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El pressupost més 
alt de la història, 

aprovat

Sant Adrià.- Fins 
el 31 de gener el Mer-
cat Municipal acull 
l’exposició “The Blac-
kway, de l’Àfrica a Eu-
ropa”. Pàg.5.

Exposició 
immigració

Redacció

Sant Adrià.-
El pressupost munici-

pal de 2022 es va aprovar 
en la sessió ordinària del 
ple que va tenir lloc el 
passat 30 de desembre. 
Enguany Sant Adrià tin-
drà el pressupost més 
elevat de la seva història, 
43.492.248 euros, xifra 
que suposa un 3,79% 

d’increment respecte al 
de 2021 (41.904.808 
euros).

L ’ impo r t  d e  l e s 
despeses corrents en 
bens i serveis és de 
19.170.399,60 euros 
(7,95% més respecte al 
2021), un 44% del total 
de tot el pressupost.

L’Ajuntament de Sant 
Adrià organitzarà una au-
diència pública per infor-

mar sobre el pressupost 
de 2022. L’audiència es 
podrà seguir en directe el 
proper 3 de febrer, a les 
19 h, a través de la pla-
taforma Decidim per Sant 
Adrià. En aquesta mateixa 
plataforma els ciutadans i 
ciutadanes trobaran tota 
la informació sobre els 
pressupostos i podran 
enviar els seus dubtes i 
qüestions. Pàg. 4.

Consistori 
exemplar

S a n t  A d r i à . - 
L’Ajuntament adria-
nenc, entre els 37 
consistori excel·lent 
en inversió en serveis 
socials. Pàg.5.

PC

 d
e sustitució

n48h
Servicio técnico
Venta y Reparación de 

Ordenadores, 
videoconsolas, y 

electrónica en general

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

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

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

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

(Servicio válido para empresas y comercios)

COMUNICACIÓ SAB

Tests antígens 
nasal 

Sant Adrià.-Un es-
tudi assegura que els 
test d’antígens de la 
Covi19 s’han de fer 
amb mostra nasal i no 
bucal. Pàg.6.

Perfumería, cosmética vegana, 
ambientación a granel

@equivalenzasantadria

Nueva ubicación: 
Plaça del Mercat, 1

Sant Adrià.- 
La General itat de 

Catalunya ha demanat 
l’entrada al Consorci del 
Besòs per tal de donar 
un impuls institucional 

a l’entorn de les Tres 
Xemeneies. A més, s’ha 
proposat també convidar 
a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i a la Diputació 
que hi formin part també 

per tal d’impulsar una 
zona que vol ser una zona 
estratègica per a les ciu-
tats que la comparteixen, 
Badalona i Sant Adrià.  
Pàg.4. 

La Generalitat 
demana pas

GENCAT
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Opinió

Variaciones sobre un viejo tema

No indagar en las cosas puede confundir. Hablar de arte bruto es de-
finir un acto de superación de mucha gente; un término concebido 
por el artista Jean Dubuffet quien destacó la importancia que tenía 
la creación plástica en personas diagnosticadas de afectaciones 
mentales. La Artterapia encontró un hallazgo en esos viajes por 

tierras ásperas, se descubrieron ventanas para la esperanza, sembraron cosas 
importantes recuperando el terreno quemado.

A lo tosco, lo rudo, lo torpe de esa extravagancia, se le fueron sumando peculiari-
dades significativas: un ejercicio sin formación, sin escuela, una creación primitiva 
como la de la infancia, casi salvaje, es decir, de un ingenio ingenuo. Aquel art fou 
pretendía provocar una sensibilidad distinta para contemplar mejor, para valorar 
las cosas, para crecer… El resultado era una afrenta para los bienleídos, pues se 
daba voz a los que susurraban su angustia, a aquellas que llevaban descosidas 
sus costuras. Así pues, esa maestría fue espejo para convocar a alienados, para 
revalorar no sólo la pintura, también la escultura (como los visionarios Justo Ga-
llego o Josep Pujiula). Igualmente, en el cine lo fue Berlanga, tan censurado por 
mostrar la crueldad de las realidades sociales; y en la escritura, la exaltación del 
espontáneo gongoriano, la natural picaresca de Cervantes mostrando un rebaño 
crédulo y mangoneado… El jazz, esa música muy negra a cuenta de cantos de 
esclavos que lograban pasar la oscuridad del túnel, improvisando (a pesar de la 
mala reputación), con su nave a la deriva. Y en la canción, la sátira del gran Javier 
Krahe, en continua mirada torcida de la realidad, los dislates de Ovidi, las jotas 
imprudentes de Labordeta… La canción protesta, social o revolucionaria, puso 
imagen al llamado arte secundario, aquel compartido con los periféricos, mostran-
do su compromiso personal, ligado a reclusos y exiliados, a obreras maltratadas, 
ahora son outsiders, nuevas protagonistas de la lucha de clases. La pobreza 
representa, hoy, los climas más rechazados y que ayer fueron clandestinos.

Una aventura de puño y letra, sonora y política que se hace cargo del dolor ajeno 
denunciando situaciones, para rescatar la cultura popular, las lenguas atornilladas, 
a poetas prohibidos, a escritoras olvidadas en un rincón… Los raperos se unen a 
este vasto repertorio, se añaden los grafiters pintando muros grises, trovadores 
callejeros, el periodismo arriesgado, el teatro amargo…

Hoy, aunque muchas creaciones han acabado siendo pasto de lo industrial, un 
sucedáneo capitalista que sólo persigue beneficio privado, siguen en su empeño 
voces que se levantan para despachar la asimetría, que cuestionan los límites 
del atropello.

Hace poco que Arrels, fundación que trabaja con personas que viven en las veredas 
del asfalto, ha inaugurado un taller con sus artistas urbanos. Aspasim o Ilersis, 
hace tiempo que apoyan la diversidad funcional con sus propias creaciones, Top 
Manta o Mujeres Pa’lante llenan de colorido sus temores, porque la necesidad y 
la pasión son universales. Marginalidad optimista, artesanía de la calle para ver 
horizontes si aún queda imaginación. Producir lo simple, escribió Ítalo Calvino, 
no es una herramienta sino un logro.

A pesar de que la noche está llena de tristezas en cada esquina, es tiempo para 
pensar, dar las gracias, pedir perdón. Vale la pena hacer ejercicios de liberación, 
igual que en las fiestas mayores, revivir el espíritu mixto que produce lo sencillo 
para juntarnos en la plaza y bailar, con una samba de la orquestra Platería, una 
copla de la Martirio, o cuando suena el pasodoble No te puedo querer cantado 
por Alberto Pérez. 

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Desconexión con nuestros líderes

Desde que los seres humanos nos hemos unido en sociedad, han nacido líderes que conseguían que el resto de las personas 
cercanas a ellos le siguieran. Ya fuera reyes, políticos, oligarcas, religiosos y más recientemente actores, cantantes y deportistas, 
han conseguido, a base de fuerza, empatía o carisma, que las masas le acompañaran sin rechistar, en la mayoría de casos. Pero, 
de vez en cuando, se produce un momento en el que las masas se revuelven, instantes de la historia en los que los seguidores 
cortan con sus líderes (cortan lazos o cabezas, como en Francia). En nuestro mundo actual, existen muchas maneras de rebelarse, 
de decir basta aunque todo quede en una pataleta, en cuatro exabruptos en las redes sociales, como ha pasado con el Festival 
de Benidorm y la canción que representará a RTVE, que no a España, en Eurovisión. Podemos enfadarnos, tuitear “tongo” hasta 
decir basta, pedir “0 points Spain”, que al final todo seguirá su curso y nuestras reivindicaciones feministas en galego y sacán-

donos un pecho al estilo Delacroix se quedarán en un gran momento de exaltación colectiva que por una vez unió a prácticamente todo un país. Al 
menos nos quedará la satisfacción de saber que buena parte de la sociedad que nos rodea está indignada porque nos represente una canción con 
una letra sexualizada y sin contenido en lugar de dos buenas propuestas con mensaje de pluralidad y respeto. Algo es algo.

En muchas ocasiones, esos momentos de desconexión con nuestros líderes se producen porque sentimos que los que tendrían que guiar el destino 
de nuestros países están tan alejados de la realidad que parece que vivan en su propio mundo. Por eso es tan importante el trabajo de asociaciones 
de vecinos, entidad sociales y personas anónimas que se preocupan de su entorno, que se leen los pliegos de condiciones de los concursos públicos, 
los planes urbanísticos, los pressupuestos municipales, para conseguir que los gobernantes, nuestros gobernantes, velen por nuestros intereses y no 
por los intereses de empresas y conglomerados. Ese es el trabajo que están llevando a cabo entidades como la Plataforma per la conservació de les 
tres xemeneies, muy críticos con el Plan Director Urbanístico (PDU3X) de la zona, y ahora escépticos tras el acuerdo entre el consistorio de Barcelona 
y la Generalitat de Catalunya para que ésta entre en el Consorci del Besòs con la intención de impulsar la zona. De hecho, aseguran que la entrada 
de la administración en la entidad compuesta por los ayuntamientos de la zona, entre ellos el de Sant Adrià y Badalona, comportará la aprobación del 
PDU3X tal y como está, algo negativo desde su punto de vista. Ya se verá cómo avanza todo lo relacionado con el frente litoral. Lo cierto es que ya 
hay ganas de ver algún avance en un tema que lleva mucho tiempo parado.   
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El ministro Garzón desmonta el 
truco de “lo prioritario”…

Aunque muy probablemente no lo pretendía.

