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Operació
antidroga
MME

Salvador Illa
visita Sant Adrià
Sant Adrià.El primer secretario
del PSC y líder de la
oposición en Catalunya,
Salvador Illa, ha visitado
Sant Adrià para conocer
de primera mano el estado de dos zonas del municipio de plena actualidad.
Por un lado, la zona de las
tres chimeneas y la playa
del Litoral, que permanece cerrada a la espera
del inicio de la descontaminación de su arena. La
alcaldesa adrianense, Filo

detencions als barris de
La Mina, a Sant Adrià de
Besòs, i La Verneda de
Barcelona, contra una organització criminal que es
dedicava al tràfic de mari-

huana en diverses ciutats
del Barcelonès. La banda
podria estar relacionada
amb tirotejos succeïts a
la zona en mesos passats.
Pàg.8.

Paviment
Avda. Platja

Millora qualitat
de l’aire

Un gran parc
litoral

Sant Adrià.- Les
obres de oavimentació
de l’avinguda de la
Platja començaran la
segona quinzena de
maig. Pàg.4.

Sant Adrià.- La ciutat de Sant Adrià s’ha
adherit a l’Acord per a
la millora de la qualitat
de l’aire a Catalunya.
Pàg.4.

Sant Adrià.-Entitats
veïnals i medioambientals creen l’Entesa per
un gran parc litoral al riu
Besòs al voltant de les
3 xemeneies. Pàg.6.
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Si la reparación dura más de 48horas,
te prestamos un PC.

ció

PC

do la inquietud que los
problemas de seguridad
provocan en la ciudadanía y ha pedido a las
autoridades policiales que
continúen con su trabajo.
«Lo que siempre pedimos
es constancia, intensidad
y presencia.
La visita de Salvador
Illa ha continuado, de
hecho, por la tarde con
reuniones informales con
entidades y vecinos de
los barrios de La Mina y
el Besòs. Pàg. 5

PSC

Sant Adrià.E l s
M o s s o s
d’Esquadra van dur a
terme el 29 de març
una operació amb 350
agents amb escorcolls i

n

48h

Cañete, y diversos concejales socialistas del consistorio, han acompañado
a Illa en su visita, que
también se ha acercado
hasta el Campus de la
UPC Diagonal-Besòs.
Cañete ha aprovechado la rueda de prensa
frente a las chimeneas
para comentar la operación antidroga que se
estaba llevando a cabo
en esos momentos en el
barrio de La Mina de Sant
Adrià y en La Verneda de
Barcelona. Ha reconoci-
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Editorial

De qué hablo cuando hablo de machismo

L

a salida de tono del actor Will Smith en la ceremonia de los Óscars 2022 está dando mucho de qué hablar. Por si alguien no sabe de
lo que hablamos, aunque habría que vivir en Marte o en Babia para no haberse enterado. Durante la gala, el cómico Chris Rock subió
al escenario para entregar un premio y, como siempre en este tipo de actos, soltó chistes y comentarios fuera de lugar que no hacen
ninguna gracia y pueden herir los sentimientos de las personas. Una de esas bromas se refirió al corte de pelo al cero de Jada Pinkett
Smith, actriz y mujer de Will Smith, que estaban en primera fila por estar él nominado al Óscar al mejor actor por su interpretación del
padre de las hermanas tenistas Williams. El actor primero rió la broma, pero la cara de Jada fue todo un poema, dejando bien claro que
no le había gustado nada. Acto seguido, Will Smith se levantó, le arreó un tortazo a Chris Rock, volvió a su asiento y ante el asombro
de todos (la cara de la actriz Lupita Nyong’o que estaba justo detrás era todo un poema) le gritó dos veces “quita el nombre de mi
mujer de tu puta boca”). Lo que al principio la mayoría pensaron que era una broma, con el exabrupto verbal (que los televidentes estadounidenses
no pudieron escuchar en director porque se cortó el sonido, aunque ese tipo de censura con las redes sociales actualmente es una tontería) todos se
dieron cuenta que de broma no tenía nada, que habían visto una agresión en directo. Lo impensable. Pero como el show debe continuar, la ceremonia
continúa, y pocos minutos después, como si fuera un auténtico guion de Hollywood, Will Smith gana el Óscar al mejor actor. En su discurso, y entre
lágrimas, afirma que como persona pública recibes muchos ataques hacia tu persona y tu familia, que debes aguantar estoicamente, que por amor
se hacen muchas locuras y que él ha sido enviado a la tierra para proteger a los suyos.
Rebuscando el por qué de la broma y de su crueldad, llegamos al drama de Jada, una mujer que sufre alopecia por una enfermedad autoinmune,
que ha explicado en sus redes sociales, un problema de salud que choca con los estereotipos de belleza femenina y que puede conllevar problemas
psicológicos. El chiste, si es que se puede llamar así, no tiene gracia. Es más, es cruel y está fuera de lugar reírse de alguien por un problema de
salud. Pero reaccionar de la manera violenta, porque lo es, aunque sea un tortazo y no un puñetazo, no tiene justificación alguna. Y sí, es un acto de
machismo, de un heteropatriarcado rancio en el que aún vivimos y que, pese a los avances en igualdad de género, aún nos movemos. No hay más
que ver las redes sociales, en los que muchos alababan el comportamiento de Will Smith afirmando que se había quedado corto, que si alguien se ríe
de mi mujer le parto la cara, no solo le doy un guantazo. Como si las mujeres no pudiéramos defendernos con el mejor arma que tenemos, nuestra
voz, tantas veces silenciada por la violencia masculina. Así que sí, eso es machismo, aunque muchos lo ignoren o se hagan los tontos, es machismo
y del bueno, del “no te preocupes cariño, que yo te defiendo, porque eres mía, y de nadie más”. Que en pleno siglo XXI aún estemos así...

Opinió
Fábulas y proverbios

H

ay cosas que se aprenden con el tiempo. El Estado Democrático de Derecho no fue una concesión graciosa de
los poderosos; aunque se haya intentado ocultar, fue una
conquista de movimientos jornaleros y obreros tras siglos de
fricciones y profundas violencias. Hace tiempo que la gestión
política del mercado logró matizar la lucha de clases con el vermut de los
domingos – entre gambas y calamares –, superando “sentimentalmente”
los conflictos sociales con un discurso de tolerancia y el acceso a buenas
hipotecas, mientras se camuflaban los sueldos de ejecutivos, banqueros
y altos funcionarios.
La brecha de lo inmoral sigue pisando fuerte por mucho que quieran vender una pedagogía del cambio que ha pasado de ser un valor social a un
eslogan más de las campañas electorales. El progresismo dejó de existir
cuando se puso en el centro el “bienestar” en detrimento de la “justicia”,
cuando nos quedamos interpretando al mundo en vez de dar pasos para
transformarlo. Como plantea Ariel Rubinstein en la teoría del juego, el “pensamiento estratégico” es más útil para deshacer injusticias que cualquiera
de sus modelos matemáticos.
La nueva economía ofrece otra versión sobre las arbitrariedades; Michel Sanders la ha bautizado como la retórica del ascenso, una especie de espejismo
mezquino que en aras de la igualdad de oportunidades coloca a las clases
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medias como vencedoras frente al fracaso del precariado. Se ha ido colando
la promesa de que es posible ascender socialmente, llegar a la conclusión
de que conseguir cierto éxito es el premio del propio esfuerzo y del talento,
un lugar –como las universidades- donde se procura fomentar todo lo que
resulta en sí mismo interesante, estético, intelectual, y no necesariamente
lo que resulta directamente beneficioso; una lógica corrosiva que sitúa a los
atrapados, que a duras penas se mantienen, en culpables de sus actos (no
de su realidad), imponiendo una desmoralizadora sensación de menosprecio. La tiranía del mérito representa una enorme zanja que pone a flote la
polarización entre distintas comunidades y el bien común, induciendo a un
grupo con suerte de vivir en una sociedad que cultiva y premia las aptitudes,
hacia un perfeccionismo soberbio y arrogante, que de vez en cuando luce
en fotos solidarias en sus particulares catequesis para cabreados.
La igualdad de oportunidades es un factor razonablemente necesario, pero no es el ideal adecuado
para una sociedad buena; es una fábula que nos
permite ver una situación de la vida desde un ángulo
alternativo al consumista, y eso tal vez llegue algún
día a influir en nuestras acciones o en nuestro juicio
cívico, pero el problema es que nunca se ha llegado
a la equidad.
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Opinió
El rey de España es el muro que
separa la “calle” de la “política”

