
 Tel. 93 462 18 63  - areabesos@areabesos.comAny XXVI - número 306 - Exemplar Gratuït

JUN
2022

Resum d’Informació Independent del Barcelonès Nord
Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de GramenetSant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet

Sant Adrià.- Presen-
tat l’informe de disgno-
si de Salut de la ciutat 
per identificar els reptes 
del municipi en termes 
de salut. Pàg.5.

Diagnosi de 
Salut 

Estudi 
ambiental

Sant Adrià.- Un 
estudi fer a La Cata-
lana afirma que no se 
superen els límits de 
contaminants atmos-
fèrics. 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)

Premis de 
fotografía

Sant Adrià.-El XVI 
Concurso de Fotografía 
Rociera del CERCAT ya 
tiene ganadores y los 
premios se entregan el 
2 de julio. Pàg.13.

Perfumería, cosmética vegana, 
ambientación a granel

@equivalenzasantadria

Nueva ubicación: 
Plaça del Mercat, 1

Sant Adrià.- 
En marxa l’Oficina 

Tècnica del Projecte 
d’Expropiació de taxació 
conjunta de l’edifici Ve-
nus. L’objectiu és donar 

supor i serve tècnic a les 
famílies afectades per 
l’enderroc del bloc i que 
han de ser reallotjades. 
Per ara està a la Biblioteca 
Font de la Mina, però es 

traslladarà a la Rambla 
de Mina. L’oficina va ser 
visitada per l’alcaldesa i 
per la consellera de Drets 
Socials, Violant Cervera. 
Pàg.4. 

Oficina de 
reallotjament

COMUNICACIÓ SAB

Sant Adrià.- 
El grupo de seguridad 

vecinal del Casc Antic 
funciona. El 29 de junio, 
un grupo de ocupas se 
metieron en el local del 
abandonado bar musical 
Tiempo Muerto, en la 

antigua fábrica de cartón, 
propiedad del Incasòl, y 
en la que se construirán 
viviendas en un futuro. 

Los vecinos lo vieron 
y llamaron repetidamente 
a la Policía Local, a los 
Mossos y al Ayuntamien-

to. Por la mañana parecía 
que no se podía hacer 
nada, pero la presión 
vecinal consiguió que la 
policía autonómica los 
echara. La alcaldesa ala-
bó el papel de los vecinos 
en la operación. Pàg. 5

Los vecinos del 
Casc Antic evitan 
una ocupación

JP
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ideològicament a l’editorial. Tots els drets reservats.

Actividad de riesgo

Enfrentarse a los poderosos siempre es una actividad de riesgo, pero a veces tienes que hacerlo y lo haces. Y cuando lo haces, 
aunque el resultado sea negativo, siempre es gratificante. Porque has superado tus miedos de ser pisoteado por un grande, por-
que te has hecho valer y has alzado la voz ante lo que tú consideras una injusticia o un acto contra el honor de tu persona. Desde 
siempre nos hemos sentido así en esta pequeña ciudad de 37.000 habitantes a la sombra de dos colosos, Badalona y, sobre todo, 
Barcelona. No hay razón para luchar para que la Feria de Abril de Catalunya sea anunciada como de Barcelona y Sant Adrià, o 
que el Primavera Sound o el Barcelona Beach Festival lleven el nombre de la localidad que realmente les acoge, y no la capital 
catalana. Es casi como luchar contra molinos de viento, pero hay veces que cuando te ataquen te tienes que defender. Básica-
mente eso es lo que hizo la alcaldesa adrianense, Filo Cañete, poco antes de finalizar la edición de 2022 del Primavera Sound, 

que este año se celebró en dos fines de semana, y no en uno como era habitual. El primer día de festival se registraron colas de cerca de una hora 
para conseguir una consumición y grandes tapones de gente que se movía por el recinto. En rueda de prensa, los organizadores echaron la culpa al 
Ayuntamiento de Sant Adrià y aseguró que habían reducido el aforo a última hora, de ahí los problemas de aglomeraciones. La cosa podría haberse 
quedado ahí, pero la alcaldesa no quiso agachar la cabeza y dejó su versión de los hechos en forma de declaraciones a RAC1. En ellas, afirmaba 
que no era cierto que el consistorio de la ciudad hubiera reducido el aforo, que era de 15.000 personas, lo pactado con la organización en la última 
edición de 2019, y no de 30.000 personas como pretendía la organización del festival. De hecho, explicó que sí era cierto que hubieran pedido doblar 
el aforo de 15.000 a 30.000 personas, pero lo habían hecho a última hora y, más allá de los plazos administrativos, que son los que son y van des-
pacio, el gobierno de la ciudad no estaba dispuesto a aumentarlo ya que, al tener la playa del Litoral aún cerrada por contaminación, no querían que 
los adrianenses perdieran más trozo de playa durante más de dos semana. Cañete también se mostró disgustada al afirmar sentirse excluida de las 
conversaciones entre el Primavera Sound y el Ayuntamiento de Barcelona, que de tirarse los trastos a la cabeza han pasado a firmar un convenio 
por el que se asegura la celebración del festival en Barcelona cinco años más (los promotores habían amenazado con llevarse el festival a Madrid). 
De ese pacto la alcaldesa adrianense no sabe nada pues no fue invitada a las reuniones. Curioso cuando a Sant Adrià le pertenece buena parte del 
espacio del Fòrum que ocupa el festival. Filo Cañete aseguró en su entrevista radiofónica que es más fácil ir contra una ciudad pequeña que contra 
todo un poderoso como Barcelona. Lo es, pero hemos asomado la patita para decir “aquí estamos, y no queremos que nos pisoteen”. Que luego lo 

Opinió

En busca de un sueño

Este mes de junio se ha celebrado el Encuentro Mundial de las 
Familias con el tema  «El amor familiar: vocación y camino de 
santidad»; se destacan frases como: “para preservar los va-
lores de una vida familiar feliz, como son la fidelidad, el amor 
y la verdad”.

La realidad la conocemos por palabras. Quien sabe hablar la controla aun-
que éste sea un artefacto que suscita dudas. Adornar los problemas puede 
conducir a engaños. John Fante, precursor del llamado realismo sucio, 
describió la recesión de su época de manera desgarrada, seca y tajante. 
Narró los ambientes humildes del desprecio xenófobo que sufren las mino-
rías; tomó el pulso a las atmósferas que respiraban “ciertas familias” que 
sufrían para salir adelante por falta de recursos económicos, lo que hace 
que el ambiente sea tenso, irrespirable, insoportable… Se dice que cuando 
la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. La realidad que 
se oculta tras los textos es una moneda con distintas caras.

El papa Francisco ha dicho: “de manera especial rezo por las familias que 
atraviesan dificultades”. Hay quien piensa que la identidad no existe, que 
sólo es una construcción de significados. Pero la certeza se oculta tras las 
intenciones, tapa los naufragios de unas vidas en medio de la intemperie, 
y ahí comienza todo lo malo. Cuando los lazos desaparecen, el parto 
suele ser muy doloroso. Hay diversas formas de comprender la sociedad 
y sus maneras de relacionarse, mientras unos crecen entre algodones, 
otros llegan con el fruto del fracaso colectivo bajo el brazo, un sintagma 

siniestro caminando sobre espinas.

En busca de un sueño es la banda sonora de los perdedores. Esos que se 
rasgan la camisa en nombre de ciertos principios, que tuvieron un padre 
que pegaba ladrillos de día y soplaba vidrios de noche, que se va al bar 
con los amigos, que no sabrían hacer nada sin su mujer, una madre que 
cuenta las monedas y se pregunta qué va a ser de ellos. Hijas que oyen 
maldiciones, que se van a dormir sin abrir la boca; hijos que presencian 
peleas y amenazas, que imploran un poco de calma a gritos.

Hijos humildes, de inmigrantes y también de aquí. Historias de una  tristeza 
maquillada. Ríen, respiran el letargo que deja el televisor, juegan con el 
móvil… Como las sogas de una marioneta en un solitario valle de luces y 
ruidos, en lo alto de la colina sus sórdidas vidas vuelan por la habitación, 
por el piso, en la solitaria pensión donde el desamor y la abundancia de 
preocupaciones se acumulan en el suelo como las hojas de un árbol. Suena 
el rumor de unas zapatillas que se dirigen a la cocina, 
una puerta que se abre y se cierra con llave.

Necesitan casi todo. Al poder sólo le interesa el 
consumismo. A menudo las cosas se comprenden 
mejor cuando se releen: ¿qué va a ser de estas ni-
ñas, qué va a pasar con estos niños sin tiempo libre 
planificado?

Francesc Reina Peral. Pedagogo

més articles:
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Del Tarajal a Melilla, pasando 
por Aylan Kurdi

Es imposible no calificar de asesinato colectivo la muerte de las 37 per-
sonas que intentaban entrar ilegalmente en España, tal hubiera sido su 
delito, saltando la valla que separa Melilla de Marruecos, país al que 
pertenecen los policías que han realizado los disparos criminales.

Por si aún no se ha hecho la pregunta inevitable, la haré yo: ¿cree 
usted que Marruecos realizará una investigación a fondo de lo sucedido y juzgará 
y condenará a los culpables?

