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Cap nen sense
joguina
BARNABITAS

Combatre el
sensellarisme
femení al Besòs
Redacció

Sant Adrià.L’Associació Juvenil
Barnabitas prepara una
nova edició de la seva tradicional campanya “Cap
nen sense joguines”, una
iniciativa en la que recullen joguines perquè els
nens i nenes de famílies

sense recursos puguin
jugar aquest Nadal.
Degut a la Covid19,
i tal i com va passar el
2020, enguany les joguines també hauran de ser
noves. Es poden lliurar a
la seu de Barnabitas, a
la plaça Mossèn Anton,

7, al barri de Sant Joan
Baptista de Sant Adrià
de Besòs, que romandrà
oberta de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores
perquè tothom qui vulgui
pugui participar en aquesta campanya amb alguna
donació. Pàg.8.

Economia
circular

Detectar
immobles buits

Conte dels
Passadors

Sant Adrià.- Sant
Adrià i Badalona inicien
un treball d’anàlisi per
a potenciar l’economia
circular a la indústria
local. Pàg.4.

Sant Adrià.- El consistori ha encetat una
campanya de comprovació d’habitatge per
verificar les dades del
padró. Pàg.6.

Sant Adrià.-S’ha
encetat un crowdfunding per editar un conte il·lustrat sobre la
història dels Passadors
del Besòs. Pàg.13.

n

48h

Si la reparación dura más de 48horas,
te prestamos un PC.
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(Servicio válido para empresas y comercios)

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

Sant Adrià.S’ha posat en marxa el projecte VESTA,
una iniciativa pionera
d’acompanyament a dones amb infants a càrrec
i en situació de sensellarisme al Besòs. Es tracta
d’una iniciativa conjunta
dels ajuntaments de Badalona, Santa Coloma

de Gramenet, Sant Adrià
del Besòs i Montcada i
Reixac, de les entitats
del Tercer Sector Càritas
Diocesana de Barcelona,
Fundació Formació i Treball, Fundació Mambré i
Sant Joan de Déu-Serveis
Socials, i també del Consorci del Besòs. Compt
amb el suport de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i de l’Ajuntament de

Barcelona.
El projecte atèn famílies monomarentals amb
infants a càrrec que es
troben en una situació
de sense llar residints
actualment en hostals
o pensions, habitacions
rellogades, etc, i es troben
en situació administrativa
regular amb ingressos
mínins. Pàg. 5.
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Editorial

Malas noticias, buenas noticias

n el mundo del periodismo siempre se ha dicho, aunque sea de tapadillo, que las malas noticias son las buenas noticias. Los desastres, el morbo, siempre son más atractivos para la audiencia que las historias de buenos samaritanos que ayudan a su prójimo.
Estas noticias están bien, pero no tanto como un buen escándalo político, un tiroteo o un robo espectacular. Así está el mundo. Pero
a nosotros nos gustan las buenas iniciativas, las que intentan ayudar a los demás. Como las iniciativas sociales de la Asociación
Juvenil Barnabitas, que ha iniciado un nuevo proyecto basado en la educación vial y se encuentra en plena campaña “Cap nen
sense joguina” en la que consiguen juguetes para los niños de familias más desfavorecidas. Ya llevan unos cuantos años, y siempre
consiguen su objetivo de llenar de ilusión las miradas de decenas de niños la noche de Reyes. También nos emociona informar
sobre el proyecto VESTA, una iniciativa de ayuntamientos, instituciones y entidades para ayudar a familias monomarentales con
niños pequeños a su cargo a las que les proporcionan acompañamiento social y de inserción laboral con el objetivo de acabar con el fenómeno del
sin hogar de las mujeres. Por cierto, su nombre proviene de la diosa romana del hogar, Hestia para los griegos. Un nombre muy bien elegido.
También nos emocionan iniciativas culturales como el crowdfounding que se ha iniciado, y que durará hasta finales de año, para lograr la edición del
cuento ilustrado “Els Passadors i la serp ferotge” escrito por Elvira Rovira e ilustrado por Roser Calafell. El libro se basa en la historia de los llamados
“passadors”, los hombres que cruzaban a las personas de orilla a orilla del río Besòs cuando el caudal crecía mucho después de una tormenta y se
producían las llamadas “besossades”. La idea de escribir este libro le vino a Elvira Rovira, cofundadora y vicepresidenta de l’Associació Amics de la
Unesco, tras darse cuenta que muchas personas, sobre todo niños, no conocían esta parte de nuestra historia como municipio. Así que decidió escribir este cuenta para hacerla más visible y dar a conocer un oficio, ya desaparecido, por supuesto, pero que debe ser reivindicado ya que es parte
fundamental del pasado y de los símbolos de la ciudad. No en vano, nuestro primer gigante, Adrià, es un “passador” que lleva a hombros a la pequeña
Eulàlia. Además, y gracias al trabajo de entidades como Dones de Futur, uno de los puentes sobre el río, el más cercano al Polidor, lleva el nombre
de este oficio. Es una buena manera de saber quiénes fuimos para saber quiénes somos y hacia donde vamos.

Opinió
Transparencia
“el llanto es un violín inmenso,

las prioridades de los gobiernos; depende del momento: la pérdida del uso del
catalán, que ahora preocupa mucho en los entornos audiovisuales, por ejemplo,
no fue prioridad en la legislatura anterior, aunque ya es historia que el catalanismo se burlaba de los charnegos o que sigue siendo casi imposible acabar con la
incitación al odio y a la discriminación de la mala publicidad.

las lágrimas amordazan al
viento y no se oye otra cosa
que el llanto”
Casida del llanto. FG. Lorca

E

l llanto es una vivencia muy singular de los seres humanos, suele ir
unido a la rabia, la impotencia o la frustración, tras enfrentarnos con la
verdad, que casi siempre nos arroja un largo listado de decepciones.
La política es un lugar privilegiado para la mentira, muy a pesar de
algunos intentos por hacer más comprensible la democracia. En las
dictaduras, el silencio se imponía a través de la censura, ahora, la estrategia es
el exceso de información que juega con las libertades, más teóricas que reales,
cuando permite negocios millonarios y anuncios falsos aprovechándose de las
crisis porque las leyes llegan lentas.
La influencia social de los medios de comunicación contribuye tanto a los cambios
que pretenden hacer realidad la igualdad de derechos, como todo lo contrario,
cuando a merced de lo privado, son motivo de abusos corporativos para beneficio de la banca, de lo alimentario, la moda, la higiene, la energía, el transporte,
la tecnología, la salud o la seguridad, y que provocan (aunque no se vea) toda
la contaminación del mundo, de la hambruna, la esclavitud, guerras y muerte
(también la vegetal).
Por naturaleza, el poder siempre engaña a los débiles y crédulos sembrando la
contradicción, pues forma parte de la estructura de nuestra conducta. Siguiendo las huellas del engaño vendrá a colación comentar que no siempre coinciden
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Son teorías particulares sobre la convivencia: que la policía entren en las escuelas
(con sus armas) para hablar de cómo defendernos frente a la violencia. Que la
promoción del famoso Black Friday se haya puesto de acuerdo para descartar
“con toda seguridad” que esta jornada tuviera un origen esclavista de cuando los
traficantes bajaban sus precios en la temporada de invierno. Que haya grupos
sociales que dicen que sus niñas no sufrirán violaciones porque jamás saldrán
solas por la noche. Cuando las hijas del pecado de hombres acaba en reclusión
en conventos. Cuando la Ría se convirtió en una cloaca que aún sigue oliendo a
dinero podrido. Cuando el idioma que no es español es una lengua de bestias.
Ya no suenan las campanas en mi barrio, las que nos acercaban a la belleza
de lo bien hecho. Algún día estará prohibida la falta de datos fiables, la omisión
de las intenciones, los embustes públicos o privados, colectivos o individuales,
prejuicios y falsas creencias que inventan problemas con otras imágenes, mitos
que construyen mundos infundados. Es más fácil cambiar la opinión pública que
una empresa.
La transparencia es una voluntad, una actitud y un instrumento imprescindible
para fortalecer el sistema democrático; es mejorar la calidad de la relación con la
ciudadanía para aumentar la confianza en las instituciones públicas, lo que debería ser la principal herramienta para defendernos de la manipulación informativa.
Porque nada ocurre por casualidad.

Maquetació-Disseny:
grupoarea96.com
Publicitat:
José Alcalá
comercial@grupoarea96.com
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Pedro J y los que no quieren ir al Puigdemont contra Casado
infierno
ayudando a un Sánchez que no
quiere

N

o me refiero al infierno de verdad, reservado para los muchos ilusos
que a lo largo de la historia se equivocaron pensando que el portero
de una discoteca, aunque fuera La Celestial y él se llamara San
Pedro, nunca los confundiría con cualquier pecador de los que no
tuvieron tiempo para el arrepentimiento postrero. A mí también me
lo contaron de niño, pero en cuanto comencé a ver “errores” en los curas dejé de
confiar y “salí del grupo”.
El infierno del que Pedro J Ramírez y otros, tantos que empiezan a ser legión,
quieren librarse confesando ahora lo que conocieron durante la Transición es el
de figurar para siempre en esas páginas de los libros de Historia que incluyen las
listas de los cómplices que, con su silencio, ocultaron los delitos cometidos por
poderosos como, por ejemplo, Juan Carlos I.

