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Coordinadora
Per Nadal torna la
Veïnal constituïda Cavalcada de Reis
i l’Adrilàndia
CVBB

Sant Adrià.L’any passat, la situació sanitària provocada per la Covid19 va
provocar la cancel·lació
de molts esdeveniments.
Un d’aquests actes va
ser el Saló de la Infància
de la ciutat. L’Adrilàndia

havia de celebrar la seva
26ena edició, però no va
poder ser. Aquest 2022,
si tot va bé i no canvia
la situació actual, sí es
podrà dur a terme en el
format habitual. Serà,
com és habitual, els
dies 3 i 4 de gener als

espais compresos entre
el pati de l’Escola Sant
Gabriel, la Rambleta i el
Poliesportiu Ricart.
També tornarà la Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient,
que començarà a les
17.30. Pág.3.

JP
Sant Adrià.El passat 27 de novembre es va dur a terme
l’assemblea de constitució de la Coordinadora
Veïnal del Baix Besòs,
que està formada per la
Federació d’Associacions

de Veïns i Veïnes de
Barcelona, la Federació
d’Associacions de Veïns
de Badalona, la Federació d’AAVV de Santa
Coloma de Gramenet, la
Federació d’Associacions
de Veïns de Montcada i

Reixac, la Confederació
d’Associacions Veïnals de
Catalunya, l’Associació
Veïnal Sant Joan Baptista
de Sant Adrià i la Plataforma per la conservació
de les tres xemeneies de
Sant Adrià. Pàg.5.

Reproducció
de la llúdriga

Sense sostre
protagonistes

Sant Silvestre
a Badalona

Sant Adrià.- La
llúdriga es reprodueix a la baixa Tordera després de més
d e q u a r a t a a n y s.
Pàg.8.

Sant Adrià.- L’Agrupació Fotogràfica Sant
Adrià acull la mostra
“Sense sotre” del fotògraf Joan Buxó Briquets. Pàg.13.

Badalona.-El 31
de desembre torna la
cursa presencial de
la Sant Silvestre als
carrers de Badalona.
Pàg.14.

n

48h

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

ció

PC

s u s tit
e
u
d

(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
www.area96computer.com
Horario: Lunes a Viernes de 10:00h a 14:00h
y de 16h a 20:00h

Perfumería, cosmética vegana,
ambientación a granel

Nueva ubicación:
Plaça del Mercat, 1
@equivalenzasantadria
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Editorial

Cambios y a seguir

ste año 2021 nos ha traído diversos cambios. Algunos han llegado por sorpresa, otros se rumoreaba su posibilidad. En Sant Adrià hacía tiempo que
corría el rumor que el alcalde, Joan Callau, dejaría la alcaldía a mitad de mandato, como ya hiciera su sucesor, Jesús María “Sito” Canga. En el mes
de marzo, la dimisión se hizo realidad y el edil adrianense anunciaba que dejaba el cargo, y que su sustituta, si era refrendada por el pleno municipal,
sería Filo Cañete, que se convirtió así en la primera mujer alcaldesa de la ciudad. Callau se marchaba con los presupuestos aprobados y, en sus propias palabras, en un momento ideal para marchar. En el momento de su despedida, además de desgranar sus hitos como alcalde y recordar lo que
aún queda por hacer (retos tan faraónicos como la mejora en términos de seguridad del barrio de La Mina, por ejemplo) no quiso confirmar cuál sería
su próximo trabajo, pero poco después se confirmó que sería asesor en el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En todo momento se desvinculó su dimisión con
su imputación en el caso de la discoteca ilegal que se instaló en las piscinas al aire libre del Marina Besòs, un caso estancado en lo judicial que también salpica a su
sucesor. Filo Cañete se presentaba como una cara nueva, aunque es concejala de este ayuntamiento desde el año 2007. Lo que dejó claro en su investidura y en la
entrevista que le realizamos para el número de abril, es que quería que se le reconociera por su trabajo, y no por ser la primera mujer en el cargo, aunque reconocía
que muchos adrianenses, y en especial muchas adrianenses, le habían trasladado su alegría por tener, por fin, una mujer en la alcaldía. En estos tiempos de pandemia, tenía claro que había que trabajar por recuperar la economía de la ciudad y ayudar a las personas que más han sufrido, y siguen sufriendo, los devastadores
efectos de la Covid19. Porque la crisis sanitaria ha agravado un problema de pobreza que la propia alcaldesa reconoce que es real y palpable en el municipio, sobre
todo en algunos barrios. Prometía otra forma de trabajar. El tiempo dará los resultados y dirá, en 2023, si la estrategia del PSC para recuperar la mayoría absoluta
que lleva varias elecciones perdida.
En Badalona el cambio fue más brusco, más mediático. Desde hacía semanas que iban apareciendo nombres de famosos, políticos, deportistas, cantantes, que habían utilizado ingeniería financiera para evadir impuestos. Nada ilegal, pero moralmente reprobable, sobre todo en los políticos. Los llamados “Papeles de Pandora”
salpicaban a diestro y siniestro. Y en octubre saltó la noticia de que el alcalde badalonés, Xavier García Albiol recibió en 2005 un poder de una sociedad en Belice
tramitado a través de una gestora andorrana vinculada a AndBank que le permitía desde abrir cuentas bancarias en el extranjero hasta gestionar propiedades. La
oposición en bloque exigió su dimisión, que no llegó. Lo que sí que llegó fue una moción de censura en la que la oposición en bloque votó a favor del socialista Rubén
Guijarro. Lo que no pudo conseguirse un año y medio antes, cuando las desavenencias entre las izquierdas no pudieron impedir que la fuerza más votada, el PP de
Albiol, gobernara tras el escándalo de Álex Pastor en pleno confinamiento, a principios de noviembre sí se logró. Teníamos nuevo socialista en la alcaldía. Veremos
si un gobierno con tantos partidos puede alcanzar todos sus objetivos. Sea como sea, que tengamos una Navidad en paz. Y sin demasiados contagios.