El 6 de febrero de 2014 fue imposible no calificar de asesinato la muerte de 15 
personas que intentaban entrar ilegalmente en España, tal hubiera sido su delito, 
nadando por las aguas más heladas del invierno entre Marruecos y Ceuta, desde 
donde 56 guardias civiles españoles les dispararon 145 balas de goma y 5 botes 
de humo para evitar que alcanzaran tierra firme en la playa del Tarajal.

Por si aún no conoce la respuesta, le informaré yo: el día 2 de este mismo mes de 
junio el Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la causa planteada por la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado y otras entidades contra los guardias 
civiles que realizaron aquellos disparos criminales.

El 2 de septiembre de 2015, es decir, un año y medio después de la “Tragedia del 
Tarajal”, apareció el cadáver de un niño de tres años llamado Aylán Kurdi. Nunca 
olvidaré, quizás usted tampoco, que yacía tumbado boca abajo sobre la arena de 
una playa turca, que vestía una camiseta roja, unos pantalones azules y que aún 
llevaba sus zapatitos puestos. El único responsable de su muerte fue la sociedad 
en que vivimos. El mar es inocente, porque estaba antes.

Quizás porque, de repente, nos dimos cuenta de lo que estamos haciendo gra-
cias a una foto que podía ser la de cualquiera de nuestros niños en cualquiera de 
nuestras playas, su impacto fue brutal. Y quizás fue aquella sacudida en millones 
de conciencias lo que llevó a los dirigentes de la UE a firmar el 18 de marzo de 
2016, es decir, sólo seis meses después de aquel día de aquel niño, un acuerdo 
con Turquía sobre inmigración a cambio de miles de millones de euros.

Han pasado más de seis años desde la firma de aquel acuerdo, muy criticable 
por lo que dice de la actitud de Europa ante el problema humanitario de los movi-
mientos migratorios. No obstante, o estoy mal informado, o no se han producido 
matanzas de inocentes ocasionadas por los disparos de policías turcos. Quien 
sabe si no se pueden quitar de sus cabezas al niño de la playa.

En cambio, aquí no hace ni cuatro meses que nos enteramos, a través de Ma-
rruecos, de que el Gobierno había dado un giro radical en su posición respecto 
del Sáhara Occidental. Precisamente a favor de Marruecos. Desde el primer mo-
mento quedó claro que la cosa tenía que ver con la actitud criminal de ese reino 
en relación con el tema de la emigración.

Hoy, vistos los 37 asesinatos y al presidente Sánchez elogiando a la policía y al 
gobierno marroquí en este trance, comprendemos que lo que se buscaba era un 
sicario dispuesto a lo que fuera necesario para impedir que la emigración siga 
llegando a España.

Siendo el reino Alauita el único candidato posible para un “trabajo” que, de re-
pente, España consideró prioritario, quien sabe si porque España, arruinada, no 
puede pagar con dinero, tal como la UE hizo con Turquía, o por el motivo que 
sea, lo cierto es que el coste de cada bala parece ser el argumento principal en 
Marruecos a la hora de decidir el “modelo de gestión” que han de aplicar para 
cumplir el contrato con España.

Ayer por la tarde envié a varios amigos la convocatoria de un acto de protesta 
contra los asesinatos de Melilla y uno me dijo que también habría que hacer algo 
ante las embajadas y consulados marroquíes.

Me puse a pensar y me di cuenta de que, cuando las cosas ocurren de una manera 
determinada y no de otras, lo que hay que hacer es buscar la explicación.

Entonces llegué a la conclusión de que, sean de donde sean las fuerzas represi-
vas que aprieten los gatillos, muchas de las personas a las que les siga doliendo 
cualquiera de las víctimas inocentes que se multiplicarán tras la componenda con 
Marruecos sobre el Sáhara perpetrada en el año 2022, seguirán pensando que 
España seguirá siendo, para siempre, la responsable última y principal.  

Domingo Sanz

UP debe elegir el nombre de las 
próximas elecciones generales

Encara que la butxaca i la taula no m’enganyen, i els mitjans de 
comunicació del planeta em recorden diàriament que vivim enmig 
d’una aclaparadora crisi econòmica, hi ha notícies que per moments 
fan sentir aquesta turbulència com un invent d’uns altres, molt pocs 
per cert per a «recomodar» els seus milions. En el llunyà país dels 

contes, els reis eren portadors de tranquil·litat i benestar per al poble. La seva 
missió era aconseguir la seva felicitat i mai despertar-li del somni efímer, encara 
que escassegessin per falta d’aliment i les collites minvaven el gra i les arques 
del regne estiguessin buides. L’important era mantenir la calma i fer creure que 
tot anava bé ,a pesar que el poble veia com es morien els animals. Estem en el 
segle vint-i-un i no hi ha conte que valgui. Hem vist com Espanya a través dels 
temps hem estat la nació més rica del món, però hem perdut tot. Entre 1942 i 
1898, Méxic, Guatemala,Nicaragua, Hondures , Salvador, Costa Rica i altres 
països, com Cuba i Filipines i altres d’Àfrica. Segons la història, totes aquestes 
possessions i riqueses, els reis les van gestionar malament i les van dilapidar. Ara 
no queda res per a dilapidar, segurament, en la situació actual també intentaran 
tranquil·litzar-nos i que la població continuï dormint esperant el benestar i perquè 
no, fer-nos creure que tot ira bé. La història es repeteix i està a les nostres mans 
canviar les coses, ells (els polítics) no ho canviessin, perquè no saben i perquè 
estan molt preocupats pels seus interessos personals de partit, més o menys 
com passava fa segles.

Domingo Sanz

article sencer:

Les butxaques no enganyen

Hoy es 18 de junio de 2022 y, si todas las previsiones aciertan, no hablo 
de deseos, Andalucía volverá a demostrar mañana que, en tiempos 
de normalidad incluso muy relativa, es más fácil ganar en las urnas 
desde el Gobierno que desde la oposición.

Un ejemplo. Siempre pensé que Sánchez recurrió a la moción de 
censura para gobernar las elecciones desde La Moncloa porque no podía olvidar ni 
sus derrotas del 20D/15 y del 26J/16, ni la mucha gasolina que pagó después para 
reconquistar el liderazgo, que hasta hubo agrupaciones socialistas que vendieron 
participaciones de la lotería de Navidad de 2016 para financiar su campaña contra 
las de Díaz y López, como olvidar cadáveres tan amigos. Hoy, con lo que cuesta 
llenar el depósito, Sánchez se lo habría pensado dos veces, pero hasta en eso 
tuvo suerte el presidente. Y un año después, cuando vio a Rajoy sentado ante 
un tribunal, seguro que pensó: “Esta es mi oportunidad. Para ganar elecciones 
desde la oposición ya me bastaron las Primarias del PSOE”.

No por lo anterior le negaremos el mérito de aprovechar una ocasión que pintaban 
calva, pues muchos no saben hacer ni eso. O quizás el futuro nos cuente que 
Rajoy le había pedido a escondidas el relevo, pues el del PP estaba harto de 
todo y de todos, incluyendo el lío de Catalunya, el peligro Villarejo, lo de Andorra 
(“joder”) y un Felipe VI con el que se sentía deudor desde la investidura que no 
quiso intentar tras las primeras urnas que rompieron el bipartidismo. Pero todo 
aquello, ahora, tampoco importa demasiado.

En cualquier caso, es probable que Sánchez recordara también que las dos únicas 
victorias del PSOE desde la oposición se produjeron en momentos de crisis que 
habían destrozado a los gubernamentales. No es necesario pensar en las circuns-
tancias que rodearon las elecciones de 1982 y 2004 para concluir que, ni la UCD 
sin Suárez, ni el PP de un Rajoy lastrado por la gran mentira sobre el atentado 
del 11M, hubieran podido ganar a González y Zapatero, respectivamente.

Por tanto, las crisis son propicias para ganar en las urnas 
desde la oposición, pero, metidos en el marasmo, no 
debería descartarse lo de organizar una crisis desde el 
gobierno (como hizo Suárez) para ponerle nombre propio 
a un futuro inevitable que se llama elecciones generales y 
viene cargado de demoscopias preocupantes, por mucho 
que Pedro y Yolanda aprueben ayudas que las otras crisis, 
las que se manejan desde despachos mundiales, reducen 
a la nada. 

Josep Megías
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El Consorci de La Mina 
posa en marxa l’Oficina 
per al reallotjament del 
Bloc Venus

Montse Sáez

Sant Adrià.-
La consellera de Drets 

Socials i presidenta del 
Consorci del barri de La 
Mina, Violant Cervera, i 
l’alcaldessa de Sant Adrià 
de Besòs, Filo Cañete, 
han assistit a la posa-
da en marxa del servei 
de l’Oficina Tècnica del 
Projecte d’Expropiació 
de taxació conjunta de 
l’Edifici Venus, al barri 
de la Mina. Un projecte 
que neix amb l’objectiu 
de donar suport i ser-
vei tècnic a les famílies 
afectades per l’enderroc 
del bloc i que han de ser 
reallotjades.

