant per aconseguir 
productes de la ciutat.

RUSC SANT ADRIÀ

Els membres poden fer la seva comanda de productes ecològics per 
internet i recollir-la un cop per setmana

Els responsables del Rusc Que Diu Sí! de Sant Adrià, Maria Vallverdú i Pedro Fernández.
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Es posa en marxa l’Oficina de comerç, mercats, 
fires i promoció de Sant Adrià

ERC SAB

Sant Adrià.-
L’Oficina de Come-

rç, Mercats, Fires i Pro-
moció de la Ciutat neix 
amb l’objectiu d’aglutinar 
serveis afins, potenciar-
se mútuament i, alhora, 
compartir recursos.

Ubicada físicament 
a les oficines del Mercat 
d’Abastaments de Sant 
Adrià (primera planta), el 
seu nou espai virtual és al 
web de l’Ajuntament.

Aquesta Oficina vol 
donar servei als comerços, 
al mercat d’abastaments 
i als encants del dimarts, 
així com a fires de dife-
rents àmbits per generar 
sinergies entre ells i po-
tenciar la dinamització 

comercial conjunta i la 
formació de tot el sector 
comercial en general.

Es treballarà també 
per promoure el desenvo-
lupament i la consolidació 
de l’activitat comercial de 
Sant Adrià. Una de les 
tasques de l’Oficina serà 
dotar el teixit comercial 
del municipi d’una com-
petitivitat que el consolidi 
com un veritable comerç 
de proximitat, reforçant la 
confiança de les consumi-
dores i els consumidors 
de la ciutat i afavorint 
la fidelització del ciuta-
dà envers el comerç del 
municipi.

A més a més, es po-
tenciarà la relació dels 
mercats i els comerços 
amb conceptes com sa-

lut, atenció personalitza-
da, sostenibilitat, consum 
responsable, integració 
social, proximitat, etc.

Facilitar i agilitzar els 
tràmits i les relacions 
entre l’administració i els 
marxants, paradistes i 
comerciants en general i 
enfortir l’associacionisme 
en el sector comercial del 
municipi aprofitant les 
seves potencialitats, són 
també altres objectius 
que es proposa aquesta 
Oficina.

MS

Donarà servei als comerços, al mercat d’abastaments i als encants.
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L’Ajuntament i el 
Consorci del Besòs 
penjaran aquest any 
15 caixes niu per a 
ratpenats

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament, des de 

fa temps, treballa per afa-
vorir la presència de fau-
na urbana al municipi. En 
aquesta línia, en coordi-
nació amb el Consorci del 
Besòs, ha posat en marxa 
un projecte d’instal·lació 
de nius artificials.

El passat mes d’abril, 
l’alumnat de P4, P5 i 
primer de l’escola Ca-

talunya va participar en 
la primera activitat del 
projecte, que va consistir 
en la col·locació de dues 
caixes niu per a ratpenats 
als arbres del pati.

Aquesta és la prime-
ra penjada de nius per a 
aquesta espècie que es 
fa a la ciutat. Al llarg de 
2017 se n’instal·laran 15 
més en diferents indrets 
de la ciutat com ara als 
arbres, sota els ponts, a la 
llera del riu, al Museu de 
la Història i la Immigració, 
etc. Els propers nius es 
col·locaran el 20 de maig, 
amb la participació del 

grup Barnabites i Gadge-
tosplai, i la resta, el 19 de 
novembre, en el marc de 
les activitats que es fan 
a la jugatecambiental del 
parc del Litoral.

Els forats de ventila-
ció de sostres i terrats, 
les mitgeres amb forats, 
els ampits de les façanes 
dels nostres habitatges 
són espais on cria una 
gran varietat d’espècies 
animals, moltes de les 
quals estan protegides 

legalment i es consideren 
útils perquè, en general, 
són grans consumidores 
d’insectes. Entre aques-
tes espècies cal destacar 
els esmentats ratpenats 
i d’altres com l’oreneta 
cuablanca, el falciot ne-
gre, el ballester, el dragó 
rosat, etc.

La instal·lació de nius 
artificials pot compensar 
la pèrdua d’estructures 
a d e q u a d e s  p e r q u è 
aquests animals facin 
niu. És el cas de la masia 
de Can Rigalt, on, un cop 
es rehabiliti, s’instal•laran 
prop d’una vintena de 

nius artificials per a fal-
ciots negres. Fins que 
no comencin les obres, 
s’hi han col·locat nius 
provisionals per veure 
si són ben acceptats i, 
posteriorment, fer els 
definitius.