Opinió
La gestión de los derechos

C

onversando con Jaume Funes, quien fuera
adjunto, hace algún tiempo ya, del Síndic
de Greuges de Catalunya, en la tarea de los
Derechos de la Infancia, nos acudían algunas
reflexiones: como la dificultad por defenderlos,
por mucho que sean visibles. Garantizar la equidad sigue
siendo un reto en nuestras sociedades, mucho más reactivas
que garantistas. La complejidad juega, aquí, un papel
primordial, comprenderla es una necesidad casi indiscutible,
por eso, frente a lenguajes simplistas que atrapan con sus
discursos del desorden, deberemos esforzarnos para oir
mejor y mirar más allá de lo que se ve.
Seguir la lógica del poder nos conduce a confiar que
la Justicia, por ejemplo, lo va a arreglar todo; pero las
noticias que nos llegan diariamente (y las que no) siguen
demostrando que hay mucho responsable suelto y que la
gente sancionada puede llegar a ser víctima de grandes
atropellos. Las felicidades del mercado, esas que se
compran y se venden, suelen ser violentadas si el precio
que se paga no es justo.
Las miradas proteccionistas, aunque absolutamente
necesarias son, a la vez, insuficientes. Si en el mundo
faltan sillas para mucha gente, es porque alguien las ha
robado y eso no puede quedar impune. A pesar de que la
realidad es difícil de fragmentar, seguimos teniendo graves
dificultades por conectar una u otra manera de actuar
aunque, aparentemente, tengan el mismo objetivo. Entre
buscar infractores y atender a las víctimas hay un campo
que se hace necesario: acoger más que derivar, reconocer
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más que encasillar, acompañar más que conducir, descubrir
la atención que hace falta sin imponer largas listas de
espera. A eso se le llama dar una buena atención.
En la gestión del conflicto, la asimetría y la indiferencia son
argumentos muy sólidos que se esconden tras una deficiente
construcción del otro; una mala comparación que se salda
con la búsqueda de culpables. En el ámbito de la vulneración
de legitimidades, etiquetar a las personas es una fórmula
que acostumbra a fijar falsedades: colocar lo feo frente a lo
deseable, hablar de maltrato y no de respeto, de conflicto y no
de convivencia. Seguir un protocolo rígido, encorseta, encuadra,
estigmatiza; resaltar lo negativo puede resultar bueno para
justificar el trabajo pero no para quien precisa alivios.
Hacen falta políticas reflexivas, menos sofistas, más abiertas
y flexibles que miren hacia adelante. Lamentablemente, hay
muchas instituciones, organizaciones y grupos que generamos
víctimas al no esforzarnos lo suficiente con quien lo pasa mal.
La necesidad periodística de exagerar las informaciones, el
fomento del odio a través de las redes sociales, simplificar
los argumentos y las soluciones, recrearse en los pasados
dolorosos… Todo muy poco útil para amparar, para establecer
una ética de la alteridad basada en la sensibilidad del rostro,
como decía Levinas, ese criterio moral, requisito imprescindible
para las buenas prácticas.
Se dice que el mayor logro de la humanidad es el cuidado del
prójimo, lo confirmó Margaret Mead al descubrir un fémur roto,
luego compuesto. Una condición humana que pasa por alto la
falta de agradecimiento es el derecho a la generosidad.
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En la declaración de Ginebra de 1923, la fundadora de
Saved the Children, Englantyne Jebb, sugirió que educar
en el sentimiento significaba poner los cimientos para una
mayor humanidad. Gracias Josep María Puig, a Roser
Batlle, activa defensora del aprendizaje a través de la ayuda,
volvemos a reconocer un derecho tan básico como comer:
ser estimadas-valoradas-queridas… El derecho a opinar,
a relacionarnos, a no tener que soportar adultos horribles,
sugiere convivir más allá del núcleo familiar, con aquellos
que nos respetan y no se olvidan de recordarnos que para
llegar a ser, necesitamos a los demás.
Puede que el concepto más noble de la educación sea poner
nuestras mejores cualidades al servicio del prójimo. Puede
que sea éste el mayor requisito para mejorar la sociedad.
Nadie es tan pobre como para no ofrecer nada. Trabajar
para evidenciar que nos necesitamos es defender en común
los derechos compartidos.
Seguir levantándose de las caídas en nuestro camino cuesta
mucho más a unas personas que a otras. Como bien dice el
amigo Jaume: llenemos de sentido las ideas. Las desgracias
acompañan, normalmente, a quienes viven en desgracia,
con sus entornos igualmente desgraciados, mezclados entre
la escasez y las nadas. A todo esto, conviene recordar que
hay intervenciones que se empeñan en transformar los
contextos que provocan los problemas.

Francesc Reina Peral, pedagogo

Dep. Legal: 47.123/96
ÀREA BESÒS no es fa responsable dels articles signats, que
exposen l’opinió dels seus autors. El diari només es manifesta
ideològicament a l’editorial. Tots els drets reservats.
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Aquest Nadal torna l’Adrilàndia i els Reis
Mags recorreran de nou els carrers de
Sant Adrià de Besòs
JP
Redacció
Sant Adrià.L’any passat, la situació sanitària provocada per la Covid19 va
provocar la cancel·lació
de molts esdeveniments.
Un d’aquests actes va
ser el Saló de la Infància
de la ciutat. L’Adrilàndia
havia de celebrar la seva
26ena edició, però no va
poder ser. Aquest 2022,
si tot va bé i no canvia
la situació actual, sí es
podrà dur a terme en el
format habitual. Serà,
com és habitual, els dies
3 i 4 de gener als espais
compresos entre el pati
de l’Escola Sant Gabriel,

la Rambleta i el Poliesportiu Ricart. L’horari
és de 10.30 a 14 hores
i de 16.30 a 20 hores.
L’entrada serà pel carrer Joaquim Blume i es
necessita reservar prèviament les entrades. Hi
haurà noves propostes
de jocs, tallers, espectacles i moltes sorpreses.
Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient
tornaran a recórrer els
principals carrers de la
ciutat, com no van poder fer l’any passat. La
cavalcada començarà
a les 17.30 hores a la
Via Trajana i el recorregut serà el mateix que
cada any: Via Trajana,

pl. de Pis XII, av. de les
Corts Catalanes, c. de
l’Argentina, c. de Goya,
c. del Doctor Fleming, c.
de Frederica Montseny,
c. de Sant Ramon de
Penyafort, c. de Ponent,
c. de Llevant, c. de Crstòfol de Moura, c. de
Torrassa, av. de la Platja,
av. d’Eduard Maristany,
av. de Pi i Margall, c.
Major, c. de les Monges,
c. de Rafael Casanovas,
c. de Ricart i plaça de la
Vila. Al consistori seran
rebuts per l’alcaldessa,
Filo Cañete, els regidors
i regidores, i els milers de
nens i nenes adrianencs
que els esperen durant
tot l’any.
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Proposta per recuperar la memòria
democràtica de les migracions interiors
durant el franquisme
Redacció
Sant Adrià.El passat 2 de desembre, el diputat Ferran
Pedret i l’alcaldessa Filo
Cañete, acompanyats del
regidor Andrés Pozo, han
presentat al Parlament de
Catalunya una proposta
per recuperar la memòria
democràtica de les migracions interiors durant
el franquisme.
A la dècada de 1940
les migracions interiors
van ser una estratègia
adoptada pels vençuts
en la Guerra Civil per
tal d’escapar del control
social franquista i la re-

pressió, sense menystenir
la importància del factor
econòmic. L’existència de
restriccions burocràtiques
a la llibertat de moviments
dins de les fronteres
d’Espanya i l’existència
de moviments migratoris irregulars, combatuts
per les autoritats de la
dictadura, són realitats
amagades pels qui volen
amagar o alterar la memòria històrica.
L ’ a p r o v a c i ó
d’aquesta proposta pel
Parlament instarà a la
Generalitat de Catalunya, a través del Memorial
Democràtic, a incrementar de manera perma-

nent el suport econòmic
i la col·laboració amb
el MhiC i a crear-hi un
Centre d’Estudis i de
Memòria dels Processos
Migratoris, així com a
organitzar una exposició itinerant sobre la
història de les migracions interiors de la resta
d’Espanya cap a Catalunya en el segle XX.