Segons ha explicat la 
consellera Violant Cerve-
ra “amb aquesta posada 
en marxa volem oferir la 
millor orientació i acom-
panyament possible a 
les persones que seran 
reallotjades en altres ha-
bitatges” i ha recordat 
que “aquest era un pas 

necessari i urgent per 
millorar la vida dels veïns 
i veïnes del barri de La 
Mina i, especialment, del 
Bloc Venus”.

L’enderrocament del 
Bloc Venus afectarà al vol-
tant de 244 famílies que 
hi viuen en l’actualitat, i 
suposarà un total de més 
de 1.000 veïns i veïnes 
a qui segons explica la 
titular de Drets Socials, 
“se’ls oferirà acompan-
yament personalitzat i 
una solució habitacional 
individualitzada”.

L’alcaldessa Filo Ca-
ñete ha destacat que 
l’entrada en funciona-
ment de l’oficina «és una 
fita molt important en el 
pla de transformació del 
barri de La Mina. Una fita 
que ha implicat molt es-
forç però que s’ha acon-
seguit gràcies al diàleg i 
l’acord de totes les parts 
implicades, un procés en 
el qual el Consorci de La 
Mina ha tingut un paper 
rellevant»

L’oficina, situada 
de manera temporal a 
la Biblioteca – Centre 
Cultural de la Mina de 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià del Besòs, compta 
amb un equip multidisci-
plinari d’11 professionals: 
9 persones dedicades 
a la gestió del dia a dia 
de l’oficina i a garantir 
el suport tècnic, social 
i administratiu, i dues 
persones dedicades a 
la redacció del projecte 
d’expropiació.

Està previst que en 
els pròxims mesos aquest 
servei s’emplaci en la 
seva ubicació definitiva, 
a la Rambla de Mina, 
número 11 de Sant Adrià 
de Besòs.

Redacció

Sant Adrià.-
L’A juntament  de 

Sant Adrià de Besòs va 
sol·licitar l’any passat 
al Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural que rea-
litzes una campanya de 
mesuraments al passeig 
Antonio Machado, al barri 
de la Catalana.

L’informe rebut en 
data 13 de juny de 2022 
conclou que durant el 
període de mesurament, 
entre el 8 de novembre de 
2021 i el 25 de gener de 
2022, no s’han superat 
els valors de referència 
legislats de cap dels con-
taminants atmosfèrics 
mesurats.

El resultats obtinguts 
mostren que, tot i no so-
brepassar el límit legislat, 
els contaminants que han 
presentat un tant per cent 

més elevat respecte el 
valor legislat han estat el 
diòxid de nitrogen (NO2) 
i les partícules PM10, 
aquests contaminants 
son generats tant per la 
indústria com pel trànsit 
rodat i la intrusió de pols 
d’origen africà en el cas 
de partícules.

Amb la unitat mòbil 
es  van fer mesuraments 
d’immissió en continu 
i durant 24h dels con-
taminants atmosfèrics 
següents: diòxid de sofre 
(SO2), sulfur d’hidrogen 
(H2S), monòxid de car-
boni (CO), diòxid de nitro-
gen (NO2) i ozó (O3). A 
part aquesta estació està 
equipada amb una esta-
ció meteorològica que 
mesura en continu dels 
següents paràmetres: 
temperatura, pressió at-
mosfèrica, radiació solar, 
direcció del vent, veloci-
tat del vent, precipitació 

i humitat relativa.
Pel que fa a la resta 

de contaminants atmos-
fèrics, s’han pres mostres 
de les partícules en sus-
pensió de diàmetre inferior 
a 10 μm (PM10), de benzè 
(C6H6), i d’hidrocarburs 
aromàtics pol icícl ics 
(HAP) mitjançant capta-
dors manuals, tal i com 
estableix la legislació 
vigent per a aquests con-
taminants. En la fracció 
PM10 del material par-
ticulat s’han determinat 
els nivells de metalls pe-
sants (Cd, Ni, A i Pb) i 
d’hidrocarburs aromàtics 
policíclics (HAPs).

Bones notícies sobre 
la qualitat de l’aire al 
barri de La Catalana

COMUNICACIÓ SAB

Donarà informació i atenció, assessorament i suport tècnic, interlocució 
amb els agents socials i institucions, i acompanyament sociofamiliar i 

mediació comunitària a les famílies afectades.

més informació:

La consellera de Drets Socials i presidenta del Consorci del barri de La Mina, Violant Cervera, i 
l’alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, han assistit a la posada en marxa del servei de 
l’Oficina Tècnica del Projecte d’Expropiació de taxació conjunta de l’Edifici Venus.

COMUNICACIÓ SAB

més informació:
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La presión vecinal 
acaba con una 
ocupación en la 
antigua fábrica de 
cartón de Andreu Vidal

Montse Sáez

Sant Adrià.-
El grupo de protección 

vecinal de Sant Adrià 
Nord y el Casc Antic, que 
se fundó el año pasado 
tras evitar la ocupación 
de un local en la calle 
Andreu Vidal, ha vuelto a 
actuar frente a una nueva 
entrada ilegal a un local. 
Esta vez en el número 27 
de la misma calle, en la 
antigua fábrica de cartón, 
en el local del antiguo bar 
musical Tiempo muerto. 
Los vecinos alertaron del 
movimiento inusual de 
personas desconocidas 
en el barrio bien tempra-
no, y se dieron cuenta 
que un par de personas 
vestidas como operarios 
habían destrozado el anti-
guo muro de ladrillos que 
impedía la entrada y colo-
cado una puerta metálica 
de manera muy profesio-
nal. Con la ayuda de una 
furgoneta habían traído 
muebles y colchones que 
iban introduciendo en el 
local, a plena luz del día 
y con total normalidad. 
Enseguida avisaron a la 
policía. Una patrulla de la 

Policía local adrianense se 
presentó en el lugar, pero 
dijeron a los vecinos que 
los ocupas afirmaban que 
hacía más de 24 horas 
que estaban dentro, algo 
que los vecinos asegura-
ban que no era cierto. La 
policía local afirmó que 
al no estar presente el 
propietario (toda la fábri-
ca pertenece al Incasòl, 
que pretende construir vi-
viendas) no podían hacer 
nada. Eso sí, les instaban 
a hacer presión.  

Ahí fue cuando se ac-
tivó la alarma, y através 
del grupo de WhatsApp 
de los vecinos se convocó 
a todo el que pudiera para 
que hiciera presión física, 
concentrándose delan-
te del local, y también 
llamando a los Mossos 
d’Esquadra y al Ayunta-
miento de Sant Adrià. Va-
rios vecinos presentaron 
una denuncia afirmando 
que no era verdad que 
llevaran más de 24 horas 
en el local, lo que activó 
a las fuerzas de seguri-
dad. Tres dotaciones de 
los Mossos d’Esquadra 
procedieron a desalojar 
el local con la ayuda de 

la Policía local y la su-
pervisión de la alcaldesa 
adrianense, Filo Cañete, 
quien una vez acabada la 
ocupación reconoció el 
gran trabajo de la policía 
local y de los vecinos, 
gracias a los que se pudo 
evitar la ocupación. Algu-
nos de ellos aplaudieron 
a la alcaldesa cuando la 
operación terminó.

Aunque los vecinos 
del Casc Antic se mues-
tran satisfechos por su 
actuación, aseguran que 
la inseguridad en el ba-
rrio cada vez es mayor y 
exigen al consistorio y a 
su alcaldesa, Filo Cañe-
te, que pongan medios 
para que esto no vuelva 
a pasar. Y al Incasòl, el 
propietario de la fábri-
ca de cartón, que haga 
lo necesario para evitar 
nuevas ocupaciones que 
provocarían mayor inse-
guridad en la zona.

La entrada del antiguo bar musical “Tiempo muerto” había sido forzada.

JP

Es presenta la 
Diagnosi de Salut de 
Sant Adrià de Besòs

Redacció

Badalona.-
El passat 28 de juny 

es va presentar la Diagno-
si de Salut de Sant Adrià 
de Besòs al casal Dalt 
de la Vila. La presenta-
ció va anar a càrrec de 
l’alcaldessa, Filo Cañete; 
la coordinadora de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social de la Diputació de 
Barcelona, Teresa Llo-
rens; la directora cientí-
fica d’Amb Salut, Marta 
Vilanova; la directora del 
CAP Doctor Barraquer, 
Marta Morera; i la directo-
ra del CAP La Mina, Itziar 
Amibilia. També hi va as-
sistir la regidora de Salut 
Pública, Ruth Soto.

La Diagnosi és el pri-
mer pas per identificar 
els reptes del municipi en 
termes de salut i poder 
elaborar el Pla d’Acció 
que inclourà els objectius 

a assolir i les accions i 
metodologies per donar 
resposta als reptes de-
tectats.

En aquest document 
s’han recollit dades so-
bre l’estat de salut i les 
característiques socials, 
demogràfiques i ambien-
tals, els recursos sanitaris 
i, a través de grups focals 
poblacionals i professio-
nals s’han detectat les 
necessitats pel que fa a 
la salut dels ciutadans i 
ciutadanes de Sant Adrià 
de Besòs. Com va expli-
car Filo Cañete, a partir de 
la Diagnosi es treballarà el 
Pla d’Acció que té com a 
objectiu abordar «la salut 
comunitària des d’una 
vessant integral, tenint en 
compte tots els aspectes 
que condicionen la salut 
mental i física de la ciuta-
dania (hàbits, alimentació, 
esport, espai públic...), 
perquè el benestar de les 

persones depèn de molts 
factors».