E

l viernes 25 supimos que la justicia del Reino Unido había decidido
juzgar a un ciudadano español contra el que no se han atrevido ni
los fiscales, ni los jueces, ni los parlamentarios españoles. En este
caso, su ex amante Corinna lo acusa de unas amenazas en las que
también estarían implicados el jefe del CNI y quien sabe cuántos altos
cargos más.
Aymar Bretos, de la SER, leía esa misma noche un párrafo del juez británico que
robó el sueño del fin de semana a Felipe VI y a su padre. Dice el magistrado que,
si aceptaran la inmunidad de que disfruta en España, el emérito podría entrar en
una joyería de Londres, llevarse un diamante sin pagar y largarse sin que nadie
le detenga. ¿Verdad que le suena?
Le suena porque el ejemplo que ha elegido el juez UK es de lo más “normal”,
pues coincide con lo que cualquiera piensa, y también escucha de otras personas,
cuando alguien se imagina las consecuencias de ciertos privilegios.
En cambio, no es nada probable que alguien haya oído esa misma reflexión tan
“normal”, la del rey de España cometiendo delitos impunemente, a ningún político
importante, esos que siempre repiten lo de la Constitución de 1978 y etcétera.
Sería “políticamente incorrecto”.
Ya era rey Juan Carlos I cuando Adolfo Suárez, en su discurso del 9 de junio de
1976, pronunció la frase que, para muchos, mejor definió la Transición: “Debemos
elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es normal”. Pero
en muy poco tiempo quedó claro que era una más de esas frases vacías que los
políticos colocan en sus discursos para parecer trascendentales.
Soy de los que piensan que el de Ávila, para averiguar lo que “a nivel de calle era
normal”, pues lo había dicho, se dedicó a realizar encuestas desde el gobernó
y se enteró de que, para “la calle” lo más normal era República y no Monarquía,
algo de lo que no nos informó, pero muchos años después desveló la periodista
Victoria Prego.
No sabemos, Ley (franquista) de Secretos Oficiales mediante, si Suárez le dijo al
rey que tendría que abdicar para que él cumpliera su promesa de acercar la “calle”
a la “política”, pero algo debió suceder porque, además de colocar la monarquía
restaurada por el dictador en la Constitución, los Felipe González, Santiago Carrillo y otros “republicanos” tragaron además con una inviolabilidad del titular de
la Corona que, con el paso de los años y los delitos del rey, está convirtiendo a
España en un Estado-basura política y judicialmente hablando.
Dicho de otra forma, los políticos elegidos desde 1977 han sido y siguen siendo
incapaces de legislar para consolidar una democracia que tiene mucho que mejorar, pues sus conflictos políticos de mayor relevancia terminan ante los tribunales
internacionales.
De hecho, también serán jueces europeos los que dicten las sentencias firmes sobre los independentistas catalanes condenados a un siglo de cárcel por una justicia
española que actuó de urgencia a la hora de coger el relevo de unos gobiernos
del PSOE o del PP incapaces de resolver un problema político de España.
Y también acabamos de saber que, al hermano de la presidenta de Madrid y por lo
del dinero que se llevó de unas mascarillas en cuya gestión no arriesgó ni un euro,
donde lo van a investigar de verdad es en Europa. Ni que fuera rey de España.
Para los europeos importantes e informados esto significa que Pablo Casado, el
líder de la oposición que casi cada semana visitaba Bruselas, ha sido fulminado
por investigar una operación presuntamente corrupta con fondos europeos de
por medio, que ha implicado a líderes de su propio partido y que no estaba nada
claro que fuera a ser investigada en España.
Hoy no tocaba corrupción, pero sí algunas de las grandes mentiras que, desde
el fraude que supuso la Transición, no han faltado en los momentos decisivos
de la política durante estas décadas de monarquía y que
article sencer:
consiguen que la “calle” se distancie de los “políticos”.
La consigna de Felipe González, “OTAN de entrada no”,
consiguió el peor resultado de cualquiera de todos los referéndums convocados desde la muerte del dictador. Aznar, por
su parte, con la falsa acusación sobre los atentados del 11M
de 2004 también hizo reaccionar al electorado en las urnas y
provocó la inesperada derrota del PP tres días después. Por
poner dos ejemplos.

Domingo Sanz

Març 2022 -

3

Más del 99% del PP con
Feijóo: ¿urnas búlgaras o
postfranquistas?

Y

eso que Feijóo no ha votado. El DEMAEHE* tampoco lo hacía.
Tanto si se pone usted la mano en el corazón como en la cabeza, siempre
llegará a la conclusión de que, salvo escasas excepciones, un español
se parecerá más a otro español que a un búlgaro, y viceversa.

Por eso, llama la atención lo mucho que sigue proliferando la expresión
“congresos a la búlgara” cuando se quieren levantar sospechas sobre resultados
apabullantes en votaciones internas de partidos políticos que actúan en democracias presumidas, como lo era la española hasta la última actualización del
ranking “The Economist”.
Y se sigue con lo de “a la búlgara” a pesar de que les tocó autoritarismo soviético
tras el pacto entre las potencias vencedoras de la 2GM, las mismas que decidieron
mantener entre nosotros al ya citado DEMAEHE*.
Aprovecharé para aconsejar visita a la RAE en busca de “mérito”, “emérito”, “demérito” y, de paso, “violable” e “inviolable”, una de esas cinco palabras no existe
porque escuece, aunque sin ella no debería existir su derivada.
El caso es que, puestos a comparar votaciones internas de partidos democráticos
porque la Constitución dice que lo son, con votaciones en democracias “populares” u “orgánicas”, como Feijóo nació en el país paradigma de las segundas, me
centraré en España.
El origen de “a la búlgara” nos transporta a los años 60 del siglo XX, pero, en
cambio, los vigilantes españoles de las democracias internas deciden mirar al
Este, en lugar de abrir los libros de texto de nuestra historia…, quizás porque sus
profesores “no tuvieron tiempo” de enseñarles ciertas lecciones.
Y muchos, quizás la mayoría, las siguen sin enseñar a miles de estudiantes de
hoy, déjeme usted que aproveche para poner el grito en el cielo.
El dictador convocó dos referéndums. El primero se celebró el 06/07/1947 para
restaurar la monarquía, si, la que hoy disfruta Felipe VI, y consiguió el apoyo
del 90% entre casi 14,5 millones de votantes. El segundo, para aprobar una ley
llamada, precisamente, “orgánica” tuvo lugar el 14/12/1966 y logró un 96% de
afirmativos entre 19 millones de votos.
No obstante, y tras fallecer el DEMAEHE*, se celebraron cuatro referéndums.
El primero lo fue el día 15/12/1976 y consiguió un 97% de síes de los 17,6 millones
de votos entregados. El siguiente, el de la Constitución aún vigente, se celebró el
06/12/1978 y consiguió la aprobación del 92% de los 17,1 millones de votantes.
Pero poco después, a un Felipe González con casi el 58% de los escaños en el
Congreso pero solo el 48% de los votos (es decir, con una LOREG muy tergiversadora de la voluntad popular, que sigue vigente) le debió pasar por la cabeza
que “todo el monte era orégano” y decidió engañar a millones con lo de “OTAN de
entrada no” (que hoy algunos recuerdan a cuenta de los saharauis traicionados el
viernes pasado por Sánchez), así que convocó para el 12/03/1986 un referéndum
al que solo acudió el 59% del censo, consiguiendo menos de 9 millones de síes,
un 57% de los votantes.
Casi ni merece la pena mencionar el último referéndum, también consultivo, que
se celebró en España en 2005. Fue para la Constitución Europea y quedó en
“agua de borrajas” tras fracasar en otros países. Solo movilizó a un escaso 42%
del censo, y con todo el bipartidismo reinante de acuerdo.
Por tanto, votaciones como la previa al Congreso del PP que confirmará a Feijóo son
mucho más franquistas que búlgaras, y no solo por la cercanía geográfica y cultural
de sus protagonistas, sino también por sus trayectorias políticas respectivas.
Ni los 19 millones de votantes que aprobaron la Ley Orgánica en 1966 murieron en sus camas el 20 de noviembre
de 1975 junto al DEMAEHE*, ni los casi 37.000 votos recibidos por Feijóo son de marcianos acogidos en España
tras la última oleada de migraciones interplanetarias. Por
mi parte, fui testigo de que los antiguos, en lugar de un
“si” podrían haber introducido un “no” en la urna sin que
nadie mirara, que otra cosa es el terrorismo de Estado que
reinaba en España.