COMUNICACIÓ SAB

més informació:

Us desitgem
Bon Nadal i
feliç Any Nou
2022

Ferran Pedret, diputat del PSC al Parlament de Catalunya, i l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete,
presentant la proposta per recuperar la memòria democràtica de les migracions insteriors.
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Arrenca la campanya
«Comerç Accessible»
És una col·laboració entre el Consell Municipal d’Accessibilitat i el
departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
COMUNICACIÓ SAB

Els membres de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs, que uneix entitats veïnals de Badalona,
Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, i Montcada i Reixac.

Es constitueix la
Coordinadora Veïnal
del Baix Besòs
Redacció

Redacció
Sant AdriàCoincidint amb el
Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, ha començat a
Sant Adrià la campanya
«Comerç Accessible».
Aquesta campanya sorgeix de la col·laboració
entre el Consell Municipal d’Accessibilitat i
el departament de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, i té per
objectiu facilitar una informació acurada i fàcil de consultar sobre
l’accessibilitat dels comerços de Sant Adrià.
Aquells comerços que
tenen l’accés accessible
rebran un distintiu que
els identifiqui, i a la vegada es penjarà a la web
municipal un mapa amb

tots els comerços amb
l’accés accessible, per
tal que totes les persones
amb mobilitat reduïda
ho puguin consultar. La
recollida d’informació
necessària per a la realització d’aquest mapa
s’està realitzant amb el
suport de persones contractades mitjançant el
programa Reactivació de
l’Ocupabilitat de la Diputació de Barcelona.
En una primera fase
la campanya se centrarà
en la zona amb més concentració de comerços,
per anar-se ampliant progressivament a tot el
municipi.Cal remarcar
que la informació se centra només en l’accés al
comerç: si hi ha rampa,
sigui fixa o mòbil, o bé no
hi ha cap desnivell, si les
portes compleixen amb

l’amplada mínima i no hi
ha altres elements que
dificultin l’accés. La voluntat és poder anar ampliant aquesta informació
amb l’accessibilitat de
l’interior dels locals.
Així mateix aquesta
campanya vol ser un estímul perquè tots els comerços esdevinguin accessibles i fer efectiu el
dret de tota la ciutadania
a participar de manera
autònoma, activa i segura a la vida en comunitat,
construint un comerç de
proximitat, accessible i
obert a tothom.

més informació:

Sant Adrià.El passat 27 de novembre es va dur a terme
l’assemblea de constitució de la Coordinadora
Veïnal del Baix Besòs, que
està formada per la Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), la Federació
d’Associacions de Veïns
de Badalona (FAVB), la
Federació d’AAVV de
Santa Coloma de Gramenet (FAVGRAM), la
Federació d’Associacions
de Veïns de Montcada i
Reixac (FAVMIR), la Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya
(CONFAVC), l’Associació
Veïnal Sant Joan Baptista
de Sant Adrià i la Plataforma per la conservació
de les tres xemeneies de
Sant Adrià.
L’objectiu de la coordinadora és conformar un
grup motor que treballi
per la construcció d’una
governança metropolitana
de l’eix del Besòs des del
teixit veïnal. Perquè per
ells aquest teixit veïnal és
part fonamental per consensuar una planificació
estratègica i desenvolupar projectes coherents
amb les necessitats i

potencialitats dels barris
generant espais de diàleg
estables i sostenibles
amb les administracions
locals i supramunicipals.
En la seva anàlisi del
territori del Besòs troben
característiques que contribueixen a la vulnerabilitat i la urgència social,
com són baixos nivells
de formació i de renda,
menor esperança de vida,
altes taxes d’atur i condicions de vida més difícils.
Tot i això, destaquen que
la zona té moltes potencialitats que requereixen
d’una acció concertada
d’actors i esferes administratives amb objectius
consensuats a curt, mitjà
i llarg termini.
La idea de la coordinadora, o almenys de
la necessitat d’articular
el seu teixit veïnal d’un
i altre costat del riu, va
néixer fa dos anys. És
per això que el febrer de
2020 les entitats que
composen la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs
van organitzar les “Jornades Veïnals de l’Eix
Besòs” on es van tractar
temes com urbanisme,
habitatge, salut, medi
ambient i polítiques de
gènere i igualtat, entre
d’altres. Unes jornades

i tot un any de treball
conjunt que va portar a
un full de ruta estructurat en tres requisits: un
abordatge integral del
territori i de les seves
problemàtiques; potencialitat d’impacte multiplicador; i la condició de
ser realitzables. Aquestes
prioritats van orientar la
segona fase de la feina
de la coordinadora amb
la conformació de taules
tècniques amb equips
dels cinc ajuntaments i
l’AMB, que van tenir lloc
durant la primera meitat
del 2021.
Tot i aquesta feina
feiguda, la coordinadora
admet que “la manca
d’un espai de govern a n ç a m e t ro p o l i ta n a
real, potencia la mirada
segmentada des dels
territoris i limita la presa
de decisions que vagin al
fons dels problemes amb
la integració de les veus
dels moviments de base
i veïnal”. Conclusió, resta
molta feina per fer.

més informació:
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Barnabitas engega una nova edició de la
seva campanya «Cap nen sense joguina»
Redacció
Sant Adrià.L’Associació Juvenil
Barnabitas està immersa
en 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 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
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. 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,

Sant Adrià Consulting
FISCAL CONTABLE LABORAL
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS
 EXTRANJERÍA

BARNABITAS

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

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

www.santadriaconsulting.com

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.

Atorgades a les entitats
les subvencions a
projectes de cooperació
internacional
Redacció

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

castellà per a mares, Punt
Jove i Tallers Educatius
Familiars, projecte intergeneracional “Renovem”
mitjançant les noves tecnologies de la comunicació, projecte Prosocial i

Sant AdriàEl passat 23 de novembre, a través d’un
Acord de la Junta de Govern, es van aprovar les
subvencions a projectes
de cooperació internacional a entitats locals de
solidaritat i cooperació.
L’Ajuntament destina
65.961,- euros a projectes de cooperació internacional, atorgats segons
les Bases reguladores de
la convocatòria, a cinc
entitats locals. Aquestes
i els projectes són:
- Grup de Solidaritat
És l’hora!, amb el projecte Promovent noves
experiències que faciliten
els aprenentatges i afavoreixen l’exercici dels drets
d’infants i adolescents

en les comunitats del
districte de Pueblo Nuevo - Perú
- Yalah, Solidaris amb
el Poble Sahrauí, amb el
projecte Fàbrica de Sabó:
producció i distribució
de sabó per abastir a
la població sahrauí dels
campaments de persones
refugiades de les zones
alliberades de la RASD,
República Àrab Sahrauí
Democràtica (RASD)
- Fundació Pau i Solidaritat, amb el projecte
Promoció del respecte i
compliment dels Drets
Humans per part de les
Empreses Transnacionals
(ETS) a Colòmbia
- CSP-Comunitat de
Sant’Egidio, amb el projecte Pau i solidaritat,
una proposta en els barris populars en la post

pandèmia (Argentina) Ultima fase
- Casal dels Infants
per l’acció social als barris, PRODEMA: Promoció del dret a l’educació
sense violències basades
en gènere, de les dones
dels barris periurbans de
Tànger, Marroc
Les aportacions als
projectes de cooperació,
són part del compromís
adquirit pel nostre Ajuntament de destinar el 0,7%
que es calcula a partir dels
ingressos propis, a ajuda
al desenvolupament.