La Diagnosi de Salut 
ha estat un treball ela-
borat conjuntament per 
l’Ajuntament, el Cen-
tre d’Atenció Primària 
Dr. Barraquer, el Centre 
d’Atenció Primària La 
Mina i l’Agència de Salut 
Pública, gràcies al su-
port de la Diputació de 
Barcelona. L’alcaldessa 
va posar en valor «el 
treball coordinat de les 
diferents institucions, en 
xarxa amb la ciutadania, 
que va començar amb la 
taula de salut comuni-
tària». Un cop elaborat 
el Pla d’Acció l’objectiu 
futur serà la creació d’un 
Consell de Salut «que 
farà el seguiment del pla 
i serà un espai de debat 
i participació on es faran 
propostes per millorar la 
salut integral de les per-
sones».

COMUNICACIÓ SAB

més informació:

Los vecinos del Casc Antic evitaron con su presión la ocupación de un local en la antigua fábrica 
de cartón, algo que alabó la alcaldesa adrianense (derecha) que se personó en el lugar.

Torna la Ruta de la Tapa
Redacció

Sant Adrià.-
La Ruta de la Tapa, 

un concurs entre els bars 
i restaurants de la ciutat 
que mostren durant un 
cap de setmana la seva 
millor tapa i els ciuta-
dans voten la millor, torna 
aquest estiu.

La primera edició 

d’enguany, la segona serà 
al novembre, es durà a 
terme el cap de setmana 
del 14 al 17 de juliol. 

Els establiments que 
vulguin participar es po-
dran inscriure mitjançant 
una instància a la seu elec-
trònica, enviant un correu 
electrònic a promocioeco-
nomica@sant-adria.net, 
presencialment a l’Oficina 

d’Atenció al Ciutadà del 
consistori, o als serveis 
de Promoció Econòmica 
a l’Edifici Besòs de la 
plaça Francesc Micheli i 
Jove, s/n. Més informació 
als telèfons de Promoció 
Econòmica: 93 462 06 
25 i 93 462 28 74. 

S’espera una bona 
participació com les da-
rreres edicions.   
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Redacció

Sant Adrià.-
Ciutadans (Cs) ha 

anunciat que Óscar Mar-
jalizo serà el candidat a 
l’alcaldia de Sant Adrià 
de Besòs a les eleccions 
municipals de 2023. Ha 
sigut el portaveu de Cs al 
Parlament de Catalunya, 
Nacho Martín Blanco, qui 
ha fet pública la decisió 
del Comitè Autonòmic 
del partit de confiar en 
Marjalizo per a enca-
pçalar la pròxima llista 
municipal de la formació 
liberal a Sant Adrià de 
Besòs. Després de visitar 
i parlar amb veïns i co-
merciants del barri de la 
Mina, Martín Blanco ha 
destacat que “Marjalizo 
ha fet un treball extraor-
dinari” perquè “els veïns 
el reconeixen i valoren 
molt positivament”. “Els 
problemes de seguretat, 
de neteja i d’okupació 
són els temes que els 
nostres companys de 
Sant Adrià han posat de 
manifest en els diferents 
plens” ha explicat el por-
taveu parlamentari. Mar-
tín Blanco s’ha mostrat 
convençut que “Marjalizo 
és la persona adequada 

per a repetir uns bons 
resultats com els que 
vam tenir al 2019 o fins i 
tot millorar-los”. “Queda 
molta feina per fer a Sant 
Adrià” ha sentenciat el 
diputat taronja.

Marjalizo, de 45 anys, 
té les titulacions d’auxiliar 
administratiu i auxiliar 
d’infermeria i treballa ac-
tualment com a auxiliar 
sanitari a l’Hospital Univer-
sitari Quirón-Dexeus. Mili-
tant de Cs des del 2012 
és regidor a l’ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs 

des del 2015. Marjalizo 
ha volgut agrair el treball 
dels seus companys i la 
confiança dipositada en ell 
per a “tenir l’oportunitat 
d’encapçalar aquesta can-
didatura”. “Portem 7 anys 
treballant per a la ciutat i 
per als veïns” perquè “el 
nostre objectiu sempre ha 
estat mirar per la ciutat” 
i “aquesta serà la línia en 
la que continuarem per a 
portar els problemes dels 
nostres veïns al ple o allà 
on faci falta” ha assegurat 
el candidat taronja.

Óscar Marjalizo serà el 
candidat de Ciutadans 
a l’alcaldia de Sant 
Adrià a les eleccions 
municipals de 2023

COMUNICACIÓ CS

El portaveu de Cs al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco (dreta), amb Óscar Marjalizo 
(esquerra) durant la seva visita al barri de La Mina.  

Barnabitas rep 
una donació de la 
Fundació La Caixa pel 
seu projecte de salut 
bucodental

Redacció

Sant Adrià.-
l’Associació Juvenil 

Barnabitas ha signat un 
donativo de 8.000 euros 
per part de la Fundació 
La Caixa destinada al 
projecte «Somriu. Salut 
Bucodental». A l’acte 
han estat presents Ire-
ne Vigón, directora de 
Caixabank, la subdirec-

tora Imma Andreu, el 
responsable de l’entidad, 
Juan Vizcaíno, i Imma i 
Laura, representants de la 
Fundació Pere Tarrés.

El projecte pretén mi-
llorar la salut bucodental i 
la higiene dels infants i jo-
ves que participen en les 
activitats i centres oberts 
que organitza Barnabi-
tas, la majoria d’ells en 
situació socioeconòmica 

precària.
Tota la informació 

del projecte en aquest 
enllaç:

AJ BARNABITAS 

Cursos de català per 
adults al CNL BDN-SAB

Redacció

Sant Adrià.-
El CNL de Badalona 

i Sant Adrià obre una 
nova inscripció d’estiu 
per a cursos de català 
per a adults. La inscripció 
continua sent en línia. 
Per a les persones amb 
dificultats hi continua 
havent la possibilitat de 
fer la inscripció presencial 
a les nostres oficines amb 
cita prèvia.

En aquesta inscripció 

oferim cursos de nivells 
inicial (A1) i bàsic (A2) 
en modalitat presencial 
i intensius de tres ho-
res diàries. Els cursos 
començaran el dia 4 de 
juliol i tenen una durada 
de 45 hores.

Al juliol el CNL de 
Badalona i Sant Adrià 
també ofereix sessions de 
tertúlia virtuals. Es tracta 
de diverses sessions per 
practicar el català oral 
sobre un tema en concret 
d’una hora i quart de 

durada.
Hi ha sessions de 

matí i de tarda a través de 
la plataforma Teams:

sessions de matí: di-
lluns i dimecres de 10 a 
11.15

sessions de tarda: 
dimarts i dijous de 19 a 
20.15

Aquestes sessions 
són gratuïtes i es demana 
tenir un nivell de català 
A2 assolit. La inscripció 
es fa a través d’un for-
mulari.
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Sant Adrià Consulting

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

Av. Catalunya, 77  
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España
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JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS

 EXTRANJERÍA

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

Lliurament de premis 
del XVè Concurs 
d’idees de negoci

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 17 de juny 

va tenir lloc el lliurament 
de premis del Concurs 
d’idees de negoci, orga-
nitzat per la Regidoria 
de Promoció Econòmica. 
Aquest concurs s’adreça, 
d’una banda, a l’alumnat 
de quart d’ESO, batxille-
rat i cicles formatius dels 

centres d’ensenyament 
del municipi, i a les perso-
nes d’entre 16 i 25 anys 
de Sant Adrià, de l’altra, 
i vol fomentar l’esperit 
emprenedor i premiar la 
creativitat dels joves.

Enguany hi han par-
ticipat un total de 162 
alumnes dels centres 
Col·legi Sant Gabriel, Es-
cola Túrbula, Institut Es-
cola Sant Adrià de Besòs 

i Institut Manuel Vázquez 
Montalbán, amb un total 
de 113 projectes de nego-
ci desenvolupats en dife-
rents àmbits econòmics.

Durant l’acte, celebrat 
al Museu de la història de 
la immigració de Catalunya 
(MhiC), es van lliurar els 
premis a les dues cate-
gories establertes: d’una 
banda, la idea de negoci, i 
de l’altra, el centre. 

Badalona ofereix aquest estiu sortides 
d’esnòrquel a la platja guiades per experts 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ofereix aquest es-
tiu 10 sortides guiades 
d’esnòrquel per tal de 
donar a conèixer la rique-
sa natural de les platges 
de Badalona. Les sortides, 
amb inscripció prèvia, són 
gratuïtes i tindran lloc els 
caps de setmana del 2 de 
juliol fins al 4 de setem-
bre, alternant dissabtes i 
diumenges. 

L’objectiu d’aquestes 
sort ides és donar a 
conèixer la biodiversitat 
marina del litoral de Bada-
lona i sensibilitzar la ciuta-
dania de la importància de 
conèixer aquests indrets 
del litoral urbà per tal de 
preservar la seva riquesa 
natural. 