En un escenario estoy viendo a un ministro que dice lo que piensa 
sobre la ganadería intensiva, a la que hay que añadir la extensiva 
más el agro para que en total alcancen el 3,2% del PIB que realmente 
suman y, de repente, se inicia un debate tan predominante en portadas 

y pantallas que, por momentos, he llegado a pensar que la pandemia solo fue un 
mal sueño. Menos mal que un tenista ha metido la pata en Australia.

Dedican tiempo a alimentar esta polémica, con “carne” verbal de poca calidad, 
que todo hay que decirlo, desde el presidente del Gobierno hasta los de algunas 
CC.AA., pasando por varios ministros. Por su parte, lo de Casado y el PP solo 
daría para unas risas si lo de burlarse de la gente, que es su día a día y tan caro 
nos sale, no se atrevieran a llamarlo política.

En el otro escenario estoy leyendo El Diario.es que “La agenda del Vaticano inclu-
ye por primera vez sentarse a revisar los acuerdos Iglesia-Estado con España”. 
Después a Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva del PSOE, respondiendo a los 
periodistas que no ha lugar porque “la prioridad que ahora mismo tiene el PSOE 
es la vacunación y la recuperación”.

Partiendo de que la revisión de los acuerdos con El Vaticano es una de las prome-
sas clásicas del PSOE a la hora de llenar de palabras los programas electorales, 
resulta evidente que, mientras para el gobierno “lo prioritario” es perfectamente 
compatible con la polémica ganadera, rápidamente se convierte en la excusa de 
conveniencia para aplazar lo de la Iglesia, un asunto que duele desde la Tran-
sición y que en los últimos años se ha agravado por la demostrada complicidad 
de los obispos con los pederastas eclesiásticos, al blindarlos contra cualquier 
investigación, incluso aunque la ordene el Papa de Roma.

¿Convierte al Gobierno de Sánchez el uso de la “priorización Covid” como excusa 
en cómplice por omisión de los pederastas y sus protectores obispos, toda vez 
que su obligación es perseguir también a los que se disfrazan con la sotana, y 
más aún cuando La Moncloa contaría con el apoyo del Vaticano?

¿Están el Gobierno y los obispos extendiendo, a favor de esos pederastas abu-
sadores armados con la cruz en la mirada, la vergonzante inviolabilidad que la 
Carta Magna concede al rey de España, y que solo por eso es necesario tirar ya 
esa Constitución a la papelera?

A las dos preguntas mi respuesta es sí, porque en ninguna cabeza cabe que la pan-
demia esté impidiendo realizar su trabajo al ministerio responsable de los asuntos 
vaticanos, sea el que sea.

Reflexionando sobre lo mismo, pero en otro plano, me viene que el concepto en sí 
de “lo prioritario” tiene la ventaja de ser potente, intuitivo y compartido, de tal forma 
que cualquiera que lo escuche de un gobernante tenderá a pensar que sí, que hay 
que centrarse en ello y dejar para otro momento lo demás. Tal como tantas veces nos 
ocurre a los usuarios de recursos limitados.

Pero no es el caso. La primera crítica que merece un gobierno que justifica continua-
mente los aplazamientos de sus obligaciones con “prioridades” es que el argumento 
no cuadra, pues es imposible creer que con una estructura de la Administración Pú-
blica madura, amplia, especializada y con las competencias bien definidas, desde el 
Gobierno no se puedan abordar las tareas que dependen de cada ministerio, la gran 
mayoría de las cuales poco tienen que ver con el de Sanidad o el de Economía, por 
lo de las “prioridades” de la “vacunación” y la “recuperación”.

Por tanto, la falacia fácil de “lo prioritario” no se la debemos comprar al Gobierno.

Pero, más allá de esta reflexión, el problema se agrava cuando sabemos que algunos 
de los asuntos que se aplazan, en caso de abordarse, podrían contribuir a resolver, 
precisamente, el problema “prioritario”. Al menos, podrían paliar las consecuencias 
económicas en un país como el nuestro, con una deuda pública que ya antes superaba 
el PIB anual y que se ha disparado en los dos últimos años.

Por ejemplo, lo lógico es que la revisión de los acuerdos con 
El Vaticano nos lleve a un nuevo escenario en el que la Igle-
sia Católica no nos cueste tanto dinero como ahora. O, por 
ejemplo, que la negociación permita a muchos propietarios 
legítimos recuperar los bienes que la Iglesia les “robó” a partir 
de las inmatriculaciones legalizadas por Aznar.

Domingo Sanz Domingo Sanz

més articles:

El rey avergüenza, cuesta caro y 
maleduca

Antes de ayer escuché a Felipe VI allende los mares defen-
diendo el modelo español de colonización y, como soy de los 
que ha cruzado el Atlántico por negocios, conozco las ironías 
que se gastan sobre la “madre patria”. Por eso, no me extra-
ñó que pocas horas antes de su llegada a Puerto Rico unos 

vecinos de allí derribaran la estatua de Ponce de León. Dice el rey que 
la expansión del imperio hacia poniente fue un ejemplo, pero digo yo que 
no para los conquistados, pues a nadie se le ocurrió copiar monarquías 
por aquellos pagos.

Mientras tanto, la prensa más leída de aquí subtitula la noticia iconoclasta 
destacando que el viaje coincide con el día en el que afloran los cuernos, 
según la novena acepción de la RAE para esas protuberancias, de quien 
las redes se ríen sin descanso porque cuentan que ha recuperado la me-
moria y quiere más cárcel para el mismo que sigue siendo su marido.

Hablando de costes, y a pesar de que los fallecidos por el virus y por sus 
efectos colaterales ayudan a reducir el gasto público, pues son muchos 
los que dejan de cobrar la pensión, España batirá en 2021 su récord 
anterior, el de principios del siglo XX, de deuda externa en porcentaje 
sobre el PIB.

El mucho daño que esto hace a la economía justifica por sí solo cerrar 
la Zarzuela y convertir en normal esa familia todavía “Real” para ahorrar 
gastos suntuarios y porque, a fin de cuentas, Felipe VI no tendrá que irse 
a dormir bajo un puente o a unas chabolas de las que no tienen luz ni para 
poder respirar y mirar al mismo tiempo cuando cae la noche, que es lo que 
sí les está pasando a algunos jóvenes que ya no cuentan con la ayuda de 
los abuelos de sus hijos. En cambio, hay tal descontrol sobre los millones 
que presuntamente robó el emérito que lo más probable es que España 
nunca pueda recuperar ese dinero. Y no solo porque se lo esté gastando 
con los abogados más caros para defenderse de una antigua amante que 
se sintió perseguida por el CNI que también pagamos entre todos.

Y también maleduca Felipe VI porque al sistema le cuesta exponer la 
verdad sobre una jefatura del Estado que, además de sus inconfesables 
pasados, el inmediato, el lejano y aquel instante en medio al que nadie 
le ha practicado la autopsia porque los que mandan amenazan con des-
cargar la Ley (franquista) de Secretos Oficiales contra cualquiera que 
investigue, disfruta también de un presente inviolable y, por tanto, puede 
hacer lo que le dé la gana.

Por eso, aunque estemos en 2022, puede usted revisar el que quizás sea 
el libro de texto de 4º de ESO más utilizado en las aulas y comprobará 
que en su Glosario no menciona lo de los genes como elemento esencial 
de los tres tipos de monarquía que generosamente describe porque, quien 
sabe, puede que lo del ADN para vivir de los impuestos no sea algo de 
lo que estar orgulloso.

Pero decía lo de la generosidad porque el citado Glosario describe un total 
de 108 términos histórico políticos y, en cambio, se muestra especialmente 
tacaño con la verdad contraria, a pesar de que sea mucho más grande. Si 
abre usted la página de la letra “R”, comprobará que no aparece ni una 
sola vez la palabra “República”.

“Errores” educativos que hay que corregir con urgencia y que quizás no 
se habrían producido si hubiéramos decidido ser como la mayoría. Por 
ejemplo, cuando nos europeizamos, allá por los años 80, tan “socialistas” 
de Felipe como éramos entonces. En esta Unión Europea a la que tanto 
nos gusta pertenecer hay casi cuatro repúblicas por cada monarquía de 
las que resisten.

El libro de ESO, tan militante monárquico que hasta 
borra lo contrario para no ayudar a que la adolescen-
cia sepa que existe, es de la Editorial Santillana.

article sencer:
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Sant Adrià aprova el 
pressupost més alt de 
la seva història

Redacció

Sant Adrià.-
El pressupost munici-

pal de 2022 es va aprovar 
en la sessió ordinària del 
ple que va tenir lloc el 
passat 30 de desembre. 
Enguany Sant Adrià tin-
drà el pressupost més 
elevat de la seva història, 
43.492.248 euros, xifra 
que suposa un 3,79% 
d’increment respecte al 
de 2021 (41.904.808 
euros).

Durant la seva in-
tervenció e l  reg idor 
d’Hisenda, Hugo Ferrer, 
va subratllar el caire so-
cial del pressupost «pen-
sat per a la millora real 
del dia a dia de les per-
sones».

L ’ impo r t  d e  l e s 
despeses corrents en 
bens i serveis és de 
19.170.399,60 euros 
(7,95% més respecte al 
2021), un 44% del total 
de tot el pressupost.

Serveis socials repre-
senta l’11 % de la des-
pesa corrent i el 18’59% 
de les transferències co-
rrents. Augmenta respec-
te a l’any passat el Servei 
d’Atenció Domiciliaria 
(SAD), centrat especial-
ment en polítiques des-
tinades a la gent gran. El 
que suposa un increment 
de 500 M d’euros.

A l’espai públic co-
rrespon el 38’75% de la 
despesa corrent en bens 
i serveis i el 9’35% de les 
transferències corrents. 
En aquest àmbit destaca 
l’increment d’ 1 milió 
d’euros de la partida de la 
recollida d’escombraries 
i de 80 M d’ euros del 
contracte de jardiners.