Después fueron pasando las décadas y ni denunciaron en los juzgados lo que
habían visto y seguían viendo ni lo enseñaron, poniendo toda la carne en el asador,
en las portadas de los medios que controlaban, tal como exigía una democracia
en construcción que no podía permitirse la menor debilidad durante las prácticas
de la asignatura llamada libertad de prensa, o sea, contar la verdad. Hechos inconfesables que ahora, convertidos en agua pasada de la que no mueve molino,
han decidido contarnos en libros de memorias que recuerdan las confesiones de
última hora ante esos sacerdotes que gestionan los futuros de las almas cuando
se están terminando las vidas en los cuerpos.
Aunque mucho menos protagonistas que Pedro J desde que finalizó la dictadura,
también regresan a la actualidad personajes como Oscar Alzaga, sobre quien leo
en Marcial Pons Libros que ha escrito “La conquista de la Transición 1960-1978”
para restaurar algo de la verdad histórica destruida tras la orden dada por Martín
Villa de destruir los archivos de los crímenes cometidos por la Guardia Civil y otras
fuerzas represivas, a traducir porque nos tenemos que creer que el autor es otro
de los que acaban de despertar de la amnesia que les ha tenido casi medio siglo
cumpliendo la orden de olvidar decretada en la amnistía que se aprobó para que
ningún franquista, por cruel que hubiera sido, tuviera que pasar el trance de ser
juzgado y condenado por jueces igual de criminales. Eso sí que habría sido un
grandioso teatro.
Seguimos con los arrepentimientos y debemos colocar a Victoria Prego entre las
atrevidas primeras. En 2016, es decir, ¡¡20 años después del ya histórico “off” con
Suárez que en realidad fue un “on” sin preaviso!! confesó la periodista uno de los
grandes fraudes de la Transición, aquel que sirvió para consolidar una monarquía
corrupta donde se hubiera podido construir una república decente tras la inhabilitación de los más implicados en la dictadura. A estas alturas, todo el mundo
sabe que lo que Suárez le dijo a Prego, sin saber que estaba siendo grabado,
es que gracias a las encuestas de todos pero que se guardó para él, supo que la
sociedad española habría elegido república por lo que, con la complicidad de los
actores políticos del momento, principalmente el PSOE, encajó en la Constitución
al Borbón restaurado por el dictador.
¿Sabe usted si, tras enterarse todo el mundo de lo de Suárez y Prego, algún partido de los que protagonizan la política española de ahora ha reclamado dignificar
el “régimen del 78” reclamando la convocatoria urgente de un referéndum sobre
la forma de Estado?
No es necesario recordar que los únicos que se han atrevido a celebrar un referéndum con dos millones de votantes y república incluida han terminado en la cárcel
o en el exilio. Lo más natural era, por tanto, que si la cosa salía bien intentaran
romper con España.
La avalancha de noticias sobre todo lo que ha estado robando Juan Carlos I,
y después repartiendo entre su familia, incluida su “santa” Sofía según las novedades que acaban de llegar desde Suiza, por supuesto, ha ido provocando
“meas culpas” en público de iconos como Gabilondo, pero
también de periodistas de provincias como los que cubrían
article sencer:
los veranos de la Familia Real en el Palacio de Marivent,
de Palma, cedido al entonces príncipe Juan Carlos por
la Diputación franquista que, con esa decisión, violó las
últimas voluntades de su constructor y propietario, Joan
de Saridakis.
¿Ha revertido esa cesión abusiva alguno de los gobiernos
democráticos de la monarquía?

Domingo Sanz

C

uatro días después de que Pablo Casado asistiera a la misa por el
dictador Franco celebrada en Granada, quizás para afianzar su propia
convicción, como cuando despreció a millones de víctimas con lo de
“las fosas de no sé quién”, de que la amenaza velada sigue siendo
la mejor política, los eurodiputados catalanes Puigdemont, Comín y
Ponsatí se dirigieron por carta a todos los miembros del Parlamento Europeo para
informar del execrable comportamiento del líder del PP, adjuntando la información
publicada por el británico The Guardian.
Lo escribo porque la noticia me parece relevante, aunque su eco en los medios
ha sido mínimo. Hay que tener en cuenta que han sido varias las ocasiones en
las que Casado ha acudido a Europa con la única intención de que los responsables de la UE perdieran la confianza en el Gobierno de España, elegido en unas
elecciones que no ha sido cuestionadas. Si estuviéramos hablando de una clase
de Primaria, el alumno Casado no sería ese valiente de los que se enfrentan a
un profesor cuando cree que comete una injusticia, sino aquel chivato cobarde
que tanto recordamos.
Los 705 europarlamentarios que han recibido esta información sobre Casado
votarán siempre lo que les ordenen sus partidos, pero muchos se sentirán avergonzados por un líder de la oposición en España que hace cosas que en sus
propios países les habrían impedido ser siquiera candidatos.
Y, al mismo tiempo, esos europarlamentarios, quizás excepto la mayoría de los
españoles, ciegos porque no quieren verlo, contemplan como Puigdemont y los
suyos ganan en la Justicia europea sus batallas defensivas contra la española.
La última en la cuarta semana de noviembre, con un TGUE “sentenciando” al juez
Llarena con frases como esta: «en virtud del principio de cooperación leal, las autoridades nacionales tienen que tener en cuenta la suspensión del proceso penal
y de la ejecución de las euroórdenes de detención contra Puigdemont, Comín y
Ponsatí”, para recordarle que deje de perseguir, porque su orden de extradición,
de momento, no está vigente.
Seguro que usted está pensando también que los tres exiliados podrían regresar
tranquilamente a Catalunya, aunque siga perteneciendo a España. Me permitirán
que no se lo aconseje, pues la Justicia española detiene primero y, después, que
salga de la cárcel quien pueda, que la represión ya está hecha.
Y regresando a España, resulta que, además de desprestigiar a Casado en Europa en beneficio de Sánchez, y también del de toda la España que no quiere ser
franquista de nuevo, esas victorias ante la Justicia europea de Puigdemont y los
suyos no son contra cualquiera, sino contra una Justicia española que, atendiendo
las querellas de partidos como Vox o el PP, declaran ilegales decisiones del Gobierno, que ni Sánchez ni ningún presidente desearía tomar porque perjudican a la
economía, dictando sentencias destinadas a garantizar la libertad que se disfruta
en los cementerios y en los bares de Madrid donde sirven cañas de cerveza.
Los nombres de los líderes como metáfora de lo que representan. Carles Puigdemont a la Catalunya independentista, Pablo Casado a la España aún franquista y
Pedro Sánchez a la que quiere seguir siendo europea pero no sabe cómo por culpa
de sí misma, y principalmente, por la de unos jueces que, de fracaso en fracaso
en Europa, se prestaron y se siguen prestando a la represión contra una parte de
los españoles, esos catalanes incapaces de matar ni una mosca, interfiriendo con
sentencias en asuntos cuya solución está en las urnas que les niegan.
Estos jueces españoles derrotados fuera de España me recuerdan, salvando las
distancias y la diferencia de armamento empleado, a los militares criminales que se
apuntaron al golpe de Estado del muerto que protagonizaba la misa de Casado para
así saciar, contra sus propios compatriotas, defensores de la legalidad vigente pero
indefensos frente a ellos los golpistas, y a sus aliados nazis y fascistas, aquella sed
de venganza que fueron alimentando durante siglos con sus
article sencer:
derrotas en todas y cada una de las colonias.
No le pagará Sánchez a Puigdemont, ni España a la Catalunya que quiere ser República, el gran esfuerzo que todos los
represaliados independentistas están haciendo, objetivamente
y tanto si lo pretenden como si no, para que España no vuelva
a caer en el pozo de un franquismo de nuevo tipo protegido
por la misma monarquía que restauró el mayor asesino de la
historia de este Reino.