En general, la platja 
de Badalona, és perce-
buda com a un espai de 
lleure on prendre el sol i 
banyar-se però, també, és 
un espai natural que, més 
enllà de la sorra, amaga 
una biodiversitat sorpre-
nent. És per això que 
l’Ajuntament de Badalo-
na, amb la col·laboració 
d’Anèl·lides, Serveis Am-
bientals Marins, oferirà 
sortides d’esnòrquel guia-
des per experts per tal 
d’apropar-se i conèixer in 
situ els organismes marins 
que viuen al litoral de la 
ciutat. 

A cada sortida s’hi po-
dran inscriure 20 persones 
com a màxim i, l’edat mí-
nima, és a partir de 8 anys 
(nens i nenes amb bona 
capacitat natatòria). Des 
de l’organització s’oferirà 

als participants el material 
necessari: ulleres, tub, 
peus d’ànec, neoprens, 
boies de seguretat i una 
càmera fotogràfica sub-
marina per parella. 

El punt de trobada de 

les sortides serà a l’Escola 
del Mar a les 10 hores on, 
de manera prèvia, es farà 
una explicació de com 
utilitzar el material i les 
mesures de seguretat. 
També, es farà una intro-

ducció a la fauna mari-
na del Mediterrani i com 
observar-la. En acabar 
l’activitat aquàtica, es tor-
narà a l’Escola del Mar per 
comentar els organismes 
marins que s’han observat 

i conèixer-los millor. En 
conjunt, l’activitat, tindrà 
una durada aproximada de 
tres hores.

Les inscripcions estan 
obertes. Per correu elec-
trònic a: reserves@anelli-
des.com o bé per telèfon, 
613 035 213 (de les 16 
hores a les 20 hores).

Les sortides són gra-
tuïtes i es faran en cap de 
setmana alternant dissab-
te i diumenge i, també, 
des de les diverses platges 
de la ciutat, tal com recull 
el calendari següent: 

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ SAB
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Creu Roja Barcelonès 
Nord i l’Ajuntament 
de Sant Adrià renoven 
el compromís per al 
desenvolupament de 
programes socials 

Redacció

Sant Adrià.-
L’alcaldessa adrianen-

ca, Filo Cañete, i la presi-
denta de Creu Roja Barce-
lonès Nord, Rosa Marco, 
han signat un conveni de 
col·laboració per al des-
envolupament de progra-
mes socials durant l’any 
2022. L’Ajuntament donarà 
20.000 a l’entitat per al Pro-
grama Municipal d’Aliments 

Solidaris i la Campanya 
d’atenció a la infància: Jo-
guina Educativa.

El primer va atendre 
1.724 persones (579 fa-
mílies) l’any 2021 i ofe-
reix aliments bàsics a les 
persones i/o famílies que 
tenen dificultats econò-
miques. S’ofereix un lot 
d’aliments amb una pe-
riodicitat quinzenal que 
s’adapta en funció del 
nombre de persones que 

conviuen al domicili i dels 
productes de temporada.

El programa La jogui-
na educativa és una cam-
panya  que vol garantir un 
dels drets de la infància: 
el dret al joc. L’objectiu 
és que tots els infants de 
0 a 12 anys tinguin les 
mateixes oportunitats i 
rebin una joguina nova 
per Nadal. El programa 
de 2021 va atendre 101 
infants i 59 famílies.

COMUNICACIÓ SAB

ERC Sant Adrià 
reelegeix en Rubèn 
Arenas com a cap de 
llista a les municipals 
del 2023

Redacció

Sant Adrià.-
El passat divendres 

10 de juny els militants i 
amics d’ERC Sant Adrià 
van celebrar l’assemblea 
d’elecció de cap de llista 
per a les eleccions mu-
nicipals del proper any. 
Com a possible candidat 
es presentava en Rubèn 
Arenas i Garcia, qui ha 
estat candidat les dues 
anterior ocasions.

En el seu discurs de 
presentació Arenas va 
remarcar la feina feta 
durant els darrers anys, i 

com l’esforç i treball de la 
secció local a Sant Adrià 
s’havia vist recompensat 
amb uns resultats més 
que bons a les passades 
eleccions, on van passar 
de 2 a 5 regidors, essent 
la segona força més vota-
da de la ciutat. “Que nin-
gú no posi en dubte la fei-
na que fem, i que estem 
més que preparats per fer 
el següent pas, però per 
això cal més confiança i 
continuar fent feina. Hem 
arribat més lluny que mai 
i no tenim sostre”, deia el 
ja alcaldable.

La cloenda va anar a 

càrrec del diputat Gabriel 
Rufián, qui va remarcar 
la necessitat de guan-
yar en ciutats com Sant 
Adrià, i qui va expressar 
el seu suport pel candidat 
escollit. La jornada va fi-
nalitzar amb un sopar de 
germanor. 

ERC SAB

Les eleccions es duran a terme el 28 de maig del proper any.

L ’ a l c a l d e s s a  F i l o 
Cañete (dreta), i la 
presidenta de Creu 
Roja Barcelonès Nord, 
Rosa Marco, durant la 
signatura del conveni.

A la platja en bus
Redacció

Sant Adrià.-
El passat 18 de juny 

va començar a funcio-
nar el servei de bus que 
facilitarà l’ accés als ciu-
tadans i ciutadanes de 
Sant Adrià a la platja del 
Fòrum (parc de la Pau). 
Amb aquest servei es vol 
acostar la platja a la ciu-
tadania, especialment, a 
les persones grans i amb 
problemes de mobilitat.

El servei de bus se 

suspendrà la setmana 
vinent des del dilluns 
20 al dijous 23 de juny, 
i tornarà a funcionar 
diàriament (de dilluns 
a diumenge) del 24 de 
juny al 12 de setembre. 
L’horari serà de 8.40 a 
20 h des del centre de 
Sant Adrià, i de 9 a 8.20 
h des de la parada de la 
platja del Fòrum, amb una 
freqüència de pas de 40 
minuts.

L’any passat el punt 
de sortida era la platja de 

Sant Adrià mentre que 
enguany s’han incorporat 
més parades: hi haurà 
una nova parada d’origen 
i final a l’av. Corts Ca-
talanes núm. 528 can-
tonada av. Catalunya, 
i altres tres parades ja 
existents (av. Catalunya 
i Torrassa) fins arribar a 
la platja del Fòrum, amb 
parada davant del port 
com l’any passat, i ja 
de tornada una parada 
al carrer Olímpic amb 
Torrassa.
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Arrenca la segona 
edició d’Emprenedona 
per a 30 dones 
empresàries del 
territori

Redacció

Sant Adrià.-
Arrenca la 2a edició 

d’EmpreneDona, el pro-
grama adreçat a dones 
empresàries i emprene-
dores del territori. La 
iniciativa, impulsada pels 
Ajuntaments de Sant 
Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet, 
subvencionada per la 
Diputació de Barcelona, 
busca empoderar econò-
micament i personalment 
les dones, a partir de 
sessions enfocades a 
millorar les competències 
tècniques, digitals, comu-
nicacionals i emocionals 
dels seus negocis i pro-
jectes. Emprenedona es 
durà a terme entre juliol i 
desembre.

L’itinerari que ofereix 
EmpreneDona és com-
plert, alternatiu i flexible 
i inclou des de tallers 
formatius en àrees clau 
en format teòric, pràc-
tic i d’aplicació directa 

als projectes de les par-
ticipants –màrqueting, 
comunicació, finances, 
intel·ligència emocional, 
entre d’altres–, fins a 
sessions especialitzades 
d’assessorament empre-
sarial i coaching i espais 
informals de construc-
ció col·lectiva. Al llarg 
del programa, les dones 
també rebran seguiment 
personalitzat per part 
de l’equip de tècniques 
municipals.

Per tal de donar a 
conèixer el programa, 
s’han programat sessions 
informatives. Si estàs 
interessada a participar-
hi pots fer la inscripció 
a la sessió que et vagi 
millor. La programació és 
la següent (accedireu a 
l’enllaç de les inscripcions 
col·locant el cursor a so-
bre de la data):

Sessió informativa en 
línia dijous 30 de juny, de 
9:30 a 10:30 hores.

Sessió informativa en 
línia dimarts 5 de juliol, de 

14:30 a 15:30 hores.
Sessió informativa en 

línia dilluns 11 de juliol, de 
9:30 a 10:30 hores.

Cal destacar que diven-
dres 8 de juliol, de 10:00 
a 12:00 hores, tindrà lloc 
la presentació d’aquest 
programa a l’espai de la 
Ciba (Passeig de Llorenç 
Serra, 64, 08921, Santa 
Coloma de Gramenet), per 
a la qual caldrà inscripció 
prèvia atès que la sessió 
és presencial i l’aforament 
és limitat.

Aquesta és la segona 
edició d’un programa que 
es va engegar l’any pas-
sat amb resultats molt 
positius. En la primera 
edició van participar 40 
dones emprenedores i 
empresàries d’ambdós 
municipis, amb itineraris 
personalitzats i amb un 
grau de satisfacció glo-
bal per sobre del 9 sobre 
10. Més informació al 93 
462 28 74 o al correu 
empresaiemprenedoria@
sant-adria.net

El programa, impulsat conjuntament pels ajuntaments de Santa Coloma i 
Sant Adrià, es durà a terme entre juliol i desembre de 2022.