Pel que fa a les des-
peses corrents també cal 
destacar un augment de 
l’import dels subminis-
traments com la llum i el 
manteniment del edificis 
municipals.

La despesa de per-
sonal és de 17.542.588 
euros, que s’incrementa 
un 3’31% respecte al 
2021 i suposa un 40% 
del total pressupostari. La 
xifra inclou la incorporació 
dels increments retributius 
anuals del personal del 
sector públic fixades per 
l’Estat. Així com millores 
específiques en el cos 
policial. El pes del perso-
nal sobre el pressupost 
implica la garantia del 
manteniment de tots els 
serveis d’atenció vers la 
ciutadania que hem con-
solidat a nivell municipal.

L’import de les trans-
ferències corrents és de 
4.587.000 euros (un 
11’36% menys que l’any 
2021), i representen el 
10% del pressupost de 
2022.

Les transferències in-
clouen les aportacions a 
consorcis i institucions. 
Com ara la recol l ida 
pneumàtica de la Cata-
lana (123.483 euros), l’ 
oficina de pobresa ener-
gètica (45.000 euros) o 
la bici elèctrica de l’Àrea 
Metropolitana de Barce-
lona (156.172 euros). 
També aportacions a 
centres oberts, entitats 
i programes de serveis 
socials i escoles.

La dotació de les 
transferències de capital 
és de1.140.576,54 euros 
(435,54% d’increment 
respecte a l’any 2021). 
En aquest capítol des-
taca la via pedalable de 
la NII (210,749 euros) i 
l’actuació de la Rambleta 
(929.826 euros)

Pel que fa a les in-
versions la dotació és de 
830.987 euros

*Administració elec-
trònica, 313.390 euros

*Impermeabilització 
pàrquing Sant Ramón 
de Penyafort, 111.370 
euros

*APP de seguretat ciu-

tadana, 425.283 euros
Cal destacar la crea-

ció de la comissió de 
seguiment pressupos-
tari formada per tots 
els grups polítics on es 
farà un seguiment de 
l’execució pressupostària 
així com l’anàlisi de les 
diferents partides. En 
aquesta comissió també 
es tractarà l’aprovació 
dels romanents d’inversió 
per a l’any 2022.

L’Ajuntament de Sant 
Adrià organitzarà una au-
diència pública per infor-
mar sobre el pressupost 
de 2022. L’audiència es 
podrà seguir en directe el 
proper 3 de febrer, a les 19 
h, a través de la plataforma 
Decidim per Sant Adrià. En 
aquesta mateixa plataforma 
els ciutadans i ciutadanes 
trobaran tota la informació 
sobre els pressupostos i po-
dran enviar els seus dubtes 
i qüestions.

La informació del 
pressupost ja està dis-
ponible a la plataforma 
Decidim per Sant Adrià 
per tal que tothom qui 
estigui interessant pugui 
consultar-la.

Durant  la  sess ió 
l’alcaldessa, Filo Cañete, 
presentarà el pressupost 
i respondrà en directe les 
preguntes que els ciuta-
dans i ciutadanes hagin 
enviat prèviament. La 
data màxima per enviar-
les serà el 31 de gener.

Un cop finalitzada, la 
sessió quedarà enregis-
trada i a disposició de la 
ciutadania i les respostes 
es publicaran per es-
crit o s’indicarà el minut 
d’emissió  per agilitar la 
consulta.

El consistori informarà la ciutadania en una audiència pública que es podrà 
seguir per internet el proper 3 de febrer a partir de les 19 hores mitjançant 

la plataforma Decidim per Sant Adrià.

Redacció

Badalona.-
Acord institucional 

per donar un impuls de-
finitiu a l’àrea del Besòs. 
L’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, i el vicepre-
sident de la Generalitat, 
Jordi Puigneró, han man-
tingut, aquest matí, una 
reunió i han acordat impul-
sar entre totes dues insti-
tucions la transformació 
de l’entorn del riu Besòs 
i molt especialment l’àrea 
de les Tres Xemeneies. Es 
tracta d’un entorn estra-
tègic ple d’oportunitats 
digitals, econòmiques i 
culturals, i una de les 
àrees més denses de tot 
el país i amb més neces-
sitats socials.

La reunió ha servit 
per establir la necessitat 
d’un gran acord de país, 
amb el concurs de totes 
les administracions afec-
tades (els ajuntaments, 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Diputació 
de Barcelona i la Gene-
ralitat de Catalunya), per 
tal de portar a terme una 
transformació integral 
que generi un pol digital 
i audiovisual, un parc 

d’habitatge públic potent, 
un gran parc urbà, i totes 
les actuacions que facili-
tin la transformació del riu 
en un dels eixos estratè-
gics de la regió metropo-
litana de Barcelona.

Per tal d’avançar en 
aquesta línia s’ha acordat 
el següent:

•Proposar a tots els 
ajuntaments de l’àrea 
del Besòs (Montcada, 
Badalona, Santa Coloma i 
Sant Adrià) l’entrada de la 
Generalitat de Catalunya 
al Consorci del Besòs, 
per tal de convertir-lo 
en l’instrument per a la 
transformació de l’àrea 
del Besòs, i especialment 
l’àrea de les Tres Xeme-
neies afectada pel Pla 
director urbanístic (PDU). 
També s’acorda convidar 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona a incorporar-
se al Consorci del Besòs, 
així com a la Diputació de 
Barcelona.

•El Consorci del Besòs 
serà l’administració ac-
tuant per al desenvolupa-
ment del Pla de desenvo-
lupament urbà de les Tres 
Xemeneies. En una prime-
ra fase serà el responsable 
de negociar i acabar de 

tancar el PDU amb els 
propietaris del sòl.

•Totes dues adminis-
tracions es comprometen 
a treballar per obtenir el 
finançament necessari, 
a través dels fons euro-
peus Next Generation o 
d’aportacions específi-
ques, per tal de portar 
a terme les iniciatives 
més urgents de l’Agenda 
Besòs, per exemple:

1 . Tr a s l l a t  d e l 
col·lector del litoral, re-
construcció litoral i des-
contaminació.

2.Actuacions en el 
Besòs central: polígons 
del marge dret i ajudes a 
la rehabilitació de barris 
del marge esquerre.

3.Ampliació del parc 
fluvial a la zona Montcada, 
i resolució d’ocupacions 
irregulars.

•Finalment, totes 
dues administracions re-
afirmen el seu compromís 
de desenvolupar un pol 
digital i audiovisual situat 
a les Tres Xemeneies, 
amb la finalitat de donar 
un impuls estratègic a 
la indústria audiovisual 
catalana i a l’ecosistema 
digital i d’innovació de 
Barcelona.

La Generalitat demana 
entrar al Consorci del 
Besòs per impulsar el 
projecte de les Tres 
Xemeneies

GENCAT

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.

Plataforma Decidim 
per Sant Adrià:
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Redacció

Badalona.-
La Fundació Formació 

i Treball impulsa una nova 
delegació al Barcelonès 
Nord en aliança amb la 
Fundació Llegat Roca i 
Pi. Es tracta d’una nova 
nau ubicada al Polígon 
Industrial Badalona Sud, 
al carrer de la Mora nú-
mero 23. Amb aquest 
nou espai es vol generar 
impacte social i econòmic 
en el territori a través 
dels diferents programes 
de formació i d’inserció 
sociolaboral de les dues 
fundacions i amb una 
oferta de contractació 
responsable de serveis a 
les empreses, amb la mar-
ca iServeis. La ubicació 
a la ciutat de Badalona 
significa una aposta es-
tratègica per la generació 
de llocs de feina que mi-
llorin l’ocupabilitat de per-
sones en risc d’exclusió 
social en el territori. Es 
consolida així l’aliança i 
el compromís de les dues 
entitats amb el mateix 
projecte. 

La nova delegació 
comptarà amb un equip 
de 26 persones, de les 
quals 10 seran treba-
lladores i treballadors 
d’inserció que es dedica-
ran a la línia de serveis. Es 
preveu que aquesta acti-
vitat econòmica ofereixi 
un entorn on alumnes 
dels diversos itineraris 
formatius puguin realitzar 
pràctiques en un entorn 
de treball real. Això fa-
cilitarà l’aprenentatge de 
nous oficis i la integració 
final en el mercat de 
treball.

El 20 de gener s’ha 
inaugurat el nou espai 
amb la presència de 
l’alcalde de Badalona 
Rubén Guijarro, que ha 
insistit en la “importància 
de l’ocupabilitat i de la 
creació d’oportunitats” 
i ha agraït la confiança 
en la ciutat per a la nova 
ubicació de la delegació. 
Per la seva banda, des de 
la direcció de les entitats 
implicades, Xavier Puig, 
codirector de Formació 
i Treball, i Mijail Acosta, 
director de la Fundació 

Llegat Roca i Pi, han 
remarcat que apostar 
per la inserció laboral és 
acció social enfocada a la 
inclusió i que cal treballar 
estratègicament en xarxa 
per fer possible projectes 
en aliança com el que 
representa aquesta nova 
delegació. 

L’aliança entre les 
dues entitats es va cons-
tituir l’octubre del 2019 
i va significar un pas en-
davant en una relació ja 
establerta des del 2014 
amb l’obertura del Taller 
Sant Isidre, un centre 
sòcio-ocupacional dirigit 
a persones sense llar. El 
conveni de col·laboració 
i el compromís econòmic 
de la Fundació Llegat 
Roca i Pi en aquest pro-
jecte és una opció es-
tratègica per promoure 
un programa d’inserció 
laboral a la ciutat de 
Badalona com a mitjà 
per combatre l’exclusió 
laboral i social i oferir 
oportunitats d’accedir 
al mercat de treball als 
col·lectius més vulne-
rables.