Domingo Sanz
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L’Ajuntament
Barnabitas engega
de Badalona i
un nou projecte social
l’Ajuntament de Sant d’educació viària
Adrià de Besòs inicien
un treball d’anàlisi
per a potenciar
l’economia circular a
la indústria local

BARNABITAS

L’acció s’emmarca dins el projecte “Eix Besòs Circular” on hi participen els
dos municipis.
Redacció
Badalona.L’Eix Besòs Circular,
una iniciativa de foment
de l’economia circular impulsada per l’Ajuntament
de Badalona, a través
de l’empresa municipal
Reactivació Badalona SA,
i per l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, inicia aquest mes de novembre una anàlisi del teixit
industrial d’aquests dos
municipis amb l’objectiu
d’optimitzar els recursos
materials i energètics de
les indústries reduint-ne
els impactes ambientals
derivats de l’extracció
de recursos naturals i les
despeses econòmiques
derivades de la compra de

matèries primeres.
Aquest treball es durà
a terme en col·laboració
amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic
de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) i
l’Institut Cerdà.
Durant la primera fase
del projecte es recolliran
les dades referents a cinc
vectors d’estudi (aigua,
calor residual, energia,
espai d’emmagatzematge
i residus de matèries primeres) per tal de crear
una base de dades que
formarà part del nou portal d’economia circular
de l’AMB.
Els resultats d’aquest
estudi es presentaran
durant el primer semestre
de l’any 2022 i permetran

identificar oportunitats
de simbiosi industrial
entre les empreses, com
per exemple, aprofitar els
residus d’una indústria
com a matèria primera
secundària per a una
altra, analitzar el potencial d’utilització de la
calor residual, o bé el
potencial d’incorporació
d’energies renovables
per mitjà d’instal·lacions
solars i tèrmiques.
L’Eix Besòs Circular és
una iniciativa que compta
amb la col·laboració de
la Federació Empresarial
de Badalona i del HUB
Recircula UPC-AMB, amb
el suport de la Diputació
de Barcelona i del Servei
d’Ocupació de Catalunya
/ Fons Social Europeu.

COMUNICACIÓ BDN

El president de l’Associació Juvenil Barnabitas, Juan Vizcaino, i l’alcadessa de Sant Adrià Filo
Cañete, durant l’acte de presentació del nou projecte.

Redacció
Sant Adrià.L’Associació Juvenil
Barnabitas posa en marxa un nou projecte que
té en l’educació viària,
la implicació al territori,
la inclusió i el treball
comunitari els pilars bàsics amb l’objectiu de
millorar l’entorn dels participants i fomentar un
model de ciutadania activa i participativa. L’acte
d’inauguració va comptar amb la presència de
l’alcaldessa adrianenca,
Filo Cañete, la directora de l’Àrea de negocis
del Besòs de Caixabank,
Carme García, qui va estar acompanyada per la
Blanca Pérez, directora
de l’oficina 0329, i de
Francesc Sala, a més
d’Àlex Plana, Property
Mànager-Catalunya de
Vivenio, el director de relacions institucionals i de
la xarxa de centres socioeducatius de la Fundació
Pere Tarrés. Rafa Ruiz,
la regidora d’infància i
joventut, Míriam Chacón,
i la cap d’Àrea de Serveis
Socials de l’Ajuntament
de Sant Adrià, Montse
Campama.
Tal com expliquen
des de l’entitat adria-

nenca, aquest projecte
“d’educació viària neix a
partir de diverses necessitats molt presents a la
societat que s’agreugen
en el nostre context socioeducatiu, de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Aquestes necessitats
responen a grans àmbits
com l’educació viària,
la mobilitat i l’exclusió
social i la seva imbricació
amb altres conceptes de
gran rellevància actual
com són la sostenibilitat,
la igualtat d’oportunitats,
l’accés a la cultura, els
valors o la salut. A la població amb què treballem,
trobem mancances i vulnerabilitat sociocultural.
El servei d’educació viària
pot donar l’oportunitat
als infants de tenir accés a un espai inclusiu
d’aprenentatge significatiu útil en el dia a dia i en
la vida diària, que els permeti adquirir l’experiència
tècnica apropiada, prenent consciència a més
de la seva responsabilitat
a la vida social i millorant,
de forma activa, les condicions de la circulació”.
Aquest projecte ofereix una oportunitat única
i inclusiva als infants i a
les seves famílies, per treballar de manera transver-

sal múltiples necessitats
que amenacen la seva
inclusió i la seva igualtat
en l’accés d’oportunitats.
Té com a eix principal
la creació d’un espai
d’educació viària on, de
manera lúdica, els participants podran explorar
el seu entorn, descobrint
noves maneres d’aprofitar
el territori, aprenent a
coordinar les seves accions i desplaçaments
en la via pública, resolent
imprevistos, planificant,
respectant als altres i
entenent la ciutat com un
espai compartit en el qual
també cal conviure de
manera respectuosa i solidària. Com a alguns dels
objectius de la iniciativa,
destaca fomentar l’oci
i el temps compartit en
família a partir de l’ús de
la bicicleta i afavorir l’ús
d’espais lúdics i educatius del territori com és el
circuit d’educació vial del
Parc Fluvial del Besòs.
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VESTA, un projecte
Pla especial per
d’innovació social i
millorar l’espai públic
treball compartit per al de la ciutat
sensellarisme femení

COMUNICACIÓ SAB

Un projecte pioner i escalable, l’aposta de diferents entitats públiques i del
tercer sector per acompanyar dones amb infants a càrrec i en situació de
sensellarisme al Besòs.
Redacció
Badalona.El Consorci del Besòs
ha acollit la presentació del projecte VESTA, un projecte pioner
d’acompanyament a dones amb infants a càrrec
i en situació de sensellarisme al Besòs.Es tracta
d’una iniciativa conjunta
dels ajuntaments de Badalona, Santa Coloma
de Gramenet, Sant Adrià
del Besòs i Montcada i
Reixac, de les entitats
del Tercer Sector Càritas
Diocesana de Barcelona,
Fundació Formació i Treball, Fundació Mambré i
Sant Joan de Déu-Serveis
Socials, i també del Consorci del Besòs. Compta
amb el suport de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i de l’Ajuntament de
Barcelona.
La presentació ha estat a càrrec de l’alcaldessa
de Sant Adrià de Besòs,
Filo Cañete; l’alcalde de
Badalona, Rubén Guijarro;
l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria
Parlón; l’alcaldessa de
Montcada i Reixac, Laura

Campos; el director de
Sant Joan de Déu Serveis
Socials, Salvador Maneu;
la comissionada d’Acció
Social de l’Ajuntament
de Barcelona, Sònia Fuertes; i la vicepresidenta de
Desenvolupament Social
i Econòmic de l’AMB,
Montserrat Ballarín.
L’alcaldessa de Sant
Adrià, Filo Cañete, ha
assenyalat que malgrat
que el territori Besòs no
vol especialitzar-se en la
gestió de la pobresa i la
vulnerabilitat, no es pot
obviar la realitat, per això
«no donem l’esquena als
que més ho necessiten
i no volem deixar ningú
enrere». L’alcaldessa ha
destacat també la importància d’actuar des de
l’àmbit local «amb una
perspectiva integral i innovadora» per donar una
resposta eficient a les dificultats i problemàtiques
socials de la ciutadania.
El VESTA reposa en
dos pilars: d’una banda el
tractament de l’habitatge
com un dret oferint solució residencial a les persones participants, i de
l’altra l’acompanyament

integral, posant en el centre les necessitats i els
moments de les persones
ateses, acompanyantles vers la recuperació
del propi projecte vital.
L’acompanyament a les
persones participants al
projecte es concreta en
tres àmbits: habitatge,
social i laboral.
El projecte atén famílies monomarentals
amb infants a càrrec que
es troben en una situació de sense llar (habitatge insegur) residint
actualment en hostals
o pensions, habitacions
rellogades…proporcionades pels Ajuntaments de
Badalona, Santa Coloma
de Gramenet, Sant Adrià
de Besòs i Montcada i
Reixac, i que es troben
en situació administrativa
regular, amb ingressos
mínims i que accepten un
acompanyament social i
d’inserció laboral.

COMUNICACIÓ BDN

Redacció
Sant Adrià.L’Ajuntament de
Sant Adrià ha endegat un
pla especial d’actuació
als carrers de la ciutat.
L’objectiu és intensificar
la neteja i el manteniment de carrers, places i
parcs del nostre municipi
i d’aquesta manera millorar l’estat d’un espai que
és de tots els ciutadans i
ciutadanes. L’alcaldessa,
Filo Cañete, ja va anunciar la posada en marxa
del pla en la Carta a la
ciutadania de la revista
municipal Viure Sant
Adrià, el passat mes de
setembre, on assenyalava que «hem de donar
a la ciutat una llum i un
color nous per tal de
sentir-nos-hi a gust».

Actuacions

Les actuacions que
inclou el pla segons
necessitats són les següents: Neteja a fons de
carrers amb aigua calenta
a pressió i desgreixant;
Revisió i neteja dels embornals i col·lectors; Tractament especial de fanals,
cantonades i caixes de
llum; Eliminació de grafits i publicitat de paper
a les façanes; Revisió i

reparació del paviment;
Revisió de l’accessibilitat
del carrer-Micropodes;
Reparació del mobiliari
urbà: bancs, papereres,
pilones i elements fixos
de la via pública; Control
de plagues específic per
a cada carrer; Escombrat
mecànic i baldejat final;
Manteniment de la pintura viària
Els carrers amb vehicles estacionats i terrasses de bars i restaurants
se senyalitzaran abans de
actuació, ja que el dia de
la intervenció no estarà
permès ni l’aparcament
ni la instal·lació de les
terrasses per tal de poder
dur a terme els treballs.
Aquest és un pla integral i transversal, que implica coordinar a diversos
departaments municipals
i empreses que treballen
els diferents àmbits de la
via pública (espais verds
i mediambient, neteja
viària, clavegueram, enllumenat, pavimentació,
mobiliari urbà, arranjaments, etc).
El pla es compatibilitzarà amb els serveis
municipals ordinaris de
neteja i manteniments
de via pública que continuaran funcionant amb
normalitat.

