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Sant Adrià.- El pas-
sat 4 de maig es va 
presentar la Taula Social 
Metropolitana, espai 
de diàleg sobre reptes 
socials. Pàg.5.

Taula Social 
Metropolitana  

Informe 
policial

Sant Adrià.- La Po-
licia Local adrianenca 
presenta la memòria 
de la seva activitat per 
l’any passat, 2021. 
Pàg.4.

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)

Badalona, seu 
de la Copa

Badalona.-Del 16 al 
19 de febrer de 2021, 
el Palau Municipal 
d’Esports de Badalona 
acollirà la Copa del Rei 
de bàsquet. Pàg.14.

Perfumería, cosmética vegana, 
ambientación a granel

@equivalenzasantadria

Nueva ubicación: 
Plaça del Mercat, 1

Sant Adrià.- 
Més de 850 persones 

van participar a la cinque-
na edició de la Cursa per 
la ELA que organitzen 
el consistori adrianenc i 

La Sansi. Janis Viskers i 
Roser Mañosa van ser els 
guanyadors de la cursa de 
5 kilòmetres. A més, es 
van disputar una cursa 
infantil i una adaptada. 

També es va dur a terme 
una caminata. Tots els 
diners recaptats seran 
destinats a la investiga-
ció d’aquesta malaltia. 
Pàg.14. 

Éxit de la 5a 
Cursa per l’ELA

LA SANSI

Sant Adrià.- 
Ja han finalitzat els 

treballs de neteja dels sòls 
contaminats per dioxines 
i altres elements pesants 
que es van descobrir 
quan es van iniciar les 
obres de remodelació de 

la Rambleta. Han durat 
des del mes de febrer i 
el proper mes de juny ja 
es podran reprendre les 
feines de remodelació 
d’aquest espai emble-
màtic de la ciutat.

Unes obres que por-

taran un nou disseny de 
l’arbrat, ja que finalment 
es plantaran arbres de 
ribera de les mateixes 
espècies que hi havia a la 
Rambleta per fer honor a 
la memòria històrica del 
lloc. Pàg. 4

Les obres de 
la Rambleta es 

reprenen el juny

COMUNICACIÓ SAB
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En plena normalidad

Hace dos años hablar de normalidad nos sonaría a chino, o nos aburriría soberanamente. Desde marzo de 2020, ansiamos poder 
vivir como antes, como hacíamos sin darnos cuenta. Abrazando a nuestros amigos, besando a nuestros abuelos, chocando la 
mano en una carrera popular con el público, yendo a conciertos y disfrutando de las fiestas de nuestro barrio o nuestra ciudad. 
Un poco más de dos años ha pasado desde que todo eso nos comenzó a parecer peligroso. Poco a poco volvemos a nuestras 
costumbres, a no tener tanto miedo y ha divertirnos y socializar como hacíamos antes, aC (antes del Covid19). Gracias al esfuer-
zo titánico de los sanitarios, a la campaña de vacunación y al buen comportamiento de la mayoría de nosotros podemos ir sin 
mascarilla por la calle y en la mayoría de interiores. Nos hemos ganado un poco de diversión. Estamos diciendo adiós al mes de 
abril con acontecimientos multitudinarios como la Feria de Abril de Catalunya, que ha reunido en el Parc del Fòrum de Barcelona 

y Sant Adrià de Besòs a miles de personas que desafiaron a un tiempo impredecible, con tormentas de agua y granizo el primer fin de semana. Unas 
tormentas que no impidieron tampoco que la ciudadanía se echara a la calle en toda Catalunya para volver a celebrar Sant Jordi com cal. Años y años 
quejándonos de las aglomeraciones en torno a las paradas de libros y cómo los habíamos echado de menos. Ni la lluvia, ni el viento, ni el granizo 
impidieron que nos armáramos de paciencia para esperar a que nuestro escritor o escritora favorito nos firmara su libro recién adquirido. Nos fuimos 
a casa mojados pero felices, con un buen surtido de libros, gracias Empar Moliner por tu obra maestra que tanto estamos disfrutando, y con unas 
cuantas rosas de las que nos dolió menos que otros años contemplar su muerte avanzada por un capricho de la tradición.  

Ahora damos la bienvenida a mayo con las Festes de Maig de Badalona. De qué poco nos supieron los actos online del 2021, y cómo nos dolió el 
vacío de 2020, aunque en aquella época no estábamos para muchas fiestas, menos en el ayuntamiento, claro. Hay muchas ganas de fiesta, de llegar 
temprano a la playa dels Pescadors para poder ver sin agobios la Cremada del Dimoni, para después acercarse al paseo marítimo y bailar con los 
conciertos, los de Manel, Fangoria y Ginestà, los más destacados este año. Comenzar los días de fiesta con el pregón, que este año cuenta con el 
mediático Tomàs Molina, y que recupera el escenario de la plaza de la Vila. Llevar a los más pequeños a los bailes de gigantes, y a los más grandes 
al Ball de Festa Major. Es curioso como todo lo que nos parecía dado por hecho es nuestra realidad actual todo un acontecimiento. 

En este número dedicado en parte a las Festes de Maig también incluimos una entrevista con Rubén Guijarro, alcalde de Badalona, con el que nos 
reunimos en el edificio El Viver para hablar de sus primeros meses al frente del consistorio, de la aprobación del presupuesto para este 2022, de 
cómo le ha recibido la ciudadanía y de los retos de futuro de la ciudad. Una ciudad a la que espera colocar en el lugar que le pertoca y que, según 
nos explicó, le había arrebatado la mala gestión municipal de los anteriores gobiernos.    

Opinió

Activistas

Nadie sabe qué cosa es el activismo, y eso puede ser pasto de 
la censura. Es cierto, en el diccionario significa perturbador, 
provocadora, instigadores, agitadoras… Negativo.

Por ahí se cuelan voces titanes en los proyectos (da igual el 
que sea) para ocuparse del interés  común, una expresión 

casi artística que echa de menos las gentes y sus problemas. Un sosiego 
lleno de cauces y ramas que se contornean haciendo resonar los ecos del 
porvenir. En ese albergue habitado, son muchas las cosas que hay que 
regar: no siempre se deja ver el idealismo que falta, todo el realismo que 
sobra y deja a su paso angustia y estrés.

Sus cuerpos reclaman explicaciones: la mayoría de las alergias las pro-
vocan los motores diesel y eso no es culpa de las plantas como a veces 
se cree. Muchas mentes con violentados destinos, millonarios de las 
guerras, habitáculos imposibles, carestías perversas, mares que no dejan 
de llorar…

Nadie sabe qué cosa es el activismo, y eso puede ser pasto de la her-
mosura. También quiere decir creativa, revoltoso, rebelde, reformador, 
innovadora… Positivo.

Obras del tiempo golpean las paredes heridas rellenando los huecos 
con la sensatez de un ciclón. Entre viejos moralizantes, falsos profetas y 
tipos medio dormidos, se sobreponen a la perturbación de lo degradado 
restaurando espacios para seguir creciendo. Testamentos de ternura,  las 
fronteras y sus tamaños se abren paso entre el triste ruido. Parece que 
tarden un siglo en llegar, subir y entrar, pero la prisa de los días urge romper 
silencios, lavar mentiras y defender dignidades atropelladas.

Travesuras que sacuden destinos tremendamente complicados. Con los 
cinco sentidos, esas aves sonoras recuperan lo perdido trenzando de 
humanidad todas las fibras.

Eso sí, para restaurar entornos dañados, es requisito 
imprescindible impregnarse de un alto índice de va-
lentía (hay quien lo llama inconsciencia), prepararse 
para enormes e  increíbles fábulas floridas que nos 
devuelvan (a toda la naturaleza) las semillas que 
nos robaron, y así, poder hilvanar todos los altos del 
camino.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

més articles:
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Lo pasamos guay con el juez 
Castro

El miércoles 18 de mayo tuvo lugar la presentación en Palma del libro 
“Barrotes retorcidos”, las memorias del primer juez que consiguió 
sentar en el banquillo de las personas acusadas a alguien de la Casa 
Real Española. Envidiosos quizás, los jueces ingleses han imputado 
a Juan Carlos I, pero ha sido hace poco, por lo que Castro les lleva 

casi una década de ventaja.

Entre paréntesis, eso de que Cristina de Borbón sea la primera persona imputada 
de la “Casa Real española” en sentido amplio, es decir, incluida la descendencia 
desconocida, es mucho suponer, pues quien sabe la suerte que estarán corriendo 
los probables hermanos y hermanas de Felipe VI: su también probable e idéntico 
padre no es de los que colaboran a la hora de buscarlos. Y no hemos hablado aquí 
de posibles hermanos y hermanas también ignorados, pero de la misma sangre 
que los Borbones del pasado.

El encuentro con el juez Castro se celebró en el Club Diario de Mallorca en formato 
pregunta/respuesta y Marisa Goñi, directora del periódico, planteó si las condenas 
a Jaume Matas, ex presidente del Govern Balear y ex ministro, y a María Antonia 
Munar, ex presidenta del Consell Insular de Mallorca y del Parlament Balear, 
habían servido de algo en la lucha contra la corrupción.

“En temas de corrupción no se escarmienta en cabeza ajena” respondió el juez, 
“pero los corruptos aprovechan para perfeccionar sus procedimientos y así evitar 
que vuelvan a pillarlos” añadió.