Finalment, cal dir 
que les orenetes ja han 
construït un total de 
161 nius a l’edifici de 
l’Ajuntament, fet que 
els permetrà reproduir-se 
durant els mesos d’entre 

maig i juliol.
Per tal de poder tenir 

un cens actualitzat de la 
biodiversitat urbana (ore-
netes cuablanca, falciots, 
ballesters, etc.) del nostre 
municipi, es vol engegar 
un grup de voluntariat. 
Les persones interessa-
des poden contactar amb 
la secció municipal de 
Medi Ambient (mediam-
bient@sant-adria.net).

COMUNICACIÓ SAB

Redacció

Sant Adrià.-
El7 de maig, a les 

9.30 hores, es donava 
el tret de sortida des de 
Granollers, Montornès i 
Parets del Vallès, a la XV 
Bicicletada del Besòs, 
que en aquesta edició 
ha comptat amb 689 
ciclistes.

En total, els parti-
cipants han recorregut 
13.223 quilòmetres, que 
l’empresa catalana Pro-
celi, líder en la fabricació 
de productes sense glu-
ten, ha apadrinat a 0,10 
euros/km. Així, Proceli 
lliurarà 1.323 euros a 
l’Associació Celíacs de 
Catalunya, que els desti-
narà a la investigació en 
patologies relacionades 
amb la ingesta de gluten a 
través de la Beca Celíacs 
Catalunya.

El president del Con-
sorci i també alcalde de 
Parets del Vallès, Sergi 
Mingote, acompanyat per 
Dídac Cayuela, regidor 
d’Esports de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès, va 
ser l’encarregat de tallar 
la cinta a la sortida de Pa-
rets, des d’on van iniciar 
camí 82 ciclistes.

Un total de 348 parti-
cipants ho van fer des de 
Granollers, on Ruth Soto, 
regidora de Sant Adrià i 
responsable de la sub-
conca Besòs del Consorci 
Besòs Tordera, va ser 
l’encarregada d’inaugurar 
la sortida.

La sortida de Mon-
tornès del Vallès (amb 
82 participants) va anar 
a càrrec de la regido-
ra de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Mon-
tornès i responsable de 
la subconca Mogent del 
Consorci Besòs Tordera, 
Mar Garcia, i el regi-
dor d’esports del mateix 
consistori, Juan José 
Fernández.

Des d’aquests tres 
punts, els participants 
van pedalar pels camins 
fluvials dels rius Tenes, 
Congost i Mogent, fins 
trobar-se al riu Besòs per 
seguir pedalant riu avall 
fins a arribar al Parc Flu-
vial del Besòs. Durant el 
recorregut, s’hi van incor-
porar més participants en 
els punts de Montcada i 
Reixac (110) i Santa Colo-
ma de Gramenet (68).

A l’arribada, a Sant 
Adrià de Besòs, tots els 
participants van rebre 

una bossa amb obsequis 
de Medina Competición 
i productes sense gluten 
de les empreses pa-
trocinadores (Facundo, 
Sol Natural i Proceli). A 
més, els hi esperava una 
gran festa amb activitats 
esportives per a tots els 
públics (taller de zumba, 
inflables, actuacions de 
hip hop). L’empresa Sol 
Natural va mostrar in situ 
el procés d’elaboració de 
barretes energètiques 
sense gluten, que els 
participants van poder 
tastar.

Una de les activi-
tats amb més èxit entre 
els menuts i les seves 
famílies va ser el taller 
de caixes niu organitzat 
pel Grup Ornitològic del 
Tenes (GOT). En total, es 
van fer més de 100 caixes 
i es van donar a conèixer 
les espècies d’aus més 
comunes que hi trobem a 
la conca del Besòs.

La pedalada va trans-
córrer amb total norma-
litat, sense cap incident 
destacat i acompanyada 
per un esplèndid matí 
de sol, que va fer que 
la festa final s’allargués 
fins ben tocades les 13 
hores.

La XV Bicicletada del 
Besòs aplega prop de 
700 participants

La prova ha recaptat més de 1.300 euros destinats a l’Associació 
Celíacs de Catalunya.

En diferents indrets de la ciutat com ara als arbres, sota els ponts, a 
la llera del riu, al Museu de la Història i la Immigració.
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Es lliuren els Premis Ciutat de Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 14 de maig, 

es va celebrar l’acte de 
lliurament del Premis 
Ciutat de Sant Adrià al 
Museu d’Història de la 
Immigració.

Aquesta és la vuitena 
edició d’uns premis que 
volen reconèixer i guar-
donar les iniciatives i les 
aportacions més significa-
tives de persones, físiques 
o jurídiques, de qualsevol 
nacionalitat, que hagin 
destacat o contribuït a 
fomentar valors, el progrés 
de la societat en el civisme, 
la iniciativa econòmica, 
l’urbanisme sostenible, 
la defensa dels drets hu-
mans, la defensa del medi 
ambient i també les que 
hagin destacat en l’àmbit 

de la cultura, l’esport o 
d’altres activitats.