Desenvolupament
del pla

El consistori va finalitzar la setmana passada
una prova pilot a tres
carrers de la ciutat, per
analitzar la coordinació,
mesurar els rendiments,
preveure incompatibilitats
i el funcionament dels
serveis, i la valoració ha
estat molt positiva. La
primera actuació va ser
el 20 d’octubre al carrer Blume; la segona,
el 27 d’octubre al carrer
de l’Església, tots dos
carrers al barri de Sant
Adrià Nord; i la tercera
actuació, es va fer el 4 de
novembre, a l’avinguda de
Catalunya (vorera costat
riu, tram entre l’autopista
i el carrer de Sant Pere),
al barri de Sant Joan
Baptista.
El desenvolupament
es farà per barris i es
tractarà de combinar
accions en dos barris
alhora Les actuacions es
duran a terme els dimecres, amb la possibilitat
d’ampliar-les a dijous.
La previsió és que en
6 mesos, aproximadament, el pla s’haurà
desplegat en tots els
carrers de la ciutat.
Aquest pla especial
d’actuació serà cíclic.
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Campanya municipal
per detectar immobles
buits a Sant Adrià
Redacció
Sant Adrià.L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs ha encetat
una campanya de comprovació d’habitatges que
té com a objectiu verificar
les dades del padró municipal sobre habitatges
buits al territori.
Aquesta actuació que
ja s’ha iniciat s’allargarà
fins a finals del primer
quadrimestre de 2022
i es desenvoluparà de
dilluns a divendres, de 8
a 12 h del matí.

Dues persones contractades com a agents
informadors, mitjançant
el programa de plans
d’ocupació Reactivació
de l’ocupació 2021 de
la Diputació de Barcelona, visiten els immobles
on, segons la informació
de la qual es disposa,
hi ha habitatges buits i
comproven la seva existència. És important destacar que les agents van
identificades amb una
armilla i una acreditació
personal que certifica la
seva relació laboral amb

l’Ajuntament.
Les treballadores fan
una inspecció externa
per verificar l’habitatge,
encara que, de vegades,
si aquesta no és suficient,
es procedeix a consultar
al veïnat de l’immoble.
La finalitat d’aquesta
actuació és detectar
l’existència d’habitatge
buit i aconseguir la seva
mobilització al mercat de
lloguer per tal de potenciar la funció social dels
habitatges i donar resposta a la necessitat residencial de la població.

COMUNICACIÓ SAB

Dos heridos leves
por el choque de dos
autobuses en Sant
Adrià de Besòs
Redacció
Sant Adrià.La madrugada del 16
al 17 de noviembre se produjo un accidente por el

choque de dos autobuses
entre las calles Tibidabo y
Mare de Déu de Montserrat, provocando heridas
leves en dos pasajeros.
Ambos conductores

fueron trasladados a sus
respectivas mutuas para
revisar las contusiones.
Cuatro dotaciones de
bomberos han trabajado
para limpiar la calzada.

Rubén Guijarro, nou
alcalde de Badalona
El nou batlle assegura que el Govern municipal treballarà de forma
incansable per aconseguir una ciutat més neta, més cívica, més
segura i que no deixi ningú enrere.
Redacció
Badalona.Rubén Guijarro ha
estat escollit alcalde de
Badalona en el decurs de
la sessió extraordinària
del Ple celebrada aquest
dilluns 8 de juny al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN)
després d’aprovar-se la
moció de censura presentada pel candidat del grup
municipal socialista amb
el suport dels regidors i
regidores del PSC, Guanyem Badalona en Comú,
ERC-Avancem-MES, Badalona En Comú Podem
i Junts per Catalunya. La
moció de censura ha obtingut 16 vots favorables
dels regidors i regidores
dels grups municipals que
van presentar la moció i
11 vots en contra corresponents al grup municipal
del Partit Popular.
Recordem que el Ple
de l’Ajuntament de Badalona el formen 27 regidors i regidores i que
la majoria absoluta ha de
comptar amb el suport
d’un mínim de 14 membres del consistori.
En la seva primera
intervenció en el Ple, com
a candidat a l’Alcaldia,
Rubén Guijarro, ha assegurat que “als 16 regidors i regidores que hem
decidit donar un pas al

davant i presentar una
moció de censura a les
mentides i l’escàndol ens
ha unit el compromís de
restablir l’exemplaritat
de les seves institucions
i de retornar a tots els
ciutadans i ciutadanes
el sentiment d’orgull de
ciutat”. En aquest primer
discurs abans de sotmetre a votació la moció de
censura, Guijarro ha afegit que “davant de la crisi
institucional més greu de
la nostra història, que té
com a únic responsable a
l’alcalde sortint, els 16 regidors i regidores, signem
aquesta proposta democràtica que possibilitarà
un nou govern, perquè
ens estimem Badalona,
perquè som demòcrates,
perquè no ens resignem
i perquè no volem ser
còmplices de la corrupció
i la mentida”.
Posteriorment, un
cop ja ha estat proclamat
alcalde de Badalona, el
nou batlle ha iniciat el seu
discurs amb un agraïment
als 16 regidors i regidores
que han votat a favor de
la proposta de moció de
censura i que han “deixat
de banda interessos personals i partidistes i prioritzat els interessos de la
ciutat”.
Guijarro ha destacat
que comença una nova
etapa que portarà el canvi

que Badalona mereix. ”És
el moment de recuperar
la dignitat i l’orgull de la
ciutat. Lideraré un govern
que treballi de forma incansable per aconseguir
una ciutat més neta, més
cívica, més segura i que
no deixi ningú enrere. És
imprescindible restablir
la normalitat política i de
gestió que ens permeti
projectar la ciutat que
estimem cap al futur amb
optimisme”, ha afegit.
El nou alcalde de Badalona ha posat de relleu
que l’estabilitat institucional és imprescindible
per impulsar projectes
transformadors, de valor
afegit, de mirada llarga
i d’ampli abast. En el
seu discurs ha subratllat
que liderarà “un govern
que treballarà de forma
incansable per eliminar
desigualtats socials” i ha
assegurat que mobilitzaran “tots els recursos
i esforços possibles que
fomentin la convivència
ciutadana i la cohesió
social. No deixarem ningú enrere. No defallirem,
som molt conscients de
les difícils circumstàncies
socials i econòmiques
que estem vivint. Estarem
al costat dels ciutadans i
ciutadanes. Dels treballadors i treballadores que
pitjor ho estan passant”.

COMUNICACIÓ BDN

L’alcalde, Rubén Guijarro, amb el nou equip de govern de Badalona.
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L’Ajuntament instal·la aparells per
mesurar la qualitat acústica i de l’aire
Redacció
Sant Adrià.El consistori
instal•larà durant aquest
mes de novembre diversos aparells per mesurar
la qualitat de l’aire i
la qualitat acústica en
punts concrets del municipi.

Qualitat de l’aire

Pel que fa a la qualitat de l’aire una unitat
mòbil, cedida per la Generalitat de Catalunya,
roman instal•lada des
del 8 de novembre, i
durant unes setmanes,
al c. Antonio Machado,
a La Catalana. L’objectiu
és conèixer i avaluar
la qualitat de l’aire en

COMUNICACIÓ SAB

aquesta zona.
D’altra banda, el proper 18 de novembre
s’instal·laran 25 captadors passius de Diòxid
de Nitrogen (NO2), cedits per la Diputació
de Barcelona, en diferents indrets de la ciutat.
Aquestes eines són indicadors per conèixer els
nivells actuals de N02.
Els valors obtinguts es
compararan amb els de
l’any 2019 i permetran
valorar la repercussió de
la posada en marxa de la
ZBE Rondes.

Baptista. Els aparells
romandran instal·lats
durant dos mesos en
tres fanals i registraran el soroll que arriba
als edificis d’aquests
dos barris, en concret
permetran conèixer si
existeix un patró en les
emissions de soroll de la
central tèrmica de cicle
combinat. Els sensors
han estat cedits per la
Diputació de Barcelona.