article sencer:
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Les obres de
pavimentació de
l’avinguda de la Platja
s’iniciaran durant la
segona quinzena del
mes de maig
Montse Sáez
Sant Adrià.El consistori adrianenc està treballant per
executar el més aviat
possible les obres de
millora del paviment de
l’av. de la Platja en el
tram des del c. Torrassa
a l’av. Eduard Maristany
(sentit mar).
L’actuació formava
inicialment part d’un projecte d’inversió més gran
que comprenia diverses
intervencions de millora
d’asfaltat en tot el municipi, però la degradació de la via requereix
d’una intervenció urgent

i l’Ajuntament ha decidit
accelerar la tramitació de
les obres de l’av. de la
Platja per poder iniciar-les
el més aviat possible. El
projecte ja està publicat
i romandrà en exposició
pública durant 30 dies
i, simultàniament, també s’està avançant en
la licitació dels treballs
d’execució amb l’objectiu
de que l’adjudicació i la
finalització del procés
d’informació pública coincideixin en el temps i
poder així començar les
obres durant la segona
quinzena de maig.
La intervenció consistirà en la retirada de

l’asfalt en mal estat i els
treballs de pavimentació
i senyalització noves. El
pressupost és de 76.000
euros (IVA inclòs).
L’Ajuntament, mentre no comencin les obres
i per tal d’evitar que
s’acceleri la degradació
d’aquest tros de calçada, desviarà els autobusos que baixen (sentit
mar) per aquest tram de
l’avinguda de la Platja,
pel carrer Ramón Viñas.
Aquesta mesura no afectarà ni a la circulació de
pujada dels autobusos ni
a les parades situades a
l’av. de la Platja (sentit
muntanya).

Govern, ens locals,
organitzacions i agents
socials i econòmics
subscriuen l’Acord
per a la millora de
la qualitat de l’aire a
Catalunya
GENERALITAT DE CATALUNYA

GOOGLE MAPS

Redacció
Sant Adrià.El Govern, alcaldes i
alcaldesses de municipis
de més de 20.000 habitants, les diputacions,
entitats municipalistes,
gestors d’infraestructures
i els principals agents
socials i econòmics de
tot Catalunya han subscrit aquest divendres 18
de març l’Acord per a la
millora de la qualitat de
l’aire a Catalunya. Impulsat pel Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,
l’acord recull el testimoni de les dues cimeres
anteriors celebrades els
anys 2017 i 2019, i ha
ampliat l’àmbit territorial
a tot Catalunya. El document conformarà el full
de ruta per a la millora de
la qualitat de l’aire al país,
incorporant-se com a
principi rector del nou Pla
de millora de la qualitat de
l’aire de Catalunya.
A l’acte hi ha assis-

tit l’alcaldessa de Sant
Adrià de Besòs, Filo Cañete, que comparteix les
mesures prioritàries del
document ja que «una
bona qualitat de l’aire té
beneficis directes en la
salut de la ciutadania»
però també reclama «una
major concreció pel que
fa als recursos necessaris
per assolir els objectius
establerts ». L’alcaldessa
opina que «els municipis
hem d’anar acompanyats
de tot allò que depèn de
les competències i obligacions del Govern de la
Generalitat».
La millora de la qualitat de l’aire és un repte global. L’aire no té
fronteres i, per tant, és
un tema de país que exigeix consensos globals i
una actuació conjunta i
coordinada de totes les
administracions (municipals i supramunicipals,
autonòmiques i nacionals…) i agents socials i
econòmics amb polítiques
adaptades a les diferents

realitats territorials.
El transport contribueix a més del 30% de
les emissions de CO2
a Europa i per tant és
evident que cal actuar
sobre el transport i la
mobilitat per frenar el
canvi climàtic en el marc
de les ciutats tenint en
compte les peculiaritats i
singularitats de cada municipi. En aquesta línia,
Filo Cañete destaca que
Sant Adrià treballa des de
fa temps en un model de
mobilitat més sostenible,
saludable i segur: fomenta l´ús de la bicicleta amb
l’ampliació de les vies
pedalables, ha implantat
zones de baixes emissions i prioritza actuacions per a l’electrificació
del transport.

més informació:

Actualitat

La descontaminación
de la playa del Litoral
y el desarrollo de la
tres chimeneas, puntos
centrales de la visita
de Salvador Illa a Sant
Adrià de Besòs
También ha visitado el Campus de la UPC Diagonal-Besòs y se ha
reunido con vecinos y entidades de La Mina y el Besòs.
PSC SAB
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Detinguts dos homes
que van intentar
fugir dels Mossos
d’Esquadra quan
transportaven
marihuana a Sant
Adrià de Besòs
Els detinguts van fugir en un vehicle a gran velocitat i temeràriament
sense respectar els semàfors en vermell ni els passos de vianants.
Redacció
Sant Adrià.Agents de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la
comissaria de districte
de Sant Adrià de Besòs
va detenir el 23 de març,
dos homes de 34 i 45
anys, com a presumptes autors d’un delicte
contra la salut pública,
conducció temerària i
resistència als agents de
l’autoritat.
Els fets van succeir
el dimecres 23 de març
pels volts de les 19 hores, a l’avinguda Catalunya, quan una patrulla va
observar com un vehicle
se saltava un semàfor
vermell.

Els agents van iniciar
un seguiment del vehicle
infractor, el qual va fugir
a gran velocitat sense
respectar els passos de
vianants ni les fases
semafòriques. Durant la
fugida, el cotxe va envair
els carrils de direcció
contrària esquivant els
vehicles que circulaven
en sentit correcte.
Finalment, el vehicle
escàpol va patir un accident contra el mobiliari
urbà al carrer Jovellanos de Sant Adrià de
Besòs. Tot seguit, els
mossos van detenir els
dos ocupants, que van
resultar il·lesos i van
oposar resistència al seu
escorcoll.
A l’interior del vehi-

cle es va localitzar una
bossa i dues caixes que
contenien 7.340 grams
de marihuana, que tindria
un valor al mercat il·lícit
de 13.300 euros. A banda, també van intervenir
9.300 euros fraccionats
que duien els detinguts.
Els arrestats han passat avui a disposició
del jutjat de guàrdia de
Badalona que ha decretat llibertat amb càrrecs
pels dos.

MME
Salvador Illa (segundo por la izquierda), acompañado por la alcaldesa adrianense, Filo Cañete
(izquierda), y los concejales socialistas del consistorio Hugo Ferrer y Ruth Soto.
Redacció
Sant Adrià.El primer secretario
del PSC y líder de la
oposición en Catalunya,
Salvador Illa, ha visitado
hoy Sant Adrià para conocer de primera mano
el estado de dos zonas
del municipio de plena
actualidad. Por un lado,
la zona de las tres chimeneas y la playa del Litoral,
que permanece cerrada
a la espera del inicio de
la descontaminación de
su arena. La alcaldesa
adrianense, Filo Cañete,
y diversos concejales so-

cialistas del consistorio,
han acompañado a Illa
en su visita, que también
se ha acercado hasta
el Campus de la UPC
Diagonal-Besòs.
Cañete ha aprovechado la rueda de prensa
frente a las chimeneas
para comentar la operación antidroga que se
estaba llevando a cabo
en esos momentos en el
barrio de La Mina de Sant
Adrià y en La Verneda de
Barcelona. Ha reconocido la inquietud que los
problemas de seguridad
provocan en la ciudadanía y ha pedido a las