Después, Ernesto Ekaizer y desde la distancia, pues no estaba presente, le pre-
guntó al juez si él habría llamado a declarar a Juan Carlos I, aunque el asunto 
pudiera archivarse, tal como finalmente ha sucedido.  

La respuesta del juez, más o menos, fue que “interrogando a Juan Carlos I nos 
habríamos ahorrado mucho tiempo y trámites judiciales (…), aunque hay que reco-
nocer que llamar a declarar al rey es muy gordo, hay que tener muchas ganas”.

Hubo también preguntas de los asistentes. La primera recordó que el 18 de junio 
de 2018, es decir, seis días después de que el Supremo confirmara la condena de 
Urdangarín, el diario ‘El Mundo’ publicó en portada unas declaraciones de Carlos 
Masiá, el notario que intervino en las escrituras: “Pusimos antes a la infanta en 
Aizoon porque su DNI es un escudo fiscal” y la pregunta para el juez Castro fue 
la siguiente: ¿cree usted que si esto hubiera salido así en el juicio se podría haber 
juzgado y condenado también a otras personas?”.

“Es probable, pero el testigo, como tantas veces ocurre, declaró en el juicio que 
se le había interpretado mal y que no quería decir exactamente eso”, fue lo que, 
más o menos, respondió el juez Castro.

Como se hablaba de las palabras de un notario, aunque a la hora de la verdad 
asustado por si acaso, nos han de merecer una atención especial.

Por una parte, hablan de los protocolos de Hacienda ante las escrituras de las 
nuevas empresas que allí se depositan, todas. Durante el año 2021, por ejemplo, 
fueron 276 cada día.

Pues bien, tal parece que la Agencia Tributaria hace exactamente lo contrario de lo 
prudente ante los perfiles de esos contribuyentes notorios (aunque menos presumir 
en lo de contribuir) que, metidos en negocios, se apuntan a defraudar porque se con-
sideran blindados, un grupo en el que cualquier espectador habría incluido el DNI de 
la hija de un rey de España a quien, en lugar de tratar como si fuera el “escudo” que 
extiende en su beneficio exclusivo una inviolabilidad ajena, convenía haber vigilado 
con “cariño” por lo de las malas compañías y otras tentaciones fáciles.

Esa respuesta del juez también me hizo pensar en las muchas frustraciones que, a 
lo largo de sus carreras, sufren esos jueces que, sin dejar de respetar la legislación 
vigente, comprueban un día sí y otro también que no es suficiente para hacer justicia. 
Como le puede haber ocurrido a Castro más de una vez

Después vino una pregunta incómoda y, tal como sabemos 
desde 1959 (sí, me refiero a la última escena de aquellas 
faldas locas del gran Billy Wilder), “nadie es perfecto”.

Fue cuanto, también desde el público, alguien preguntó: “¿Qué 
le parece la diferencia entre los sistemas judiciales de Bélgica 
y España, a raíz del caso Valtonyc?”.

Domingo Sanz

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 demo-
cracias 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”, “de-
mérito” 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 “popula-
res” 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 tergiver-
sadora 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 Orgá-
nica en 1966 murieron en sus camas el 20 de noviembre 
de 1975 junto al DEMAEHE*, ni los casi 37.000 votos re-
cibidos 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:

Domingo Sanz

article sencer:
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Les obres de 
remodelació 
del passeig de 
la Rambleta es 
reprendran durant el 
proper mes de juny

Montse Sáez

Sant Adrià.-
La  r e m o d e l a c i ó 

d’aquest espai va iniciar-se 
l’estiu de 2019. El projecte 
implicava una reforma in-
tegral de la Rambleta que 
incloïa la reordenació de 
la vialitat, l’ampliació de 
les voreres, l’increment de 
l’espai per als vianants i les 
zones verdes enjardinades, 
com també la preserva-
ció de l’arbrat existent en 
funció del seu estat i de 
la compatibilitat amb la 
proposta viària.

Durant les tasques ini-
cials de demolició i excava-
ció de les obres, arran de 
diversos avisos, es va con-
firmar la presència de sòls 
contaminats per dioxines 
i altres elements pesants. 
Aquest fet va suposar atu-
rar les obres al novembre 
de 2019 i se’n va informar 
a l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC), entitat 
competent en aquesta 
matèria. D’acord amb la 

legislació vigent, a partir 
d’aquí es va dur a terme el 
procés d’anàlisi i proposta 
de les actuacions de neteja 
que havia de validar l’ARC 
per poder-les executar.

La neteja dels sòls va 
començar a finals de ge-
ner d’enguany i ja s’ha 
enllestit. La investigació 
va concloure que la con-
taminació del sòl estava 
causada per la presèn-
cia d’una capa soterrada 
d’escòries de gruix variable, 
provinent de la incineració 
de plàstics, la qual afecta-
va gairebé tot l’àmbit del 
projecte de reurbanització 
de la Rambleta, per la qual 
cosa, pràcticament totes 
les arrels dels arbres que 
hi havia estaven afectades. 
Aquest fet, confirmat a 
mesura que s’ha anat fent 
la neteja, ha comportat la 
impossibilitat de mantenir 
els arbres previstos, dels 
quals només s’ha salvat un 
grup molt reduït a la zona 
que està a nivell de carrer, 
a banda dels situats més a 

prop del riu, on el subsòl 
estava net.

Aquest nou escenari 
canvia la filosofia de pre-
servació dels arbres en la 
urbanització i és per això 
que l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs han 
redissenyat el pla de l’arbrat 
que cal dur a terme.

El nou disseny es basa 
en la plantació d’arbres 
de ribera, de les mateixes 
espècies que hi havia a la 
Rambleta per fer honor a 
la memòria històrica de la 
zona, però redistribuint-
los per tal d’afavorir-ne el 
creixement i aconseguir 
que tinguin un port major 
en menys temps.

Redacció

Sant Adrià.-
La Policia Local de 

Sant Adrià ha presentat 
a la corporació la me-
mòria corresponent a 
l’any 2021. El document 
es va presentar ahir, 11 de 
maig, durant la comissió 
informativa.

La plantilla de la Poli-
cia Local, formada per 64 
persones (59 homes i 5 
dones), dona servei a una 
població de 37.799 habi-
tants, dels quals una part 
destacada es concentra 
als districtes de Sant 
Adrià Nord (10.516 hab.), 
la Mina (10.281) i Sant 
Joan Baptista (9.187). 
Per la seva banda, el 
seu parc mòbil consta 
de 13 vehicles, 4 d’ells 
híbrids.

La sala de Policia Lo-
cal va atendre 23.401 tru-
cades de ciutadanes i ciu-
tadans, que van generar 
com a resposta 13.987 
intervencions policials, 
un 15 % més que l’any 
anterior. El conjunt suma 
3.802 intervencions de 
policia administrativa, 
2.623 de seguretat ciu-
tadana (malgrat que els 
Mossos d’Esquadra tenen 
la competència en aques-

ta matèria, la Policia Local 
hi col·labora), 1.952 de 
trànsit (principal com-
petència de les policies 
locals) i 1.711 a la via 
pública.

L’any 2021 es van fer 
7.556 tràmits policials a 
la ciutat, que inclouen 
3.932 diligències penals 
(333 d’elles fetes per la 
Policia Local), 2.282 in-
fraccions administratives 
(873 recollides per PL), 
156 accidents de trànsit i 
1.186 tràmits diversos.

Malgrat els esforços 
policials que es fan a 
Sant Adrià i a la resta 
de l’àrea metropolitana, 
així com a Catalunya i 
al conjunt d’Espanya, 
les xifres de criminalitat 
no han millorat. Ciutats 
veïnes com Barcelona, 
Badalona i Santa Coloma 
han vist, com Sant Adrià, 
augmentar el nombre de 
delictes respecte l’any 
anterior, dins un context 
de pandèmia.

Els barris on s’han 
donat més delictes i in-
fraccions han estat, en 
aquest ordre, la Mina 
(1.121), Sant Adrià Nord 
(1.037), Sant Joan Bap-
tista (914), Besòs (354), 
Verneda (282) i la Cata-
lana (188). Per una altra 

banda, els tres barris als 
quals la Policia Local ha 
estat més present amb 
serveis de tota mena han 
estat Sant Joan Baptista 
(5.548 en total), Sant 
Adrià Nord (3.420) i la 
Mina (2.107).

Els serveis de segu-
retat ciutadana s’han 
concentrat als barris de 
Sant Adrià Nord (1.147), 
Sant Joan Baptista (943) 
i Besòs (390). Fruit de la 
tasca policial feta pels 
cossos de seguretat, van 
ser detingudes 297 per-
sones, 82 d’elles per la 
Policia Local, majoritària-
ment per delictes contra 
el patrimoni.

Dins dels esforços 
per millorar l’espai públic 
s’han retirat dels carrers 
338 vehicles fora d’ús, 
dels quals 146 han estat 
desballestats. A més, 
s’han retirat al dipòsit 
municipal 1.657 vehicles 
amb la grua, 942 d’ells 
per infracció.

També s’han posat 
13.437 denúncies de 
trànsit (incloses les co-
rresponents a la Zona de 
Baixes Emissions), sobre 
tot per estacionar en 
doble fila, no respectar 
el semàfor vermell o bé 
estacionar en guals.