Quantitats atorgades
a cada entitat:
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L’alcalde de Badalona
visita les instal·lacions
de l’Hospital Germans
Trias i Pujol
Redacció
BadalonaL’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha
visitat les instal·lacions
de l’Hospital Germans
Trias i Pujol amb la voluntat de conèixer el centre
d’una forma global i refermar el compromís del
Govern municipal amb la
consolidació de Can Ruti
com un Hub sanitari i
d’investigació biomèdica
de referència estatal.
Guijarro ha recorregut
les diverses àrees que
conformen l’Hospital i ha
pogut conèixer de la mà

dels professionals del
centre les àrees estratègiques que conformen el
recinte hospitalari i que
són claus per a potenciar
Can Ruti com a centre
de referència a Catalunya i Espanya.
L’alcalde també ha
visitat la nova UCI de
l’Hospital Germans Trias,
que va entrar en funcionament aquest dilluns
13 de desembre. La nova
planta disposa de 20
llits de crítics estructurals més, dels quals
16 estaran destinats a
l’atenció del pacient crític adult i quatre estaran

destinats a l’atenció del
pacient crític pediàtric,
convertint-se així en
l’única unitat de crítics
pediàtrics del Barcelonès
Nord i Maresme i completant d’aquesta manera
la cartera de serveis del
territori tant pel que fa
a la Medicina Intensiva
com a la Pediatria.

més informació:
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La Coordinadora
Independentista Pla de
Besòs és una realitat
Redacció
Sant AdriàEl passat divendres
17 de desembre va tenir
lloc la presentació de la
coordinadora independentista Pla de Besòs.
L’acte va celebrar-se
al Casal Joan Fiveller i va
tenir a la Núria Arnau com
a moderadora i al Martí
Oliver, jove represaliat
de la ciutat, i a Gabriela Serra, exdiputada al
Parlament de Catalunya i
incansable lluitadora pels
drets socials i nacionals.

A l’inici de l’acte la
Núria Arnau va llegir el
manifest inicial de la Coordinadora on es destacava
la voluntat de totes les organitzacions participants
en la lluita pel fi de la repressió, l’amnistia per totes les persones encausades, i l’autodeterminació
de Catalunya.
Durant l’acte el Martí
va explicar el seu cas
particular, mentre que la
Gabriela Serra de manera
molt amena va analitzar
les actuals lleis espanyoles i com aquestes

castiguen la dissidència
política dels diferents moviments política i socials.
L’acte va acabar amb
una foto de totes les organitzacions que formen la
coordinadora juntament
amb els tres ponents.
Els objectius de la
creació de la coordinadora,
més enllà dels mencionats
en el manifest és facilitar
l’organització i comunicació entre les diferents formacions i associacions en
temes i actes relacionats
amb la consecució de la
independència.

@FOTODMC

Equivalenza

Cosmética y perfumería Vegan Frienly en Sant Adrià

E

quivalenza Sant Adrià se ha trasladado a un nuevo local, en
la Plaça del Mercat, número 1, en el que sigue ofreciendo a
sus clientes productos de perfumería (más de 130 fragancias),
ambientación y cosmética vegana. Ésta última es una novedad
en la ciudad, con cremas elaboradas para cara y cuerpo con
ingredientes 100% vegetales y que nunca se han testado con animales.
Como la ganadora del Premio Victoria Belleza 2021 a base de semilla de
uva. La concienciación con la protección del medio ambiente no se queda
ahí, ya que todos los productos que pueden adquirirse en Equivalenza
son recargables y reciclables, con lo que contribuye también a la salud
de nuestro planeta.

Los villancicos rocieros volvieron a llenar la plaça de la Vila de Sant Adrià de Besòs como epílogo
de la Navidad. El pasado 11 de diciembre, la Hermandad Nuestra Señora del Rocío Virgen de la
Rocina del barrio de La Mina celebró su tradicional Zambombá Rociera, que llegó a su septima
edición, con su coro rociero y cantidad de amigos dispuesto a pasarlo bien.
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La llúdriga es
reprodueix a la baixa
Tordera després de
més de quaranta anys
F. RIVUS

Sant Adrià col·loca una
nova senyalètica per
mostrar el seu rebuig
a totes les formes de
violències masclistes
Redacció
Sant Adrià.Dintre dels actes de
commemoració del 25
de novembre, Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones
l’Ajuntament de Sant
Adrià ha col·locat 4 senyals amb el lema «San

Adrià ciutat lliure de violències masclistes» a
diferents entrades del
municipi: av. Pi i Maragall,
rambla Guipúscoa, c. Bernat Metge i c. Torrassa.
Aquesta iniciativa té
com a objectiu mostrar
amb fermesa i amb un
missatge positiu que a
Sant Adrià no es tolera

cap mena de violència
masclista.
Sant Adrià és una
ciutat compromesa en la
lluita contra la violència
masclista i continua treballant cada dia de l’any
per enfortir l’estratègia i
el compromís comú per
eradicar-ne totes les
formes.

COMUNICACIÓ SAB

Redacció
Sant AdriàLa llúdriga s’ha reproduït a la baixa Tordera
per primer cop després
de més de quatre dècades. Així ho testifiquen
les imatges enregistrades amb les càmeres de
fotoparany en el context
del “Projecte de seguiment i estudi de la llúdriga a les conques del
Besòs i de la Tordera”,
que estan duent a terme l’Observatori RIVUS,
dins la Fundació RIVUS,
i la Fundació Barcelona
Zoo. “La reproducció
de l’espècie denota la
presència de trams de
riu d’alt valor ecològic,
amb hàbitat de qualitat
i suficient tranquil·litat,
que caldria eixamplar i
preservar”, explica Arnau
Tolrà, ecòleg i investigador responsable de
l’estudi.
Le s i m a tg e s c a p tades al llarg d’aquest
any mostren, en ordre
d’aparició, el probable
mascle reproductor, la
femella amb les cries
d’uns sis mesos d’edat i
la femella amb les cries
d’uns vuit mesos d’edat.
Les dues cries van néixer
a principis d’hivern de