autoridades policiales que
continúen con su trabajo.
«Lo que siempre pedimos
es constancia, intensidad
y presencia.
En cuanto a la descontaminación de la playa
del Litoral, será el Estado
el que realice la obra, que
durará ocho meses. El
consistorio sigue reuniéndose con el ministerios
para saber más detalles.
La visita de Salvador
Illa ha continuado, de
hecho, por la tarde con
reuniones informales con
entidades y vecinos de
los barrios de La Mina y
el Besòs.
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Entitats veïnals i
mediambientals creen
l’Entesa per un gran
parc litoral al riu Besòs
Rebutgen gran part del PDU de les Tres Xemeneies.
Redacció
Badalona.El passat 9 de març
es va constituir formalment a la sala d’actes de
l’entitat badalonina Cor
de Marina l’Entesa per un
gran parc litoral al Besòs.
El moviment neix entorn
un manifest impulsat per
28 entitats i col·lectius
veïnals i ecologistes del
Baix Besòs com la Plataforma per la conservació
de les 3 xemeneies de
Sant Adrià, Badalona pel
clima, Stop Crematori
SAB, Unesco Sant Adrià,
Aire Net, Ecologistes en
Acció del Barcelonès i
l’Ateneu Adrianenc, entre
d’altres. Durant la presentació es va remarcar la
història de la zona, molt
castigada per la presència
d’una desena d’indústries
que han provocat la contaminació del sòl i l’aire.
En el manifest entorn
neix aquest moviment, es
destaca també que actualment encara persisteixen

empreses que continuen
contaminant i malbaratant
els recursos naturals.
Aquesta és la gran
reivindicació de l’entesa,
la creació d’un gran parc
verd que contrasta amb
el Pla Director Urbanístic
de les Tres Xemeneies
(PDU3X) aprovat per les
administracions que contempla la construcció de
1.844 habitatges distribuits en 30 blocs de
vivendes des del riu Besòs
fins al barri de La Mora de
Badalona, en zona inundable i potencialment inundable. “Una gran operació
d’especulació urbanística,
típica de la vella política
del gran formigó, sobre 32
ha en la primera fase i un
xec en blanc sobre altres
85,4 ha en una segona
fase”, continua. Per això
demanen un gran parc, per
aconseguir que ambdues
ciutats puguin mitigar i
adaptar-se als fenòmens
climàtics extrems i recurrents com tempestes
marines, sequeres o plu-

ges torrencials. “El litoral
necessita la creació d’una
gran zona verda, d’un
gran parc litoral metropolità, que ajudi a regenerar
ecològicament l’espai natural de la desembocadura
del riu i les platges que
l’envolten. Treballar pel
bé comú passa per fer
possible aquesta regeneració. La “urbanització”
de la zona, entesa com
la creació d’un nou barri
amb 5.000 nous veïns,
confinat entre el ferrocarril
i el mar, va en contra de
les necessitats socials,
econòmiques, ambientals
i ecològiques d’aquest territori litoral metropolità“.
Des de la seva pàgina, www.parc3xemeneiesbesos.cat, demanen
l’adhesió de la població,
a títol personal o com a
entitat:

El projecte Eix Besòs
Circular organitza
una sessió informativa
virtual sobre com
poder reduir la factura
elèctrica en el teixit
empresarial
La jornada es farà telemàticament dijous 31 de març, de 10 a 11 hores.

Redacció

ENTESA PL

El passat 9 de març es va presentar al Cor Marina de Badalona l’Entesa per a un Gran Parc al
Litoral-Besòs, formada per entitats veïnals i mediambientals de Sant Adrià i Badalona.

Sant Adrià.El pròxim dijous 31
de març el projecte Eix
Besòs Circular organitza
una sessió virtual sota el
títol Com reduir el cost
de la factura elèctrica
en el teixit empresarial
amb l’objectiu de detallar quines mesures pot
adoptar aquest sector per
reduir el preu de la factura
elèctrica. La jornada se
celebrarà entre les 10 i
les 11 hores de manera
telemàtica
El preu de l’energia
del mes de febrer va ser
un 604% més cara que
en el mateix període de
l’any passat. L’actual
situació d’inestabilitat
del mercat energètic ha
causat un augment del
cost de l’electricitat, cosa
que ha implicat un gran
esforç econòmic per a les
empreses, en especial les
del sector industrial. Per

aquest motiu l’Eix Besòs
Circular organitza aquesta jornada virtual amb el
propòsit de detallar algunes mesures que poden
adoptar les empreses per
tal de reduir el cost final
de la factura elèctrica: la
inversió en autoconsum i
en eficiència energètica,
així com la gestió de la
producció en funció de la
distribució dels diferents
períodes elèctrics.
La sessió comptarà
amb una explicació tècnica del director de la
consultora GCT Plus, especialitzada en assessorament energètic, Josep
Camprubí. Posteriorment
s’obrirà un torn de preguntes.
Per poder participar-hi
s’haurà de fer una inscripció prèvia en el següent
enllaç: https://forms.gle/
jrLpkBmjY8sZqoYC6
Per a més informació:
info@eixbesoscircular.
info

Recordem que l’Eix
Besòs Circular és una
iniciativa impulsada per
Reactivació Badalona,
SA com a societat municipal de l’Ajuntament de
Badalona, l’Ajuntament
de Sant Adrià del Besòs,
i Grameimpuls, SA com
a societat municipal de
l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet;
Aquesta iniciativa compta
amb el suport de la Diputació de Barcelona, el
Servei d’Ocupació de Catalunya i la col·laboració
de FEB-PIMEC i HUB Recircula UPC-AMB.
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Badalona estrenarà un sistema de Bonus
Consum per potenciar el comerç i la
restauració local
Redacció
Badalona.L’Ajuntament de Badalona impulsarà dins del
Pla de Reactivació Econòmica del la ciutat un nou
sistema de Bonus Consum
que els badalonins i badalonines podran bescanviar
als establiments associats
a la campanya dels diferents eixos comercials,
dels mercats municipals
i de la restauració local.
Els cupons es podran
descarregar en línia i funcionarà a través de codis
QR. L’Ajuntament destinarà 200.000 euros en
aquesta campanya que té
l’objectiu d’incentivar les
compres, donar a conèixer

el comerç local i que el
veïnat de Badalona compri
a la ciutat. Està previst
que la implantació del
sistema de Bonus Consum pugui fer-se en els
pròxims mesos. Un cop
es posi en marxa, els
compradors tindran uns
dies determinats per poder bescanviar aquests
cupons.
El govern de Badalona
ha presentat la iniciativa
aquest dimecres davant
dels representants de tots
els eixos comercials de
la ciutat, que han acollit molt positivament la
nova campanya impulsada pel consistori. Durant
la presentació, el tercer
tinent d’Alcaldia i regidor

COMUNICACIÓ BDN

de l’Àmbit de Protecció
Social a les Persones i
Impuls Comercial, David
Torrents, ha assegurat que

Es millorarà la seguretat
del parc del Besòs

“els comerciants, paradistes i restauradors locals
podran decidir quines són
les dates idònies per fer

l’alcalde de Badalona,
Rubén Guijarro, ha destacat que “aquesta campanya aportarà una nova
dinamització comercial i
ajudar econòmicament el
petit comerç local”.
Durant la trobada,
els representants dels
eixos comercials de la
ciutat han transmès al
Govern municipal les seves problemàtiques, suggeriments i demandes per
tal de treballar possibles
mesures i respostes amb
l’Ajuntament.

la campanya i crear així
un fort impacte econòmic
en el seu sector econòmic”. Per la seva part,

Sant Adrià Consulting
FISCAL CONTABLE LABORAL
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS
 EXTRANJERÍA

Redacció
Sant Adrià.L’Ajuntament amb
la col·laboració de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) tancarà el
parc del Besòs per tal de
millorar la seguretat de
l’espai.
La proposta és instal·lar
una tanca metàl·lica a tot el
perímetre obert del parc
amb una alçada suficient
per impedir el pas però amb
un disseny el més transparent possible per minimitzar

l’ impacte visual, i amb
diferents punts d’accés.
Les entrades al parc
es tancaran amb mòduls
i portes acabades amb
llistons de fusta que es
diferenciaran de la resta i
s’identificaran fàcilment
com a punts d’accés al
parc. La façana de la
ronda de Sant Ramon de
Penyafort comptarà amb
una nova entrada amb 3
portes.
L’espai d’intervenció
serà de 864 ml (lineals) i
ocuparà les tres façanes

del parc, excepte la que
dona a la via del tren que
ja disposa d’una tanca.
En concret seran 777
ml de tanca de rodons
metàl·lics, 61,3 ml de
tanca d’acabat de llistons
de fusta i 25’7 m d’espai
de portes.
El pressupost màxim
(pressupost de licitació)
d’aquesta intervenció es
de 404.328 euros, i està
previst que l’actuació
s’executi durant l’últim
trimestre d’aquest any
2022.