La Policia Local 
presenta la memòria 
de l’any 2021

COMUNICACIÓ SAB
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L’Eix Besòs Circular 
presenta els resultats 
del circuit de recollida 
orgànica i d’envasos 

Redacció

Sant Adrià.-
El circuit privat de 

recollida de matèria or-
gànica i envasos lleugers 
de l’Eix Besòs Circular va 
recuperar més de 86 to-
nes de matèria orgànica i 
2,8 tones d’envasos lleu-
gers durant l’any 2021. 
La recollida selectiva 
d’aquestes dues fraccions 
ha permès evitar l’emissió 
de 21,46 tones de CO2eq 
que haurien anat a parar 
a l’atmosfera si aquests 
residus haguessin estat 
tractats com a fracció 
resta. 

En el circuit de l’Eix 
Besòs Circular hi partici-
pen vuit empreses on es 
recull la matèria orgànica 
i sis empreses on es re-
cull la fracció d’envasos 
lleugers, totes elles ubi-
cades en els municipis 
de Badalona i Sant Adrià 
de Besòs. 

Aquesta iniciativa 
té per objectiu aprofitar 
l’economia d’escala per 
concentrar quantitats pe-
tites, però correctament 
segregades, d’orgànica 
i envasos lleugers pro-
vinents, essencialment, 
dels menjadors de les 
empreses, amb un cost 
que s’optimitza a mesura 
que se n’hi van sumant 

de noves. 
Des de la seva posa-

da en marxa, l’any 2020, 
el circuit ha permès la 
recollida de 141 tones 
de matèria orgànica i 5 
tones d’envasos lleugers 
tot evitant l’equivalent 
a l’emissió de fins a 37 
tones de CO2eq. 

El destí d’aquestes 
dues fraccions és la plan-
ta de tractament Ecoparc 
2 (ubicada al municipi de 
Montcada i Reixac), on 
es tanca el cicle de la 
matèria orgànica amb la 
generació de compost i/o 
biogàs, i el dels envasos 
(correctament separats) 
que son tractats especí-
ficament en funció de la 
seva naturalesa, per tal de 
recuperar tant com sigui 
possible els materials que 
els componen. 

L’empresa encarre-
gada de fer la recollida 
dels residus és Ecointel-
Recollida de Residus. En 
disposar de vehicles amb 
més d’un compartiment 
poden recollir les dues 
fraccions a la vegada, 
evitant viatges i reduint 
emissions de CO2. 

Un circuit privat de 
recollida de residus co-
mercials permet fer la 
recollida selectiva de resi-
dus per mitjà d’un servei 
privat en establiments i 

empreses que, en trobar-
se en polígons d’activitat 
econòmica i generar resi-
dus específics, no dispo-
sen del servei públic de 
recollida municipal. 

L’Eix Besòs Circular 
és un projecte d’economia 
circular i simbiosi indus-
trial del Barcelonès Nord 
que té per objectiu ofe-
rir un servei de suport 
a la indústria local per 
ajudar-la a avançar cap 
a l’economia circular. La 
voluntat és que les em-
preses facin un ús més 
eficient dels recursos, 
fomentin la cooperació 
entre elles i explorin no-
ves oportunitats de ne-
goci que es tradueixen 
en beneficis econòmics, 
socials i ambientals. 

Aquesta iniciativa 
està impulsada per Reac-
tivació Badalona, SA com 
a societat municipal de 
l’Ajuntament de Bada-
lona, l’Ajuntament de 
Sant Adrià del Besòs, i 
Grameimpuls, SA com 
a societat municipal de 
l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, i 
compta amb el suport de 
la Diputació de Barcelo-
na, el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i 
la col·laboració de FEB-
PIMEC i HUB Recircula 
UPC-AMB. 

Sant Adrià participa 
en la Taula Social 
Metropolitana

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 4 de maig 

4 de maig va tenir lloc 
l’acte de presentació de 
la Taula Social Metropo-
litana, un espai de diàleg 
i d’intercanvi de coneixe-
ments sobre les proble-
màtiques i els reptes so-
cials que afecten els 36 
municipis que formen 
part de l’AMB. Sant Adrià 
forma part de la Taula i 
l’alcaldessa, Filo Cañete, 
va assistir a l’acte.

La Taula Social Me-
tropolitana ja ha cons-

tituït i posat en marxa 
dos àmbits de treball: 
garantia alimentària i 
envelliment i solitud. El 
primer respon a la neces-
sitat de donar resposta 
als dèficits d’alimentació 
propis de les situacions 
d’exclusió social (dig-
nificació de la distri-
bució d’aliments, vin-
culació dels usuaris al 
servei o connexió amb 
l’entorn comercial). El 
segon té com a deno-
minador comú el con-
junt de projectes locals 
que relacionen el procés 
d’envelliment i el risc 

de solitud a fi i efecte 
d’enfortir els vincles 
socials com a factor de 
prevenció de l’aïllament 
social.

Durant la presentació 
hi van intervenir Pilar Díaz, 
alcaldessa d’Esplugues 
de Llobregat i Montserrat 
Ballarín, vicepresidenta 
de l’Àrea de Desenvolu-
pament Social i Econòmic 
de l’AMB. En total hi van 
participar una setantena 
de persones, entre els 
quals hi havia tècnics i 
responsables municipals 
de diferents poblacions 
de l’àrea metropolitana

COMUNICACIÓ SAB

Noves sessions 
informatives de SOS 
Mentoring al juny

Redacció

Sant Adrià.-
L’A juntament  de 

Sant Adrià de Besòs, 
per segon any conse-
cutiu, se suma al SOS 
Mentoring, programa 
d’acompanyament perso-
nalitzat i gratuït adreçat 
a persones autònomes i 
microempreses. La Dipu-
tació de Barcelona amb la 

col·laboració de la Funda-
ció Autoocupacióofereix 
als ens locals un servei 
de mentoria amb el qual 
persones empresàries 
amb experiència acom-
panyen persones autò-
nomes i microempreses 
en la presa de decisions 
del seu negoci, per tal de 
garantir la continuïtat de 
les seves activitats. 

Actualment, ja s’han 

establert les primeres 
relacions de mentoria, 
però si esteu interessats 
i voleu participar en el 
programa, us facilitem 
les dates de les properes 
sessions informatives:

Per a empreses be-
neficiàries: 8 de juny de 
13 a 14h

Per a futurs mentors/
es : 9 de juny de 16h a 
17h
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Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Rubén Guijarro i 
la directora general de 
l’Agència Catalana de la 
Joventut, Núria Ramon, 
van presentar el 17 de 
maig el projecte del nou 
Carnet Jove de Bada-
lona, que es posarà en 
marxa a partir del mes 
d’octubre. A l’acte també 
hi han assistit el tercer 
tinent d’alcaldia i regidor 
de l’Àmbit de Protecció 
Social a les Persones i 
Impuls Comercial, David 
Torrents, i la regidora 
de l’Àrea de Joventut, 
Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, Andrea Zapata. 

El Carnet Jove ofe-
reix a tot Catalunya prop 
de 8.000 avantatges en 
formació, cultura, salut 
o mobilitat internacional 
dels quals se’n poden 
beneficiar uns 530.000 
nois i noies d’entre 12 i 30 
anys que tenen el carnet 
arreu del país. A nivell 

local, hi ha 15.935 joves 
que són titulars del Carnet 
Jove de Badalona, on ara 
hi ha 125 avantatges. 

L’objectiu del Carnet 
Jove d’àmbit local és 
oferir una bona diversitat 
d’avantatges de qualitat 
i proximitat per al jovent 
de Badalona i potenciar-
ne l’ús en el seu dia a 
dia. Sobretot, es pretén 
que els i les joves puguin 
utilitzar el carnet en co-
merços i establiments 
locals i, d’aquesta mane-
ra, estrènyer més el seu 
arrelament i identitat amb 
el municipi i reforçar el 
seu vincle amb el comerç 
de proximitat. 

La presentació en 
roda de premsa del nou 
Carnet Jove de Badalona 
marca el punt de parti-
da de la campanya per 
captar més comerços, 
entitats i institucions que 
ofereixin més i millors 
descomptes a la població. 
Es pretén que a l’octubre, 
quan es començarà a 
expedir el nou carnet 
local que inclourà el lo-
gotip de l’Ajuntament de 

Badalona, millori l’oferta 
actual d’avantatges fruit 
d’aquesta campanya de 
captació. 

Aquests nous avan-
tatges s’afegiran a l’oferta 
actual del Carnet Jove a la 
ciutat, repartida entre els 
àmbits de salut (22,4%), 
tecnologia (12,8%), tu-
risme i mobilitat (12%), 
formació (11,2%), lleure 
(4,8%) i altres (24%). 

D’aquesta oferta 
se’n poden beneficiar 
els 15.935 titulars (52% 
noies i 48% nois) que 
el Carnet Jove té avui a 
Badalona, i que es repar-
teixen en les següents 
franges d’edat: 12-13 
anys (1,2%), 14-17 anys 
(9,8%), 18-21 (25,4%), 
22-25 (29,2%), 26-
30 (30,2%) i 31 anys 
(4,1%). 

L’Ajuntament i 
l’Agència Catalana de 
Joventut presenten el 
nou Carnet Jove de 
Badalona  

COMUNICACIÓ BDN

La presentació del Carnet Jove de Badalona va comptar amb la presència de l’alcalde, Ruben 
Guijarro, i la directora general de l’Agència Catalana de la Joventut, Núria Ramon. 