Qualitat acústica

Dilluns 15 de novembre es col·locaran
sensors de soroll a La
Catalana i a Sant Joan

Comencen les obres de
conservació de diversos
ponts de la C-31 al seu
pas per Badalona

Sant Adrià Consulting
FISCAL CONTABLE LABORAL
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS
 EXTRANJERÍA

Les actuacions es faran als ponts de carrer de la Riera de Canyadó, de la
rambla de Sant Joan, i de les avingudes d’en Martí Pujol i del President
Lluís Companys.
Redacció
Badalona.Ja s’han iniciat els
t re b a l l s d e m a n t e n i ment i arranjament de
l’estructura de la carretera C-31 Nord, en el seu
pas per Badalona. En
concret s’intervindrà en
els ponts situats al carrer
de la Riera de Canyadó, a
la rambla de Sant Joan, a
les avingudes d’en Martí
Pujol i del President Lluís
Companys.
Les actuacions constaran en la reparació de
les superfícies escrosto-

nades en els paraments
de formigó, el segellat
de les fissures en els
estreps (la part del pont
destinada a suportar el
pes de l’armadura), la
neteja d’humitats en les
piles i estreps, la neteja
de vegetació als paraments, la col·locació de
gàrgoles o el pintat anticarbonatació
Les obres es faran
de forma esglaonada i
es preveu que s’acabin
a finals de desembre.
Els treballs els realitza la Direcció General
d’Infraestructures de Mo-

bilitat del Departament
de la Vicepresidència i
Polítiques Digitals i Territori, ja que la C-31 és una
carretera gestionada per
la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Badalona.

Tel. 93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50
Av. Catalunya, 77
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

www.santadriaconsulting.com
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Barnabitas engega
una nova edició de la
seva campanya «Cap
nen sense joguina»

ERC SAB alerta que la
regulació dels patinets
aprovada fa mesos
encara no és vigent
PIXABAY

Redacció
Sant Adrià.L’Associació Juvenil
Barnabitas prepara una
nova edició de la seva tradicional campanya “Cap
nen sense joguines”, una
iniciativa en la que recullen joguines perquè els
nens i nenes de famílies
sense recursos puguin jugar aquest Nadal i passar
uns dies menys frisos. Al
gener, pocs dies abans
de la nit de Reis, es durà

proper 2022 un punt
d’inflexió en el desenvolupament del projecte. Per
una banda, es pretén ampliar el nombre i el perfil
d’infants i famílies beneficiàries. Les circumstàncies socioeconòmiques
actuals comporten que
cada cop més famílies
del barri de Sant Joan
Baptista els hi resulti dificultós afrontar el Nadal
i per tant, cada cop són
més els infants que no reben cap joguina per Reis.

castellà per a mares, Punt
Jove i Tallers Educatius
Familiars, projecte intergeneracional “Renovem”
mitjançant les noves tecnologies de la comunicació, projecte Prosocial i
servei Matern Infantil 0-3
anys i Ludoteca. A més,
el centre participa activament i organitza activitats
i festes no només al barri
sinó també a la resta de
la ciutat.
Com a objectius generals s’intenta dotar els

BARNABITAS
Redacció

a terme un acte en el
que els infants rebran les
joguines recaptades de la
mà de Ses Majestats els
Reis d’Orient.
E n g u a ny, com va
passar el 2020, degut
a la Covid19 i per raons
d’higiene i atenent a les
recomanacions de sanitat,
les joguines donades hauran de ser noves. La seu
de Barnabitas, a la Plaça
Mossèn Anton, 7, del barri de Sant Joan Baptista
de Sant Adrià de Besòs,
romandrà oberta de dilluns
a divendres, de 8 a 14
hores perquè tothom qui
vulgui pugui participar en
aquesta campanya amb
alguna donació.
La voluntat de Barnabitas és fer d’aquest

Fins i tot, en les famílies
que participen en altres
projectes de l’entitat,
cada cop és més freqüent
que es donin dificultats
per cobrir les quotes de
material a les escoles. Per
aconseguir-ho, volen ampliar la xarxa d’entitats,
serveis i comerços per
fer la major difusió de
la campanya «Cap nen
sense joguina».
L’associació està
oberta de dilluns a dissabte i consta de diversos
projectes: Centre Obert,
Aula Oberta i Estudi Assistit, quatre equips de
Futbol Sala inscrits a la
Lliga del Consell Esportiu
i un equip d’Escola de
futbol, Esplai de dissabtes, Alfabetització en

infants de rutines, límits,
normes i hàbits saludables,
millorar les seves habilitats
socials i personals, els
aprenentatges bàsics i les
competències vinculades
a partir de les tasques
escolars i millorar els aspectes d’higiene, de salut i
d’alimentació dels infants.
Al final de la sessió, es fa
la valoració de la tarda i
s’acomiada els infants.
L’associació és un
centre inclusor i acull a infants i joves que busquen
una activitat extraescolar
en el marc del lleure educatiu. Així, a més dels
infants derivats de serveis
socials, també participen infants del programa
CaixaPROINFÀNCIA i/o
DGAIA.

Sant Adrià.Al setembre del 2019,
iniciada la legislatura, ERC
Sant Adrià va presentar
una moció al Ple, que
va ser aprovada per una
majoria folgada, a on es
demanava a l’equip de
govern municipal que desenvolupés una normativa
municipal per regular els
patinets elèctrics.
L’ordenança finalment
va ser aprovada al gener
d’enguany, en un ple polèmic pel fet que el partit
republicà va advertir sobre
la mancança d’alguns
articles importants que
ja preveia la normativa
estatal elaborada per la

Direcció General de Trànsit (DGT).
Però tot i haver estat aprovada, i després
d’haver preguntat a quatre
comissions i dos plens
sobre el tema, els republicans han descobert, arran
d’una petició a la Policia
Local sobre el nombre
de denúncies interposades als patinets durant
el 2021, que l’ordenança
encara no ha estat publicada. Així doncs, li
manca validesa jurídica
perquè la Policia Local la
pugui fer servir de cara
a interposar sancions o
advertiments als que no
la compleixen, motiu pel
qual s’han d’emparar en
la normativa general de

la DGT com a única eina
per poder desenvolupar la
seva tasca.
Els republicans volen
fer pública aquesta situació atès que consideren
que després de dos anys
l’equip de govern ha tingut
prou temps per enllestir
l’ordenança, aprovar-la
al Ple i publicar-la perquè
tingui els efectes desitjats.
“És del tot inacceptable
que després d’haver-ho
demanat per totes les
vies encara no tinguem
l’ordenança que regula els
patinets. És per pura desídia i manca de capacitat
per trobar les solucions als
problemes de Sant Adrià”,
argumenta el portaveu republicà, Rubèn Arenas.

MÉS DE 50 ANYS AL VOSTRE SERVEI
Cafeteria - Venda de Café - Pastisseria Artesanal

Avda. Catalunya nº 24 - Sant Adrià de
Besòs - Tel. 93 462 28 33
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La Taula Sense Llar de
Badalona reivindica
els drets de les
persones sense llar
i denuncia la seva
vulneració
Redacció
Badalona.La Taula Sense Llar
de Badalona ha celebrat, com fa des de l’any
2018, el Dia Mundial de
les Persones Sense Llar
coincidint amb la data
de la commemoració a
Barcelona. Ha estat en
un acte que ha tingut lloc
aquest dimecres 24 a la
tarda a la Plaça de la Vila
de Badalona.
L’objectiu principal
de l’acte ha estat fer
més visibles les persones
sense llar i contribuir a
la sensibilització sobre
aquesta problemàtica
entre la ciutadania. Segons han recordat els
representants de la Taula
Sense Llar de Badalona,
i d’acord amb les xifres
del Recompte de Persones Sense Llar realitzat al
maig de 2021 a la ciutat,
48 persones dormien als
carrers de la ciutat i 299
més estaven allotjades en

centres, pisos d’entitats,
en pensions i habitacions
de relloguer o viuen en
habitatges inadequats.
És a dir, l’emergència
habitacional afecta no
només les persones sense sostre, que no tenen
un lloc per viure, sinó
centenars d’altres a la
ciutat de Badalona que
no tenen una llar i viuen
en espais molt precaris.
S ò n i a La c a l l e d e
Càritas Diocesana de
Barcelona, responsable
de l’assessoria jurídica
i acompanyament en
drets, s’ha referit precisament als drets de les
persones sense llar destacant la seva vulneració
i encoratjant ciutadania i
administracions a treballar per fer desaparèixer
el sensellarisme. Seguidament dues persone
voluntàries del centre
diürn Folre han llegit el
Manifest de la Campanya de Persones Sense
Llar 2021.

L’acte ha reunit persones que han patit o pateixen situació de sense
llar, persones voluntàries
i persones d’entitats
socials i veïns i veïnes
de Badalona. També ha
comptat amb la presència
de David Torrents, regidor
de Serveis Socials, que ha
agraït la tasca a voluntàries i entitats.
Ara fa quatre anys de
la creació de la Taula Sense Llar de Badalona, un
espai de trobada i treball
format actualment per entitats d’acció social que a
Badalona que desenvolupen programes d’atenció i
acompanyament a persones en situació de sense
llar -Sant Joan de Déu
Serveis Socials, Càritas
Diocesana de Barcelona,
la Fundació Llegat Roca
i Pi, la Fundació Acollida
i Esperança, la Fundació
Mambré i Creu Roja Barcelonès Nord-, juntament
amb Serveis Socials de
l’Ajuntament.