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

www.santadriaconsulting.com
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Los Mossos despliegan
una operación
antidroga en La Mina y
La Verneda
Redacció
Sant Adrià.La mañana del 29
de marzo, los Mossos
d’Esquadra llevaron a
cabo una importante operación antidroga contra
una organización que
se dedicaba a distribuir

marihuana en diversas
ciudades del Barcelonès.
Unos 350 agentes se
han desplegado el barrio
de La Mina, en Sant Adrià
de Besòs, y La Verneda,
en Barcelona, para llevar
a cabo registros y diversas detenciones. Están
participantes agentes de

la ARRO, la BRIMO, Hèlix,
Unidad Canina y seguridad ciudadana.
Según apuntan algunos medios, la organización
que se está desmantelando
podría ser la responsable de
varios tiroteos producidos
en dichos varios en diciembre de 2020.

El CNL de Badalona
i Sant Adrià obre
una nova inscripció
de cursos de català
amb una oferta
extraordinària per al
nivell C2

MME

Redacció

La Guàrdia Urbana
cedeix 30 armilles
antibales per a Ucraïna
COMUNICACIÓ BDN

Redacció
Badalona.30 armilles antibales
cedides per la Guàrdia
Urbana de Badalona i una
important quantitat de

material donat per la comunitat xinesa d’aquesta
ciutat s’enviaran pròximament a Ucraïna. El
vicecònsol d’Ucraïna a
Barcelona, Vlad Sapozhnik, s’ha traslladat perso-

nalment a la Comissaria
de la Guàrdia Urbana de
Badalona per assistir al
lliurament de tot aquest
material de protecció
personal i també de roba
i calçat.

Sant Adrià.Totes les persones
interessades a fer un curs
de català han acreditar
el seu nivell de català a
través de la plataforma
d’inscripció i tràmits. Per
fer-ho, cal presentar un
certificat oficial de català
o bé sol·licitar una prova
de col·locació gratuïta
fins al 15 de març.
Un cop acreditat el
nivell, els alumnes de
torn preferent, que són
els que han fet un curs
al CPNL en els darrers 12
mesos, poden formalitzar
la inscripció els dies 24 i
25 de març. La matrícula
general s’iniciarà el dia
28 de març a les 9 h i
finalitzarà a les 20 h del
29 de març.
Oferta extraordinària
de nivell C2 El CNL incorpora per a aquest trimestre un curs en línia

de nivell superior (C2).
Aquest curs té una durada de 4 mesos (d’inicis
d’abril fins a finals de
juliol) i s’estima que requereix una dedicació
intensiva d’entre 10 i 12
hores a la setmana per
completar el programa de
90 hores. L’examen final
per obtenir el certificat
serà presencial.
Abans de formalitzar
la inscripció, les persones interessades a fer
un curs de nivell C2 han
d’acreditar que disposen
del certificat oficial del
nivell de suficiència (C1)
emès per la Secretaria
de Política Lingüística
o pel CPNL, o bé hauran de fer una prova de
col·locació.

Cursos homologats
i amb certificació
oficial

El CPNL té una àmplia
oferta de cursos generals

amb certificació oficial,
des dels nivells inicials
i bàsics, adreçats a les
persones sense cap coneixement o amb pocs
coneixements de la llengua, fins als nivells més
avançats adreçats a aprenents que volen millorar
o perfeccionar les seves
habilitats comunicatives
orals i escrites en català.
L’oferta del CNL de Badalona i Sant Adrià segueix
apostant per la presencialitat i més del 70% dels
cursos que ofereix són
en aquesta modalitat. Es
pot consultar tota l’oferta
a través del cercador de
cursos.
Tots els cursos disposen de propostes complementàries per practicar
la llengua fora de l’aula,
com ara el Voluntariat per
la lengua, els clubs de
lectura o les pràctiques
lingüístiques en establiments col·laboradors.

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

Avda. Catalunya nº 24 - Sant Adrià de
Besòs - Tel. 93 462 28 33
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El Govern municipal i
el Grup Municipal de
Guanyem Badalona
en Comú (GBeC)
formalitzen l’acord
per a l’aprovació del
Pressupost
COMUNICACIÓ BDN

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, i el president del Grup Municipal de GBeC, Toni Flores, han
signat l’acord per a l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2022.
Redacció
Badalona.Formalitzat l’acord
entre el Govern municipal i el Grup Municipal
de Guanyem Badalona
en Comú (GBeC) per a
l’aprovació del Pressupost de l’Ajuntament per
a l’any 2022. Durant la
presentació, l’alcalde de
Badalona, Rubén Guijarro, i el president del
Grup Municipal de GBeC,
Toni Flores, han signat
el document “Acord per
a la garantia d’execució
dels pressupostos” que
recull les eines per a fer
seguiment del grau de
compliment en l’execució
pressupostària.
En la presentació de
l’acord hi ha participat
l’alcalde de Badalona,
Rubén Guijarro; el regidor
de l’Àmbit d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

de l’Ajuntament de Badalona, Manel Sorribas; la
portaveu del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, Nora San
Sebastián, i la regidora
d’aquesta mateixa formació, Carme Martínez. El
Pressupost, que l’alcalde
ha avançat es portarà a
aprovació en un ple extraordinari durant el mes
de maig, introdueix increments significatius per a
habitatge, equipaments
educatius i esportius.
Els números i les partides dels comptes municipals es presentaran
en audiència pública el
pròxim dijous, 31 de març,
a partir de les 18 hores, a
la sala d’actes del Museu
Municipal de Badalona
(plaça de l’Assemblea de
Catalunya, 1).
L’acord entre el Govern i el Grup Municipal
de Guanyem Badalona

en Comú (GBeC) assenyala que cal garantir un
alt grau en l’execució
del Pressupost “que doni
resposta a la crisi social
i econòmica, per superar
la crisi sanitària actual,
reactivar la ciutat socialment i econòmicament i
no deixar ningú enrere”.
D’altra banda, també
compromet que la ciutadania tingui accés a tota
la informació i a recollir
les seves propostes a
través dels espais de
participació creats amb
aquesta finalitat.
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ERC Sant Adrià
realitza el IV Memorial
en homenatge als
afusellats al Camp de
la Bota
Redacció
Sant Adrià.El passat diumenge
20 de març, ERC Sant
Adrià va realitzar el IV
Memorial a les persones
afusellades al Camp de
la Bota. Per primer cop,
l’acte es va realitzar al
parc Campus Diagonal, i
no a la ubicació anterior al
pàrquing de l’antic Decathlon, atès que s’enfila la
recta final de la dignificació i en els propers mesos
s’instal·larà el monument
memorial.
L’acte va iniciar amb
la interpretació en directe
del Cant dels Ocells, de la
mà de l’Anna Guillen, i la
presentació de la Toni Martínez, militant de la secció
local d’ERC Sant Adrià i
representant del Centre
Republicà Adrianenc.
Seguidament va intervenir en Carles Martret, representant de
l’Associació Cultural
Alcalde Xifrè (alcalde
de Badalona afusellat al
Camp de la Bota), qui va
fer un recorregut històric
sobre els afusellaments
de càrrecs públics i militants republicans, i va
incidir en la importància
de reivindicar la memòria
històrica de l’espai del

Camp de la Bota.
Al seu torn, l’Antoni
Vèlez, regidor d’ERC Sant
Adrià, també va remarcar
la importància dels actes
de memòria històrica per a
poder dignificar les persones, exemplificant-ho amb
el propi canvi d’ubicació de
l’acte: “Sortim d’un pàrquing ple de pols i brutícia
i aconseguim fer l’acte a
un parc a La Mina, on anirà
el futur monument amb
el nom de les víctimes.
Així, el barri ha guanyat
un parc, i les famílies dels
afusellats un espai digne
on poder homenatjar els
seus difunts”.
La diputada al Parlament, Maria Jesus Viña,
va explicar, a través de
l’exposició del cas de la
Tomasa Cardona, la importància de posar cara i nom
a les víctimes de la repressió franquista. En paraules
seves, “cal recordar la història per a que no es torni
a repetir. Aquelles dones
a les quals se les va privar
de serveis essencials, a les
quals se les silenciava per
ser dones i que quedaven
relegades a les tasques
de cura familiar, són les
que van sembrar les llavors del feminisme amb la
seva lluita fins aconseguir
els drets dels que gaudim

avui dia. És per això que
cal reconèixer la feina que
han fet”.
Al torn de l’exconseller
de la Generalitat, Raül Romeva, aquest va remarcar
la importància de vetllar
per la història, per tal que
no se la apropiïn, la menystinguin ni la vulguin repetir.
“La memòria és fràgil, se
l’emporta el vent, i és per
això que cal ancorar-la,
vetllar-la. Cal reconèixer
la història any rere any,
i aquest monument al
Camp de la Bota ens ha
de permetre recordar les
més de 1700 persones
que van donar la vida
pels ideals que avui dia
encara defensem.” va dir
Romeva. A més, va afegir
“Fer memòria és bàsic per
a fer justícia i que hi hagi
reparació. Aquest monument permet fer justícia i
una mica de reparació, ja
que serveix per a rehumanitzar aquelles persones
que, desgraciadament, van
ser deshumanitzades pel
règim opressor”.