El Govern de Badalona 
aposta per incorporar 
els Punts Liles a les 
Festes de Llefià i a la 
revetlla de Sant Joan 

Redacció

Badalona.-
Un cop passats els 

principals actes de les 
Festes de Maig, on s’han 
ampliat els Punts Liles 
en quatre ubicacions de 
la ciutat durant les nits 
del 6, 7, 10 i 14 de maig, 
s’aposta ara per continuar 
oferint aquest servei. És 
per això que l’Ajuntament 
incorporarà els Punts Liles 
durant les Festes de Llefià 
i la revetlla de Sant Joan, 
on es preveu instal·lar 
tres punts d’atenció: un 
ubicat a la zona de bars i 
els altres dos situats a la 
façana marítima. 

L’objectiu principal 
dels Punts Liles és in-
formar, sensibi l i tzar, 
prevenir i actuar davant 
les actituds masclistes 
i LGTBIQ+fòbiques que 
es produeixen als espais 
públics, d’oci i festius. 
També és un servei que 
ofereix atenció en un 
espai i ambient segur 
davant agressions que 
es donen durant les 
festes. 

Balanç i millores 
El servei de Punts 

Liles ha estat obert al 
públic durant set hores 
cadascuna de les quatre 
nits oferint atenció a la 
ciutadania, que majori-
tàriament s’apropava als 
punts per interessar-se 
per la temàtica de les 
violències masclistes i 
LGTBIQ+fòbiques. En 
termes generals, el pú-
blic que s’ha adreçat al 
servei han estat adoles-
cents i joves de menys 
de 18 anys. A mesura 
que s’anava fent tard les 
intervencions eren amb 
públic més divers amb 
edats compreses entre els 
20 i els 30 anys. 

Com a aspectes de 
millora, per a pròxims 
serveis es vol millorar la 
megafonia i anunciar la 
ubicació dels Punts Liles 
per assegurar que tothom 
s’assabenti de l’existència 
del servei. També es mi-
llorarà la publicitat dels 
punts incorporant-los 
dins dels programes de 
festa que s’organitzin 
des de l’Ajuntament i es 

continuarà treballant per 
potenciar la coordinació 
amb els cossos de segu-
retat i l’organització de 
l’esdeveniment. 

La segona tinenta 
d’Alcaldia i regidora de 
l’Àmbit d’Educació, Fe-
minismes i LGTBIQ+, 
Ciutadania, Participació 
i Agenda 2030, Aïda 
Llauradó, va estar seguint 
diàriament el funciona-
ment del servei i ha des-
tacat que «és un guany 
per la ciutadania poder 
comptar amb els Punts 
Liles, ja que ofereixen un 
gran servei pedagògic, 
divulgatiu i d’atenció». 
Llauradó ha lamentat 
i denunciat l’agressió 
LGTBIQ+Fòbica que van 
patir 4 dones el dia 11 
de maig i ha posat a dis-
posició de les víctimes 
el Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones 
(SIAD) i ha mostrat la 
voluntat del Govern mu-
nicipal de fer una tasca 
d’acompanyament i aju-
dar a les víctimes en allò 
que necessitin. 

Es treballarà per incloure millores i fomentar la difusió del servei.
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L’Estat es compromet 
a assumir el 100% 
del cost de la 
descontaminació de la 
platja Litoral

Redacció

Sant Adrià.-
L’alcaldessa de Sant 

Adrià, Filo Cañete, ha 
anunciat en un video pu-
blicat a les xarxes so-
cials del consistori que 
l’Estat espanyol assumirà 
el 100% del cost de les 
obres de descontaminació 
de la platja del Litoral que 
es va haver de tancar el 
maig de l’any passat pel 
risc que suposaven els 

productes contaminants 
presents a la sorra i que 
van aparèixer a la super-
fície després de les obres 
per instal·lar uns cables 
submarins de fibra òptica 
a la platja portades a ter-
me mesos abans.

En el video, Cañete 
afirma que ara comença 
la licitació per tener el 
projecte d’obres. Unes 
obres que l’edil espera que 
puguin començar abans 
de final d’any i que tindran 

una durada de vuit mesos, 
tal i com va assegurar a 
aquest mitjà l’alcaldessa 
fa unes setmanes.

Aquí podeu veure el 
video amb la intervenció 
de Filo Cañete:

Ho ha anunciat l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, en un video a 
les xarxes socials del consistori. Una informació que havia avançat a 

aquest diari en una entrevista fa unes setmanes.

Badalona renova el compromís amb 
l’onegé Open Arms

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalona 

i president de Marina de 
Badalona, S.A., Rubén 
Guijarro, i el president i 
fundador d’ Open Arms, 
Òscar Camps, han signat 
el conveni que recull els 
compromisos de la ciutat 
amb l’ONG humanitària 
per al període 2022, docu-
ment  que  també detalla 
les contraprestacions de 
l’oenegé amb la ciutat, 
especialment en accions 
de sensibilització centra-
des en el lema de l’entitat: 
“Som socorristes i salvem 
vides” i de foment dels 
“valors de la gent del 
mar”. La signatura s’ha fet 
a l’Edifici de Capitania del 
Port, amb la presència del 
gerent, Imanol Sanz. 

Els termes principals 
de l’acord consisteixen en 
la cessió per part del Port 
dels espais que són la seu 
administrativa i operativa 
de l’ONG i de l’amarrador 
del veler Astral, embarca-
ció emblemàtica de l’ONG 
que en aquests moments 
es troba de missió en el 
Mediterrani. Actualment,  
Open Arms manté la vigi-
lància davant de les cos-
tes de Líbia, i també opera 
en el Senegal i d’altres 
països del cor d’Àfrica 
amb el projecte Origen– 
per donar oportunitats de 
feina i de futur a la po-
blació i informar els joves 
dels riscos d’emprendre 
el camí cap al Nord, “des 
de la llibertat, eviden-
tment, que tothom té dret 
a migrar”-. Com a tercera 
acció en el territori, en 

aquests moments la se-
gona embarcació, que es 
diu Open Arms, està fent 
tasques de suport humani-
tari coordinats amb l’ONG 
de José Andrés, World 

Central Kitchen  (WCK) 
en el conflicte armat a 
Ucraïna. A més d’haver 
fletat avions amb pobla-
ció que fuig del conflicte 
cap a Polònia, Romania, 

Espanya o Itàlia. Open 
Arms dona, d’una banda, 
suport logístic en el lliu-
rament d’avituallament 
en la zona del Mar Negre 
amb WCK i treballen per 

fer suport humanitari a les 
tripulacions de múltiples 
nacionalitats que han que-
dat atrapades en els Ports 
del Mar Negre. 

Durant la trobada 
d’avui, l’alcalde  de Ba-
dalona i el president i 
fundador d’Open Arms 
han compartit la voluntat 
de mantenir la ciutat i con-
cretament el seu Port com 
a seu de les operacions 
actuals i futures de l’ONG, 
que en breu ampliarà la 
flota amb una tercera em-
barcació i augmentarà els 
recursos en propostes pe-
dagògiques i museístiques 
de sensibilització  des de 
l’enfocament inicial que va 
moure l’origen de l’entitat: 
“Som socorristes i salvem 
vides i difondre els valors 
de la gent del mar”. 

COMUNICACIÓ BDN

Òscar Camps i Ruben Guijarro, signant el conveni de col·laboració.
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MÉS DE 50 ANYS AL VOSTRE SERVEI
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Avda. Catalunya nº 24 - Sant Adrià de 
Besòs - Tel. 93 462 28 33

Precaució a la 
platja del Pont d’en 
Botifarreta per unes 
antigues estructures 
que sobresurten a la 
zona de bany

Redacció

Badalona.-
L ’ A j u n t a m e n t 

de  Bada lona  manté 
l’abalisament situat a 
la zona de la platja del 
Pont d’en Botifarreta per 
advertir els banyistes del 
perill que suposen unes 
antigues estructures de 
formigó armat que sobre-
surten a la zona de bany i 

que es troben a molt poca 
distància de la línia de la 
platja. 

Des de l’Ajuntament 
es fa una crida a la ciu-
tadania per extremar les 
precaucions en aquesta 
part del litoral badaloní. 
Es tracta concretament 
de la zona de bany situa-
da davant de l’espai on 
abans hi havia el mòdul 
de socorrisme, a l’altura 

del carrer de Torrebadal. 
L’abalisament provi-

sional es mantindrà en 
aquest sector de la platja 
fins que el Ministeri per 
a la Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic pro-
cedeixi a retirar aquestes 
antigues estructures ja 
que l’Ajuntament no té 
les competències per 
actuar dins de la zona 
marítima terrestre. 

COMUNICACIÓ BDN

L’Ajuntament de 
Badalona posa en 
marxa la campanya de 
prevenció del mosquit 
tigre i n’amplia les 
zones de risc 

Redacció

Badalona.-
Des de pr inc ip is 

d’aquest mes de maig 
tècnics del programa de 
control del mosquit ti-
gre de l’Ajuntament de 
Badalona inspeccionen 
periòdicament les zones 
considerades de risc amb 
l’objectiu de detectar la 
presència d’ous o larves 
de mosquit, realitzant 
tractaments preventius 
amb larvicides per evitar-
ne la seva proliferació. 
Aquest any, a més s’han 
ampliat les zones con-
siderades de risc per tal 
de millorar el control dels 
punts de cria de mosquits 
al municipi. 