Formació i Treball 
impulsa una nova 
delegació al Barcelonès 
Nord en aliança amb 
la Fundació Llegat 
Roca i Pi

FIT

Sant Adrià entre 
els 37 ajuntaments 
que assoleixen 
l’excel·lència en 
inversió en serveis 
socials

Redacció

Sant Adrià.-
L’Associació Estatal 

de Directores i Gerents 
de Serveis Socials ha dut 
a terme, per cinquè any 
consecutiu, una anàlisi 
dels pressupostos que 
els ajuntaments de més 
de 20.000 habitants de-
diquen a «Serveis So-
cials i Promoció Social». 
L’estudi es fa a partir 
de les dades del pressu-
post liquidat l’any 2020 
que publica el Ministeri 
d’Hisenda i Funció Públi-
ca en el seu portal.

S’estableixen quatre 
categories d’Ajuntaments 
( Excel·lents, Pobres, Sen-
sibles, Insolidaris) en fun-
ció dels criteris d’inversió 
social següents:

1. Suficiència econò-
mica: despesa acredita-
da en «Serveis Socials i 
Promoció Social» l’any 
2020, superior a 100 
euros habitant/any.

2. Increment econò-
mic: que en el pressu-
post de 2021 la despesa 
social per habitant no 
s’hagi reduït respecte a 
la liquidació resultant de 
2020 presentada al Mi-
nisteri d’Hisenda i Funció 
Pública.

3. Esforç inversor: 
que la despesa social 
l’any 2020, representi 
almenys un 10% del pres-
supost total no financer 
de l’Ajuntament.

4. Transparència finan-
cera: que permeti compro-
var en el portal de trans-
parència de la web mu-

nicipal el desglossament 
pressupostari i el detall de 
la despesa que correspon 
a «Serveis Socials i Promo-
ció Econòmica».

E l s  r e s u l t a t s 
d’enguany és que no-
més 37 ajuntaments (el 
10’2% dels 369 ajunta-
ments de més de 20.000 
habitants que han presen-
tat la liquidació de 2020) 
compleixen els requisits 
d’excel·lència. Sant Adrià, 
que des de fa anys prio-
ritza la vessant social en 
els pressupostos així com 
l’atenció als col·lectius 
més vulnerables, ocupa 
el lloc 26 dins d’aquest 
rànquing amb una des-
pesa social l’any 2020 
de 4.349.784 euros i una 
inversió per habitant de 
116,16 euros.

A partir del dia 12 i fins el 31 de gener, es pot visitar l’exposició «The Backway, de l’Àfrica a 
Europa per la porta del darrera» al Mercat Municipal de Sant Adrià de Besòs.
A través d’aquesta exposició, The Backway, es fa el recorregut de la principal ruta migratòria cap 
a Europa – des de Gàmbia, Senegal, Mali i Níger, fins a Tunísia, Algèria i les aigües territorials 
líbies del Mar Mediterrani- per apropar-nos a les persones que protagonitzen un dels fenòmens 
globals més importants del segle XXI. Perquè a part d’observar, ens toca escollir: ser tanca o pont. 
I en temps on els murs són cada cop més alts i les pors més intenses, potser ha arribat el moment 
de construir ponts més amples.
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Un estudi fet a 
l’Atenció Primària 
Metropolitana Nord 
confirma que els test 
d’antígens per detectar 
la covid-19 s’han de 
fer amb mostra nasal i 
no bucal

Redacció

Sant Adrià.-
Un estudi dut a ter-

me a l’Atenció Primària 
Metropolitana Nord de 
l’Institut Català de la Sa-
lut posa de manifest que 
els test d’antígens ràpids 
(TAR) fets a partir de mos-
tres nasals donen millor 
rendiment que els que es 
fan amb mostres bucals 
(de saliva) per detectar els 
casos positius de covid-
19. Per arribar a aquesta 
conclusió, s’han analitzat 
mostres de 300 usuaris 
de centres d’urgències 
d’atenció primària (CUAP) 
i de punts centralitzats 
on es realitzen proves 
de detecció d’aquesta 
malaltia. Pràcticament el 
total de participants (un 
95%) tenien simptoma-

tologia compatible amb la 
covid-19.

Concretament, es van 
recollir els dos tipus de 
mostres per a totes les 
persones participants a 
l’estudi. D’una banda, 
se’ls va fer un TAR amb 
la mostra nasal i, d’una 
altra, es va fer un TAR 
amb la mostra de saliva, 
de la boca. En cas que 
els resultats de les dues 
proves no coincidissin, es 
demanava a la persona si 
es podia agafar una nova 
mostra, per analitzar-la 
mitjançant una prova rt-
PCR al Laboratori Clínic de 
la Metropolitana Nord.

Mirant amb detall 
els resultats obtinguts, 
destaca que només un 
31,7% dels TAR que fets 
amb mostra nasal do-
naven resultat positiu 

sortien també positius 
amb la mostra bucal. Així 
mateix, en els casos amb 
resultats discordants, en 
que els TAR fets amb la 
mostra nasal indicaven 
que el resultat era de 
covid-19 positiu però 
amb la mostra de saliva 
sortia negatiu, la PCR va 
confirmar que eren posi-
tius. És a dir, sempre que 
el TAR fet amb mostra 
nasal indicava positiu, la 
PCR va confirmar aquest 
positiu, malgrat que els 
TAR fets amb mostra de 
saliva indiquessin que 
eren negatius.

COMUNICACIÓ ICS

Anticapitalistes 
reivindica un 
referèndum sobre 
les elèctriques amb 
una acció davant de 
la central d’Endesa 
situada al Besòs

Redacció

Badalona.-
Unes 50 persones van 

participar de l’acció sor-
presa d’Anticapitalistes 
davant la central tèrmica 
d’Endesa a la desem-
bocadura del riu Besòs 
el passat dissabte 22 
de gener. La protesta 
estava emmarcada dins 
la campanya confederal 
Decidim-ho tot i volia as-
senyalar l’oligopoli ener-
gètic per lucrar-se amb la 
pujada del preu de la llum 
i com a responsable de la 
crisi climàtica. Anticapi-
talistes considera l’espai 
on es va desenvolupar 
l’acció exemplar i paradig-
màtic de l’actual model 
energètic perquè també 
s’hi ubiquen instal·lacions 
de Naturgy, l’incineradora 
Tersa i la depuradora 
d’aigües residuals.

Es va desplegar una 

pancarta amb el lema 
“L’economia al servei de 
la gent”, es van corejar 
càntics a favor de la na-
cionalització d’Endesa i 
diversos parlaments van, 
d’una banda, criticar els 
impactes socials i am-
bientals del sistema ener-
gètic, i, de l’altra, defensar 
transformacions radicals 
per la democratització de 
la producció, la distribució 
i el consum d’energia.

A la concentració van 
participar activistes de 
plataformes veïnals i eco-
logistes dels barris propers 
a les plantes com Aire Net i 
Marea Verda de Sant Adrià 
que han denunciat reite-
radament que aquestes 
instal·lacions són focus 
de sorolls i contaminació 
de l’aigua i de l’aire in-
compatible amb la qualitat 
de vida del veïnat. Des 
d’Aire Net es va explicar 
la seva lluita per aconse-

guir el tancament de la 
incineradora Tersa i Marea 
Verda va posar l’accent en 
la gran quantitat de pro-
blemes socioambientals 
que pateixen els barris del 
Besòs fruit d’un model que 
només contempla els be-
neficis de les empreses.

A i x í  m a t e i x , 
l’associació Els Verds Ba-
dalona, membres de la pla-
taforma per la conservació 
de les Tres Xemeneies, 
van denunciar el PDU que 
afecta aquests terrenys 
com una gran operació 
especulativa de la mateixa 
Endesa, del Santander i 
del BBVA juntament amb 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i altres adminis-
tracions públiques. Aquest 
projecte pretén que es 
construeixi un nou barri 
de quasi 2.000 pisos i 
un ‘hub’ audiovisual als 
antics terrenys de les Tres 
Xemeneies.

ANTICAPITALISTES
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L’ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
contracta plans d’ocupació

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 14 de ge-

ner es van incorporar 9 
persones contractades 
mitjançant el programa 
de plans d’ocupació Tre-
ball i Formació del Ser-
vei Públic d’Ocupació 
de Catalunya.

Aquest programa 
inclou la contractació 
per un període de 12 
mesos de persones en 
situació d’atur i aques-
ta convocatòria anava 
dirigida especialment a 
dones i a majors de 45 
anys, col·lectius amb 
un percentatge d’atur 
més elevat que la mi-
t jana. Durant el seu 
període de contractació 
les persones partici-

pants reben formació, 
orientació i acompanya-
ment per tal de millorar 
la seva ocupabilitat i 
facilita la seva inserció 
posterior.

Les persones con-
tractades desenvolupa-
ran tasques diverses: 
hi ha informadores per 
a campanyes relacio-
nades amb la s i tua-
ció ocasionada per la 
Covid-19 tant al mercat 
d’Encants com a altres 
esdeveniments com la 
Fira d’artesans, i també 
realitzaran campanyes 
informatives i cíviques 
dirigides als comerços 
i ciutadania en general 
del municipi. Altres de 
les persones contracta-
des s’encarregaran de 
l’assessorament en la 

realització de tràmits 
digitals, especialment, 
l’ ingrés Mínim Vital. 