més informació:

ERC SAB
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L’Ajuntament de
Badalona aprova la
venda del “El Peix”
L’import mínim que poden oferir els licitadors és d’1.798.141 euros.
Redacció
Badalona.La Junta de Govern
Local de l’Ajuntament
de Badalona ha aprovat
aquest dimarts la venda de l’edifici anomenat “El Peix”, situat a
l’avinguda Martí i Pujol,
número 86. Els plecs de
l’expedient d’alienació
de l’immoble indiquen
que l’import mínim del
preu de compravenda que
poden oferir els licitadors
és d’1.798.141,50 euros
sense incloure els impostos i les despeses associades al procés. Els interessats en participar en
el procediment de compra
hauran de formular les
seves propostes igualant
o millorant a l’alça aquesta xifra, per sota de la
qual no s’acceptarà cap
oferta. L’adjudicació es
realitzarà mitjançant un
procediment de pública
concurrència, de manera
que tothom que compleixi
els requisits establerts al
plec de clàusules administratives particulars podrà
concórrer presentant-hi
una proposició.
Entre les propostes
admeses se seleccionarà
l’oferta més avantatjo-

sa per a l’interès públic
seguint una sèrie de criteris de valoració que
tenen una ponderació
màxima de 100 punts.
D’aquesta xifra, 80 punts
estaran determinats per
l’import econòmic ofert
i els 20 restants dependran del compromís social de cada proposició.
Concretament, obtindran
10 punts les ofertes que
es comprometin a fer
una promoció d’interès
públic amb característiques vinculades a la
satisfacció d’exigències
socials, ja sigui en forma
d’habitatge amb alguna
mena de protecció oficial, habitatges cooperatius, residències de gent
gran o propostes similars.
També rebran 10 punts
les ofertes que fomentin
l’ocupació a la ciutat
amb la realització d’una
promoció amb qualsevol
model d’activitat que no
sigui l’ús residencial.
L’objectiu del criteri
basat en el compromís
social és aconseguir que
la promoció sigui un equipament urbà. D’aquesta
manera, una residència
per a la gent gran o un
gran centre de co-working i d’ensenyament,

per exemple, compliria les
dues directrius i obtindria
20 punts; una promoció
d’habitatge de preu taxat,
un edifici comercial o
un d’oficines suposaria
l’acompliment d’una de
les directrius i aconseguiria 10 punts; mentre
que un edifici plurifamiliar tradicional (promoció
d’habitatge lliure en tots
els pisos i local comercial
en la planta baixa) no obtindria cap punt en aquest
apartat.
L’edifici “El Peix”
ocupa una superfície
construïda de 2.283 m²
distribuïda en una planta
de soterrani, una planta
baixa i cinc plantes de
pisos. El soterrani i la
planta baixa estan destinades a ús comercial
i la resta tenen un ús
d’oficina. L’immoble té
la qualificació jurídica
de bé patrimonial i no
forma part del Patrimoni
Municipal del Sòl i Habitatge de l’Ajuntament
de Badalona. Els usos
admesos en aquest edifici
són: habitatge, residencial, comercial, sanitari,
recreatiu i esportiu, religiós i cultural, oficines,
industrial i estacionat i
aparcament.

COMUNICACIÓ BDN

Els Mossos d’Esquadra
detenen tres homes
i desmantellen
una plantació de
marihuana en una nau
industrial a Badalona
MME

Van intervenir 573 plantes de marihuana i 50 kg de cabdells preparats
per a una imminent distribució.
Redacció
Badalona.Agents de la Policia
de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra van detenir el
passat 14 de març tres
homes, d’entre 22 i 42
anys, com a presumptes
autors d’un delicte contra
la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
Les detencions són
resultat d’una investigació oberta a principis de
mes després de tenir indicis de l’existència d’una
plantació de marihuana
en una nau industrial del
carrer Eduard Maristany
al polígon Granland de
Badalona.
Els investigadors van
comprovar que la nau
investigada no tenia activitat comercial però disposava d’aparells d’aire

condicionat en funcionament. A més, hi havia
un alt consum d’energia
i des de l’exterior es notava una forta olor a marihuana.
El passat 14 de març
es va realitzar una entrada
i perquisició a la nau on
es va trobar una plantació
de marihuana indoor en
ple rendiment. Concretament, havien habilitat
dos espais on es van
intervenir 573 plantes de
marihuana en diferents
estats de creixement. A
més, també es van intervenir 50 kg de cabdells de
marihuana que ja estaven
envasats i preparats per a
una imminent distribució.
Les plantes i els cabdells
comissats tindrien un
valor en el mercat il·lícit
de 390.000 euros aproximadament.

Durant l’escorcoll
es va detenir els tres
responsables del cultiu,
els quals pernoctaven a
l’interior per tal de vigilar
la plantació.
Els agents també van
comprovar que havien
connectat fraudulentament la instal·lació elèctrica a la xarxa general.
Els detinguts van
passar a disposició judicial davant del jutjat
d’instrucció de Badalona, el qual va decretar
llibertat amb càrrecs per
tots tres.

Actualitat

Els alcaldes de
Badalona i de
Montgat demanen
solucions urgents per
evitar la desaparició
progressiva de les
platges
COMUNICACIÓ BDN

Badalona signa
un conveni amb el
Consorci Metropolità
de l’Habitatge per
rehabilitar un miler
d’habitatges amb
criteris d’eficiència
energètica
Redacció

Redacció
Badalona.L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, i
l’alcalde de Montgat,
Andreu Absil, han fet una
crida avui a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) i al Ministeri per
a la Transició Ecològica
perquè es prenguin mesures, urgents, a mitjà i a
llarg termini, per evitar la
desaparició de la sorra de
les platges a causa dels
temporals.
Tots dos alcaldes, en
declaracions fetes a la
platja de la Barca Maria
de Badalona que en molts
trams ha desaparegut
després del pas del recent
temporal Cèlia, han assenyalat que demanaran
al Ministeri l’aportació urgent de sorra en aquelles
platges més malmeses
perquè es puguin utilitzar
i poder salvar la pròxima
temporada de bany. En

aquest sentit, han afegit,
ja s’han tingut els primers
contactes que continuaran aquesta mateixa setmana un cop s’avaluïn els
danys definitius.
Els alcaldes, als qui
s’ha sumat la regidora de
Medi i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Badalona, Rosa Trenado, han
demanat que s’adoptin
les mesures definitives
perquè es pugui pal·liar
o solucionar aquesta situació de pèrdua de sorra
de les platges, agreujada
pels diferents temporals
des del 2017. “Cal iniciar ja les mesures que
siguin necessàries per
a la consolació de les
platges”, ha demanat
l’alcalde de Badalona, qui
ha afegit que treballen en
línia amb l’AMB i el Ministeri perquè s’adoptin les
solucions tècniques que
calguin, siguin espigons
visibles o submarins, i
altres sistemes de dics