Els premis no tenen 
dotació econòmica sinó 
que són reconeix el treball 
i les trajectòries exem-
plars, tant de persones 
com d’organitzacions.

Aquest any 2017 
s’han atorgat 10 premis 
en tres categories:

Categoria de l’alcalde, 
dos premis:

-Equip d’Atenció Pri-
mària del CAP Mina i el 
Dr. Juan Manuel Mendive 
Arbeloa

-Sr. José Paredes Ca-
brera.

Categoria d’associa-
cions, quatre premis:

-Àmbit de Cultura: 
Geganters de Sant Adrià

-Àmbit d’Esport i 
Lleure: Cultural d’Aikido 
Sant Adrià

-Àmbit de Societat 
Activa:Associació per a la 
promoció de dones del barri 
de la Mina (ADRIANAS)

-Àmbit de Serveis als 

Ciutadans: Associació 
Sociocultural Sant Antoni 
Maria Zaccaria, Voluntaris 
del Menjador Social.

Categoria de la ciuta-

dania, quatre premis:
-Doctor Silvestre Gar-

cía Orvíz, metge de famí-
lia del CAP Dr. Barraquer

-José Luís Muñóz, 

historiador
-Javier Masgoret, em-

presari de la ciutat
-Olga Espada, biòloga 

i mestra

JP

L’acte va tornar de nou als jardins del Museu d’història de la immigració de Catalunya (MhiC).
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Nou horari del parc 
fluvial del Besòs i 
millores de seguretat 
per als vianants

Redacció

Sant Adrià.-
Des del passat 14 

d’abril fins el 20 de se-
tembre l’horari del parc 
fluvial del Besòs passa a 
ser de les 8.00 a fins a 
les 21.00 h. L’ampliació 
horària dona satisfacció 
a la demanda dels ajunta-
ments ubicats a l’entorn 
del parc i facilita a la 
ciutadania l’ús d’aquest 
espai a la primavera i 
l’estiu que és quan més 
visitants té.

D ’ a l t r a  b a n d a 
s’insisteix en què aquest 
espai és de caire familiar 
i ha estat concebut per 
gaudir i és en aquest con-
text que s’han començat 
les obres per senyalitzar 
de manera horitzontal i 
vertical l’accés del parc 
fluvial a l’alçada del carrer 
Miquel Servet . Aques-
ta prova pilot que es fa 
a Sant Adrià de Besòs 
també s’ha fet a Santa 
Coloma de Gramenet a 
l’accés del Parc de Can 
Zam. Aquests treballs 
s’emmarquen en el Pla 

de gestió integral del 
parc fluvial que està re-
dactant el Consorci del 
Besòs. Es tracta d’una 
prova pilot per testar la 
solució idònia que millori 
la seguretat dels vianants 
enfront dels ciclistes. 
Per aquest motiu, s’han 
senyalitzat dos passos 
de vianants al carril bici 
i se n’han delimitat amb 
pilones verticals de color 
vermell. També s’han 
realitzat actuacions per 
disminuir la velocitat dels 
ciclistes com pintar la 
senyalització de velocitat 
(màxim 20 km/h) i col.
locar bandes rugoses. 
S’ha posat una doble 
fila de pilones a les ram-
pes d’accés per reduir 
la velocitat de baixada 
cap al parc fluvial. Totes 
aquestes mesures s’ha de 
validar durant els propers 
mesos i, si els resultats 
són satisfactoris, es repe-
tiran a tots els accessos 
del parc.

Les dades d’utilització 
del parc continuen a l’alça 
segons l’estudi fet pel 
Consorci del Besòs, en 

aquest sentit el parc fluvial 
és un espai de qualitat, 
segur i de fàcil accés per 
gaudir amb tranquil·litat.

Com a recomana-
cions val a dir que quan 
hi accediu amb bicicleta, 
respecteu la prioritat de 
les persones vianants, no 
supereu els 20 km/h ni 
feu maniobres brusques 
que puguin provocar pe-
rills o ensurts. No circuleu 
per la gespa ni pels co-
rriols i si circuleu en grup, 
heu d’anar en fila per no 
ocupar l’espai destinat a 
vianants ni el carril del 
sentit contrari.

El parc disposa d’un 
servei d’informadors que 
vetllen per la gestió co-
rrecta de les activitats 
que s’hi fan.

El parc estarà obert fins el proper 20 de setembre de 8 a 21 hores.