2021 i, després de passar aproximadament deu
mesos seguint i aprenent
de la mare, s’han dispersat durant la tardor de
2021.
Gràcies a aquest projecte d’estudi i de seguiment, l’any 2019 es va
documentar el primer
cas de reproducció de
l’espècie a la Tordera
després de la seva desaparició al segle passat.
“A partir de llavors, ha
criat periòdicament en
alguns sectors favorables
del riu, però encara no
ho havia fet al seu tram
baix, que fins ara actuava
com a àrea de dispersió i
hivernada d’individus provinents d’aigües amunt”,
puntualitza Tolrà.
L’incipient restabliment de la llúdriga a la
Tordera ha estat possible
gràcies a la millora de la
qualitat de l’aigua, que
ha permès la recuperació
de les seves preses, i a
la seva protecció legal,
després d’haver estat perseguida en el passat. No
obstant això, la petita població que habita aquest
riu és localitzada i segueix
sent molt vulnerable a
algunes amenaces que
no mostren signes de millora, com la simplificació

de l’hàbitat, i que podrien
comprometre la seva conservació en el futur.
L’objectiu principal
d’aquest estudi -que
compta també amb el
suport del Consorci Besòs
Tordera i l’ICTA-UAB i amb
el patrocini de Grifols i
Freudenberg– és determinar quins són els requeriments de la llúdriga
en entorns humanitzats
i propulsar accions de
conservació i restauració fluvial que assegurin
l’òptima recuperació de
l’espècie i la seva comunitat. La llúdriga és una
espècie paraigües dels
ecosistemes fluvials i,
per tant, les mesures per
a la seva conservació
afavoreixen el conjunt de
la biodiversitat d’aquests
ambients.
Els treballs combinen
el seguiment de les seves
poblacions i diferents línies de recerca per tal de
comprendre les relacions
entre la llúdriga i el seu
medi.

més informació:

La Penya Espanyolista felicita
a tots els adrianencs
i en especial als seus socis.

BONES FESTES

Local Social: Ateneu Adrianenc
C. Andreu Vidal, 7. Sant Adrià de Besós (08930)
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Projecte Singulars
La causa judicial
AdriJove Ocupa’t 2021
contra Ditecsa
resta oberta dos
És un programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons
Social Europeu.
anys després de
l’incendi que va
ocasionar greus danys
ambientals al riu Besòs
Redacció

L’empresa està duent a terme un projecte de restauració a la zona del
sinistre inclòs dins l’expedient de Responsabilitat Ambiental de l’OGAU.
CONSORCI BESÒS-TORDERA

Redacció
Sant AdriàEl passat 11 de desembre va fer tot just
dos anys que va tenir
lloc l’incendi ocorregut a
l’empresa Ditecsa, ubicada a Montornès del Vallès
i dedicada al reciclatge de
dissolvents, que va comportar abocaments tòxics
al medi fluvial, així com al
sistema de sanejament,
provocant greus danys en
el riu Besòs i en l’EDAR
Montornès.
En aquests moments,
encara resta oberta la causa judicial que instrueix
el jutjat de Granollers,
després que el passat mes
de febrer fos admesa a
tràmit la querella presentada per la Fiscalia de Medi
Ambient contra l’empresa
per un delicte contra els
recursos naturals i el medi
ambient i un altre relatiu a

la protecció de la flora i la
fauna, de la qual el Consorci Besòs Tordera i l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA)
també s’han personat com
a acusació particular. Dintre d’aquest procediment
judicial, durant el passat
mes de juny van tenir lloc
les declaracions dels treballadors que hi eren en
el moment dels fets, així
com del director general i
del seu màxim responsable
a Catalunya. El pròxim mes
de gener hi ha previstes
noves declaracions i és
molt probable que, amb
aquestes, es doni per conclosa la instrucció.
I n c o r p o ra t d i n t re
d’aquest mateix procediment s’està gestionant
l’expedient sancionador
que el Consorci va obrir a
l’empresa cinc dies després
dels fets, el 16 de desembre de 2019, pels danys
ocasionats en el sistema

de sanejament. Aquest expedient preveu una indemnització de 395.276,37
euros per al rescabalament
dels danys ocasionats a les
instal·lacions de sanejament i una sanció per valor
de 401.276,37 euros.
Per la seva banda,
l’empresa responsable
dels danys està duent
a terme un projecte de
restauració, inclòs dins de
l’expedient de Responsabilitat Ambiental que es
tramita des de l’Oficina de
Gestió Ambiental Unificada a Barcelona (OGAU) i
que té l’objectiu garantir
la restauració de l’entorn
afectat.

més informació:

Sant Adrià.Des des Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs iniciem
una nova edició del Projecte Singulars AdriJove
Ocupa’t 2021, pensat per
a joves que tenen motivació i interès per realitzar
un certificat de professionalitat d’operacions
auxiliars de serveis administratius en generals.
El programa pretén
millorar l’ocupabilitat dels
participants, tot millorant
les seves competències
professionals i personals

per tal de construir el
seu itinerari o trajectòria
professional.
Per poder participar cal tenir entre 16
a 29 anys, ser beneficiaris de Garantia Juvenil i estar apuntats al
SOC com a demandants
d’ocupació o com a millora d’ocupació.
Si vols conèixer el
projecte vine a les nostres
instal·lacions o truca’ns.
Àrea de Promoció
Econòmica
Secció de Formació i
Ocupació
EDIFICI BESÒS –
Plaça Francesc Micheli i
Jové s/n

934 622 874
formacioiocupacio@
sant-adria.net.
Aquest projecte està
subvencionat pel Servei
Públic d’Ocupació de
Catalunya, el Ministeri
de Treball, Migracions i
Seguretat Social i el Fons
Social Europeu en el marc
de la iniciativa d’Ocupació
Juvenil, d’acord amb els
Projectes Singulars de
Garantia Juvenil.

preinscripció a:

Actualitat
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Campanya contra
la urbanització de
la zona de les 3
xemeneies

La ciutadania decidirà
el nom de l’antic
Ajuntament rehabilitat
CUP SAB

Redacció
Sant Adrià.Aquest passat diumenge 19 de desembre
l’Assemblea Local de la
CUP a Sant Adrià de Besòs
ha iniciat una campanya en
contra del nou barri que
es vol construir entre les
3 xemeneies i el riu Besòs
mitjançant una paradeta
informativa a la plaça de la
Vila. S’ha repartit pamflets
sota el lema «No al PDU, sí
al bon govern» amb el seu
manifest.
Els membres de la CUP
denuncien que aquesta urbanització pretén crear un
barri de luxe d’esquena a

la resta del municipi, que
suposarà la gentrificació
dels barris propers i que
respon a un model de
turisme insostenible i a
una cultura del pelotazo
liderada per un “més que
sospitós PSC”.
L’actual PDU (pla director urbanístic) preveu
la construcció en aquesta
zona de 1.844 habitatges
—que vindrien a ser més
de 4.000 habitants—,
un hotel de 18 plantes a
primera línia de mar, un
ús mixt residencial/comercial i, segons qualifica
la CUP, espais verds i de
serveis insuficients.
La CUP proposa com a

alternativa a l’actual projecte: la solució immediata al
col·lector de llevant —que
ha quedat antiquat i petit i
aboca porqueria al mar en
dies de pluja—, la conservació de les 3 xemeneies i
la creació d’un centre de la
memòria obrera i/o formatiu en elles, l’ampliació del
Parc del Litoral fins a les 3
xemeneies, el soterrament
o trasllat de les vies del
tren, l’allargament de la
línea de tramvia, la millora
dels equipaments existents
i la remunicipalització del
Marina-Besòs i la potenciació de l’economia social
i solidària (ESS) al polígon
el Sot.