de contenció de la sorra
o de proteccions de les
onades.
L’alcalde de Montgat,
Andreu Absil, ha remarcat que, a banda de les
actuacions que es facin a
cadascun dels municipis
per a resoldre situacions
concretes, “és imprescindible tenir una visió global
del litoral, perquè totes
les intervencions que es
facin en un lloc acabaran
afectant la resta”.
A llarg termini
l’alcalde de Badalona,
Rubén Guijarro, també
ha reclamat “fer un plantejament seriós sobre la
necessitat de traslladar la
línia de ferrocarril que circula paral·lela a la costa
i per on cada dia passen
milers de persones”.
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Badalona.L’Ajuntament de
Badalona ha signat un
conveni amb el Consorci Metropolità de
l’Habitatge (CMH) que
permetrà rehabilitar un
miler d’habitatges de la
ciutat seguint uns criteris d’eficiència energètica. L’acord es van
formalitzar la passada
setmana en una reunió
entre l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, i el
director general del Consorci de l’Habitatge de
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, José Antonio
Artímez, on es van començar a determinar com
s’ha de desenvolupar el
conveni i en quines zones
del municipi pot ser més
adient l’actuació.
L’objectiu d’aquest

conveni és afavorir la
rehabilitació d’edificis ja
construïts i que tenen
deficiències diverses. Per
aconseguir-ho es contemplen subvencions als propietaris de fins al 100%
del cost de la inspecció
tècnica d’edificis (ITE) i
del projecte d’eficiència
energètica i accessibilitat
i ajudes de fins al 80%
del cost de l’obra en funció de l’eficiència energètica assolida. També
es preveu el finançament
de l’import de l’obra no
subvencionat amb crèdits
tous de fins a quinze anys
a les comunitats de propietaris. Aquestes ajudes
aniran acompanyades
de diversos instruments
d’assessorament i suport
adaptats a les característiques socioeconòmiques
de cada barri.
Les comunitats de pro-

pietaris podran beneficiarse de les ajudes per fer actuacions com la renovació
de façanes i cobertes, el
reforç de l’estructura, la
incorporació d’aïllaments,
la construcció de nous
ascensors o l’actualització
d’instal·lacions comunitàries d’aigua, de llum i de
gas, per exemple. Aquestes actuacions permetran potenciar l’eficiència
energètica dels edificis, un
aspecte clau en moments
d’emergència climàtica
com el que vivim, i a la
vegada millorar la integració urbana dels barris
i reduir les desigualtats
socials.

més informació:
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Tanatori del Litoral
renova la col·laboració
amb el programa
Vitamina
Redacció
Sant Adrià.Tanatori del Litoral
ha renovat l’acord de
col·laboració que manté
amb la Fundació Carta de
la Pau dirigida a l’ONU per
donar suport, un any més,
al projecte Vitamina, lideratge ètic i transformació
social, un programa de
formació experiencial que
empodera directament
els adolescents en risc
d’exclusió social del barri
de Sant Joan Baptista de
Sant Adrià de Besòs.
Tal com explica Xavi
Prats, responsable de Tanatori del Litoral, “som
conscients de la importància de col·laborar amb les
entitats que treballen a la
ciutat i que coneixen a fons
el territori, per poder contribuir a donar una resposta
real a les necessitats de les
persones i als reptes que
ens depara la societat”. La
participació de Tanatori del
Litoral en projectes com el
Vitamina, “neix de la voluntat per reforçar el nostre
compromís amb la ciutadania, en línia amb la vocació
que tenim d’acompanyar i
donar suport a les persones
en un dels moments més
complexos de la vida”,

afegeix Prats.
El suport de Tanatori
del Litoral representa un
impuls econòmic per al
projecte Vitamina al llarg
de 2022. A més, l’acord
també involucra el centre
en diverses accions que
es duran a terme durant
aquest curs. Des de la
Fundació Carta de la Pau
dirigida a l’ONU remarquen que “la sinergia
entre les dues entitats
permet seguir sumant
dedicació i recursos per
fer possible l’assoliment
de diversos Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU”.
En concret, a través
d’aquest acord, el programa pot donar compliment
als ODS relatius a la Reducció de les desigualtats
(10), les Ciutats i comunitats sostenibles (11),
les Societats pacífiques i
justes (16) i les Aliances
per assolir els ODS (17).
El Vitamina representa en
tot moment un model de
lideratge ètic i de la cura
(Ethical & Care Leadership)
per als joves, les famílies i
llurs entorns, amb el propòsit de contribuir a unes societats més cohesionades,
justes i inclusives.
El Programa Vitamina,

impulsat per Fundació
Carta de la Pau dirigida a
l’ONU, és una formació
experiencial en habilitats
socials i emocionals dirigida a adolescents d’entre
13 i 17 anys. Durant 4
anys, es treballen de forma anual 12 capacitats
diferents de lideratge ètic
d’acord amb els valors
escollits. Basant-se en la
metodologia del Training
Group (T-Group) o grup
d’entrenament, es facilita
el procés grupal a través
detècniques i activitats especialment pensades per
a aconseguir els objectius
marcats. Cada setmana es
realitza una hora i mitja de
sessió per a tot el grup i,
a més, al llarg del curs,
es fan sessions d’expert,
sortides d’impacte i el
VITAcampus d’estiu de 5
dies. I seguint la visió sistèmica, també es duen a
terme sessions mensuals
amb els familiars de les
i els joves del Programa
Vitamina.

més informació:

L’alcalde de Badalona
demana a les
principals entitats
bancàries que millorin
l’atenció presencial a
la gent gran
Rubén Guijarro reclama que s’eviti concentrar les sucursals en uns
districtes i no es deixi sense oficines les zones més poblades de la ciutat.
Redacció

COMUNICACIÓ TL

Badalona.L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro,
ha fet arribar una carta
a les principals entitats
bancàries per demanar
que millorin l’atenció presencial als seus clients,
sobretot a aquells que
tinguin una edat avançada. En la missiva, Guijarro reflexiona sobre la
transformació digital de
la nostra societat i el que
això ha suposat per al
sector bancari: l’aplicació
dels avenços tecnològics
per afavorir les gestions
telemàtiques i, a causa
d’això, el tancament de
moltes oficines.
En el cas de Badalona, Guijarro considera
que el tancament i con-

centració de les sucursals
en certs districtes de la
ciutat, juntament amb la
reducció de les plantilles
i de l’horari d’atenció al
públic, ha fet que empitjori el servei al ciutadà.
Aquesta situació, segons
l’alcalde, és especialment
complicada per a la gent
d’edat més avançada, ja
que pateixen la bretxa
digital i es veuen exclosos
per no ser usuaris de les
noves tecnologies.
Davant d’aquesta situació, en la carta enviada, l’alcalde demana:
Que es destinin més
recursos a l’atenció al
client per tal d’oferir un
servei adequat tot l’horari
i especialment que millori
l’atenció a les persones
grans que no poden fer
els seus tràmits o ges-

tions telemàticament.
Que les entitats
bancàries adquireixin el
compromís de complir el
Protocol Estratègic per
Reforçar el Compromís
Social i Sostenible de la
Banca, signat el passat
mes de febrer
Que s’eviti la concentració de les sucursals
bancàries a un dels districtes de la ciutat i deixar
sense oficina als districtes més poblats de Badalona per tal d’evitar grans
desplaçaments per fer les
gestions bancàries.

Actualitat

L’alcalde Rubén
Guijarro exposa als
promotors l’inici
imminent de la
construcció dels
primers 250 metres del
canal del Gorg
COMUNICACIÓ BDN
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L’’Esperit Sant
col·labora amb un
projecte de cooperació
internacional a
Camerún
Redacció
Santa Coloma.La Fundació Hospital
de l’Esperit Sant ha fet
una donació de material sanitari a l’equip de
professionals de Cirurgia
Reparadora de l’Hospital
que participa en un projecte de cooperació internacional amb un Hospital
del Camerún.
L’equip del projecte

està format per 4 cirurgians plàstics, una anestesista, una infermera
i una fotògrafa que es
desplaçaran a l’Hospital
del districte de Dschang
entre el 2 i el 10 d’abril
per realitzar intervencions
de cirurgia plàstica reparadora i reconstructiva
entre els pacients camerunesos.
Entre el material aportat, hi ha medicació, cre-

mes i pomades per a ferides i cremades, sutures,
apòsits, gases i altres recursos que s’acostumen
a utilitzar en la Cirurgia
Reparadora.
La col·laboració ha
estat coordinada per la
Dra. Maria Del Río Escribano, especialista en
Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora de
la Fundació Hospital de
l’Esperit Sant.