TSLB
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La ministra de Política
Territorial, Isabel
Rodríguez, visita
Badalona
L’alcalde, Rubén Guijarro, ha avançat a la ministra que Badalona vol
optar a projectes de digitalització i modernització per l’import màxim
de 830.000 euros.
COMUNICACIÓ BDN

Redacció
Badalona.La ministra de Política Territorial del Govern
d’Espanya, Isabel Rodríguez, ha visitat Badalona
on ha mantingut una
reunió a la Casa de la Vila
amb l’alcalde, Rubén Guijarro. Al saló de plens, ha
saludat els regidors i les
regidores dels grups municipals i ha signat al Llibre d’Honor de la ciutat.
Posteriorment, la ministra
ha fet una passejada per
la ciutat, acompanyada
per l’alcalde, el regidor de
l’Àmbit de Govern i Seguretat Ciutadana, Christian
Carneado i el subdelegat
del Govern d’Espanya a
Barcelona, Carlos Prieto. La visita ha finalitzat
amb l’assistència a la
presentació d’un dels
projectes amb els quals
l’Ajuntament de Badalona optarà al finançament
dels fons Next Generation
de la Unió Europa.
L’Ajuntament de
Badalona, segons ha
avançat l’alcalde, presentarà projectes als fons

Next Generation per valor
de 830.000 euros, import
màxim al qual poden optar els municipis de més
de 50.000 habitants. Davant la ministra i portaveu
del Govern espanyol s’ha
presentat “in situ”, en
l’aparcament de la platja
davant l’estació de ferrocarril, un dels projectes
que, a través de les noves
tecnologies, permetria millorar la mobilitat urbana
coneixent en temps real
l’aforament i l’ocupació
de les platges i dels aparcaments de vehicles. Amb
l’ús de càmeres, sensors,
aplicacions mòbils, etc.,
es pretén evitar els desplaçaments innecessaris
i oferir alternatives més
sostenibles de transport
públic. L’alcalde, Rubén
Guijarro, ha assenyalat
que l’Ajuntament treballa en la presentació
de projectes de digitalització en àmbits com la
millora de la ciberseguretat; la modernització
de l’administració local i
la utilització d’eines com
les videoconferències per
apropar l’administració a

la ciutadania; així com
avançar amb el tractament digital de les dades (Governança de les
dades) per impulsar la
transparència i la presa de
decisions, entre altres.
La ministra de Política Territorial, Isabel
Rodríguez, ha destacat
que el Govern d’Espanya
ofereix l’oportunitat als
municipis d’optar a fons
europeus que aniran destinats “a la digitalització
de les administracions,
però en definitiva són
fons destinats a la transformació de les ciutats i
a la millora de les condicions de vida de la
ciutadania”. La ministra,
que també havia estat
alcaldessa del municipi
de Puertollano (Ciudad
Real), ha encoratjat a la
resta d’ajuntaments, com
a administracions més
properes a la ciutadania,
perquè segueixin la línia
de l’Ajuntament de Badalona i “optin a beneficiarse d’aquests fons perquè
serviran per millorar i
modernitzar totes les
nostres ciutats”.
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L’Ajuntament adrianenc
i la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles
renoven el conveni
de cessió del vagó El
Sevillano al MhiC
COMUNICACIÓ SAB

Arrenca la campanya
“Nadal a Badalona”
El programa recupera els principals esdeveniments tradicionals de les
festes nadalenques com la Cavalcada de Reis i incorpora novetats com
espectacles de màgia i infantils.
Redacció

L’alcadessa de Sant Adrià, Filo Cañete, i el director gerent de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, José Carlos Domínguez, signant el conveni de El Sevillano.
Redacció
Sant Adrià.El passat 4 de novembre l’alcaldessa de Sant
Adrià de Besòs, Filo Cañete, i el director gerent de
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles F.S.P.,
José Carlos Domínguez,
van signar el conveni per
prorrogar durant 10 anys
més la cessió del cotxe de

la sèrie 8000 de RENFE
(El Sevillano) al Museu
d’Història de la Immigració de Sant Adrià (MhiC).
L’acte de signatura
va tenir lloc al MhiC i
va comptar també amb
l’assistència de Pilar Garcia, directora del Museu
del Ferrocarril, i d’Andrés
Pozo, regidor de Cultura
de Sant Adrià.
L’objectiu del con-

veni és mantenir viu el
compromís que les dues
institucions van iniciar
l’any 2007 amb la cessió, la cura i l’exhibició
d’una peça fonamental
tant pel MhiC com per
Sant Adrià, per difondre
la memòria social vinculada al ferrocarril i el seu
paper fonamental en el
procés migratori del s. XX
a Catalunya.

Tiroteo mortal en las
calles de Sant Adrià
Redacció
Sant Adrià.La madrugada del 18
al 19 de noviembre, la
calle Tarragona de Sant
Adrià de Besòs vivió un
tiroteo que acabó con la

vida de una persona, que
luchó durante horas por
su vida en el Hospital de
Can Ruti.
Pocas horas después
se conoció la identidad
de la víctima. Era Valentín Moreno, que en 2000

fue condenado a 8 años
de internamiento en un
centro de menores por el
llamado crimen de la Vila
Olímpica, en el que un
grupo de jóvenes dieron
una paliza mortal a otro
joven.

Badalona.La campanya “Nadal
a Badalona” ha començat
amb l’encesa de l’arbre
de Nadal a la plaça de
la Vila i acabarà el 5 de
gener amb la Cavalcada
de Reis.
La campanya de Nadal està pensada perquè
la ciutadania de Badalona pugui recuperar,
sense deixar de banda
les mesures de responsabilitat davant la persistència de la Covid-19,
l’esperit festiu del Nadal
i els principals esdeveniments de la ciutat.
El programa de les
activitats es pot trobar
al web de www.badalona.cat i també permanentment actualitzat
a www.agendacultural.
badalona.cat
De l’ampli programa
d’activitats, cal destacar-ne les següents:
Fira de Nadal
Del 27 de novembre
al 23 de desembre. De
10 a 21 hores. Plaça de
la Plana.
La Màgia del Nadal

Es tracta d’un espectacle a càrrec d’Enric
Magoo que es podrà
veure en diferents dates
al Casal Cívic Pomar,
a la plaça dels Països
Catalans, al Centre Cívic
Sant Roc, al CC Escorxador - Nau 3i a la Pl.
Antònia Boada i Ros
Boles de neu gegants
Es tracta d’una activitat infantil que es desenvoluparà a diversos
carrers, places i rambles
de la ciutat.
Inauguració del pessebre tradicional i de la
23a Mostra de Pessebres de Badalona.
Exposició de Diorames
Cantada de Nadal a
càrrec del Conservatori
Professional de Música
de Badalona. 13 desembre, a les 19 hores, a la
plaça de la Vila
Nadales amb Swing
A càrrec de Games
of Tones, el 19 desembre, a les 18 hores, a la
plaça de la Vila
Tallers de fanalets i
Conte i Crida als Reis

A càrrec de Soca-rel
i A-plec, a les biblioteques de Sant Roc, Canyadó i Casagemes - Joan
Argenté, Pomar, Llefià
- Xavier Soto i Lloreda.
(Es poden consultar les
dates a www.badabiblios.cat
Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient
28 desembre 16.30
hores al Pont del Petroli
Campament Reial
29 i 30 desembre, i
2, 3 i 4 gener de 17 a
21 hores al Parc de Montigalà. Cal sol·licitar cita
prèvia a www.agendacultural.badalona.cat
Cavalcada de Reis
La tradicional Cavalcada de Reis tindrà lloc
el 5 gener, a partir de les
18 hores, amb inici del
recorregut a l’avinguda
de Pius XII amb el carrer
de Ramiro de Maeztu.
Programa complet:
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Tàctil Tintoreries, les
ERC reobre l’activitat
noves bugaderies amb del Centre Republicà
compromís social
Adrianenc
Ofereixen servei de bugaderia, planxat, rentat en sec, rentat de pell,
tintats, envasament al buit i servei a domicili.
FUNDACIÓ TALLERS

Els republicans reprenen l’activitat presencial al Centre Republicà
Adrianenc amb el cicle “Tardes republicanes”, debats i taules rodones.
Redacció
Sant Adrià.Després de gairebé
dos anys d’aturada de
l’activitat política presencial a causa de la
crisi de la COVID-19,
els republicans tornen
a reobrir el Centre Republicà Adrianenc, i ho
fan amb un calendari de
debats, xerrades formatives i taules rodones.
Amb l’objectiu de
construir una ciutat republicana, des d’ERC es
volen impulsar quatre
transformacions,social,