Atès que la majoria 
de punts de creixement 
es troben en domicilis i 
espais privats, la cam-

panya també vol fer una 
crida a la col·laboració 
de la ciutadania amb la 
realització de petites ac-
tuacions com són: 

• Buidar dos cops per 
setmana o posant cap 
per avall els recipients 
d’exterior que puguin 
acumular aigua (com 
joguines, testos, pisci-
nes de plàstic, galledes, 
etc.). 

• Buidar dos cops per 
setmana o tapar amb tela 
mosquitera espessa els 
safareigs, les basses i els 
dipòsits d’aigua. 

• Evitar acumulacions 
d’aigua en zones de dre-
natge o canals de des-
guassos. 

• Evitar els forats i 
les depressions del terra 
on es pugui acumular 
aigua i tapar els forats 
dels troncs dels arbres 

omplint-los amb sorra. 
Per fer arribar aquest 

missatge la campanya de 
prevenció es difondrà a 
través del web corpo-
ratiu municipal i també 
de forma convencional, 
mitjançant la distribu-
ció de pòsters i fulls 
informatius a equipa-
ments municipals, cen-
tres d’atenció primària i 
espais exteriors com ara 
marquesines. 

Aquesta campanya 
forma part de les ac-
tuacions previstes al Pla 
Integral de vigilància i 
control del mosquit ti-
gre que l’Ajuntament 
de Badalona porta a ter-
me en col·laboració amb 
l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya, el Servei 
del Mosquit del Baix Llo-
bregat i la Diputació de 
Barcelona. 

PIXABAY

Amb l’arribada de la calor el Servei de Salut posa en marxa les 
actuacions de vigilància i control dels punts de cria per tal de prevenir 
i controlar el risc de transmissió de casos d’infecció per virus de Zika, 

Chikungunya o del Dengue  
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Mesures en l’àmbit de 
l’ocupació per ajudar al 
teixit econòmic que va 
patir amb més duresa 
els efectes de la Covid 

Redacció

Badalona.-
El Govern munici-

pal i el grup municipal 
de Guanyem Badalona 
han acordat impulsar un 
paquet de mesures en 
l’àmbit de l’ocupació per 
ajudar al teixit econòmic 
de la ciutat que va pa-
tir amb més duresa els 
efectes de la Covid-19. 
Aquesta iniciativa perme-
trà concedir de manera 
excepcional dos milions 
d’euros en ajudes als 
sectors de l’oci nocturn, 
la restauració i el lleure.  

Els ajuts tenen per 
objecte el manteniment 
dels llocs de treball i 
pal·liar l’impacte econò-
mic que va provocar el 
cessament de l’activitat 
total o parcial que es va 
aplicar durant la pandè-
mia en aquests sectors 
econòmics. Per assegu-
rar que les ajudes com-
pleixen el seu objectiu, 
els sol·licitants han de 
justificar que han mantin-

gut gran part de les plan-
tilles durant aquest perío-
de mitjançant l’aportació 
específica dels contractes 
de treball.  

Les mesures impul-
sades contemplen ajudes 
d’un milió d’euros per a 
la restauració, 500.000 
euros per al sector de 
l’oci nocturn i 500.000 
euros per al sector del 
lleure.  

Poden tramitar les 
sol·licituds d’ajuda la 
s e g ü e n t  t i p o l o g i a 
d’empreses i serveis: 

Sector oci nocturn:   
Es poden acollir al 

paquet de mesures les 
discoteques, sales de 
ball, sales de festes  amb 
espectacle, bars musi-
cals, karaokes i disco-
teques de joventut. Re-
bran una ajuda d’entre 
15.000 i 50.000 euros 
depenent del nombre de 
treballadors que tenen en 
plantilla. 

Sector de la restau-
ració:  

Es donaran ajuts a les 

persones treballadores 
autònomes i empreses 
de la restauració enqua-
drats en els epígrafs d’IAE 
671,672 i 673 i que no 
tinguin llicències de te-
rrasses. Es farà un únic 
pagament de 5.000 euros 
a partir del mes de juliol.  

Sector del lleure: 
Poden sol·licitar les 

ajudes aquelles empre-
ses que contribueixen 
al creixement integral 
dels infants, adolescents 
i joves; que propicien 
la ciutadania activa i 
duen a terme un perfil 
d’activitats no especia-
litzades mitjançant eines 
pedagògiques pròpies de 
l’educació del lleure.

COMUNICACIÓ BDN

més informació:

Badalona rep 830.000 
euros dels fons Next 
Generation de la Unió 
Europea 

Redacció

Badalona.-
B a d a l o n a  r e b r à 

830.000 euros dels fons 
Next Generation per a pro-
jectes de modernització i 
digitalització en l’àmbit 
de les administracions 
locals. L’Ajuntament ha 
rebut el màxim finança-
ment al qual podia op-
tar en la convocatòria 
oberta el passat mes de 
novembre pel Ministeri 
de Política Territorial del 
Govern espanyol en el 
marc del Plan de Recu-
peración, Transformación 
y Resiliencia i que rep el 
finançament de la Unió 
Europea. 

De ls  quatre pro-
jectes presentats per 
l’Ajuntament de Bada-
lona, tres es destinen 
a accions directes per 
a la modernització de 
l’administració municipal, 
un dels eixos principals 
dels ajuts. Un total de 
628.000 euros finança-
ran projectes de trans-
formació digital d’atenció 
ciutadana, amb la implan-
tació de solucions tecno-
lògiques innovadores per 
a la millora del sistema 
d’accés als serveis mu-

nicipals, integrant els 
diferents canals de comu-
nicació i tenint en compte 
les persones amb espe-
cial vulnerabilitat respec-
te a la bretxa digital. Així 
mateix, s’actualitzaran 
els models de treball en 
remot i la millora de la 
dotació de serveis de di-
gitalització a la població 
a través d’un nou progra-
mari de gestió del padró 
municipal d’habitants. 
Finalment, també rebrà 
finançament el projecte 
de tallafocs i cibersegu-
retat per a la millora de 
les xarxes i dels sistemes 
d’informació propis, amb 
una millor protecció de la 
informació tractada i dels 
serveis digitals prestats.  

La resta dels fons 
rebuts, 201.000 euros, 
s’han adjudicat al projec-
te pilot de pàrquing smart 
basat en la digitalització i 
dades. En aquest sentit, 
l’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro, ja va pre-
sentar el passat mes de 
novembre a la ministra de 
Política Territorial, Isabel 
Rodríguez, el projecte que 
vol millorar la gestió de 
l’aparcament de l’estació 
de Renfe i la millora de la 
mobilitat urbana. A través 

del coneixement en temps 
real de l’aforament, de 
l’ocupació de les plat-
ges, del trànsit, etc., i 
amb l’ús de càmeres, 
sensors, i aplicacions mò-
bils, es pretén evitar des-
plaçaments innecessaris 
i oferir alternatives més 
sostenibles de transport 
públic. 

En conjunt es tracta 
de projectes i actuacions 
per a la modernització 
de l’atenció i les rela-
cions entre la ciutadania 
i l’administració local, 
amb la utilització de totes 
les noves tecnologies per 
apropar l’administració a 
la ciutadania i avançar en 
el tractament digital de 
les dades (Governança 
de les dades), impulsar la 
transparència i ajudar en 
la millora de la presa de 
decisions. 

Els Fons europeus per 
a la transformació, recu-
peració i modernització 
de l’economia, coneguts 
com a fons Next Gene-
ration, van néixer amb 
l’objectiu de transformar 
els reptes derivats de la 
pandèmia en una opor-
tunitat per impulsar la 
transició ecològica i la 
transformació digital.  

COMUNICACIÓ BDN

Es podran acollir a les ajudes les empreses del sector de l’oci nocturn, 
la restauració i el lleure que compleixin certs requeriments.  

El primer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID, Àlex 
Montornès; i les regidores de Guanyem Badalona, Carme Martínez i Nora San Sebastian.  



10-Maig 2022 Actualitat

La campanya “D’oli 
a la pica, ni mica!”, 
finalista del Premi 
Europeu de la 
Prevenció de Residus

Redacció

Badalona.-
La campanya impul-

sada per l’Ajuntament 
d e  B a d a l o n a  a m b 
l a  co l · l abo rac ió  de 
l’associació Forquilla Ba-
dalona “D’oli a la pica, ni 
mica!”, que té per objec-
tiu incentivar la recollida 
selectiva de l’oli que es fa 
servir per cuinar, ha estat 
escollida com a finalista 
en la XIII edició del Premi 
Europeu de la Prevenció 
de Residus en la categoria 
d’administracions públi-
ques. Els guanyadors es 
donaran a conèixer durant 
la cerimònia de lliurament 
de premis que se cele-
brarà el pròxim 9 de juny 
a Brussel·les, en la qual 
s’atorgaran guardons en 
les següents categories: 
administració pública, 
empresa, associació, ins-
titucions escolars, ciuta-
dania i un Premi Especial 
Europeu per a l’acció 

que millor exemplifiqui 
l’esperit europeu de co-
operació en el tema de la 
prevenció de residus. 

El jurat dels Premis de 
la Setmana Europea per 
a la Reducció de Residus 
(EWWR) està format per 
professionals consoli-
dats que treballen amb 
diferents aspectes de la 
sostenibilitat ambiental. 
El jurat ha escollit 16 
accions finalistes entre 
les 12.400 accions orga-
nitzades arreu d’Europa 
durant la 13a edició de 
l’EWWR, de les quals, 
només a Catalunya, se’n 
van realitzar 1.070. La 
selecció s’ha basat en 
els següents criteris per 
ordre d’importància: co-
municació i visibilitat, 
qualitat del contingut, 
originalitat, impacte i 
seguiment a llarg termini 
de l’acció. 