Trobada de networking 
per a la digitalitació 
del Barcelonès Nord

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 22 de juny 

va tenir lloc, al Centre de 
Formació Marie Curie de 
Santa Coloma de Gra-
menet, una trobada de 
networking al voltant del 
programa Kit Digital del 
Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación 
Digital, que vol fomentar 
la digitalització de les pi-
mes i micropimes a través 
d’ajuts econòmics.

L’acte va comptar 
amb la presència de les 
alcaldesses de Santa Co-
loma de Gramenet, Núria 
Parlon, i de Sant Adrià de 
Besòs, Filo Cañete, i del 
primer tinent d’alcaldia 
de Badalona, Àlex Mon-
tornès, que van donar la 
benvinguda institucional.

La trobada la van or-

ganitzar conjuntament els 
municipis de Badalona, 
Santa Coloma de Grame-
net i Sant Adrià de Besòs, 
que enguany promouen 
la transformació digital 
del seu teixit empresa-
rial, fent difusió d’aquest 
programa estatal i asses-
sorant les empreses del 
territori que hi participen, 
però també portant a 
terme un altre programa, 
anomenat #SocDigital i 
finançat a través de la Di-
putació de Barcelona, que 
també les està ajudant 
en el procés d’avançar 
en la seva transformació 
digital. Aquest procés 
fa anys que es troba en 
marxa però la pandèmia 
i els canvis tecnològics 
l’han accelerat i resul-
ta imprescindible per al 
funcionament i la super-
vivència de la majoria 

d’empreses.
L ’ o b j e c t i u  d e 

l’esdeveniment era que 
les empreses sol·licitants 
de l’ajut coneguessin en 
persona els anomenats 
«agents digitalitzadors», 
empreses de l’àmbit de les 
TIC inscrites i autoritzades 
per oferir serveis de digi-
talització subvencionables 
a través del programa Kit 
Digital. Per a la majoria de 
petites i micro empreses, 
la recerca de proveïdores 
és la principal dificultat del 
programa, ja que en molts 
casos no han contractat 
mai aquest tipus de ser-
veis o no tenen un ventall 
prou ampli de contactes 
en aquest àmbit. A més, 
van poder conèixer altres 
empreses en la seva ma-
teixa situació i van gaudir 
de l’oportunitat de crear 
lligams.

COMUNICACIÓ SAB

Platja accessible
Redacció

Sant Adrià.-
El servei per a perso-

nes amb mobilitat reduï-
da a la platja Fòrum està 
en marxa des del passat 
13 de juny i romandrà 
activa fins el 18 de se-
tembre.

D i s p o s a 
d e : Pa s s a re l · l a  f i n s 
l’aigua; Cadira sota la 

dutxa; WC adaptat, que 
es pot utilitzar de vesti-
dor (dins la caseta dels 
socorristes); Personal de 
suport especialitzat; Ser-
vei d’acompanyament a 
l’aigua per a persones 
amb mobi l i tat reduï-
da mitjançant cadira 
amfibia.

L’horari del servei és 
de dilluns a diumenge de 
10 a 18h, es mesos de 

juny i setembre i fins les 
19h els mesos de juliol i 
agost. (l’última actuació 
serà una hora abans de la 
finalització de l’horari).

Cal reservar amb 
antel·lació: http://www.
intranet.pro-activa.es/ca/
reserva o trucant al 625 
60 25 64

En cas de bandera 
groga, no es pot utilitzar 
la cadira amfibia. 



10-Juny 2022 Actualitat

El CNL de Badalona i 
Sant Adrià acull l’acte 
del Pacte Nacional per 
la Llengua sobre el 
futur del català

Redacció

Badalona.-
El secretari de Políti-

ca Lingüística, Francesc 
Xavier Vila, participa el 5 
de juliol en la presentació 
del Pacte Nacional per la 
Llengua, que tindrà lloc 
al Museu de Badalona 
a les 18 h. La voluntat 
d’aquesta presentació 
serà reflexionar sobre 
la situació del català i 
fer propostes de millora 
per incorporar-les al Pac-
te. També participaran a 
l’acte l’alcalde de Bada-
lona, Rubén Guijarro, i la 
segona tinenta d’Alcaldia 
i regidora, Aïda Llauradó.
La voluntat d’aquests ac-
tes és presentar l’informe 
d’experts que ha donat el 
tret de sortida al Pacte, i 
tot seguit, debatre l’estat 
del català amb els veïns i 
veïnes de la zona perquè 
segons el secretari de 
Política Lingüística cal 
tornar a avaluar el paper 
de la llengua pensant en 
clau de futur.

Com va exposar la 
consellera de Cultura, 
Natàlia Garriga, en el 

primer acte d’aquestes 
característiques el mes 
de febrer a Vic, «sou vo-
saltres els que coneixeu 
millor les dinàmiques del 
vostre entorn, i sou vo-
saltres els que treballeu 
a peu de carrer amb la 
ciutadania cada dia. Per 
tant, agrairem tota la 
vostra col·laboració a 
l’hora d’estendre aquest 
debat constructiu sobre 
la llengua en els vos-
tres espais». Finalment, 
les propostes resultants 
d’aquests debats públics 
es podran bolcar a la web 
pacteperlallengua.gen-
cat.cat, on tothom podrà 
col·laborar.

El procés participatiu 
del Pacte Nacional per la 
Llengua no s’atura

Des del mes de febrer 
i fins a juliol, el procés 
participatiu es vertebra a 
partir de sessions de pre-
sentació territorials, que 
es duen a terme a llocs 
com Badalona, Barcelona, 
Cornellà de Llobregat, Gi-
rona, l’Hospitalet de Llo-
bregat, Lleida, Manresa, 
Mataró, Sabadell, Santa 
Coloma de Gramenet, 

Sort, Tarragona, Terrassa, 
Tortosa i Vilafranca del 
Penedès.

Així, durant aquests 
mesos, la Secretaria de 
Política Lingüística i la Co-
missió Tècnica de Política 
Lingüística, juntament 
amb institucions com el 
Consorci per la Normalit-
zació Lingüística i entitats 
de diversos sectors, orga-
nitzen activitats per expo-
sar els reptes del català, 
reflexionar sobre la situa-
ció de la llengua i recollir 
propostes de millora. La 
previsió és que a la tardor 
d’enguany s’assoleixi un 
acord en el marc del grup 
de treball pel Pacte Na-
cional per la Llengua que 
condueixi a la signatura 
el mes de desembre d’un 
document, que serà la 
base per al futur pla de 
política lingüística.

més informació: 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

Comença a funcionar 
el servei de recollida 
pneumàtica al barri de 
La Catalana

Redacció

Sant Adrià.-
La Catalana ha estat 

escollit per iniciar les pro-
ves de la recollida pneu-
màtica de Residus Sòlids 
Urbans (RSU) per a les 
fraccions de matèria Or-
gànica i Resta, mitjançant 
l’obertura de les bústies 
murals de façana a diver-
ses comunitats del barri. 

Les bústies es podran 
utilitzar des de les 8 del 
matí fins a les 22 h, tal i 
com estableix l’ordenança 
municipal de neteja viària 
i recollida de residus per 
tal de preservar el descans 

dels veïns i veïnes.
Tenir implantat aquest 

sistema en el munici-
pi ofereix la possibilitat 
d’assolir els reptes euro-
peus i estatals respecte 
a sostenibilitat ambiental 
i la millora en la recollida 
selectiva de la generació 
de residus. L’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs 
executa aquesta actuació 
com una acció per portar 
a lapràctica el compromís 
polític amb els signataris 
del Pacte de les Alcal-
dies pel Clima i l’Energia 
i s’inclou dins del Pla 
d’Acció per l’Energia 
Sostenible (PAES), amb 

l’objectiu d’assolir re-
duccions d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle 
de com a mínim el 55%  
l’any 2030 i la previsió 
d’assolir la neutralitat 
climàtica l’any 2050.

El sistema de reco-
llida pneumàtica millora 
la qualitat ambiental de 
l’entorn reduint les emis-
sions de Gasos d’Efecte 
hivernacle. Es calcula 
que pot estalviar el 40% 
de la petjada ecològica 
de totes les emissions 
produïdes en la recollida 
i transport de residus 
respecte el sistema tradi-
cional de recollida.

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

Redacció

Badalona.-
El circuit privat de re-

collida de matèria orgànica 
i envasos lleugers de l’Eix 
Besòs Circular va recuperar 
més de 86 tones de ma-
tèria orgànica i 2,8 tones 
d’envasos lleugers 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 hagues-
sin estat tractats com a 
fracció resta. 

En el circuit de l’Eix 
Besòs Circular hi participen 
vuit empreses on es recull 
la matèria orgànica i sis 
empreses on es recull la 
fracció d’envasos lleugers, 
totes elles ubicades 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. 