Redacció
Santa Coloma.Les Tàctil Tintoreries
són les noves tintoreries
situades a Barcelona (c/
Casanova, 136) i Santa
Coloma (av/ Francesc Macià, 54), que formen part
d’un projecte d’inclusió
sociolaboral de Fundació
Tallers, entitat de Sant
Pere Claver.
La bugaderia de Santa Coloma, abans anomenada Destaca, ja avala
anys d’experiència que
permetran a les dues
tintoreries, amb la nova
identitat, encarar una
nova etapa que aposta
per un servei custodiat,
professional, eficient, de
qualitat i amb preus competitius de mercat.
Aquestes tintoreries,
liderades per un equip
de professionals amb
diversitat funcional, ofereixen servei de bugaderia, planxat, rentat en
sec, rentat de pell, tintats
i envasament al buit. A
més, amb l’objectiu de

dinamitzar el comerç local
i de proximitat, posen a
l’abast del client el servei
a domicili, tant de recollida com d’entrega, per les
zones de proximitat de les
dues localitzacions.
Les Tàctil: servei de
qualitat que genera
oportunitats d’ocupació
En coherència amb el
propòsit de la convenció
de Nova York sobre els
drets de les persones amb
discapacitat, ens sumem
a l’objectiu de promocionar, protegir i assegurar el
gaudi ple i en condicions
d’igualtat així com la
seva participació plena i
efectiva a la societat accedint al mercat laboral.
Això inclou “el dret a tenir
l’oportunitat de guanyarse la vida mitjançant un
treball lliurement triat o
acceptat en un mercat
i un entorn laboral que
sigui obert, inclusiu i accessible a les persones
amb discapacitat”.
Així, les Tintoreries es
comprometen en els drets

i en la plena inclusió dels
professionals, incentivant
la seva independència i la
seva autonomia. Es garanteix, també, un servei de
qualitat, responsable i sostenible, tant amb la societat com el medi ambient,
a través de l’acreditació
per l’ús de productes no
contaminants i la formació
i capacitació de tot l’equip
de professionals.
Fundació Tallers – entitat de Sant Pere Claver
La Fundació Tallers és
una fundació d’inclusió
sociolaboral que forma
part del Grup Sant Pere
Claver. La seva missió
és generar oportunitats
d’inclusió social i laboral per persones amb
discapacitat intel·lectual
i/o problemes de salut
mental. El seu objectiu
és centrar-se en la persona tenint en compte
les seves preferències,
necessitats, expectatives,
desitjos i promovent, així,
el desenvolupament del
seu projecte de vida.

verda, feminista i democràtica, necessàries per
a la ciutat i que també
propugnen al país sencer. I serà a través d’un
cicle de xerrades, les
“Tardes republicanes”,
que s’explicaran aquestes quatre transformacions que volen liderar
els republicans, i que
representen un punt de
trobada de tots els republicans i republicanes
de la ciutat.
Hi ha previstes activitats fins al mes de
J u ny d e l 2 0 2 2 a m b
ponents molt interes-

sants des de consellers
de la Generalitat fins a
experts en els diferents
àmbits que plantegen.
A més a més, de les diferentes temàtiques corresponents a la quatre
transformacions, també
es preveu una Jornades
per la Memòria entre
el febrer i el març on
tot es concentrarà en
re c o rd a r l a m e m ò r i a
històrica de Catalunya i
com es va viure a Sant
Adrià que clourà amb
el gran acte anual dels
republicans al Camp de
la Bota.
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El Casal de Cultura,
parada del Hop
Festival de dansa i
cultura urbana
Redacció
Sant Adrià.El Hop Festival de
dansa i cultura urbana
està inmers en la seva
desena edició, amb el
Mercat de les Flors com a
epicentre amb més de 30
activitats programades i
actuacions de companyies locals, nacionals i internacionals, tallers per a
professionals i aficionats,
campionats, propostes
familiars, exposicions i
espais de diàleg al voltant
de la creació contemporània de la dansa, l’art i la
cultura urbana.
Una de les seus del
festival, organitzat per
l’Associació El Generador, serà Sant Adrià. Més
concretament el Casal de
Cultura, el propoer dissabte, 11 de desembre a
partir de les 19 hores.
Hi actuaran quatre
companyies. La primera,
la Cia Roots presentarà

“El procés”, una peça en
evolució que pretén enllaçar tots els successos
que ocorren en les nostres vides amb la màxima
naturalitat i sense perdre
el nostre focus.
El Grup Harmonique
presentarà “CONsuMISMO”, una obra que va
aconseguir el primer premi al Hop Sant Andreu
2021 i que parla de la
part més destructiva del
consumisme compulsiu,
un consumisme sense
cap sentit, que es busca
per a poder omplir un
buit generat per diferents
motius que no fa més que
engrandir aquest buit.
“Funk That” serà
l’espectacle que portin
Iron Mike & Nury de la Cia
The Boogie Tunes, que
expressa l’esència del
Popping, estil que té els
orígens als anys setante
i que va néixer sota la
influència del ritme de la
música funk.

Per últim, el Col·lectiu
Naila presenta “Un aparellament religiós”, obra
que investiga el fenomen
reproductiu d’un insecte
conegut com a Mantis, en
el qual van identificar patrons de moviment i comportaments que poden
ser traduïts i comparats
a conductes i estructures
socials l’espècie humana. La peça proposa una
crítica als rols de gènere
i manca de representació
de les dones dins una estructura hetoropatriarcal.
Per poder accedir al
Hop Festival cal reservar
entrades al correu hop.
elgenerador@gmail.com.

Cinefòrum
mediambiental sobre
la contaminació del sòl
a Sant Adrià
Redacció
Sant Adrià.El passat 18 de novembre al Centre de Joan
Fiveller el Casal Popular
Les Besossades conjuntament amb Marea Verde i Stop Crematori, va
organitzar un Cinefòrum
mediambiental amb la
participació de les activistes Laura González i
Pedro Gusi.
En aquest marc, es
va passar el Documental
emés per TVE ‘Suelos
con memoria’ en el qual
es tracta la contaminació
del sòl en el cas especial de Sant Adrià i on
passat el temps queda
ben palesa la mentida
i els incompliments de
l’administració municipal

respecte a la contaminació dels nostres barris i
l’habitat natural adrianenc.
En el mateix documental es fa una análisi dels materials contaminants que habiten el
nostre sòl i com aquests
interactuen, amenacen
i condicionen la vida
d’aquelles persones que
vivim exposades als mateixos i que en conseqüència vèiem disminuides la qualitat i esperança
de vida.
Laura Gonzàlez i Pedro Gusi van exposar
una situació actual decebedora per la inacció
del govern municipal que
moltes vegades posa
massa trabes i sovint és
poc transparent i que no

cuida la vida de la seva
gent. Ambdós activistes,
de manera didàctica, van
anar exposant al públic
que omplia la sala com
afecta aquesta contaminació a la vida de les
adrianenques i quines
actuacions s’haurien de
dur a terme i avui resten en l’oblit municipal,
autonòmic i estatal. Una
exposició brillant i àgil
que més extensament
publicarán en forma d’un
llibre en el que hi estan
treballant plegades.
Amb aquest acte, el
Casal Les Besossades
reforça el seu compromís ambiental i segueix
teixint complicitats amb
entitats de la ciutat que
cerquen models socials
alternatius.

CASAL POPULAR LES BESOSSADES

Canvis de data al cicle
de concerts de tardor
Redacció
Sant Adrià.Per problemes aliens
a l’Orquestra de Cambra
Amics dels Clàssics i a
l’Ateneu Adrianenc, els
dos concerts que restaven dins del cicle de

tardor s’han ajornat fins
a fians del proper mes de
desembre. El concert que
s’havia de dur a terme
demà, 25 de novembre,
finalment es farà el 30
de desembre, i el del 2
de desembre, es farà el
dia 23.
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Crowdfunding per
l’edició d’un conte
il·lustrat sobre els
Passadors del Besòs
ROSER CALAFELL

El curt mexicà ‘Una
canción para María’
guanya el Premi a la
millor pel·lícula de la
47a edició del FILMETS
Badalona Film Festival
Montse Sáez
Redacció
Badalona.‘Una canción para
María’, una producció
de Mèxic de 24 minuts,
ha guanyat el Premi a
la Millor Pel·lícula de la
47a edició de FILMETS
Badalona Film Festival. Es
tracta d’un curt del gènere
de ficció escrit i dirigit per
Omar Deneb Juárez.
‘Una canción para
María’ és una ‘road movie’ de pare i filla mexicans que fugen rumb als
somni americà després
d’ensopegar casualment
amb una bossa de diners
procedent del crim organitzat. El curt narra una
fugida cap endavant que
no té marxa enrere. És
una història de fronteres
geogràfiques i morals
explicada mitjançant un
‘flashbach’ que ens porta
a un desenllaç colpidor.
‘Una canción para
María’ té un guió sobri i

cru, de diàlegs lacònics
i silencis eloqüents. Una
pel·lícula protagonitzada
per l’actor Noé Hernández
(en el paper de Saúl, el
pare), que aporta una caracterització de perdedor
rude i primitiu desbordat
per un cop de fortuna, i
per la joveníssima Ximena
Galván (en el paper de
María, la filla), que encarna amb entendridora
credibilitat la figura de
l’orfandat emocional.
La realització del curt
té una filiació clarament
‘indie’ amb xacrosos ambients de ruta secundària,
però també amb troballes
visuals expressives com els
peus juganers de la nena
sortint per la finestreta del
cotxe en marxa. Escena
que contrasta durament
amb la fosca mirada del
pare reflectida al retrovisor
de l’atrotinat cotxe.
La banda sonora original de ‘Una canción para
María’ és de Carlos Vir-

gilio Mendoza, amb trets
de folk minimalista i que
acompanya el relat amb
calculada discreció.
La 47a edició de FILMETS Badalona Film Festival s’ha desenvolupat
del 22 al 31 d’octubre
amb sessions presencials competitives al Teatre Zorrilla de Badalona,
l’Institut français de Barcelona i els cinemes Can
Castellet de Sant Boi de
Llobregat. Per primera vegada, l’Hospital Germans
Trias de Badalona ha estat
seu no competitiva de
FILMETS amb curtmetratges projectats a les
habitacions de la planta
pediàtrica i a la resta
d’habitacions del centre
sanitari.