La campanya “D’oli 
a la pica, ni mica!” té per 
objectiu facilitar la reco-

llida selectiva de l’oli que 
els ciutadans fan servir 
per cuinar i que, si no és 
reciclat correctament, 
pot ocasionar greus pro-
blemes tant pels ecosis-
temes aquàtics com per 
la xarxa de clavegueram. 
Amb aquesta iniciativa 
es busca sensibilitzar a 
la població sobre aquesta 
problemàtica ambiental, 
alhora que s’amplia la xar-
xa de punts de recollida 
existents i el seu horari 
amb la col·laboració dels 
establiments de restau-
ració. Com a part de la 
campanya, l’Ajuntament 
regala uns embuts que 
s’adapten a la rosca de 
la majoria d’ampolles, 
facilitant així la recollida 
de l’oli domèstic usat. 

Badalona planta 
prop de 900 arbres a 
diversos districtes de la 
ciutat en la campanya 
2021-2022

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ha finalitzat la 
campanya 2021-2022 
de plantació de l’arbrat 
amb la renovació i la re-
posició de 886 arbres a 
sis districtes de la ciutat. 
Aquests omplen ara els 
espais buits provocats 
per altres arbres que es 
van d’haver de retirar per 
diverses causes com ara 
els que feien malbé les 
voreres, els que presenta-
ven un risc pels vianants, 
el afectats per temporals 
o per actes incívics.  

En total s’han pla-
nat quaranta espècies 
diferents d’arbres més 
adaptats a la tipologia de 
carres de la ciutat, amb 
la voluntat de fer una 
Badalona més biodiversa. 
Entre les espècies que 
es planten de nou des-
taquen l’hibisc de Síria 
(Hibiscus syriacus) amb 

178 nous exemplars i el 
freixes (Fraxinus sp) amb 
174 exemplars. També cal 
destacar la reposició de 
les unitats de palmeres 
plantades al passeig de 
la Rambla amb 45 unitats 
de Washigtònia robusta. 

Dues de les princi-
pals espècies arbòries 
que es va substituint 
paulatinament són el po-
pular plàtan (Platanus 
hispànica) i l’àlber (Po-
pulus canadensis), tots 
dos arbres caducifolis 
i que, en el primer dels 
casos especialment, el 
seu pol·len causa proble-
mes d’al·lèrgies entre la 
ciutadania. 

Actualment l’Ajun-
tament de Badalona està 
portant a terme un in-
ventari de l’arbrat per 
valorar, entre altre molts 
factors, saber el nombre 
d’arbres de que disposa 
la ciutat i per conèixer 
de manera detallada els 
arbres que falten. 

Tot i el replantat 
d’arbres d’aquesta cam-
panya la regidora de 
l’Àrea de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, Rosa Tre-
nado, “l’objectiu del Go-
vern municipal és que 
en els propers exercicis 
s’aconsegueixi la reposi-
ció total dels arbres que 
s’han anat perdent des 
de fa més de deu anys i 
convertir Badalona en una 
ciutat més verda”. Trena-
do ha afegit que “està 
demostrat que els arbres 
presenten múltiples be-
neficis per a les nostres 
ciutats: ajuden a baixar 
la temperatura ambiental, 
protegeixen dels raigs 
del sol, disminueixen la 
contaminació, ajuden a 
millorar la salut física i 
mental entre altres”. 

COMUNICACIÓ BDN

El guanyador del guardó es coneixerà el pròxim 9 de juny en un acte 
que se celebrarà a Brussel·les.

Dins de les feines de manteniments de l’arbrat també s’han extret 781 
soques dels escocells.
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El Badiu Jove posa 
en marxa un espai 
d’acompanyament 
LGTBIQ+ 

Redacció

Badalona.-
Des d’aquest mes de 

maig el Badiu Jove de 
Badalona ha ampliat els 
seus serveis amb un nou 
espai d’acompanyament 
LGTBIQ+. Es pretén do-
nar resposta a l’augment 
de consultes que es rep a 
títol individual, o des de 
centres educatius, enti-
tats i associacions, entorn 
de la diversitat afectiva, 
sexual, de gènere i sobre 
la LGTBIfòbia. 

El Badiu Jove, situat 
al carrer d’Ausiàs Marc 
61, és un espai de re-
ferència per a les perso-
nes joves de la ciutat on 
es concentren diferents 
serveis i programes amb 
la finalitat de proporcio-
nar la informació i els 
recursos necessaris per 
aconseguir una plena in-
tegració social i laboral. 

E l  n o u  e s p a i 
d’acompanyament LGT-
BIQ+ del Badiu Jove té 
els objectius següents: 

– Escoltar, informar i 
orientar, des de la proxi-
mitat en un espai de con-
fiança i confidencialitat, 
sobre la diversitat afecti-
va, sexual i de gènere. 

– Escoltar, atendre, 
donar suport i acompan-
yar, davant de situacions 
de discriminació per mo-
tius d’orientació sexual, 
identitat i expressió de 
gènere. 

– Sensibilitzar i for-
mar, a joves, famílies i 
professionals, sobre la 
diversitat afectiva, sexual 
i de gènere i contra la 
LGTBIQfòbia. 

Per assolir aquests 
propòsits el nou espai 
d’acompanyament LG-
TBIQ+ del Badiu Jove 
farà xarxa per treballar de 
manera coordinada amb 
els diferents agents, com 
ara entitats, fundacions, 
associacions, etc., vincu-
lats en aquest àmbit. Així 
es podran detectar millor 
les necessitats i establir 
els protocols d’atenció i 
d’actuació més adequats 

per a combatre qualsevol 
discriminació. A més, 
també s’oferirà un recull 
de recursos presencials i 
digitals LGTBIQ+. 

E l  n o u  e s p a i 
d’acompanyament LGT-
BIQ+ funciona els dimarts 
en horari de 16 a 19 hores. 
Per a informació i demanar 
cita prèvia cal trucar al 
telèfon 93 483 29 34 o al 
690 306 812. 

La regidora de l’Àrea 
de Joventut, Participació 
Ciutadana i Coordinació 
Territorial, Andrea Zapata, 
ha manifestat que amb 
l’obertura d’aquest espai: 
“volem donar resposta a 
una necessitat que en els 
darrers anys ha anat en 
augment, cada vegada 
són més les persones 
joves que demanen acom-
panyament en diferents 
aspectes relacionats amb 
la diversitat de gènere, 
així com visibilitzar i do-
nar eines de suport per a 
combatre qualsevol situa-
ció de LGTBIfòbia que es 
doni a la ciutat”. 

Prop de 2.500 
persones visiten el 
Museu de Badalona 
durant la Nit dels 
Museus 

Redacció

Badalona.-
El Museu de Bada-

lona tanca la Nit dels 
Museus amb un balanç 
de 2.498 visitants, ma-
joritàriament de Badalo-
na, tot i que també va 
haver-hi que procedien 
de Barcelona i d’altres 
poblacions del Barce-
lonès i del Maresme. 

La Nit dels Museus 
és una iniciativa que 
impulsa l’Institut de Cul-
tura de Barcelona i en 
la qual participen més 
de setanta equipaments 
i vuit ciutats de l’àrea 
metropolitana. En el cas 
de Badalona es convida a 
visitar, de forma gratuïta, 
diversos espais museït-
zats d’època romana 
que es conserven a la 
ciutat com ara l’espai 
Termes-Decumanus, la 
casa dels Dofins i la casa 
de l’Heura. 

La Nit del Museu de 

Badalona és el tret de 
sortida de la celebració 
del Dia Internacional dels 
Museus, que es celebra 
aquest dimecres 18 de 
maig, quan es presentarà 
el mosaic de la flor de 
la vida, localitzat a les 
excavacions de la C-31, i 
que a partir d’aquest ma-
teix dimecres, quedarà 
instal·lat al jaciment, 
juntament amb el mosaic 
bàquic i l’Opus scutula-
tum de Badalona. 

Cada 18 de maig el 
Comitè Internacional dels 
Museus, organitza des 
de 1977, el Dia Interna-
cional dels Museus. Es 
tracta d’una jornada en 
què els museus són els 
protagonistes i obren les 
portes per oferir la seva 
oferta d’activitats i per 
sensibilitzar a la població 
de la seva importància en 
el desenvolupament de la 
societat. 

El Museu de Badalo-
na va organitzar una con-

ferència de les arqueòlo-
ges Clara Forn i Esther 
Gurri per explicar l’estudi 
que ha analitzat més de 
30 paviments decorats i 
el context arqueològic en 
què es van localitzar. 

El passat desembre 
van finalitzar els treballs 
de restauració del mo-
saic decorat amb la flor 
de la vida, l’últim gran 
mosaic que el Museu de 
Badalona ha incorporat 
als seus fons. Abans ha-
vien arribat el paviment 
amb motius bàquics i el 
d’opus scutulatum. Totes 
tres peces, que ara es 
podran veure al subsol 
del Museu, són resultat 
de les excavacions pre-
ventives portades a ter-
me a la zona catalogada 
com a BCIN (Bé Cultural 
d’Interès Nacional) de la 
Baetulo romana o bé al 
seu entorn i, a partir de 
demà, queden incorpora-
des a l’exposició Baetulo 
ciutat romana. 