Viu l’Estiu a Badalona 
2022 convida la 
ciutadania a gaudir 
del bon temps i de 
la ciutat amb un 
programa d’activitats 
i experiències per a 
tothom 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ha organitzat una 
sèrie d’activitats que, 
amb el nom de Viu l’Estiu 
a Badalona 2022, con-
vida tota la ciutadania a 
compartir i participar en 
iniciatives pensades per 
gaudir d’aquesta època 
de l’any i de la ciutat. La 
programació es completa 
amb activitats i experièn-
cies organitzades amb la 
col·laboració de diverses 
entitats. La programació 
presenta iniciatives con-
solidades com les Nits 
del Port, el festival de 
cinema Cryptshow o les 
Nits d’Estiu a l’Anís del 
Mono, i d’altres que són 
novetat com la Claca, un 
festival d’arts al carrer. 
No hi falten els concerts, 
refrescants activitats 

aquàtiques relacionades 
amb el mar i la Festa Ma-
jor d’Agost, plena d’actes 
de cultura tradicional i 
popular. 

Algunes de les activi-
tats programades:

Nits al Port de Bada-
lona 2022 

Durant tots els caps 
de setmana de juliol, 
divendres, dissabtes i 
diumenges, el port de Ba-
dalona acollirà més d’una 
trentena d’espectacles 
entre concerts, monòlegs, 
dansa, activitats i ani-
mació infantil... així com 
restauració de proximitat 
(foodtrucks), Markets i 
zones chillout. 

Badalona i ...Accció! 
Es tracta d’una oferta 

d’activitats d’estiu espe-
cialment pensada per a 
joves com ara Master-
class d’Skate, guió i anàli-
si cinematogràfic, dansa 

urbana, pàdel surf, locu-
ció radiofònica, youtuber 
o actoral, entre altres. Les 
activitats són gratuïtes i 
dirigides a joves de 13 a 
18 anys.  

Cryptshow Festival 
Torna el Cryptshow 

Festival – Apologia del 
Gènere fantàstic del te-
rror. De l’1 al 9 de juliol es 
podrà gaudir, o patir!, del 
festival cinematogràfic 
que fa apologia del gène-
re del terror, la fantasia i 
la ciència-ficció manten-
int sempre un segell molt 
particular. També tindrà 
lloc la secció oficial de 
curtmetratges internacio-
nals a competició.(www.
cryptshow.com) 

COMUNICACIÓ BDN

Acte de presentació de la campanya a la Donzella de la Costa, amb la presència de l’alcalde de ba-
dalona, Rubén Guijarro, i la regidora de l’Àmbit de Cultura i Mobilitat, Anna Maria Lara, així com de 
representants de diverses entitats de la ciutat que participen en l’organització d’activitats.
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El nou pont del Petroli 
de Badalona tindrà 
una plataforma rodona 

Redacció

Badalona.-
El nou pont del Pe-

troli de Badalona tin-
drà forma rodona en la 
seva plataforma final. 
Així ho han decidit els 
badalonins i badalonines 
després del procés par-
ticipatiu vinculant que, 
realitzat entre el 20 i el 
27 de juny, ha promogut 
l’Ajuntament de Badalona 
per a l’elecció del disseny 
del nou pont del Petroli. 
Aquest model ha rebut 
3.552 vots, la qual cosa 
representa el 65,54% 
dels vots vàlids. 

Pe r  r e c o n s t r u i r 
l’emblemàtica estructura 
del pont del Petroli, greu-
ment malmesa a causa 
del devastador pas del 
temporal Glòria el gener 
del 2020, el Laboratori 
d’Enginyeria Marítima de 
la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), per 
encàrrec de l’Ajuntament 
de Badalona, va realitzar 
els corresponents estudis 
tècnics, numèrics, 3D i 
simulacions a escala, i 
va seleccionar dos mo-
dels dissenyats preparats 
per suportar l’acció de 

l’onatge davant futurs 
temporals 

Totes les persones 
empadronades a Bada-
lona, més gran de 16 
anys, han pogut conèixer 
els dos models proposats 
del nou pont del Petroli 
a través d’una pàgina 
web creada amb aquesta 
finalitat i des de la qual 
també han pogut votar te-
lemàticament. A més, per 
facilitar la participació, 
l’Ajuntament de Badalona 
va instal·lar el dissabte 25 
de juny una carpa amb 
ordinadors al passeig Ma-
rítim, a tocar del mateix 
pont del Petroli, per votar 
presencialment. 

El Model 1 que ha es-
tat escollit majoritàriament 
proposa una construcció 
de pilons molt semblant 
a l’existent actualment, 
destacant una plataforma 
final en anella rodona amb 
una superfície de 132 m2 
amb una obertura al cen-
tre de 19 m2. 

El Model 2 ha rebut 
1.868 vots i també propo-
sava una plataforma final 
de 130 m2 de superfície 
però rectangular. Desta-
cava que la plataforma 
final se suportava amb 

un fonament submergit 
del qual emergeixen dues 
columnes de 2 metres de 
diàmetre.  

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, en de-
claracions fetes al davant 
del pont del Petroli na-
vegant a bord del Quetx 
“Ciutat de Badalona”, ha 
assenyalat que “el pont 
del Petroli és una de les 
més grans icones que té 
la nostra ciutat, un símbol 
inconfusible que pertany 
als badalonins i a les 
badalonines; per tant, és 
a ells i a elles als qui els 
correspon decidir com ha 
de ser la nova estructura 
del pont.” 

L’alcalde Guijarro ha 
destacat que “l’interès 
pel disseny final del pont 
del Petroli demostra que 
el veïnat de Badalona vol 
participar activament en 
la presa de decisió dels 
projectes que transfor-
men la ciutat, per això 
des de l’Ajuntament hem 
de contribuir a fer que 
puguin participar posant 
al seu abast totes les ei-
nes que els ho permetin, 
com és el cas d’aquest 
procés”.

COMUNICACIÓ BDN

La ciutadania ha escollit majoritàriament aquest model en un procés 
participatiu vinculant promogut per l’Ajuntament de Badalona.

L’Ajuntament de 
Badalona aprova el 
Pressupost municipal 
per a l’exercici 2022

Redacció

Badalona.-
El Ple de l’Ajuntament 

de Badalona en la sessió 
extraordinària celebrada 
aquest dijous 9 de juny ha 
aprovat definitivament el 
Pressupost municipal per a 
l’exercici 2022 i la plantilla 
del personal al servei de 
l’Ajuntament, el dels seus 
organismes autònoms i 
societats mercantils que 
en depenen, i les Bases 
d’execució del Pressupost 
per a l’exercici 2022. 

El pressupost muni-
cipal d’aquest exercici 
se situa en 278 milions 

d’euros, una xifra que in-
clou la despesa corrent, el 
pressupost d’inversions i 
les despeses financeres. 

El pressupost per a 
l’exercici de 2022 incre-
menta en 26,2 milions 
d’euros la despesa corrent 
en relació amb el pressu-
post vigent, en pròrroga de 
2019. El nou pressupost 
creix un 16,34% i se situa 
en 187 milions d’euros.  

Es preveu obtenir 190 
milions d’euros d’ingressos 
corrents, 23,6 milions 
d’euros més que el que 
preveia el pressupost de 
2021, el que representa un 
increment del 14,16%. 

El pressupost té un 
annex d’inversions de 
87,7 milions d’euros. 

Pel que fa al pressu-
post general consolidat, 
integrat pel pressupost 
de l’Ajuntament, els or-
ganismes autònoms i les 
societats municipals, se 
situa aquest 2022 en 380 
milions d’euros. 

El dictamen ha estat 
aprovat amb els vots a 
favor dels grups muni-
cipals de JxCB, BeCP, 
ERC-A-MES, 2 vots de 
GBeC i PSC, i l’abstenció 
del grup municipal del PP 
i de dos representants de 
GBeC.

COMUNICACIÓ BDN
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El XVI Concurso de Fotografía Rociera del 
CERCAT ya tiene ganadores

Los premios se entregarán el próximo sábado, 2 de julio en los jardines del MhiC.

JOAQUIN FONT

NEUS AGUILERA

El primer premio de la categoría Romería del Rocío, “Que quieres sentir los andares de la Virgen” 
de Joaquin Font.

Primer premio especial Feria de Abril catalana, “Feria 3” de José reyes Belzunce. 

Montse Sáez

Sant Adrià.-
El pasado 28 de junio 

se fallaron los premios del 
XVI Concurso de Fotogra-
fía del Centro de Estudios 
Rocieros y Cultura Anda-
luza en Cataluña (CER-
CAT). Joaquin Font, con 
su imagen “Que quieres 
sentir los andares de la 
Virgen” fue la ganadora 
del primer premio en la 
categoría “Romería del 
Rocío”, dotado con 150 
euros, diploma y madalla 
FCF. Laura Aguilar, con 
“Luz” consiguió el segun-
do (100 euros y diploma), 
Eva Parey, con “Rosario 
de la Aurora 1” el tercero 
(50 euros y diploma), y 
José Luis Trinidad con 

“Rocío 2008 lluvia” con-
siguió el cuarto (50 euros 
y diploma).

En la categoría “Ca-
taluña cofrade”, la gana-
dora fue Neus Aguilera, 
con “Ritus”, consiguien-
do así los 150 euros, la 
medalla FCF y el diploma 
del primer premio. Daniel 
Font, con “Centurión” 
consiguió el segundo 
(100 euros y diploma), 
Enric Estarlí, con “Móvil” 
el tercero (50 euros y 
diploma), e Izan Merino, 
con “Conectado a ti” 
consiguió el cuarto (50 
euros y diploma).