Finalment, també dona-
ran suport a actuacions 
dutes a terme per dife-

rents serveis municipals 
com l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà, l’arxiu mu-

nicipal, biblioteques i 
centres educatius.

En  aque s ts  mo -
ments, encara s’està 
desenvolupant el pro-
cés de selecció de la 
figura de coordinador 
que donarà suport a la 
gestió del programa i 
les accions d’orientació 
que es portaran a ter-
me, es preveu la seva 
incorporació durant el 
mes de febrer.

Sant Adrià Consulting

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

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

FISCAL CONTABLE LABORAL 
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS

 EXTRANJERÍA

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

COMUNICACIÓ SAB

L’exposició «Vinyetes 
migrants», al MhiC

Redacció

Badalona.-
Inaugurada al Museu 

d’Història de la Immigra-
ció de Catalunya (MhiC) 
l’exposició Vinyetes mi-
grants: còmic, migració i 
memòria.

L’exposició, comis-
sariada per David F. de 
Arriba i Lilianna Marín 

de Mas, neix de la vo-
luntat de visibilitzar el 
compromís del còmic 
amb una realitat tan com-
plexa, propera i transcen-
dent com és el fenomen 
migratori. Les obres de 
l’exposició conviden a un 
recorregut que mostra de 
forma transversal i diver-
sa l’evolució de la nostra 
societat els darrers anys.

Vinyetes migrants: 
còmic, migració i me-
mòria culmina tot un 
ventall d’activitats (ac-
cions educatives, clubs 
de lectura, taules ro-
dones sobre la migra-
ció amb perspectiva de 
gènere, etc) que es van 
desenvolupar al MhiC 
l’any 2021 al voltant del 
fet migratori. 
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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

Representants del 
Consell de Treball, 
Econòmic i Social de 
Catalunya visiten Sant 
Adrià de Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
El president, Toni 

Mora, i la secretària exe-
cutiva del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de 
Catalunya, CTESC, Car-
me Garcia Jarque, es van 
reunir amb l’alcaldessa de 
Sant Adrià de Besós, Filo 
Cañete per exposar les 
tasques que fa el Consell 
i explorar possibilitats de 
col·laboració.

El CTESC  és un òrgan 
assessor del govern de la 
Generalitat de Catalunya 
que està  conformat pels 
sindicats i les patronals 
majoritaris (CCOO i UGT, 
Foment del Treball i Pi-
mec), l’economia social 
(Confederació de Coope-
ratives i Taula del Tercer 
sector) , el sector primari 
(Unió de Pagesos, Joves 
Agricultors i Ramaders 
de Catalunya i Federació 
Nacional Catalana de 

Pescadors), així com sis 
experts nomenats pel 
Govern.

En l’exercici de les se-
ves funcions el CTESC fa 
Dictàmens preceptius so-
bre tota la normativa ca-
talana relativa als àmbits 
econòmic, social i laboral 
i també elabora Informes 
sobre temes d’actualitat 
per encàrrec del govern 
o bé a iniciativa pròpia 
per acord de tots els seus 
membres.

COMUNICACIÓ SAB

Condemnat a cinc 
anys i nou mesos de 
presó el conductor 
que va provocar un 
accident amb dues 
víctimes mortals a 
Artigues i va fugir de 
la policia

Redacció

Badalona.-
L’Audiència de Bar-

celona ha condemnat a 
cinc anys i nou mesos de 
presó el conductor que va 
provocar un accident amb 
dues víctimes mortals a 
Badalona i va fugir de la 
policia el mes de març 
de 2020. La investiga-
ció d’aquest cas va ser 
assumida plenament pel 
cos de la Guàrdia Urba-
na de Badalona, qui va 
aplicar en la instrucció 
de l’atestat policial una 
innovadora tècnica de 
reconstrucció i esclari-
ments de sinistres viaris: 
l’estudi del EDR (Event 
Data Recorder). 

L’EDR (Event Data 
Recorder), conegut com la 
“caixa negra” dels automò-
bils, és un element del qual 
actualment disposen tots 
els vehicles incorporat al 
sistema “Airbag” i que 

registra de forma constant 
la velocitat, acceleració, 
accionament del pedal del 
fre, moviments del volant 
i altres paràmetres de se-
guretat. En cas de col·lisió, 
aquestes dades queden 
registrades.  

En el sinistre ocorre-
gut a Badalona que acaba 
de ser jutjat, les dades 
emmagatzemades van 
ser de vital importància 
per poder efectuar la re-
construcció de l’accident 
a la instrucció de l’atestat 
policial i poder aportar-
les posteriorment com 
a elements probatoris 
per al judici. Per efectuar 
l’extracció de les dades es 
va utilitzar una eina elec-
trònica que van permetre 
imputar al condemnat els 
delictes d’homicidi per im-
prudència greu, conducció 
temerària i conducció 
a una velocitat punible. 
També va ser acusat i pos-
teriorment condemnat per 

conducció sota els efectes 
de l’alcohol i drogues, re-
sistència i desobediència 
als agents de l’autoritat i  
abandonament del lloc de 
l’accident.

El dia  de març de 
2020 dues persones que 
circulaven en motocicleta 
van perdre la vida després 
de ser envestits per un 
vehicle que fugia d’un 
control del cos de Mossos 
d’Esquadra per un carrer 
principal de Badalona a 
una velocitat superior 
als 130 kilòmetres per 
hora. El responsable de 
l’accident, que acumula-
va múltiples antecedents 
i conduïa sense disposar 
de punts, va continuar la 
fugida a peu i posterior-
ment va poder ser detin-
gut a l’interior d’un bar 
de la zona. Posteriorment 
es va comprovar que con-
duïa sota els efectes tant 
de l’alcohol com substàn-
cies estupefaents.

COMUNICACIÓ BDN
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Sant Adrià en Comú 
denuncia que el 
consistori de Sant 
Adrià no ha realitzat 
aquest any la recollida 
d’arbres de Nadal

SABeC

Sant Adrià.-
El govern de Sant 

Adrià del PSC, una se-
tmana després d’haver 
aprovat els Pressupos-
tos, no ha gestionat els 
residus nadalencs com 
els arbres naturals que 
diverses famílies adqui-
reixen anualment per 
decorar les seves llars. 
Els municipis veïns com 
Barcelona, Badalona i 
Santa Coloma de Grame-
net han fet la seva feina 
en matèria de recollida 
dels arbres per reciclar 
els arbres com a compos-
tatge de matèria orgànica 
o per replantar-los. 

Aquesta setmana, 
una vegada acabades 
les festes nadalenques, 
als carrers de la ciutat 
han aparegut diversos 
d’arbres naturals al costat 
dels contenidors i en un 
estat deplorable a causa 

de la falta d’alternatives 
com un punt de recollida 
o una recollida selectiva i 
especifica al costat dels 
contenidors. 

Diferents ciutadans i 
ciutadanes han mostrat 
per xarxes socials la seva 
preocupació a causa pel 
recic latge d’aquests 
arbres i han demanat 
explicacions al govern 
de la ciutat, a més la 
plataforma Marea Verde 
Sant Adrià també ha 
demanat explicacions a 
l’alcaldessa Filo Cañete a 
causa del seu silenci en 
aquesta problemàtica. En 
aquest sentit Sant Adrià 
En Comú ha exigit eines 
al govern, «si l’executiu 
demana civisme a la 
seva ciutadania, així com 
incentivar el reciclatge i 
la cura de la ciutat, el 
que ha de fer el govern 
és donar eines per fer-
ho» reclamen des de la 
formació.

Irene Aldabert, re-
gidora de Sant Adrià 
En Comú ha manifestat 
que «L’administració ha 
d’anar per davant i anti-
cipar escenaris, cada any 
tenim la mateixa proble-
màtica i no té sentit que 
no s’hagi previst una 
alternativa sostenible 
a tirar els arbres a les 
escombraries. És una 
responsabilitat oferir una 
alternativa, altres anys 
Sant Adrià ha establert 
punts de recollida pels 
arbres naturals, sembla 
que anem cap endarrere 
en comptes d’avançar-
nos a problemàtiques 
que són previsibles».

SABeC

Segons la formació política, han aparegut gran quantitat d’arbres al 
costat de diferents contenidors. 

S’obren les 
inscripcions per 
formar part del 
Consell de Prevenció 
i Seguretat Ciutadana 
de Badalona a títol 
individual

Redacció

Badalona.-
Aquest dilluns 24 

de gener s’obre el ter-
mini d’inscripcions per 
formar part del Consell 
de Prevenció i Segure-
tat Ciutadana de Ba-
dalona (CPSCB) a títol 
individual. El Consell és 
un òrgan consultiu de 
l’Ajuntament que té la 
voluntat de socialitzar i 
democratitzar la discus-
sió sobre la seguretat a 
la ciutat, fent coincidir 
en un mateix espai als 
representants polítics i 
aquells altres actors im-
plicats en la producció 
de seguretat ciutadana. 
El Consell estarà for-
mat, entre d’altres, per 
l’alcalde de Badalona, 
representants de tots 

els partits polítics del 
consistori, tècnics mu-
nicipals que treballen en 
els diferents àmbits de la 
seguretat, representants 
de Mossos d’Esquadra, 
Guàrdia Urbana i Policia 
Nacional, representants 
de les diferents associa-
cions i entitats de la ciu-
tat i les persones a títol 
individual que es triïn per 
sorteig.  

Un cop es tanqui el 
termini d’inscripcions es 
farà un sorteig entre les 
persones que hagin com-
pletat la petició per triar 
qui forma part finalment 
del CPSCB. 