COMUNICACIÓ BDN

Dimecres dia 18, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, es 
va presentar el mosaic de la flor de la vida que es va localitzar a les 

excavacions de la C-31. 

Es vol donar resposta a una necessitat que ha anat en augment durant els 
darrers anys.
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El Museu de Badalona 
programa un cicle 
de xerrades i visites 
guiades en el marc de 
les Jornades Europees 
d’Arqueologia 

Redacció

Badalona.-
El Museu de Badalona 

s’avança a les Jornades 
Europees d’Arqueologia 
(JEA) que se celebraran 
el cap de setmana del 
18 i 19 de juny, amb un 
cicle de xerrades sobre 
l’arqueologia a la nos-
tra ciutat. Durant tres 
dimarts (el 31 de maig 
i el 7 i el 14 de juny) es 
farà un repàs d’algunes 
de les intervencions ar-
queològiques més desta-
cades que han tingut lloc 
recentment a Badalona 
i a explicar com el seu 
estudi ha permès enriquir 
el coneixement sobre la 
ciutat romana de Baetulo 
i els seus habitants. 

El Museu tancarà el 
programa el diumenge 19 
de juny amb un seguit de 
visites guiades a un nou 
espai arqueològic, enca-
ra no museïtzat, situat 
al carrer de Coll i Pujol, 
1-19. 

El programa és el se-
güent: 

Conferències 
Dimarts 31 de maig a 

les 19 hores: 
Documentació, ex-

tracció i restauració dels 
mosaics de les domus del 
lateral de la C-31. 

A càrrec d’Agustín 
Gamarra, Maria José Gar-
cía i Clara Forn 

Dimarts 7 de juny a 
les 19 hores 

El mosaic del carrer 
de Pujol. 

A càrrec de Sílvia 
Llovet i Esther Gurri 

Dimarts 14 de juny a 
les 19 hores 

La nova planta de la 
ciutat romana de Bae-
tulo. 

A càrrec de Cla-
ra Forn, Pepita Padrós 
i Jacinto Sánchez, ar-
queòlegs. 

Visita guiada 
Diumenge 19 de juny 

en horari matinal 
Visites guiades a la 

zona arqueològica on s’ha 
localitzat el suburbi de 
Baetulo. 

L’accés a les con-
ferències és lliure fins a 
completar l’aforament de 
la sala d’actes, però és 
imprescindible fer reserva 
a través del web del Mu-
seu. Es poden consultar 
més detalls en l’enllaç: 

Badalona acull 
l’exposició itinerant 
Per una alimentació 
sostenible. Actuem! 

Redacció

Badalona.-
“Per una alimentació 

sostenible. Actuem!”. 
Aquest és el nom de 
l’exposició itinerant que 
sobre l’alimentació sos-
tenible i de proximitat 
arriba demà dimarts 31 
de maig a la plaça de 
l’Alcalde Xifré de Badalo-
na i es podrà visitar fins 
al diumenge 5 de juny. És 
una mostra, promoguda 
per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), que 
es presenta en un format 
ben original: dins d’un 
contenidor de transport. 
L’objectiu de l’exposició 
és informar la ciutadania 
sobre dietes saludables 
i com a través del que 
mengem podem contri-
buir a la salut del nostre 
entorn i del planeta. 

L’exposició es pot 
visitar de manera gra-
tuïta de les 9.30 a les 
14 hores i està adreçada 
a tots els públics. Tam-
bé s’organitzen tallers i 
activitats per a escoles, 
en aquest cas, amb cita 
prèvia. 

Preguntes i propostes 

que planteja l’exposició 
Què mengem? Per 

què mengem? Com men-
gem? Per què és impor-
tant tenir una dieta salu-
dable i amb productes de 
proximitat? Són pregun-
tes que amb el tràfec de 
la vida quotidiana sovint 
s’obliden de fer. I quan es 
fan, acostumem a fixar-
se només en la salut de 
les persones, sense tenir 
en compte la salut del 
planeta, l’economia local, 
la pagesia i la ramaderia 
del nostre entorn. I és que 
el que consumim afecta 
directament no només 
el nostre organisme sinó 
també el planeta i la so-
cietat. Aquesta exposició 
vol explicar d’una manera 
senzilla tota la complexi-
tat que acompanya el 
sistema alimentari. 

La mostra té una part 
descriptiva, amb dades 
sobre la manera com 
ens alimentem, i conti-
nua amb una part més 
interpretativa, amb els 
motius per les quals és 
necessari canviar alguns 
d’aquests hàbits i políti-
ques. A la part central de 
l’exposició, en un gran 
diorama, es presenten 

projectes públics, iniciati-
ves privades i moviments 
socials que a hores d’ara 
ja han pres el camí del 
canvi. 

Totes les activitats són 
gratuïtes i poden disposar 
del suport d’educadores 
ambientals. 

La regidora de Medi 
Ambient, Sostenibilitat 
i Benestar Animal, Rosa 
Trenado, ha afirmat que: 
«considerem de vital im-
portància, i sobretot una 
qüestió de salut, educar 
en una alimentació sos-
tenible i saludable, que 
a més vetlli per optimit-
zar recursos en la seva 
producció i per cons-
cienciar sobre la petjada 
ambiental que deixem en 
el planeta. Aquest tipus 
d’alimentació saludable 
és rica en fruites i verdu-
res, fomenta el consum de 
productes locals, genera 
menys residus i limita el 
consum de carn i peix per 
protegir la biodiversitat, 
és per això que animem 
als nostres veïns i veïnes 
a visitar l’exposició per a 
poder adquirir uns hàbits 
alimentosos més salu-
dables i que al seu torn 
cuidin del planeta». 

La mostra s’instal·larà a la plaça de l’Alcalde Xifré i busca apropar la 
ciutadania cap a un model d’alimentació sostenible i de proximitat. 
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Agustí Busom i Pablo 
Volt inauguren el 
Cryptshow Festival 
amb l’estrena de 
l’espectacle «Love 
of Ghost» sobre 
«The Phantom of the 
Opera»

Redacció

Badalona.-
L’espectacla Love of 

Ghost ha estat creat ex-
pressament per a la in-
auguració del Cryptshow 
Festival. Després de pen-
jar l’any passat el cartell 
de “Entrades exhaurides” 
amb el dark metal de 
Coure, en aquesta ocasió 
Busom s’acompanya de 
Pablo Volt per conduir-
nos per passatges atmos-
fèrics de down tempo i 
slow jazz per contrastar 
al màxim la teatralitat del 
film de Rupert Julian, The 
Phantom of the Opera. 

Tres parts musicals 
ens condueixen durant 
tota la pel·lícula: les bases 
siderals a baixa revolució, 
les lentes balades de 
clàssics del jazz i la impro-
visació sonora entre els 
tres elements principals 
de la pel·lícula: l’amor, el 
fantasma i l’òpera.

El concert, amb la 
projecció de The Phan-
tom of the Opera (Estats 
Units, 1925) servirà per 
inaugurar el Cryptshow 
Festival, divendres 1 de 
juliol a les 20:30 al Teatre 
El Círcol. 

Cryptshow Festival 
ha rebut 332 inscrip-
cions de curtmetratges 
per participar en el XVI 
Premi Serra Circular, un 
centenar més que l’any 
passat. D’aquests, 32 
formaran part de la Sec-
ció Oficial a Competició, 

prop de 6 hores de curts 
que es podran veure pre-
sencialment el dies 8 i 9 
de juliol al Teatre El Círcol 
de Badalona. 

Es tracta de produc-
cions de petit format 
on trobem obres selec-
cionades en més d’una 
cinquantena de festivals 
internacionals, algunes 
d’elles premiades, com 
ara la taiwanesa Part Fo-
rever d’Alan Chung-An, 

seleccionada a desenes 
de festivals com el Mór-
bido Film Fest i el Fantas-
porto, i que es va fer amb 
el premi al Millor Curt de 
Terror al Los Angeles In-
dependent Film Festival; 
o la cinta belga Spröctch 
de Xavier Seron, seleccio-
nada a Clermont-Ferrand 
International Short Film 
Festival i premi del públic 
al BSFF – Brussels Short 
Film Festival.

L’artista canvia de registre i aposta pel slow jazz per acompanyar el 
clàssic de Rupert Julian.

El Museu de Badalona 
inaugura l’exposició 
“Les fàbriques 
perdudes de la façana 
marítima” 

Redacció

Badalona.-
El passat 26 de maig 

es va inaugurar al Museu 
de Badalona (plaça de 
l’Assemblea de Catalunya, 
1) l’exposició “Les fàbri-
ques perdudes de la faça-
na marítima”. L’ocupació 
industrial d’aquesta zona 
de la ciutat es va iniciar 
a mitjan segle XIX amb 
l’arribada del ferrocarril, i 
va perdurar fins a final del 
segle XX quan s’inicien 
una sèrie de canvis, gra-
duals i profunds que aca-
baran transformant com-
pletament la fesomia i 
l’ús i convertir-la en una 
molt diferent de l’època 
en què hi predominaven 
els edificis fabrils, amb el 
fum de les xemeneies i del 
so de les sirenes que tant 
l’havien caracteritzat. 