En el premio especial 
“Feria de Abril catalana”, 
el ganador fue José reyes 
Belzunce, con “Feria 3”, 
consiguiendo así los 100 

euros y el diploma.
El jurado estuvo for-

mato por Juan Tejero, de 
l’Associació Fotogràfica 
La Garriga, Andreu No-
guero, ganador del XV 
Concurso de Fotografía 
Rociera, Rosa Villalonga, 
concejala del Ayunta-
miento de Sant Adrià, 
Manel Riera, presidente 
del Consell General de 
Germandats i Confraries 
de l’Arxidiòcesi de Bar-
celona, y Sandra Torres, 
presidenta del CERCAT.

Los premios se entre-
garán el próximo sábado 
2 de julio en los jardines 
del Museu d’història de la 
immigración de Catalunya 
(MhiC) a las 19 horas en 
un acto abierto a la ciu-
dadanía.

La ganadora de la categoría Catalunya Cofrade, “Ritus”, de Neus Aguilera. 

JOSÉ REYES BELZUNCE

Segundo premio de la categoría Romería del Rocío, “Luz”, de Enric Estarlí. 

Otras imágenes ganadoras del concurso. En 
el siguiente código qr, todas las fotos premia-
das. 

ENRIC ESTARLÍLAURA AGUILERA IZAN MERINO

EVA PAREY
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Cryptshow Festival 
oferirà dues sessions 
asiàtiques

Redacció

Badalona.-
Cryptshow Festival 

oferirà dues sessions 
asiàtiques ben especials. 
Com a novetat, aquest 
any hem programat una 
sessió especial, gràcies a 
la col·laboració amb Cine 
Àsia i Third Windows. Es 
tracta d’una poderosa tri-
logia de Toshiaki Toyoda, 
director japonès que, des 
d’un punt de vista molt 
personal, sempre en ha 
mostrat sentiments com 
ara ràbia, l’apatia i, fins 
i tot, la desesperació. En 
els seus darrers treballs 
ens mostra tot el seu 
mestratge darrere de les 
càmeres per remoure’ns 
per dins gràcies al seu 
demolidor missatge. La 
Sessió Especial Toshiaki 
Toyoda serà divendres 8 
de juliol a les 22h30 al 
Teatre El Círcol i inclou 
tres produccions: 

–Wo l f ’ s  C a l l i n g 
(2019) 17 min.

Una noia troba una 
reliquia familiar a l’altell 
de casa seva, es tracta 
d’un antic revòlver que us 
farà viatjar al passat en 
un somni estrany. Premier 
a l’estat espanyol.

–The day of destruc-
tion (2020) 57min

Fa uns anys un di-
moni es va despertar del 
més profund de la terra, 
escampant pel món una 
terrible malaltia que es va 
emportar milers de vides 
humanes. Actualment la 
societat viu submergida 
en una pandèmia voraç. 
Un jove monjo intentarà 
per tots els seus mitjans 
destruir el temible dimoni 
per venjar la mort de la 
seva germana infectada 
per la terrible malaltia. 
Premier a Catalunya

–Go seppuku yoursel-
ves (2021) 26min

A principis de l’era 
Meiji, un Samurai rodamón 
és acusat de propagar una 
plaga i enverinar la pobla-

ció. En conseqüència, és 
condemnat a executar-se 
el seppuku. Premier a 
l’estat espanyol.

Continuant amb la 
col·laboració anual amb 
el Festival Nits de cinema 
oriental de Vic i Trashorama, 
us oferim One More Shot 
(Tang Qiaojia, 2021) una 
estupenda producció xinesa 
d’acció que no us deixarà 

moure de les cadires.
Fan Siu-Wong, pro-

tagonista d’Història de 
Ricky, torna amb la seva 
pel·lícula més violenta, 
una història d’agents 
especials enfrontats a 
terroristes, amb escenes 
d’acció sagnants i sense 
concessions, tant arts 
marcials com tirotejos a 
boca de canó.

El festival Nits al Port 
de Badalona torna 
amb una àmplia oferta 
d’espectacles per als 
caps de setmana del 
mes de juliol 

Redacció

Badalona.-
El festival Nits al Port 

de Badalona torna aquest 
proper mes de juliol amb 
36 espectacles durants 
tots els divendres, dissab-
tes i diumenges del mes.

El festival s’inaugura 
el divendres 1 de juliol 
amb el concert de La 
Chica de Ayer, una banda 
tribut al pop rock dels any 
80 i 90, i finalitzarà el 
diumenge 31 de juliol. Un 
dels plats forts d’aquesta 
edició és l’actuació de 
Los Vivancos, el famós 
grup de flamenc de pres-
tigi internacional. A més, 
i com ja és tradició, els 
assistents podran gaudir 
de la tradicional gala de 
dansa, sota la direcció 
artística de Marisa Yu-
des, amb joves figures 
catalanes, com Pau Pujol 
o Salvador Martínez, en-
tre d’altres, que triomfen 
a les companyies més 
importants del món com 
la Philadelphia Ballet, 
l’Òpera de Poznan o el 
Korpo Dance Project. 

En la seva interven-
ció telemàtica, l’alcalde 
Rubén Guijarro ha des-
tacat que el festival “és 
molt important per a Ba-
dalona, ja que amb la 
seva ambiciosa proposta 
cultural contribueix a 
projectar la imatge de 
la ciutat en l’exterior i, 
a la vegada, apropa les 
instal·lacions del port a 
tots els veïns i veïnes del 
municipi”.

Aquesta 10a edició 
destaca per comptar amb 
una oferta lúdica i musical 
molt diversificada amb 
espectacles de salsa, 
rumba o havaneres, així 
com un recorregut per 
la música més rellevant 
dels anys 80 i 90 amb 
les actuacions de grups 
de tribut de renom que 
cantaran les cançons 
més mítiques d’U2, Tina 
Turner, Eric Clapton o Dire 
Straits. A més de l’àmplia 
oferta musical, una de les 
novetats d’aquesta 10a 
edició és l’aposta pels es-
pectacles d’humor, amb 
els monòlegs de Carlos 
Pozo, Sergio Marín, Javier 

Benítez i Carlitos humo-
rista. També hi haurà 
espectacles pensats per 
als més joves, amb DJs 
cada nit, i actuacions 
infantils pels més petits 
amb els Grimpallunes o 
els Trencamandres. 

Des de les 19 hores 
fins a la 1 de la matina-
da, el festival comptarà 
un any més amb una 
gran oferta de restaura-
ció de proximitat a les 
instal·lacions de Marina 
Badalona. Les foodtrucks 
amb una àmplia oferta 
gastronòmica, la zona 
chill out i els Markets vo-
len complementar l’oferta 
lúdica pensada per a tots 
els públics.  

Per consultar la pro-
gramació completa i 
comprar entrades per als 
espectacles, cal entrar a 
https://nitsalportdebada-
lona.com/ 

COMUNICACIÓ BDN

A la roda de premsa de presentació del festival Nits al Port de Badalona han participat l’alcalde 
de Badalona, Rubén Guijarro; el sisè tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Govern i Seguretat 
Ciutadana, Christian Carneado; la regidora de Cultura i Mobilitat, Anna Maria Lara; Imanol Sanz, 
gerent de Marina Badalona; i Teresa Martín, portaveu del festival Nits al Port. 

El Festival Nits de cinema oriental de Vic, Trashorama, Cine Àsia i 
Third Windows fan possibles les sessions.



15Juny 2022 -

Farmàcies de torn - JULIOL 2022

Telèfons 
d’interès 

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

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

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

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

Serveis
Ho
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Divendres 1
Av. Catalunya, 92-94

Dissabte 2
Platja, 82

Diumenge 3
Andreu Vidal, 2

Dilluns 4
Av. La Catalana, 125

Dimarts 5
Fernández Márquez, 73

Dimecres 6
Via Trajana, 20, local 3-6

Dijous 7
Av. Catalunya, 50

Divendres 8
García Lorca, 1

 Dissabte 9
Mar, 18

Diumenge 10
Pi i Gibert, 66

Dilluns 11

Corts Catalanes, 26
Dimarts 12 

Av. Catalunya, 92-94
Dimecres 13

Platja, 82
Dijous 14

Andreu Vidal, 2
Divendres 15

Av. La Catalana, 125
Dissabte 16

Fernández Márquez, 73
Diumenge 17

Via Trajana, 20, local 3-6
Dilluns 18

Av. Catalunya, 50
 Dimarts 19

García Lorca, 1
Dimecres 20

Mar, 18
Dijous 21

Pi i Gibert, 66

 Divendres 22
Corts Catalanes, 26

Dissabte 23
Av. Catalunya, 92-94

Diumenge 24
Platja, 82

Dilluns 25 
Andreu Vidal, 2

Dimarts 26
Av. La Catalana, 125

Dimecres 27
Fernández Márquez, 73

Dijous 28 
Via Trajana, 20, local 3-6

Divendres 29
Av. Catalunya, 50

Dissabte 30
García Lorca, 1
Diumenge 31

Mar, 18

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. 