COMUNICACIÓ HES

En una reunió de treball també s’han abordat els projectes de
construcció i d’urbanització de les 17 illes del Polígon A que aplega
l’àmbit de la Mora i de la rambla del Gorg
Redacció
Badalona.L’alcalde i president
de Marina Badalona
SA, Rubén Guijarro, ha
avançat que en unes setmanes es disposaran de
totes les autoritzacions
per a l’inici de les obres
que acabaran l’any 2024
amb la urbanització de
l’entorn del canal del
Gorg. Així ho ha assegurat a un grup de promotors
en una reunió mantinguda
a l’edifici de Capitania
del Port amb el gerent de
Marina Badalona, Imanol
Sanz, la regidora del districte 5, Anna M. Lara, i el
director d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Badalona, Ramon Díaz Cano, per
informar-los del calendari
d’execució dels treballs.
En aquesta trobada

s’ha informat dels avenços
en les gestions administratives que permetran
disposar en unes setmanes de les autoritzacions
necessàries i començar
les obres d’adequació dels
primers 250 metres del
canal del port. En aquest
sentit, el passat mes de
gener Marina Badalona
va posar a licitació les
obres amb un pressupost
de 2,6 milions d’euros i
un termini d’execució de
nou mesos.
Els treballs previstos
inclouen la preparació del
terreny per al desviament
provisional de les vies del
tren que es farà per la part
de muntanya, paral·lel a
les vies actuals, mentre
es construeix el viaducte
definitiu. Aquestes feines
preveuen la retirada de
les terres, procedents

d’abocaments no aptes
per a l’ús urbà, i la seva
substitució per terres
dragades del canal.
En la reunió, que forma part de les trobades
amb els col·lectius i entitats protagonistes de la
transformació d’aquesta
zona, també s’han abordat els projectes de construcció de les promocions
de les 17 illes incloses al
Polígon A del Pla Especial
del Port de Badalona que
aplega l’àmbit de la rambla del Gorg i de la Mora,
així com dels projectes
d’urbanització que els
acompanyen.

TXEMA LACUNZA

Fins el proper 31 de març es pot visitar a l’Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià (c. Dr. Barraquer,
6, baixos) l’exposició «Siluetas», del fotògraf Txema Lacunza. En aquesta mostra, intenta mostrar
la interacció i relació existenet entre l’home i el paissatge i/o l’arquitectura que que l’envolta amb
unes simples siluetes. Es pot visitar de dilluns a dijous, de 18.30 a 20.30 hores.
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Cultura

El Festival Blues &
Ritmes de Badalona
arrenca l’1 d’abril
amb el concert del
guitarrista novaiorquès
Jesse Malin
Aquest Festival, amb 33 anys d’història, porta a la ciutat un cartell
amb grans figures i també actuacions per descobrir nous talents i
noves sonoritats musicals.
LLARIA CONTE

El Museu de
Badalona participa
a SignemMuseus, un
projecte que impulsa
l’ús de la llengua de
signes als museus
catalans
Redacció
Badalona.El Museu de Badalona
ha estat escollit per participar en el projecte de
cultura inclusiva SignemMuseus, que consisteix
en la programació de visites guiades per una guia
sorda signant en Llengua
de Signes Catalana (LSC)
i que anirà acompanyada
per una intèrpret que
posarà veu perquè les
persones oïdores puguin
seguir les activitats i, a
més, facilitarà la lectura
labial a les persones sordes oralistes.
La
iniciativa
s’emmarca en el projecte
europeu POCTEFA-ARTIS

El guitarrista novaiorquès Jesse Malin estrenarà el Festival Blues & Ritmes el proper divendres,
1 d’abril a les 20 hores, al Teatre Margarida Xirgu de Badalona.

Redacció
Badalona.Amb 33 anys de trajectòria, el Festival Blues
& Ritmes segueix buscant
l’excel·lència i porta a Badalona el debut a Catalunya de dues figures de gran
rellevància històrica com
són Richard Thompson,
eminència del folk-rock
britànic, i Benmont Tench,
pianista de Tom Petty &
The Heartbreakers, que
mai fins ara havia actuat
en solitari a Europa. Al
cartell també s’incorpora
la unió entre Amadou &
Mariam i els Blind Boys of
Alabama, i una nit de rock
amb Jesse Malin.
El guitarrista i poeta
rock novaiorquès Jesse
Malin obre el festival

el proper divendres 1
d’abril a les 20 hores amb
un concert a peu dret
i d’entrada reduïda (10
euros) al Teatre Margarida
Xirgu de Badalona.
El dissabte 2 d’abril a
les 20 hores, al Teatre Zorrilla de Badalona, Amadou & Mariam, icones de
l’afro pop, i els Blind Boys
of Alabama, llegendes
del gospel, presentaran
el seu espectacle conjunt en rigorosa estrena
catalana.
El dissabte 9 d’abril a
les 20 hores al Teatre Zorrilla tindrà lloc l’actuació
de , Benmont Tench, teclista dels llegendaris
Tom Petty & The Heartbreakers, per oferir, per
primer cop a Europa en
solitari, un concert íntim

a piano i veu.
Tancarà el festival, el
dissabte 23 d’abril a les
20 hores, tot un referent
del folk rock britànic,
Richard Thompson. El
veterà guitarrista, tot
una institució cultural al
seu país, farà el seu únic
concert a Catalunya en
acústic.
Les entrades dels
concerts estan a la venda
a través de la pàgina web
del Teatre Zorrilla – Centre d’Arts Escèniques de
Badalona: www.teatrezorrilla.cat.

(Art per a la inclusió social) que està desenvolupant el Servei de Museus i Protecció de Béns
Mobles del Departament
de Cultura de la Generalitat amb el suport de
l’Agrupació de Persones
Sordes de Vic i Comarca
i el Museu d’Art Medieval
de Vic (MEV).
El Museu, on es treballa fa anys en el foment
de la cultura inclusiva
amb elements museogràfics que permeten
l’accessibilitat de les persones amb deficiència
visual, continua avançant
doncs, amb aquesta proposta pilot, en la línia de
facilitar l’accés de tota
la població al patrimoni

badaloní.
D’altra banda, la singularitat d’aquest projecte
resideix en donar el protagonisme i l’oportunitat
laboral al col·lectiu de
persones sordes, convertint-les tant en les mediadores i guies del museu
com en coautores d’una
nova activitat construïda
a partir de les visites que
habitualment es realitzen
per a persones oients.

COMUNICACIÓ BDN

El tècnic de so badaloní Marc Orts ha cedit temporalment les estatuetes dels premis Goya i Gaudí
de cinema perquè es puguin exposar durant un cap de setmana a la Casa de la Vila de Badalona.
Orts ha fet aquest anunci aquesta tarda durant una trobada amb l’alcalde de Badalona, Rubén
Guijarro.
L’alcalde ha agraït aquesta donació personal “perquè tots els badalonins i badalonines puguin
veure de prop aquests guardons i coneguin i se sentin orgullosos dels èxits d’aquest professional
del setè art”.

Horòscop Astrològic

Serveis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Farmàcies de torn - ABRIL 2022
Divendres 1
García Lorca, 1
Dissabte 2
Mar, 18
Diumenge 3
Pi i Gibert, 66
Dilluns 4
Gran Via, 26
Dimarts 5
Av. Catalunya, 92-94
Dimecres 6
Platja, 82
Dijous 7
Andreu Vidal, 2
Divendres 8
Av. La Catalana, 125
Dissabte 9
Fernández Márquez, 73
Diumenge 10
Via Trajana, 20, local 3-6

Dilluns 11
Av. Catalunya, 50
Dimarts 12
García Lorca, 1
Dimecres 13
Mar, 18
Dijous 14
Pi i Gibert, 66
Divendres 15
Gran Via, 26
Dissabte 16
Av. Catalunya, 92-94
Diumenge 17
Platja, 82
Dilluns 18
Andreu Vidal, 2
Dimarts 19
Av. La Catalana, 125
Dimecres 20
Fernández Márquez, 73

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

Dijous 21
Via Trajana, 20, local 3-6
Divendres 22
Av. Catalunya, 50
Dissabte 23
García Lorca, 1
Diumenge 24
Mar, 18
Dilluns 25
Pi i Gibert, 66
Dimarts 26
Gran Via, 26
Dimecres 27
Av. Catalunya, 92-94
Dijous 28
Platja, 82
Divendres 29
Andreu Vidal, 2
Dissabte 30
Av. La Catalana, 125

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