La creació del Consell 
de Prevenció i Seguretat 
Ciutadana de Badalona 
va ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de Badalo-
na amb el vot favorable 

de tots els grups muni-
cipals amb l’objectiu de 
dotar de més transparèn-
cia als problemes que 
sorgeixin diàriament a 
la ciutat i posar sobre la 
taula el treball que realit-
zen els cossos i forces de 
seguretat a Badalona i, 
especialment, la Guàrdia 
Urbana. En aquest sentit, 
es pretén que el CPSCB 
sigui un fòrum: 

Per ser una de les per-
sones individuals que for-
men part d’aquest òrgan, 
els interessats poden fer 
les seves sol·licituds fins 
al pròxim 31 de gener en 
el següent enllaç: 

Es farà un sorteig entre les persones inscrites per triar qui forma part 
finalment d’aquest òrgan consultiu de l’Ajuntament.
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Presentat el Pla de 
Govern municipal 
2021-2023 per 
reconstruir i impulsar 
la ciutat en l’àmbit 
econòmic i social

Redacció

Badalona.-
L’alcalde Rubén Gui-

jarro, juntament amb tots 
els regidors i regidores del 
Govern de Badalona, van 
fer el passat 20 de gener 
una audiència pública 
telemàtica oberta a tota 
la ciutadania per donar 
a conèixer Pla de Govern 
municipal 2021-2023. El 
Pla està centrat en la re-
construcció i l’impuls de 
la ciutat en l’àmbit econò-
mic i social. Aquest full 
de ruta està basat en una 
sèrie de compromisos i 
estableix els eixos, les 
línies de treball, els ob-
jectius i les accions que el 
Govern municipal execu-
tarà per recuperar l’orgull 
de ciutat, l’exemplaritat 
institucional i la dignitat 
de Badalona. 

Els 10 compromisos: 
Recuperar la dig-

n i ta t  de  Bada l ona , 
l’exemplaritat de les 

institucions públiques i 
l’orgull de ciutat 

Gove rn  exemp l e 
d’entesa, pluralitat i pro-
jecte compartit centrat 
únicament en Badalona. 
Mantenint la neutralitat 
institucional en qüestions 
supramunicipals 

Acció política en con-
sonància amb els objec-
tius de l’Agenda 2030 

Fer de Badalona una 
ciutat feminista 

Fer de Badalona una 
ciutat ambientalment sos-
tenible 

Fer de Badalona una 
ciutat neta 

Fer de Badalona una 
ciutat segura 

Fer de Badalona una 
ciutat on l’educació sigui 
motor de generacions 
d’oportunitats 

Fer de Badalona una 
ciutat que defensi el seu 
patrimoni cultural 

Sortir tots junts i to-
tes juntes de la greu crisi 
econòmica, social i sani-

tària generada per la pan-
dèmia de la COVID 19 

Eix 1 Bona Gover-
nança 

Té 14 objectius i 40 
accions com l’impuls dels 
fons europeus, la moder-
nització de l’administració 
municipal i la creació 
d’una Oficina Pressupos-
tària. 

Eix 2 Drets Socials i 
Feminismes 

Les línies de treball 
són les següents: Ciu-
tat Saludable, Benestar 
Animal, Feminismes i 
LGTBIQ+, Acció Social 
i Atenció a les Persones, 
Gent Gran i Joventut. 
Té 31 objectius i 86 ac-
cions.

COMUNICACIÓ BDN

El Pla de Govern està basat en 10 compromisos, es divideix en 6 eixos de 
treball i conté 15 línies de treball, 105 objectius i 312 accions concretes 

per construir la Badalona del futur. 

El Conseller d’Educació, 
Josep Gonzàlez 
Cambray, es reuneix 
amb la comunitat 
educativa de Badalona

Redacció

Badalona.-
E l  c o n s e l l e r 

d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya, Jo-
sep Gonzàlez–Cambray 
i la directora dels Serveis 
Territorials d’Educació a 
Barcelona- Comarques, 
Sílvia Ortiz, acompanyat 
de l’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro, i de la 
segona tinenta d’alcaldia 
Aïda Llauradó, ha man-
tingut el passat 21 de 
gener una reunió amb 
directores i directors dels 
diferents centres educa-
tius de Badalona que ha 
tingut lloc a la Glorieta 
del parc de Can Solei i 
Ca l’Arnús. En aquesta 
trobada els representants 
de la comunitat educativa 
han traslladat al màxim 
responsable d’Educació 
les principals dificultats i 
reptes que han d’afrontar 
diàriament, especialment 
per la situació ocasionada 
per la pandèmia de la Co-
vid-19 i la necessitat de 
millorar les instal·lacions 

dels centres educatius. 
L’alcalde de Badalo-

na, Rubén Guijarro; ha ex-
pressat “que en aquesta 
trobada hem volgut agrair 
l’esforç de tota la comu-
nitat educativa davant la 
superació de les dificul-
tats, agreujades durant 
els darrers dos anys per 
l’emergència sanitària”. 
L’alcalde s’ha mostrat 
satisfet per la visita del 
conseller “com una mos-
tra més de normalitat 
institucional, de situar 
Badalona en el camí de 
solucionar reptes com ara 
la construcció de nous 
centres educatius, que 
tenim pendents des de fa 
massa temps”. 

En aquest sentit, el 
conseller d’Educació de 
la Generalitat de Cata-
lunya, Josep Gonzàlez–
Cambray, ha assegurat 
que “disposem de les 
dotacions econòmiques 
necessàries per a les 
construccions de dos 
nous instituts a la ciutat 
–La Riera i Ventura Gas-
sol- i de dues escoles 

–Badalona Port i Ventós 
Mir- en una aposta im-
portantíssima per pal·liar 
el dèficit constructiu de 
centres d’educació que 
pateix Badalona”. 

La segona tinenta 
d’alcaldia i regidora de 
l’Àmbit d’Educació, Femi-
nisme i LGTBIQ+, Ciuta-
dania, Participació i Agenda 
2030, de l’Ajuntament de 
Badalona, Aïda Llauradó, 
ha qualificat de “molt bona 
notícia que es comenci ja 
la licitació de la Riera, però 
hem reclamat al conseller 
la redacció del projecte 
per a la construcció de la 
nova escola Montigalà i 
també que cal estrènyer la 
col·laboració entre Departa-
ment i la regidoria per do-
nar suport a les necessitats 
dels centres educatius”. 
Llauradó també ha traslla-
dat al conseller la petició de 
la gratuïtat de les escoles 
bressol a partir dels dos 
anys i ha demanat millorar 
més col·laboració entre 
Educació i serveis socials 
per a reduir l’absentisme 
escolar”. 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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Expedient administratiu 
per posar fi a 
l’acampada a la plaça 
del Cotonifici

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ha posat en marxa 
el corresponent expe-
dient administratiu de 
recuperació del domini 
públic que permeti po-
sar fi a l’acampada d’un 
petit grup de persones a 
la plaça del Cotonifici al 
barri del Gorg. Aquest ex-
pedient és un pas previ i 
imprescindible per tal que 
l’Ajuntament de Badalona 
obtingui l’autorització 
judicial i es posi fi a 
l’acampada. 

L’Ajuntament, a tra-
vés dels Serveis Socials 

i en especial a través 
de la unitat d’atenció al 
sensellarisme, ha atès des 
del passat dijous 13 de 
gener totes les persones 
que així ho han requerit 
que van ser desnonades 
per ordre judicial de la nau 
que utilitzaven en condi-
cions d’infrahabitatge al 
carrer del Progrés. 

Mitjançant una re-
solució que declarava 
l’emergència signada el 
passat divendres 14 de 
gener per l’alcalde de 
Badalona, Rubén Gui-
jarro, l’Ajuntament de 
Badalona ofereix un ser-
vei d’allotjament a les 
persones desallotjades de 

la nau per un període de 
tres mesos. Actualment, 
51 d’aquestes persones 
han acceptat l’oferiment 
d’emergència habitacio-
nal, mentre que només 
entre 4 i 5 persones l’han 
rebutjat i pernocten en 
tendals a la plaça del Co-
tonifici en un campament 
improvisat. Des de Ser-
veis Socials es continua 
treballant perquè aques-
tes persones acceptin 
l’ajut i els recursos i no 
acampin a l’espai públic 
en unes circumstàncies 
que no reuneixen les mí-
nimes condicions de salu-
britat i altres necessitats 
bàsiques. 

Es posen a licitació 
els treballs per a 
la construcció dels 
primers 250 metres 
del canal del Port de 
Badalona al Gorg

Redacció

Badalona.-
Marina Badalona ha 

posat a licitació els tre-
balls d’adequació dels 
primers 250 metres del 
canal del port a barri del 
Gorg Badalona. Les obres 
tenen un pressupost de 
2,6 milions d’euros i un 
termini d’execució de 
nou mesos.  

Les obres inclouen 
l’adequació de l’espai 
que acollirà el desviament 
provisional de les vies del 
ferrocarril tal com dema-
na ADIF. El desviament 
es farà per la part de 
muntanya i paral·lel a les 
vies actuals per no haver 
d’interrompre el servei 
del ferrocarril mentre es 
construeix el viaducte 
definitiu. Aquests treballs 
preveuen la retirada de les 
terres d’aquest espai que 
bàsicament són materials 
procedents d’abocaments 
no aptes per a l’ús urbà. 
Aquestes terres seran 
substituïdes per terres del 

canal, majoritàriament en 
bon estat. 

Les actuacions pre-
vistes també contem-
plen el dragat del canal 
que permetrà la creació 
de la làmina d’aigua de 
250 metres fent emergir 
les aigües freàtiques. 
A més, s’implementarà 
un sistema de recircula-
ció de l’aigua del canal 
per mantenir la qualitat 
ambiental de les aigües 
embassades. Aquest sis-
tema es mantindrà fins 
i tot quan el canal es 
puguin connectar defini-
tivament amb la dàrsena 
del port. 