Redacció
Sant Adrià.Fins el proper 14 de
gener, la ciutadania de
Sant Adrià vot votar el
nom del nou equipament
del municipi: l’antic Ajuntament. El que es considera el primer ajuntament
de la ciutat, o al menys el
lloc on es reunien l’alcalde
i els regidors, i que va
acollir també la primera
escola ha estat rehabilitat i espera l’opinió dels
adrianencs i adrianenques
per tenir un nom.
El que els darrers
anys ha estat seu d’un
ambulatori, del casal de
la dona i seu de diverses associacions, es dirà

Casal Antic, Casal Casc
Antic, Casal de Dalt, Casal Dalt de la Vila o Casa
de Dalt. Aquestes són les
opcions que ha presentat
el consistori a la seva plataforma de participació
ciutadana “Decidim Sant
Adrià”, a la que es pot
accedir a través del web
municipal, www.santadria-net.
Per si la votació per
internet no arriba a tothom, també s’ha habilitat un espai per votar
tots els dies hàbils que
l’enquesta estigui activa,
de 10 a 14 hores, al Centre de Producció Cultural
i Juvenil Polidor.
Durant aquest any,
s’han finalitzat les dues

fases de restauració i reforma de l’edifici recuperant i respectant al màxim
la seva fesomia com a primer Ajuntament tornant a
situar la inscripció «Casa
Consistorial» a la façana
i recuperant (reproduint)
el balcó inicial. L’espai
interior disposa de tres
sales polivalents per a ús
cultural i on es centraran
també les activitats que
el consistori desenvolupa
des del servei de Solidaritat i Cooperació.

per votar:

TUSGSAL

La plantilla de TUSGSAL DIREXIS reparteix 14.000 quilos de menjar entre el Banc d’Aliments de
l’Associació Social Amics del Gorg-Mar Badalona i el de Creu Roja Santa Coloma de Gramenet,
gràcies a la campanya interna “La Solidaritat es contagia” per ajudar els més necessitats.

c/ Enric Granados, 21, principal 6º. Barcelona - Tel. 93 192 88 58
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“Llars Horitzó”: un projecte alternatiu
d’habitatge social a Badalona per
promoure un envelliment digne
Redacció
Badalona.L’edifici Llars Horitzó,
ubicat al passeig de la
Rambla de Badalona, té
17 places i actualment
hi conviuen 13 homes i
4 dones amb una mitjana
d’edat de 70 anys. Abans
d’entrar-hi no podien accedir a un habitatge per la
seva situació econòmica
i residien en habitacions
de pisos compartits, havien patit desnonaments
i/o venien de situació de
carrer. A Llars Horitzó
disposen d’una habitació
pròpia amb bany i comparteixen espais i serveis
comuns com menjador,
cuina i bugaderia.

Llars Horitzó pretén
millorar la qualitat de vida
de les persones residents
i ser un model de convivència alternatiu per
a un envelliment digne i
en companyia. Les persones que hi conviuen
són autònomes en el seu
dia a dia però compten
amb l’acompanyament
d’una educadora social
de l’equip de la Fundació
Llars Compartides, que és
l’entitat que gestiona el
projecte. Durant els matins aquesta professional
els dona suport i treballa
amb ells i elles per enfortir
els seus vincles socials i la
participació a l’entorn.
El projecte és possible gràcies a l’aliança

entre la Fundació Llegat
Roca i Pi, la Fundació
Privada Llars Compartides, Càritas Diocesana
de Barcelona i la Fundació
Amorós Garriga. L’edifici
era abans una residència
per a gent gran que ha
estat rehabilitada i transformada en aquest model
de cohabitatge.
Fa poc més d’un any
que van començar a conviure les primeres persones residents a Llars
Horitzó.

més informació:
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L’Ajuntament de
Badalona convoca el
23è concurs Crema’l
tu! per escollir el
disseny del Dimoni
que es cremarà la Nit
de Sant Anastasi
Redacció
BadalonaL’Ajuntament de Badalona ha obert la convocatòria del vint-i-tresè
concurs Crema’l tu!, Premi de Disseny del Dimoni
de Badalona de les Festes
de Maig amb la voluntat
de donar a la ciutadania
l’oportunitat de dissenyar
un dels símbols culturals
de la ciutat: el Dimoni de
les Festes de Maig. Els
participants podran presentar el seu disseny, que
s’ha d’ajustar a unes bases concretes, abans del
divendres 11 de febrer de
2022. El disseny guanyador, que serà escollit per
un jurat, prendrà forma i
es construirà amb una estructura de fusta d’entre
12 i 14 metres i es plantarà a la platja uns dies
abans de la Cremada, la
nit del 10 de maig, perquè
tota la ciutadania pugui
veure’l i gaudir-lo.
Les bases del concurs

són les següents:
• Es poden presentar
al “Premi de Disseny
del Dimoni de Badalona”
persones físiques majors
de 16 anys, i es pot presentar de forma individual
(un autor) o conjunta (dos
o més autors). S’han de
lliurar un o més originals
en paper o cartolina de
mida DIN A-3 (297 ×
420 mm), impresos per
una sola cara, en color i
a escala, en què es detalli
l’alçària (vista frontal) i el
perfil de la figura (vista
lateral). També s’ha de
facilitar una proposta de
pedestal sobre el qual
s’ha de recolzar la figura
amb les mateixes especificacions anteriors.
• Les obres aspirants
han de ser originals i
inèdites, i el disseny del
dimoni ha de tenir un
contingut al·legòric, crític, irònic o evocador
d’aspectes de la realitat
actual o històrica.
• A l’hora de pensar

en el disseny de la figura,
cal tenir en compte que,
d’acord amb la tradició, el
dimoni s’ha de concebre
com un monument en flames, per la qual cosa és
preferible que, per tal que
pugui cremar sense dificultats, el disseny de la
figura ha de ser estilitzat.
D’altra banda, i seguint
aquests requisits, la base
ha de tenir prou amplada
per a què la figura s’hi
pugui subjectar dreta, ja
que una vegada construïda, tindrà una alçària
aproximada d’entre 12 i
14 metres.
• El guanyador/a de
l’edició anterior no es
podrà presentar a l’edició
d’enguany.

més informació:

Autobusos que
purifiquen l’aire amb
la publicitat
Els vinils publicitaris estan tractats amb un producte a base de
diòxid de titani que purifica l’aire, avalat per la UE.
Redacció
Badalona.Una flota de 14 autobusos de la companyia
Tusgsal circula ja per
l’àrea metropolitana de
Barcelona amb vinils publicitaris que purifiquen
l’aire per on passen.
Aquests vinils purificadors formen part d’un
innovador protocol per a
la producció de publicitat
exterior, que s’ha presentat aquesta tarda en
un acte públic al Port de
Badalona.
El grup de mobilitat
Direxis, al qual pertany
l’empresa d’impressió
Teletransfer, ha desenvolupat aquest protocol
sostenible i purificant
Òrbita per a la creació i
producció de publicitat
exterior, que és el primer de l’Estat espanyol.
El proveïdor Endutex,
que aporta el producte
purificant, i l’agència
de marketing conscient
Greenin, que el comercialitza en exclusiva a les
marques, formen part del
projecte.
El protocol Òrbita

comprèn un circuit conscient de producció de
suports publicitaris que
inclou 4 fases: el procés d’impressió ecològic, amb tintes a base
d’aigua, l’ús de materials
lliures de PVC, el sistema
de purificació de l’aire
Pure Air Print i el procés
de reciclatge totalment
certificat.
El vinils publicitaris
amb què es cobreixen els
autobusos estan tractats
amb Pure Air Print, una
capa formada per aigua i
nanopartícules de diòxid
de titani. A través del
procés de la fotocatàlisi es desencadena una
reacció química que elimina les partícules contaminants de l’aire.
Cada autobús està recobert amb 54 m2 de vinil que purifica l’aire, que
equivalen a 54 arbres.
Diverses marques,
com Planthia, que
s’alineen amb els valors de la sostenibilitat,
han volgut formar part
d’aquest canvi sostenible
en el sector publicitari.
Els suports que purifiquen l’aire aplicats a

publicitat inclouen una
tecnologia que els converteix en elements descontaminants gràcies al
principi de la fotocatàlisi.
És a dir, a partir de la llum
solar, es produeix una reacció química que transforma l’oxigen i el vapor
d’aigua de l’atmosfera
en agents netejadors
de partícules contaminants, com ara els gasos
d’efecte hivernacle.
Diferents estudis,
empreses i institucions
avalen la tecnologia fotocatalítica, guanyadora del
projecte iScape de la UE,
formulat per descontaminar les ciutats d’Europa.
Aquest gran benefici per al planeta està
intrínsecament relacionat amb el benestar de
les persones. Segons
l’Organització Mundial de
la Salut, actualment, 9 de
cada 10 persones
respirem aire contaminat. A més, calculen
que cada any moren 7
milions de persones a
causa de la contaminació
de l’aire i les ciutats en
són un dels principals
focus.
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JOAN BUXÓ BRIQUETS

“Color i Esperança”,
d’Olga Sinclair, al
Centre Cultural el
Carme de Badalona
Redacció

Una mostra sobre
els sense sostre
a l’Agrupació
Fotogràfica Sant Adrià
Redacció
Sant Adrià.L’Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià
va inaugurar el passat 9
de desembre l’exposició
«Sense sostre», de Joan
Buxó Briquets. Tal i com
explica el mateix fotògraf,
«aquesta exposició és la
que més m’ha costat dur
a terme ja que el tema és
ben complicat. Va de gent
sense llar, la gent que
dorm pels carrers de la
nostra Barcelona, són els
i les nostres veïnes, gent
com nosaltres, gent normal». Buxó comenta que

són fotografies robades
que volen expressar la
seva quotidianitat. «No és
una exposició artística. És
una exposició feta des del
respecte i que ha tractat
de captar els llocs on dormen, la imaginació per no
passar fred». El fotògraf
explica que va tractar de
parlar amb algunes de
les persones que fotografiava. «Algunes em van
explicar les raons per les
quals han acabat vivint al
carrer, d’altres no em van
fer aquesta confiança. A
totes aquestes persones
els hi vull agrair i dedicar
la meva petita reivindica-

ció: les ciutats i qui les
governa han de garantir
que el Dret Universal a
tenir una llar sigui per a
tothom».
L’exposició «Sense
sostre» es podrà visitar
a la seu de l’agrupació,
al carrer Dr. Barraquer,
número 6, fins el proper
30 de desembre.

més informació:
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Badalona.Inaugurada l’exposició
“Color i Esperança” de
l’artista panamenya Olga
Sinclair, a la sala Josep
Uclés del Centre Cultural
El Carme de Badalona, al
carrer de Francesc Layret,
78-82. La mostra es podrà visitar fins al 20 de
febrer de 2022.
Impulsada per
l’Ajuntament de Badalona,
l’exposició forma part de
la programació regular al
Centre Cultural El Carme
que l’Ajuntament i la Universitat de Barcelona organitzen conjuntament.

“Color i Esperança”
reflexa els estats d’ànims
de l’artista que els expressa amb una utilització amplia i variada de
la paleta de colors. En
paraules d’Olga Sinclair:
“jo soc una artista del Tròpic, filla d’un gran mestre pintor, i vaig créixer
observant els colors dels
objectes o les escenes
que m’envoltaven. Aviat
em vaig poder identificar
amb la calidesa vibrant
dels vermells, taronges i
grocs. Al llarg dels meus
estudis en acadèmies
espanyoles i europees,
aquell to ardent va anant
baixant d’intensitat, i vaig

aprendre dels mestres,
exposats en museus, que
hi ha una variant extensa
en el domini del color.
Així vaig donar pas a un
punt mitjà, entre el tròpic
i l’Europa temperada,
sense abandonar la força
de la pinzellada, que és
un dels elements que
defineixen la meva obra.
Això m’ha conduït a un
nou renaixement.

més informació:
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Torna la Cursa de Sant Sant Adrià acull un
Silvestre a Badalona
taller sobre prevenció
de la violència sexual
La prova atlética es durà a terme l’últim dia de l’any i combina
l’esport i el lleure.
al món de l’esport
COMUNICACIÓ BDN

Redacció

Redacció
BadalonaLa Cursa de Sant Silvestre torna a Badalona!.
Aquest 31 de desembre els
carrers de la ciutat acolliran
la darrera cursa de l’any
que es disputarà en dos
circuits: un de 5 i un altre
de 10 quilòmetres, tots
dos amb sortida i arribada
al passeig Marítim. També
s’ha organitzat la Sant
Silvestre Kids, una cursa infantil dirigida a nens i nenes
de fins a 13 anys.
L’acte de presentació d’aquesta prova, que
tradicionalment combina
l’esport amb el lleure (hi
ha premis per als participants i els grups que
portin les millors dis-

fresses) ha tingut lloc
a la sala de premsa de
l’edifici municipal El Viver de Badalona amb la
presència de l’alcalde de
Badalona, Rubén Guijarro; el vicepresident de
la Federació Catalana
d’Atletisme, Josep Ma
Antentas; el director tècnic de la Sant Silvestre,
Domingo López; l’atleta
d’elit, Carlos Sáez, i el
director de màrqueting
de Hyunday Motorprim,
Javier López.
La sortida de la Cursa
de Sant Silvestre serà a les
17.30 hores, tant dels 10
com dels 5 quilòmetres,
amb tres calaixos per als
esportistes depenent de
les seves marques, mentre que la Sant Silvestre

Kid tindrà la sortida a les
16 hores, amb diferents
distàncies adaptades per
als més petits.
Les inscripcions en
línia es poden fer fins dimarts 28 de desembre a:
https://www.santsilvestre.com/inscripcions
El lliurament dels dorsals es faran dijous 30 de
desembre i el mateix divendres 31 de desembre,
a l’antiga fàbrica CACI
situada al passeig Marítim de Badalona.
Tots els participants
a les diferents modalitats
de la Sant Silvestre de Badalona poden contribuir
amb una causa solidària
col·laborant amb un donatiu a la Creu Roja del
Barcelonès-Nord.