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

Èxit de convocatòria 
de la xerrada sobre 
contaminació i salut

Redacció

Sant Adrià.-
Gran èxit de partici-

pació en la xerrada i de-
bat del passat dijous 27 
d’abril, sobre contamina-
ció i els efectes en la nos-
tra salut organitzada per la 
plataforma Stop Crematori 
SAB. Jaime Benavides 
de la Plataforma per la 
Qualitat de l’aire i Ione 
Avila Palencia d’IS Global 
Barcelona van situar, de 
manera contundent i des 
de l’evidència científica, 
els principals elements 
que contribueixen a la 
contaminació de l’aire i els 
efectes a la nostra salut. 
Seguidament, es va evi-

denciar la baixa qualitat de 
l’aire que respirem a Sant 
Adrià tenint en compte els 
valors actuals normatius.

Posteriorment en el 
debat, destaquen les se-
güents aportacions com 
la manca d’implicació ins-
titucional tant en l’àmbit 
local com autonòmic en 
les mesures de protecció 
i prevenció a escala me-
diambiental; la necessitat 
de més control institucio-
nal a les grans empreses 
altament contaminants 
del nostre municipi: doble 
cicle combinat i incinera-
dora de residus i mesures, 
a llarg termini pel seu 
tancament; i el canvi de 
model de ciutat, millorant 

la gestió urbanística, la 
no incorporació d’altres 
fonts contaminants i am-
pliació d’espais verds.

Els assistents van 
superar amb escreix 
l’aforament de la sala, per 
aquest motiu va haver-hi 
membres de la plataforma 
que van cedir el seu lloc 
perquè uns altres pogues-
sin accedir, arribant a 
superar les 100 persones. 
Així i tot moltes persones 
no van poder accedir a 
la xerrada. No va assistir 
cap representant del go-
vern municipal, malgrat 
comptar amb ponents 
tan solvents i de tractar 
un tema que suscita tant 
interès en la ciutadania.

Redacció

Sant Adrià.-
L’Associació Juvenil 

Barnabitas ha obert la 
inscripció del seu Ca-
sal d’estiu, que enguany 
ha titulat “La diversitat 
cultural”. Durarà del 26 
de juny al 28 de juliol, i 
inclou sortides setmanals, 
piscina, tallers, jocs, natu-

ra i un munt de sorpreses 
més. El casal es realitzarà 
al Col·legi Catalunya.

El preu del casal, que 
es durà a terme els ma-
tins de 9 a 14 hores, és 
60 euros a la setmana 
per nens i nenes no em-
padronats a Sant Adrià, i 
de 51,90 euros per nens 
i nenes empadronats a la 
ciutat gràcies a un des-

compte de l’Ajutnament. 
També estan previstos 
descomptes per a germans 
i un preu oferta de 240 
euros per tot el casal.

Les places són limita-
des. Cal inscriure’s a la seu 
de Barnabitas (Pl. Mossèn 
Anton, 7 Local 2) de dilluns 
a divendres, de 9 a 12 hores. 
Per a més informació 93 462 
70 42 / 679 81 50 24.

Inscripció oberta pel Casal 
d’estiu de Barnabitas

STOP CREMATORI
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El mayor Café del Mar del mundo abre sus 
puertas en el Port Fòrum de Sant Adrià

Redacción

Sant Adrià.-
El  pasado 25 de 

mayo, el mayor Café del 
Mar del mundo abrió sus 
puertas en el antiguo edi-
ficio de la Capitanía del 
Port Fòrum con una fiesta 
VIP en la que estuvieron 
presentes, entre otros, 
el expiloto y DJ Fonsi 
Nieto, acompañado por 
su mujer Marta Castro, el 
modelo e influencer Ma-
riano di Vaio, los actores 
Peter Vives, Aldo Comas 
y Marc Clotet, y la mode-
lo Mireia Lalaguna. 

Alrededor de 1.000 
personas se dieron cita 
en una fiesta por todo lo 
alto que sirvió para mos-
trar la zona exterior de 

1.500 metros cuadrados 
(el total del recinto es 
de 4.000 metros cua-
drados) que cuenta con 
piscina y un escenario al 
que se subirán DJ’s de 
prestigio

Café del Mar cuen-
ta también con un res-
taurante de cocina me-
diterránea dirigido por 
Juan Jiménez, el nuevo 
Chef Executive de Café 
del Mar Club Barcelona, 
quien tiene una gran tra-
yectoria profesional en el 
sector de la restauración. 
En la zona de club, los 
clientes podrán disfrutar 
de una oferta de coctele-
ría de autor, así como de 
unas vistas espectacula-
res del mar.