La previsió és que 
aquests primers 250 me-
tres del canal, amb la 
seva làmina d’aigua, es-
taran enllestits a finals 
d’aquest any o principis 
del 2023, i hauran de 
culminar l’any 2024 amb 
el nou viaducte del ferro-
carril en servei i el canal 
connectat amb el mar. 

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha 

assegurat que aquesta li-
citació “demostra el com-
promís que ha reiterat el 
nou govern municipal amb 
el barri del Gorg i tota la 
seva zona d’influència, 
demostra també la ferma 
voluntat de tot l’equip 
de treballar de valent per 
situar durant els pròxims 
dos anys aquest eix en 
una nova centralitat, amb 
serveis per als seus veïns 
i veïnes i que sigui un 
atractiu per a tot l’àmbit 
metropolità”. 

Guijarro insisteix que 
“amb l’inici dels procedi-
ments administratius, com 
aquesta licitació que avui 
anunciem, comencem, 
d’una manera rigorosa 
amb projectes i pressu-
post, els calendaris de 
les obres i dels serveis. 
Ja no hi ha tornada en-
rere i ara per culminar 
aquesta transformació 
urbana i de regeneració 
ambiental, intensificarem 
durant les pròximes set-
manes les negociacions 
amb ADIF”. 

COMUNICACIÓ BDN
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L’Ajuntament de 
Badalona aposta per 
la construcció d’un 
Centre d’Assistència 
Primària al barri de 
Sant Crist de Can 
Cabanyes

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Rubén Guijarro, 
acompanyat del regidor 
de l’Àrea d’Espais Pú-
blics, Jordi Subirana, van 
visitar el passat 12 de 
gener els baixos d’un 
dels dos edificis que la 
cooperativa Arauca està 
construint a l’avinguda 
dels Vents amb el carrer 
de la Batllòria per refer-
mar el compromís del 
Govern municipal amb la 
construcció d’un Centre 
d’Assistència Primària 
per al barri de Sant Crist 
en aquesta ubicació. 
Es tracta d’un local de 
més de 1.500 m² on 
l’Ajuntament vol acordar 
amb la Generalitat que es 
faci realitat el nou centre 
sanitari. 

E l s  b a i x o s  d e 

l’edifici són propietat de 
l’Ajuntament de Bada-
lona, que va concursar 
els terrenys on s’ubiquen 
els edificis per construir 
habitatges en règim de 
lloguer social i venda de 
protecció oficial. A més, 
en aquest indret també 
s’està executant una gran 
plaça amb zones de jocs 
infantils i d’esbarjo i una 
àrea de gossos. Tam-
bé s’està instal·lant un 
ascensor per assegurar 
l’accessibilitat univer-
sal als veïns de la zona, 
ja que el carrer fa molt 
pendent i per accedir a 
la ubicació cal salvar un 
gran desnivell.  

L’alcalde de Badalo-
na ha afirmat durant la 
visita que “la construcció 
d’un Centre d’Assistència 
Primària al barri de Sant 
Crist de Can Cabanyes és 
una de les prioritats del 

Govern municipal perquè 
es tracta d’una reivindi-
cació històrica dels veïns 
que respon a una neces-
sitat evident si ens fixem 
en la densitat de població 
d’aquesta zona”. Guijarro 
ha assegurat que “volem 
que tots els barris de Ba-
dalona disposin de tots 
els serveis que mereixen 
i que els veïns i veïnes 
no s’hagin de traslladar a 
altres punts de la ciutat 
cada cop que hagin d’ 
anar al metge o accedir 
a un servei públic”.  

COMUNICACIÓ BDN

L’Ajuntament de 
Badalona prepara 
ajuts específics per 
al col·lectiu de l’oci 
nocturn

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona presentarà durant 
les pròximes setmanes un 
conjunt de mesures espe-
cífiques d’ajuts destinats al 
sector de l’oci nocturn de 
la ciutat, un dels col·lectius 
més afectats per les mesu-
res restrictives a causa de la 
pandèmia de la Covid-19. 

Aquest matí l’alcalde 
de Badalona, Rubén Gui-
jarro; el primer tinent 
d’alcaldia i regidor de 
l’Àmbit d’Impuls de Ciu-
tat i Reconstrucció CO-

VID, Àlex Montornès, i 
el tercer tinent d’alcaldia 
i regidor de l’Àmbit de 
Protecció Social a les 
Persones i Impuls Comer-
cial, David Torrents, s’han 
reunit a l’edifici municipal 
El Viver amb diversos em-
presaris de l’oci nocturn 
de la ciutat per parlar so-
bre la situació de dificul-
tats que travessa aquest 
sector a Badalona. 

L’alcalde Rubén Gui-
jarro, s’ha compromès a 
“mantenir reunions pe-
riòdiques amb aquest 
sector per concretar de 
manera seriosa i efectiva 

les bases dels ajuts que 
es concediran a l’oci noc-
turn dins dels recursos 
que es posaran a l’abast 
en el Pla de reconstrucció 
dels nous pressupostos 
municipals”. El Govern 
municipal també s’ha 
compromès a explorar 
qualsevol aspecte que 
pugui ajudar al sector a 
alleugerir la seva situació, 
tenint en compte que 
durant els darrers dos 
anys només han pogut 
treballar amb una certa 
normalitat, i amb limita-
cions, durant poc més de 
tres mesos. 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, a través del ser-
vei Impuls Municipal de 
Promoció de l’Ocupació 
(IMPO) seleccionarà i 
contractarà, a través de 
la derivació que faci el 
Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), durant 
12 mesos, a 41 persones 

aturades mitjançant una 
nova edició del programa 
“Treball i Formació”. 

En concret hi ha dues 
línies d’actuació: 

La Línia MG45: 20 
persones de 45 anys o 
més que estiguin en situa-
ció d’atur inscrites com a 
demandants d’ocupació 
no ocupades. 

I la Línia DONA: 21 
dones aturades que com-

pleixin una d’aquestes dues 
situacions: dones en situa-
ció d’atur inscrites com a 
demandants d’ocupació 
no ocupades, víctimes de 
violència masclista; dones 
en situació d’atur de llarga 
durada (com a mínim 6 
mesos durant els 24 mesos 
anteriors al 30/12/2021) 
no perceptores de prestació 
per desocupació o subsidi 
ni d’ajuts.

41 nous contractes
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Reunió entre 
ajuntament, 
restauradors i veïns 
per fixar els horaris de 
les terrasses dels bars 
i restaurants

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Rubén Guijarro; el 
president de la Federació 
d’Associacions de Veïns 
de Badalona (FAVB), Julio 
Molina; juntament amb 
Roser Fernández, pre-
sidenta de l’Associació 
Forquilla Badalona; i Núria 
Garriga en representació 
del Gremi d’Hostaleria i 
Turisme del Barcelonès 
Nord i Maresme Sud, han 
signat un acord que fixa 
els horaris que han de 
regir durant l’any 2022 
el funcionament de les te-
rrasses dels bars i restau-
rants de la ciutat. L’acte, 
que s’ha fet a la terrassa 
del restaurant La Costa 
del barri de Dalt de la Vila, 
també ha comptat amb la 
presència del regidor de 
l’Àrea d’Espais Públics, 
Jordi Subirana. 

L’acord contempla 
4 tipologies diferents 
d’horaris per a l’obertura 
i tancament de les te-
rrasses de bars i restau-
rants: un de genèric per a 
tots els locals de negoci 
d’hostaleria de la ciutat 

i tres d’específics per a 
tres zones diferents de 
la ciutat.  

En la presentació, 
l’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro, ha posat 
de relleu que aquesta pro-
posta s’ha plantejat tenint 
en compte les necessitats 
d’ampliació d’horaris que 
el gremi de la restauració 
ha traslladat al Govern 
municipal i que ha estat 
consensuada també amb 
la FAVB. “La nostra vo-
luntat amb aquest acord 
ha estat arribar a un con-
sens ampli que inclou els 
restauradors i també els 
veïns de la ciutat i alhora 
ajudar un sector que està 
patint moltíssimes dificul-
tats des de l’inici de la 
pandèmia”, ha afegit. 

Per la seva banda, el 
regidor de l’Àrea d’Espais 
Públics, Jordi Subirana, 
ha indicat que atenent la 
demanda del sector s’han 
allargat alguns trams dels 
horaris a la nit, sobretot 
de cara als mesos d’estiu, 
per tal que els restaura-
dors puguin fer un segon 
torn de sopars. Subirana 
ha explicat també que 
a partir d’aquest acord, 

el pròxim mes de gener 
es convocarà una co-
missió que s’encarregarà 
de redactar una nova 
ordenança específica per 
a les terrasses ja que 
l’ordenança actual data 
de l’any 2012.  

En cadascuna de les 
tipologies d’horaris esta-
blertes, el desallotjament 
de les instal·lacions i la 
retirada dels elements 
situats a la via pública 
s’hauran de realitzar en 
un termini de 30 mi-
nuts des de la finalització 
de l’horari de funciona-
ment.

En el següent enllaç 
es poden consultar els 
horaris genèrics, així com 
els específics, com el 
del carrer de Francesc 
Layret. Aquest acord es 
podrà veure afectat per 
la situació de la pandèmia 
de Covid19. 

COMUNICACIÓ BDN

L’alcalde de Badalona 
demana a la propietat 
de la nau del carrer 
dels Corders que posi 
fi a l’ocupació 

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Rubén Guijarro, ha 
demanat al Banc Santan-
der, com a entitat propie-
tària d’una nau situada 
al carrer dels Corders 
del barri de Canyadó, 
que regularitzi la situa-

ció d’aquest immoble. 
L’ocupació d’aquesta 
nau i les activitats que 
es desenvolupen està 
provocant nombrosos i 
constants conflictes de 
seguretat i convivència 
en aquesta zona. 