Sant Adrià.«Els Passadors i la
serpent ferotge» és el
títol d’un conte il·lustrat
que actualment es troba
en fase de crowdfunding
per poder editar-ho. Està
escrit per l’Elvira Rovira,
cofundadora i vicepresidenta de l’Associació
d’Amics de la Unesco
Sant Adrià, i il·lustrat per
la Roser Calafell, i neix de
la necessitat de l’Elvira
de fer conèixer la història
dels Passadors, els homes
que ajudaven a passar el
riu Besòs quan creixia
molt després d’una tempesta. «Vaig veure que
durant les festes dels Passadors la gent no coneixia
aquest gremi, sobretot
els més menuts», explica
l’Elvira Rovira en el vídeo
promocional del conte.
Una obra ambientada al
segle XVIII i basat en
alguns fets verídics. Un
dia de pluja forta, una família noble de Barcelona

va arribar a Sant Adrià de
Besòs i els passadors els
van desaconsellar travessar el riu, però la família
no va fer cas i van caure a
les tèrboles aigües del riu.
Els passadors van córrer a
auxiliar-los, però no trobaven a la filla. Per saber el
final de la història, caldrà
esperar a la publicació
del llibre.
Perquè això passi,
cal finançament, concretament prop de 5.400
euros. Per ara porten
recollits 1.200 i encara
hi ha temps fins al 26 de
desembre per poder contribuir. Hi ha diferents maneres de fer-ho, aportant
14, 26, 34, 40, 100 o
300 euros, que impliquen
un nombre d’exemplars
del conte, punts de llibre,
postals i inclús aparèixer
en els agraïments. Si no
s’arriba a la quantitat
mínima es retornen els
diners.
La iniciativa és obra
d’Amics de la Unesco
de Sant Adrià i de Dones

de Futur, que organitzen
la Festa dels Passadors,
recentment inscrita al
Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya per
transmetre la memòria
d’aquest ofici tradicional
i d’enfortir el sentit de
pertinença entre les persones que conviuen en
aquest territori, han inspirat la creació d’un conte
adreçat als infants, però
que també pot interessar als adults. També hi
col·laboren la il·lustradora
Roser Calafell i el grup
d’animació infantil La
Tresca i la Verdesca. Igualment cal destacar que els
drets d’autor generats per
l’autora aniran al Casal
dels Infants del Raval.
En aquest enllaç es
pot contribuir a la publicació:
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Lliurament dels premis
literaris Ciutat de
Badalona 2021
Redacció

L’alcalde, Rubén Guijarro, a les instal·lacions de TUSGSAL abans de signar el conveni.

TUSGSAL cedeix a
l’Ajuntament durant
quatre anys tres
plataformes-remolc
per convertir-les en
les carrosses de la
cavalcada de Reis
El conveni signat també preveu que les plataformes puguin ser
utilitzades en altres activitats culturals.
Redacció
Badalona.L’empresa TUSGSAL
(Transports Urbans i Serveis
Generals, Societat Anònima Laboral), cedirà gratuïtament a l’Ajuntament
durant els pròxims quatre
anys tres plataformesremolc perquè puguin ser
emprades com a carrosses
en la cavalcada de Reis o
per altres activitats culturals de la ciutat.
Aquest és el principal
punt del conveni que han
signat l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro,
i el director general de
TUSGSAL (Transports
Urbans i Serveis Generals, Societat Anònima
Laboral), Carles Fàbregas,
a la seu badalonina de

l’empresa d’autobusos. A
l’acte també hi ha assistit
la regidora de Cultura i
Mobilitat de l’Ajuntament
de Badalona, Anna Maria
Lara, el president del
consell d’administració
de TUSGSAL, Federico
Llobet i el subdirector general de l’empresa, José
María Parra.
La signatura del conveni, que tindrà una vigència 4 anys, preveu la
cessió gratuïta de tres
plataformes-remolc dissenyades amb les característiques necessàries
per a poder guarnir-les
com a carrosses dels
Reis d’Orient per a les
cavalcades. Es tracta de
vehicles carrosses de 10
metres de longitud, 2,5
d’amplada i 1,5 d’alçada.

A més, les plataformes,
que també es podran utilitzar en altres esdeveniments, estan preparades
per a aprofitar al màxim
la seva superfície per a
temes artístics, donat
que els grups elèctrics i
altres elements mecànics
es situen a sota o fora de
la plataforma.
TUSGSAL també es
farà càrrec de la revisió mecànica, el manteniment, la custòdia i
l’emmagatzematge de les
plataformes. Pel que fa a
la cavalcada es garanteix
la presència de servei tècnic (un cotxe, un conductor i un mecànic) al carrer
de la comitiva per atendre
qualsevol eventualitat
mecànica de les carrosses i les plataformes.

Badalona.La sala d’actes del
Museu de Badalona (plaça
de l’Assemblea de Catalunya, 1) acollirà dijous,
2 de desembre, a partir
de les 18.30 hores, el
lliurament dels premis literaris Ciutat de Badalona
2021 que, aquest any, el
conduirà l’actriu Míriam
Puntí. En el decurs de la
gala es farà un homenatge
a la pintora i poeta Felícia
Fuster en el centenari
del seu naixement: Sílvia
Comes interpretarà algunes de les peces del seu
espectacle Una cançó per
a ningú, basat en l’obra de
l’autora.
Els premis consis-

teixen en la publicació
de les obres guanyadores a càrrec de l’editorial
Viena Edicions (narrativa
i poesia), Animallibres
(narrativa juvenil) i Pont
del Petroli (teatre), més
una dotació en metàl·lic
de 4.000 euros per al
premi de narrativa, 3.000
euros per al premi de
poesia, 3.000 euros per
al premi de narrativa juvenil i 2.000 euros per al
premi de teatre. A més,
l’Ajuntament fa entrega,
a cadascun dels guanyadors, d’una rèplica de la
Venus de Badalona.
Francesc Duch va resultar guanyador del 30è
Premi Ciutat de Badalona
de Narrativa-34è Premi
Països Catalans-Solstici

d’Estiu amb l’obra S’ho
van creure, que finalment
ha estat editada sota el
títol El vol de l’Alícia i
altres contes.
El poeta Jordi Virallonga, amb l’obra A favor de
l’enemic, va ser el guanyador del 21è Premi Betúlia
de Poesia Memorial Carme
Guasch, al qual es van
presentar 116 obres.
L’obra La pregunta,
d’Arturo Padilla, va resultar guanyadora (d’entre
les 33 presentades) del
23è Premi Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil.
Al 14è Premi de Teatre Breu Andreu Solsona
es van presentar 21 obres
i va resultar guanyador
Jordi Tena amb la peça
titulada Art brut.

Horòscop Astrològic

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Farmàcies de torn - DESEMBRE 2021
Dimecres 1
Via Trajana, 20 local 3-6
Dijous 2
Av. La Catalana, 125
Divendres 3
Av Fernández Márquez, 73-75
Dissabte 4
Via Trajana, 20 local 3-6
Diumenge 5
Av. Catalunya, 52
Dilluns 6
García Lorca, 1
Dimarts 7
Mar, 18
Dimecres 8
Pi i Gibert, 66
Dijous 9
Gran Via, 26
Divendres 10
Av. Catalunya, 92-94
Dissabte 11

Platja, 82
Diumenge 12
Via Trajana, 20 local 3-6
Dilluns 13
Av. La Catalana, 125
Dimarts 14
Av Fernández Márquez, 73-75
Dimecres 15
Via Trajana, 20 local 3-6
Dijous 16
Av. Catalunya, 52
Divendres 17
García Lorca, 1
Dissabte 18
Mar, 18
Diumenge 19
Pi i Gibert, 66
Dilluns 20
Gran Via, 26
Dimarts 21
Av. Catalunya, 92-94

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

Dimecres 22
Platja, 82
Dijous 23
Andreu Vidal, 2
Divendres 24
Av. La Catalana, 125
Dissabte 25
Av Fernández Márquez, 73-75
Diumenge 26
Via Trajana, 20 local 3-6
Dilluns 27
Av. Catalunya, 52
Dimarts 28
García Lorca, 1
Dimecres 29
Mar, 18
Dijous 30
Pi i Gibert, 66
Divendres 31
Gran Via, 26

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