A estas vistas se le 

suman, también, las que 
se podrán disfrutar desde 
un barco que Café del 
Mar Club pondrá a dis-

posición de los clientes 
para que disfruten de la 
puesta de sol en el skyline 
de Barcelona al más puro 

estilo ibicenco.
Café del Mar Club 

abrirá los siete días de 
la semana hasta el mes 

de octubre. En invierno, 
continuará abierto, pero 
solo de jueves a sábado, 
y por la noche. 

JP

Estará abierto todo el año, aunque en inviero solo lo hará de jueves a sábado.
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Sant Adrià viatja de 
nou en el temps

Redacció

Sant Adrià.-
Aquest cap de setma-

na es va dur a terme una 
nova edició de la fira me-
dieval que acull la ciutat 
a l’Avinguda de la Platja 
sempre amb molt d’èxit 

de públic. Enguany, el bon 
temps va beneficiar que 
la ciutadania s’apropés 
per comprar productes 
artesans o gaudir de 
l’animació i dels tallers. La 
fira està organitzada per 
FIMERC (Fires i mercats 
catalans) i l’Ajuntament 

de Sant Adrià.

Encara es pot 
participar al XIè 
Concurso de Fotografia 
Rociera del CERCAT

Redacció

Sant Adrià.-
Fins el proper 18 de 

juny es pot participar al 
XIè Concurs de Fotografia 
Rociera 2017 del Cen-
tro de Estudios Rocieros 
y Cultura Andaluza en 
Catalunya (CERCAT). A 
més, el proper 1 de juny 
comença el Romiatge 
del Rocío, que es durà a 
terme fins el dilluns, 5 de 
juny, als terrenys de Can 
Petit de Terrassa, context 
ideal per fer fotografies 
per presentar al concurs. 

Com a novetat per 
aquest 2017, el certamen 
presenta un nou tema. Al 
del Romiatge del Rocío, 
que engloba tots els actes 
del moviment rociero a 
Catalunya (Romiatge del 
Rocío, canvis de vara, 
pregons rocieros, peregri-
nacions, etc), així com les 
fotografies realitzades a 
les Germandats establer-
tes a Catalunya que realit-
zen els actes marians en 
el Romiatge de Almonte; i 
el tema especial de Cata-
lunya confrare, que recull 
qualsevol expressió de la 

cultura i fe que realitzen 
les Germandats de Passió 
a Catalunya; s’ha afegit 
un altre tema especial 
referit a la Feria de Abril 
catalana en qualsevol de 
les seves edicions, que 
inclou qualsevol expressió 
de cultura popular que se 
celebri en el Real durant 
els dies de Feria. 

El concurs està obert 
al públic general i cada 
autor podrà presentar 
cinc fotografies que han 
d’enviar-se telemàtica-
ment através de la pàgina 
web www.cercat.es. Les 
fotografies han de ser ar-
xius jpg, tenir un tamany 
mínim en la seva part 
més llarga d’1.024 píxels 
i amb un pes màxim de 
5 Mb. Per concursar s’ha 
d’accedir a www.cercat.
es, i emplenar el formulari 
de participació en el qual 
es podran adjuntar les 
fotografies. El participant 
haurà d’informar de les 
següents dades: Tema, 
títol de la imatge, nom i 
cognoms del concursant, 
nom i domicili del concur-
sant, adreça de correu 
electrònic de contacte, 

telèfon de contacte, i data 
i lloc on es va realitzar la 
fotografia.

E n  c a d a s c u n a 
d’aquestes categories es 
repartiran tres primers 
premis, dotats amb 150 
euros, 100 euros i 50 
euros cadascun, i un quart 
també de 50 euros. A 
més, el primer de cadas-
cuna de les categories re-
brà una medalla Federació 
Catalana de Fotografia, 
que reconeix el concurs i 
col·labora en l’organització 
del mateix.

Es podran presentar 
fotografies fins al 18 de 
juny. El jurat deliberarà el 
20 de juny i els premis es 
lliuraran l’1 de juliol en un 
acte que es durà a ter-
me als jardins del Museu 
d’història de la immigració 
a Catalunya (MhiC).

Per presentar fotogra-
fies cal anar a aquest en-
llaç al web del CERCAT: 

Els premis es lliuraran el proper 1 de juliol als jardins del MhiC.

JOSEP CUBIAS
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360.000 euros pel 
Centre de Tecnificació 
Esportiva de Lluita i 
Gimnàstica de La Mina

Esports Generalitat

Sant Adrià.-
La col·laboració entre 

l’executiu i el consistori per 
aquest projecte es materia-
litzarà mitjançant un conve-
ni de col·laboració. Aquest 
ajut, que es vehicularà a 
través del Consell Català 
de l’Esport, també servirà 
per impulsar el desenvo-
lupament del programa 
d’alt rendiment esportiu 
de Catalunya (ARC) de 
lluita olímpica i de gimnàs-
tica artística, amb aporta-
cions anuals del Govern de 
90.000 euros des d’aquest 
any fins el 2020.