Amb els millors desitjos
de SALUT i PAU PER AL 2022
Any Internacional de la Pesca i l’Aqüicultura Artesanals
Any Internacional del Vidre

BadalonaEl passat dimecres
24 de novembre es va
realitzar a Sant Adrià un
taller sobre prevenció
de la violència sexual
a l’esport dirigit a les
entitats esportives del
municipi, que va tenir
una resposta molt activa
i de gran implicació pel
gran nombres d’entitats
que varen participar.
L’objectiu que es pretenia
era entendre les diverses
maneres de visualitzar
unes conductes esportives no respectuoses i
d’abús de poder que es
poden produir sobre els
esportistes.

Es van fer jocs dinàmics per veure quines
son les diferents eines
de detecció i d’actuació
de conductes no correctes, per fer canvis de
perspectiva sobre les
mateixes. Com gestionar
l’ajuda en cas de detectar
una agressió a l’entorn
de l’entitat i fer oferir un
esport segur i de confiança als esportistes del
municipi.
L’esport en els entrenaments, competicions,
construeix unes relacions
mentals, socials i emocionals entre esportistes,
entrenadors/es, membres
de junta, pares i mares
de l’entitat, que han de
basar-se en uns valors i

una ètica de respecte cap
als infants i joves.
No es pretén que el
contacte i les emocions
en l’esport s’inhibeixin
i controlin, sinó que el
taller va portar la reflexió
i el debat que els contactes han de ser saludables
i respectuosos en front
dels fets que poden esdevenir agressius per a
la persona.
El taller ha permès remarcar el paper de les entitats esportives , la gran
força que tenen des de la
implicació de tothom per
reconèixe-les i actuar en
perquè entre tots fem que
a Sant Adrià de Besòs
sigui una ciutat lliure de
violències a l’esport.

COMUNICACIÓ SAB

BOCADILLERIA			
CREPPERIA			

CERVECERIA
PIZZERIA
i
dal
a
N
!
Bon ny Nou!
A
Feliç

PLAÇA MACIÀ, 6-9 - SANT ADRIÀ DE BESÒS - 08930
TEL. 93 462 62 07

Horòscop Astrològic

Serveis

Telèfons
d’interès

Desembre 2021 -15

ARIES (21 març-20 abril)
Has d’estar molt despert i saber a tot moment què
fer, dir o callar. És el mes de les oportunitats: tot va
si pot ser per a tu.

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
Has d’ordenar-te la teva vida, reestructurar el teu
habitatge, crear nous objectius i sortir de la situació en
la qual et trobes i això et farà gastar molta energia.

TAURE (21 abril-20 maig)
La teva vida anirà més folgada, els diners passarà a
un segon pla. Fins ara, t’has dedicat a gastar molt per
sobre de les teves possibilitats.

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
En general, aquest mes estaràs refugiat molts estones
en la teva llar, solament, reflexionant en veu alta sobre
la teva vida i els teus fracassos.

BESSONS (21 maig-21 juny)
Comences un nou cicle, tot comença a veure’s des
d’un altre angle. Ara hi haurà plans en parella, de dos,
i buscaràs, entre altres, una nova casa.

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Quant a la teva vida personal i social, estaràs més
tranquil per norma general, amb menys ansietat que de
costum. Estaràs més relaxat i assossegat.

CRANC (22 juny-23 juliol)
Quant a l’amor, deixa de dubtar. Si estàs en una nova
relació, amb una nova parella, no pots seguir dubtant
d’ella. Si esteu junts, és per alguna cosa.

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
El terreny laboral porta ofertes i propostes laborals però
fins que no estiguin signades, no donis gens per fet
perquè tot podria canviar en qüestió de minuts.

LLEÓ (23 juliol-23 agost)
A l’àrea laboral, tot anirà sobre rodes, com de costum.
Aconseguiràs els teus objectius traçats, fins i tot els
superaràs, els fruits els veuràs ràpidament.

AQUARI (21 gener-19 febrer)
La teva vida personal i les teves relacions amb els altres seran
d’allò més cridaner, a remarcar: comences una trasformación
total la qual cosa et portarà a canviar d’amistats.

VERGE (24 agost-2 setembre)
Has d’ordenar-te la teva vida, reestructurar el teu
habitatge, crear nous objectius i sortir de la situació en
la qual et trobes i això et farà gastar molta energia.

PEIXOS (20 febrer-20 març)
L’ocupació que comencis ara ja no canviarà fins que et
retiris; has vingut a fer un treball i ara toca posar-se
de debò a fer-ho.

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 - GENER 2022
Dissabte 1
Pi i Gibert, 66
Diumenge 2
Gran Via CC, 26
Dilluns 3
Av. Catalunya, 92-94
Dimarts 4
Platja, 82
Dimecres 5
Andreu Vidal, 2
Dijous 6
Av Fernández Márquez, 73-75
Divendres 7
Via Trajana, 20 local 6
Dissabte 8
Av. La Catalana, 125
Diumenge 9
Miquel Servet, 7-9
Dilluns 10
García Lorca, 1
Dimarts 11

Mar, 18
Dimecres 12
Pi i Gibert, 66
Dijous 13
Gran Via CC, 26
Divendres 14
Av. Catalunya, 92-94
Dissabte 15
Platja, 82
Diumenge 16
Andreu Vidal, 2
Dilluns 17
Av Fernández Márquez, 73-75
Dimarts 18
Via Trajana, 20 local 6
Dimecres 19
Av. La Catalana, 125
Dijous 20
Miquel Servet, 7-9
Divendres 21
García Lorca, 1

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

Dissabte 22
Mar, 18
Diumenge 23
Pi i Gibert, 66
Dilluns 24
Gran Via CC, 26
Dimarts 25
Av. Catalunya, 92-94
Dimecres 26
Platja, 82
Dijous 27
Andreu Vidal, 2
Divendres 28
Av Fernández Márquez, 73-75
Dissabte 29
Via Trajana, 20 local 6
Diumenge 30
Av. La Catalana, 125
Dilluns 31
Miquel Servet, 7-9

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