L’alcalde de Badalona 
ha formulat per escrit 
als propietaris d’aquest 

immoble la petició que 
facin els tràmits legals 
necessaris per regularit-
zar la situació, “pas im-
prescindible per contribuir 
a la bona convivència, el 
benestar i la tranquil·litat 
dels veïns i les veïnes del 
barri”. La nau està ocupa-
da des del mes de maig 
del 2021. 

S’inicia la retirada 
de restes d’antigues 
instal·lacions de banys 
a la platja de la Barca 
Maria de Badalona 

Redacció

Badalona.-
Aquest dijous comen-

cen els treballs per reti-
rar les restes d’antigues 
instal·lacions de banys 
a la platja de la Barca 
Maria que no es van 
treure adequadament 

quan es van enderrocar 
les instal·lacions en els 
anys vuitanta. Els mate-
rials que s’han de treure 
són d’elements aliens al 
medi natural que poden 
representar un risc per 
als banyistes i persones 
usuàries de la platja i que 
també alteren el transport 

natural de la sorra.  
L’actuació tindrà una 

durada aproximada de 
deu dies i comportarà 
talls parcials en el pas-
seig Marítim per possi-
bilitar que els vehicles 
que executen els treballs 
puguin entrar i sortir de 
la platja. 

COMUNICACIÓ BDN
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«Èpica. El llegat de 
la Fura dels Baus», 
seleccionat al festival 
Film Maudit 2.0

El cicle de Cinema 
Infantil en Català 
torna a Badalona

Redacció

Badalona.-
A partir del 5 de fe-

brer, el CINC porta a 
l’OCine del Màgic Bada-
lona cinc pel·lícules per 
a tots els públics per-
què tota la família pugui 
gaudir els dissabtes a la 
tarda, en un horari únic 
(16 hores) i un preu únic 
(4,50 euros). 

Space Jam: Noves 
llegendes, el 5 de febrer 

Upsss! 2: I ara on és 

Noè?, el 12 de febrer  
El nadó en cap: Ne-

gocis de família, el 19 
de febrer  

Ron dona error, el 26 
de febrer  

Canta 2! el 5 de 
març  

Tota la informació 
d’aquesta edició del 
CINC, juntament amb les 
sinopsis i els tràilers de 
les pel·lícules, és al web 
del CNL de Badalona i 
Sant Adrià (www.cpnl.
cat/badalona) i al portal 

de Cinema en català de la 
Direcció General de Políti-
ca Lingüística (www.gen-
cat.cat/llengua/cinema). 

El CINC és una ini-
ciativa de la Secretaria 
de Política Lingüística del 
Departament de Cultura 
per fer créixer l’oferta 
i el consum de cinema 
infantil en català, amb la 
col·laboració del Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística i de diversos 
ajuntaments, institucions, 
entitats i cinemes. 

Redacció

Badalona.-
El documental Èpica. 

El llegat de La Fura dels 
Baus, produït per La Fura 
i Badalona Comunicació, 
ha estat seleccionat per 
participar en la tercera 
edició del Film Maudit 
2.0, un festival de cine-
ma alternatiu que tindrà 
lloc entre el 12 i el 23 
de gener a Los Angeles, 
Califòrnia.

El certamen, que 
aquest any presenta una 
edició presencial i en lí-
nia, exhibirà més de 100 
obres de 23 països que 
tracten temes sociopolí-
tics i qüestions conside-
rades tabú en els circuits 
comercials. Tindrà lloc al 
Highways Performance 
Space, un espai amb més 
de 30 anys d’història 
reconegut per acollir es-
pectacles i activitats de 
caire independent.

Els directors del do-
cumental, el periodista 
David González i el rea-
litzador Joan Clusella, 
tots dos de Badalona 
Comunicació, han estat 
a més convidats a par-
ticipar en un ‘Questions 

and answers’ (Q&A) que 
es podrà seguir a través 
del web del festival.

Una reflexió sobre 
els nous reptes 
sociotecnològics
Èpica. El Llegat de 

La Fura dels Baus és un 
documental que endinsa 
l’espectador en el procés 
de creació del workshop 
‘Informació vs Memòria‘, 
a través del qual analitza 
la tasca de la Fundació 
Èpica de La Fura dels 
Baus i el paper de l’art 
i la ciència davant els 
nous reptes de l’era de la 
informació.

Científics, artistes, 
investigadors, xefs, fi-
lòsofs i els veïns del barri 
del Manresà de Badalona, 
on es troba la seu de la 
Fundació Èpica, partici-
pen en aquest workshop 
que no només serveix per 
crear un espectacle mul-
tidisciplinari, sinó també 
per posar a prova noves 
hipòtesis i tecnologies.

Durant els 60 mi-
nuts del documental, 
l’espectador experimen-
ta, pràcticament en pri-
mera persona, com és el 
procés creatiu de La Fura 

dels Baus i coneix el tre-
ball que es fa a diferents 
centres de recerca. La pri-
vacitat, les fake news, la 
tecnologia col·laborativa, 
la transferència de co-
neixements, les idees 
preconcebudes sobre el 
gènere o el funcionament 
del cervell són alguns dels 
temes que apareixen a la 
performance i sobre els 
quals professionals de di-
ferents camps reflexionen 
en aquesta pel·lícula.

Temes d’actualitat 
que plantegen qüestions 
ètiques urgents davant 
els canvis socials i cul-
turals que vindran de la 
mà dels avenços cientí-
fics i tecnològics. I l’art, 
aquí, es presenta com 
un conductor potencial 
d’aquest coneixement 
gràcies a un llenguatge 
directe i impactant, però, 
sobretot, al seu potencial 
per convertir l’espectador 
en participant.

Èpica. El llegat de la 
Fura dels Baus és una de 
les pel·lícules selecciona-
des per veure’s en línia a 
través de la web del fes-
tival arreu del món, en la 
que serà la seva estrena 
internacional.
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Telèfons 
d’interès 

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

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

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

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

Serveis
Ho
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Dimarts 1
Platja, 82

Dimecres 2
Andreu Vidal, 2

Dijous 3
Av. La Catalana, 125

Divendres 4
Fernández Márquez, 73

Dissabte 5
Via Trajana, 20, local 3-6

Diumenge 6
Av. Catalunya, 50

Dilluns 7
García Lorca, 1

Dimarts 8
Mar, 18

 Dimecres 9
Pi i Gibert, 66

Dijous 10

Gran Via, 26
Divendres 11

Av. Catalunya, 92-94
Dissabte 12 

Platja, 82
Diumenge 13
Andreu Vidal, 2

Dilluns 14
Av. La Catalana, 125

Dimarts 15
Fernández Márquez, 73

Dimecres 16
Via Trajana, 20, local 3-6

Dijous 17
Av. Catalunya, 50

Divendres 18
García Lorca, 1
 Dissabte 19

Mar, 18

Diumenge 20
Pi i Gibert, 66

Dilluns 21
Gran Via, 26
 Dimarts 22

Av. Catalunya, 92-94
Dimecres 23

Platja, 82
Dijous 24

Andreu Vidal, 2
Divendres 25 

Av. La Catalana, 125
Dissabte 26

Fernández Márquez, 73
Diumenge 27

Via Trajana, 20, local 3-6
Dilluns 28 

Av. Catalunya, 50

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
És un bon moment per pensar en regals, ja que encara 
estan barats i els centres comercials encara no estan 
plens. Millor seria que fessis una llista. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
Aquests dies hauràs d’arreglar milers de papers i per 
desgràcia no els podràs acabar perquè tindràs alguns 
dubtes i no sabràs si donar el pas. 

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Hauràs d’aprendre la lecció que tu no ets qui porta 
la veu cantant al grup i no s’ha de fer sempre el que 
tu vulguis. 

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
Aquest mes serà el millor moment per dur a terme 
els somnis que portes tan de temps esperant. No ho 
dubtis i fes-ho.  

AQUARI (21 gener-19 febrer)
Potser les teves butxaques tornaran al seu estat normal 
a partir de la segona setmana del mes gràcies a una 
gran inversió.
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
Arriba l’hivern i necessitaràs la companyia d’un bona 
bona xocolata calenta i una companyia mentre cau la neu 
fora. No és una fantasia, és el que necessites. 

ARIES  (21 març-20 abril)
Un ésser estimat estarà més a prop teu i voldrà estar  
amb tu. Estaràs eufòricper com t’aprecia, aconseguint 
viure moments inolvidables per ambdós. Aprofita’l.

TAURE  (21 abril-20 maig)
Has de fer una escapada, però no per plaer, sinó per 
obligació, i vols portar-te’n algú especial. Escull amb 
el cap, no amb el cor.      

BESSONS  (21 maig-21 juny)
Aquest mes tindràs un somriue tatuat a la cara, perquè 
les coses et van realment bé. Intenta atresorar aquests 
moments per si les coses es posen magres.   

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Tindràs molts plans aquest mes i una agenda tan plena 
que no et permetrà descansar. Gaudeix perquè hi haurà 
moltes bones oportunitats.

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
Hi ha un viatge molt interessant que t’agradaria fer, 
però no tens molt de temps per fer-ho. No t’emprenyis 
si la resta sí que hi va, deixa’ls que gaudeixin.

VERGE (24 agost-2 setembre)
Estàs una mica amargat aquest mes perquès estàs molt 
aburrit i la rutina et consumeix. Intentar ser creatiu 
perquè la vida no sigui tan pesada. 