El Centre de Tecnifi-
cació Esportiva de Lluita 
Olímpica i de Gimnàstica 
Artística La Mina està 
vinculat a la Federació 
Catalana de Lluita i a la 
Federació Catalana de 
Gimnàstica i té com a 
objectiu atendre a joves 
esportistes, seleccionats 
d’acord amb els criteris 
tècnics que estableix la 
normativa específica de 
cada esport, que tenen 
una projecció envers l’alt 
nivell i que hi obtindran 
una formació integral.

Els esportistes de llui-
ta i gimnàstica seleccio-
nats rebran una formació 

tècnica esportiva, una 
formació acadèmica i un 
seguiment mèdic i psico-
lògic per garantir un estat 
de salut adient per a la 
pràctica esportiva.

El Centre de Tecni-
ficació Esportiva i les 
dues federacions deter-
minaran l’àrea geogràfica 
d’influència on es pot fer 
la detecció i el seguiment 
dels i de les esportistes, 
i determinaran el perso-
nal tècnic i els mitjans 
d’acompanyament ne-
cessaris per a assolir els 
objectius individualitzats 
de cada esportista inte-
grat en la tecnificació.

Es presenta la segona 
Cursa popular per 
l’ELA a Sant Adrià

Redacción

Badalona.-
El passat 23 de maig 

es va presentar a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament 
la segona Cursa popular 
per l’ELA a Sant Adrià de 
Besòs, que se celebrarà el 
proper 4 de juny.

A l’acte hi ha assistit 
Joan Callau, alcalde de 
Sant Adrià; Juan Carlos 
Ramos, regidor d’Esports; 
Ana Rigola, de la Fundació 
Miquel Valls; Isabel Rojas, 
membre de la Plataforma 
Afectados de ELA; José 
Luis Blanco, president del 
Club La Sansi, i Óscar Loza-
no, representant del patro-
cinador Correos Express

L’alcalde, Joan Ca-
llau, ha destacat que 
aquesta és una carrera 
ja consolidada, “d’una 
banda, és l’única cursa 
de 10 km que es fa a la 
ciutat, i d’altra banda, 
té una finalitat solidària 
que ha aconseguit la 
implicació de la gent”. El 
regidor, Juan Carlos Ra-
mos, ha mostrat la seva 
satisfacció perquè Sant 
Adrià està entrant en els 
circuits de 5 i 10 km a 
Catalunya.

Óscar Lozano, de Co-
rreos Express, ha mani-
festat el seu plaer com a 
patrocinador “per posar 
un gra de sorra en la 
recerca de l’ELA”. José 
Luis Blanco, president del 
Club La Sansi ha manifes-
tat la seva intenció “de 
portar atletes d’alt nivell, 

superar els 1.200 inscrits 
de l’any passat i la recap-
tació per a la investigació 
de la malaltia”.

Tant Anna Rigola, de 
la Fundació Miquel Valls, 
com l’adrianenca Isabel 
Rojas, de la Plataforma 
Afectados de ELA, han 
mostrat el seu agraïment a 
tothom implicat en aquest 
iniciativa. Rigola ha des-
tacat la importància de su-
mar esforços en la recerca 
de l’ELA, “junts millora-
rem la qualitat de vida de 
les persones afectades”. 
Isabel Rojas, ha parlat de 
la importància d’accions 
com aquesta tant per do-
nar a conèixer la malaltia 
com per tirar endavant 
petits projectes, que so-
vint es queden aturats per 
manca de finançament.

La cursa està orga-
nitzada per la Platafor-
ma Afectados de ELA, 
la Fundació Miquel Valls, 
l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs, i el Club La 
Sansi i inclou, com l’any 
passat, una carrera de 10 
km i una altra de 5 km 
per llocs emblemàtics del 
municipi, perquè tothom hi 
pugui participar. La sortida 
serà a la pl. de la Vila just 
davant de l’Ajuntament, 
a les 9.30 h i a les 11 h 
respectivament.