La mostra rememora 
aquest passat industrial 
centrant-se en l’etapa 
que va des de mitjan se-
gle XIX fins als anys qua-

ranta del segle XX. S’hi 
poden veure objectes, 
fotografies, cartells, plà-
nols i altres documents 
que testimonien les fàbri-
ques que hi havia, moltes 
oblidades, que van fer 
de Badalona una de les 
grans ciutats industrials 
de Catalunya. 

M a j o r i t à r i a m e n t 
substituïdes per pisos 
d’habitatges i locals d’oci, 
avui encara es poden tro-
bar alguns testimonis de 
les indústries que hi havia 
hagut, tot i que el pai-
satge s’ha tornat gairebé 
irreconeixible.  

L’horari de visita de 
la mostra és dimarts a 
dissabte de 17 a 20 hores 
i diumenges de 10 a 14 
hores. Els centres educa-
tius i les entitats culturals 
o associatives poden re-
servar hora de visita fora 
de l’horari d’obertura al 
públic. 

Activitats comple-
mentàries 

L’exposició ve acom-

panyada de diverses con-
ferències que es faran al 
Museu de Badalona, a les 
19 hores: 

Dijous 2 de juny 
“El moviment obrer 

abans de la Guerra Civil”. 
Joan Villarroya, cate-

dràtic d’Història Contem-
porània de la UB 

Dijous 8 de setembre 
“El procés de descon-

taminació de la façana 
marítima de Badalona”. 

Pier Berglund, engin-
yer agrònom, fundador 
de l’empresa DAC ENVI-
RO, SL 

Dijous 15 de setembre 
“La transformació de 

la franja de ponent de 
la façana marítima i els 
projectes de les Tres Xe-
meneies”. 

Xavier Salvà i Rafael 
Argelich, arquitectes 

Dijous 22 de setembre 
“La indústria i el tren 

a la façana marítima de 
Badalona”. 

Xavier Nubiola, en-
ginyer.

La mostra pretén recordar el passat industrial de Badalona i la 
transformació del paisatge urbà a primera línia de mar  

MUSEU BDN
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Gran éxito de la quinta 
Carrera por la ELA

Redacció/La Sansi

Sant Adrià.-
El pasado 22 de mayo 

se disputó la la 5a carrera 
por la ELA, organizada 
por el Ayuntamiento y La 
Sansi, con la colaboración 
de Fundación Miquel Valls 
y RedELA. Uno de los 
objetivos es dar a conocer 
la enfermedad y recaudar 
fondos para los afecta-
dos de Ela, con cerca de 
15.000 eurosen las 4 
primeras ediciones.

Más de 850 inscritos 
finalmente se han dado 
cita en Sant Adrià para 
participar de las diferentes 
pruebas de la mañana, en-
tre la carrera de los 5km, la 
caminata, y la novedad de 

las carreras infantiles y la 
adaptada. Presencia, tam-
bién, de Jordi Sabaté, uno 
de los padrinos de la ca-
rrera, al igual que Maria y 
Jesús hijos de Juan Carlos 
Unzué que han participado 
en los 5km. En los prole-
gómenos, la alcaldesa, Filo 
Cañete, conjuntamente 
con concejales, ha dado 
un discurso sobre la im-
portancia de luchar contra 
esta enfermedad.

A los 5km el ganador 
ha sido el atleta interna-
cional de Letonia Janis 
Viskers con 15’31” que 
entra en el palmarés con 
ilustres ganadores como el 
etíope Safidi, o el marroquí 
Radoune Nour.

En mujeres la ganadora 

ha sido la valenciana Roser 
Mañosa con 19’42” que 
sucede en el palmarés a la 
italiana Giulia Rigodanza, 
Katherine Chaplin, Sonia 
Gallego y el Inna Lebedeva 
(Ucrania) ganadoras de las 
anteriores ediciones

Cinco minutos des-
pués de la salida de los 
5km, fue el turno de la 
caminata de 3km, donde 
participantes, a pesar de 
las altas temperaturas 
disfrutaron de la ciudad. 
Posteriormente se han 
disputado las carreras in-
fantiles y la adaptada. 
En la prueba de los 5km 
también ha participado el 
grupo Incluyendo Sonrisas. 
El premio al mayor ha sido 
por Miquel Pucurrull.

La desena edició de la Cursa Benèfica per a Malalties Minoritàries que va celebrar-se a Badalona 
el passat mes de febrer va aconseguir recaptar 7.000 euros que es destinaran a finançar la 
investigació i recerca en malalties minoritàries neuromusculars i neuropediàtriques. Aquest 
import és fruit de les inscripcions solidàries que van fer les 1.400 persones que van participar 
en la prova.  

La Copa del Rei 2023 
de bàsquet es jugarà a 
Badalona 

Redacció

Badalona.-
Confirmat. Badalona 

serà la seu de la pròxima 
edició de la Copa del 
Rei de Bàsquet després 
de l’acord assolit entre 
l’Ajuntament i l’acb. La 
competició es disputarà al 
Palau Municipal d’Esports 
entre els dies 16 i 19 de 
febrer de 2023, l’escenari 
on el Club Joventut Ba-
dalona disputa els seus 
partits. El Palau Munici-
pal d’Esports, amb una 
capacitat per a més de 
12.000 espectadors, ha 
acollit moments històrics 
de l’esport entre els quals 
destaca la disputa del tor-
neig de bàsquet dels Jocs 
Olímpics de 1992. 

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha 
afirmat que avui “és un 
dia històric per a Bada-
lona, ja que s’ha acon-
seguit fer realitat una 
reivindicació de dècades 
i es compleix un somni”. 
“Badalona es mereix la 
Copa del Rei com nin-
gú i serem els millors 
amfitrions. Aquesta és la 
Badalona en positiu en la 
qual creiem, la Badalona 
imparable que il·lusiona”, 

ha afegit. 
Aquesta serà la se-

gona vegada que la Copa 
del Rei viatja a Badalo-
na. L’anterior ocasió va 
ser durant la temporada 
1984-1985. Aleshores 
es va disputar al Pavelló 
d’Ausiàs March. 38 anys 
després la Copa del Rei 
tornarà a la ciutat bressol 
del basquetbol, una ciutat 
on es respira bàsquet i 
que continua funcionant 
com a font inesgotable 
de talent basquetbolístic, 
tant de jugadors com 
d’entrenadors. 

El Club Joventut Ba-
dalona exercirà com a club 
amfitrió a la Copa del Rei 
2023. L’acompanyaran 
els set equips millor clas-
sificats al final de la pri-
mera volta de la Lliga 
Endesa 2022-2023. 

En una reunió cele-
brada el 26 de maig, la 
presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Núria Ma-
rín, ha traslladat aquest 
dijous a l’alcalde de Ba-
dalona, Rubén Guijarro, el 
suport de la corporació a 
l’ajuntament badaloní en 
l’organització de la Copa 
del Rei de Bàsquet que 
es farà a la ciutat l’any 
que ve. 

El suport a la Copa 
del Rei s’emmarca dins 
de l’aposta de la Dipu-
tació de Barcelona per 
potenciar l’esport com 
una eina d’inclusió social 
i comunitària. A més, des 
de la corporació també 
es treballa per conso-
lidar i millorar la xarxa 
d’equipaments esportius 
de titularitat municipal. 

Així mateix, també 
s’actua en el reforç de la 
vessant integradora de 
l’esport local des d’una 
triple perspectiva: priorit-
zar el suport d’activitats 
esportives generadores 
de benestar i capital so-
cial; fomentar la pràctica 
de l’esport i d’una vida 
activa en totes les fran-
ges de població, tant a 
les instal·lacions espor-
tives convencionals com 
al medi natural i urbà 
per part dels governs lo-
cals i, finalment, facilitar 
l’accés als serveis espor-
tius de les persones en 
risc d’exclusió social.

La competició se celebrarà entre el 16 i el 19 de febrer de 2023 al 
Palau Municipal d’Esports 

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ BDN

LA SANSI
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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

rò
sc

op
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st
ro

lò
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c

Dimecres 1
Av. Catalunya, 92-94

Dijous 2
Platja, 82

Divendres 3
Andreu Vidal, 2

Dissabte 4
Av. La Catalana, 125

Diumenge 5
Fernández Márquez, 73

Dilluns 6
Via Trajana, 20, local 3-6

Dimarts 7
Av. Catalunya, 50

Dimecres 8
García Lorca, 1

 Dijous 9
Mar, 18

Divendres 10
Pi i Gibert, 66

Dissabte 11
Corts Catalanes, 26

Diumenge 12 
Av. Catalunya, 92-94

Dilluns 13
Platja, 82

Dimarts 14
Andreu Vidal, 2
Dimecres 15

Av. La Catalana, 125
Dijous 16

Fernández Márquez, 73
Divendres 17

Via Trajana, 20, local 3-6
Dissabte 18

Av. Catalunya, 50
 Diumenge 19
García Lorca, 1

Dilluns 20
Mar, 18

Dimarts 21
Pi i Gibert, 66
 Dimecres 22

Corts Catalanes, 26
Dijous 23

Av. Catalunya, 92-94
Divendres 24

Platja, 82
Dissabte 25 

Andreu Vidal, 2
Diumenge 26

Av. La Catalana, 125
Dilluns 27

Fernández Márquez, 73
Dimarts 28 

Via Trajana, 20, local 3-6
Dimecres 29

Av. Catalunya, 50
Dijous 30

García Lorca, 1

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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.

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.      

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.   

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.

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.

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. 