Pel que fa a la recap-
tació, 2 euros de cada ins-
cripció aniran destinats al 
finançament de projectes 
de recerca de l’Esclerosi 
Lateral Amiotròfica de la 
Fundació Miquel Valls i de 

l’associació RedELA.
Els 10 km seran to-

talment plans, puntuarà 
per la lliga Championchip 
i el calendari La Sansi 
2017. Tot i que serà una 
cursa totalment popular, 
els participants rebran 
una samarreta tècnica, 
un estudi plantar gratuït, 
i una bossa d’obsequis 
dels patrocinadors prin-
cipals, i tindran avantat-
ges com el seu nom al 
dorsal, cronometratge 
amb Championchip, ca-
laixos de sortida segons 
la marca, avituallament al 
km 5 i meta amb aigua o 
beguda isotònica, entre-
naments programats, ví-
deos de sortida i arribada, 
guarda-roba, vestidors i 
dutxes, pàrquing gratuït, 
més de 2.000 fotografies 
gratuïtes, assegurances, 
assistència sanitària amb 
metge, i més sorpreses. 
José Luis Blanco ha des-
tacat durant la presenta-
ció que la segona Cursa 
popular per l’ELA “té els 
serveis d’una gran cur-
sa”. Una de les novetats 
d’aquesta edició, és que 
“es donarà aigua als co-
rredors i corredores abans 
de la carrera”.

En acabar es realitzarà 
un sorteig entre tots els 
participants que podran 
participar automàtica-
ment amb el seu número 
de dorsal de la cursa.

Inscripcions la web 
de la cursa (www.cursa-
santadria.com) o a www.
lasansi.com.

COMUNICACIÓ SAB
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Farmàcies de torn - JUNY 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

Serveis
Ho

rò
sc

op
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Dijous 1
García Lorca, 1
Divendres 2

Mar, 18
Dissabte 3

Pi i Gibert, 66
Diumenge 4

Gran Via CC, 26
Dilluns 5

Avda. Catalunya, 92-94
Dimarts 6

Avda. Platja, 82
Dimecres 7

Andreu Vidal, 2
Dijous 8

Fernández Márquez, 73-75
 Divendres 9

Via Trajana, 20, local 6
Dissabte 10

Av. Catalunya, 50

Diumenge 11
García Lorca, 1

Dilluns 12 
Mar, 18

Dimarts 13
Pi i Gibert, 66
Dimecres 14

Gran Via CC, 26
Dijous 15

Avda. Catalunya, 92-94
Divendres 16

Avda. Platja, 82
Dissabte 17

Andreu Vidal, 2
Diumenge 18

Fernández Márquez, 73-75
 Dilluns 19

Via Trajana, 20, local 6
Dimarts 20

Av. Catalunya, 50

Dimecres 21
García Lorca, 1

 Dijous 22
Mar, 18

Divendres 23
Pi i Gibert, 66
Dissabte 24

Gran Via CC, 26
Diumenge 25 

Avda. Catalunya, 92-94
Dilluns 26

Avda. Platja, 82
Dimarts 27

Andreu Vidal, 2
Dimecres 28 

Fernández Márquez, 73-75
Dijous 29 

Via Trajana, 20, local 6
Divendres 30 

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.



Ácido hialurónico: la corrección natural 
del paso del tiempo en nuestro rostro

Redacción

Sant Adrià.-

La odontología esté-
tica es mucho más que 
la corrección de la armo-
nía de nuestros dientes 
para tener una bonita 
sonrisa. Desde hace 
unos años, una substan-
cia natural, que creamos 
nosotros mismos, ha 
abierto un nuevo abani-
co para luchar contra el 
paso del tiempo.   

El ácido hialurónico 
es un componente na-

tural de nuestro cuerpo 
que se almacena princi-
palmente en nuestra piel 
(además de en las arti-
culaciones y cartílagos). 
Una de sus funciones es 
retener líquidos. Con el 
paso de los años lo va-
mos perdiendo (cuando 
llegamos a los 50 años, 
nuestro cuerpo tan solo 
tiene el 50% de esta 
sustancia), por lo que 
aparecen las arrugas 
por la pérdida de volu-
men y resistencia de 
la piel. Tras diversos 
estudios se ha llegado a 
la conclusión que si se 

inyecta esta sustancia 
en nuestra piel, ésta re-
cuperaría su textura. Por 
eso, el ácido hialurónico 
se utiliza en cosmética, 
y en tratamientos para 
enfermedades como la 
artritis, porque recupera 
los cartílagos. 

Para conocer su 
uso en odontología, ha-
blamos con la doctora 
Henar Fernández, que 
realiza tratamientos con 
ácido hialurónico en la 
Clínica Tot Dental de 
Sant Adrià los miérco-

les y los viernes por la 
mañana. Lo primero que 
nos comenta es que al 
ser una sustancia natu-
ral es totalmente segu-
ra. “Nuestro cuerpo lo 
procesa, no es como la 
toxina botulímica, que lo 
que hace es paralizar el 
músculo. En este  caso 
es algo que tu cuerpo 
sintetiza y que si ha 
perdido se puede volver 
a colocar”.

La doctora Fernán-
dez realiza tratamientos 
para aumento de labios, 
corrección de arrugas 
de código de barras (en 
los labios), del surco 

nasogeniano, del men-
tón, y de la comisura 
de los labios. 

“Es muy fácil de in-
yectar porque es a nivel 
de epidermis”, afirma. 
Es lo que se conoce 
como mesoterapia, o la 
colocación de ácido hia-
lurónico en la epidermis, 
la capa más externa de 
la piel. Es tan sencillo e 
indoloro que no requiere 
anestesia. “No es una 
intervención quirúrgica, 
es muy poco invasivo”. 

Además, al ser total-

mente biocompatible, no 
hay casos de alergias. 
“Lo único es que a veces 
se inflama un poco la 
zona después del tra-
tamiento”, comenta la 
doctora.  

A nivel dental, se uti-
liza el ácido hialurónico 
cuando se ha perdido la 
papila, ya que se puede 
inyectar para rellenar la 
encía plana por pérdida 
de hueso.

Este tratamiento 
está indicado para todo 
tipo de pacientes. Tan 
solo en casos muy con-
cretos podría ocasionar 
algún problema. “En el 

caso de los culturistas, 
por ejemplo, que cuando 
van a una competición 
reducen drásticamente 
su consumo de agua. 
Como el ácido hialuró-
nico recapta el agua de 
la piel, si el paciente no 
está ingiriendo el agua 
suficiente se puede lle-
gar a encapsular. Por 
eso tienen que hacer 
el tratamiento cuando 
no estén reduciendo la 
ingesta de agua”.

En cuanto a la du-
ración del tratamiento, 

la doctora Henar Fer-
nández explica que ”lo 
que se inyecta es ácido 
hialurónico reticulado, 
de alta densidad. Hay 
varios tipos, y depen-
de del que se ponga 
dura más o menos. Pero 
aproximadamente dura 
entre un año y un año 
y medio”. 

En mesoterapia es 
preferible hacer tres se-
siones cada dos meses, 
y estar seis meses de 
descanso.  

En cuanto al aumen-
to de labios lo ideal sería 
hacerlo en dos visitas, 
para que el paciente vea 

después de la primera si 
está a gusto o si desea 
más.

“En la cara lo mejor 
es no hacer nada que 
sea permanente, por-
que cuando tienes 20 
años más a lo mejor 
no te ves bien así. Por 
eso el ácido hialurónico 
tiene esa gran ventaja, 
no es permanente”, 
concluye la doctora 
Henar Fernández, de la 
clínica Tot Dental.

Una de sus pacien-
tes, Rosalía Luna, está 

encantado con el trata-
miento con ácido hialu-
rónico que ha recibido 
en la clínica Tot Dental. 
Se lo recomendaron para 
realzar el labio superior 
“y para darle un aspecto 
más juvenil”, explica. “De 
pequeña me sacaron los 
colmillos de arriba porque 
me habían salido mal. En 
aquella época, yo tengo 
ahora 64 años, no había 
ni correctores para dien-
tes ni nada. Mi madre me 
llevó al médico porque los 
colmillos me levantaban 
el labio y me los quitaron. 
Eso fue cuando tenía 11 
años, y siempre he tenido 

unas arrugas a los lados 
muy pronunciadas por-
que se me caía el labio 
en esa mella”. Cuando 
desde Tot Dental, donde 
es paciente desde hace 
más de una década, le 
propusieron el ácido hia-
lurónico para corregirlo, 
aunque al principio temió 
las agujas, al final lo pro-
bó. “Es una pasada. No 
es nada invasivo y notas 
una gran mejoría. Ade-
más, solo tuve que ir tres 
veces para que me hicie-
ran el tratamiento. He 

quedado encantada”. 
Pero no solo con 

este tratamiento. Ro-
salía Luna destaca el 
trato recibido durante 
todos estos años en la 
Clínica Tot Dental, en la 
que también corrigieron 
el apiñamiento de los 
dientes provocados por 
la extirpación de los col-
millos a tan corta edad. 
“Estoy súper contenta. 
No me imaginaba nun-
ca que a mi edad me 
podrían corregir este 
problema, que me había 
provocado cierto com-
plejo. Ha salido todo 
perfecto”.           

La clínica Tot Dental de Sant Adrià realiza tratamientos de aumento de labios, mesoterapia y relleno de la encia por pérdida de hueso.

Salut dental

En estas imágenes se ve perfectamente cómo el tratamiento con ácido hialurónico ha suavizado las líneas de expresión de Rosalía, se ha perfilado el labio y las arrugas del labio superior se han eliminado.
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