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Sant Adrià.- Agents 
rurals, Mossos i Policía 
Local fan una campanya 
per evitar l’accés de la 
població a la desembo-
cadura. Pàg.8.

Protegir el riu 
Besòs

Aliments 
saludables

S a n t  A d r i à . - 
S’inicia una campanya 
per fomentar el con-
sum d’aliments saluda-
bles entre els infants. 
Pàg.5.

PC

 d
e sustitució

n48h
Servicio técnico
Venta y Reparación de 

Ordenadores, 
videoconsolas, y 

electrónica en general

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

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

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

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

(Servicio válido para empresas y comercios)

Premi de 
fotografia

Sant Adrià.-El con-
sistori obre la convo-
catòria de la cinquena 
edició del Premi de 
Fotografia Isabel Ro-
jas. Pàg.10.

Perfumería, cosmética vegana, 
ambientación a granel

@equivalenzasantadria

Nueva ubicación: 
Plaça del Mercat, 1

Sant Adrià.- 
El Campus Diagonal-

Besòs comptarà amb un 
nou edifici de recerca 
promogut per l’Incasòl 
i que té la voluntat de 

convertir-se en referent 
més enllà de Catalunya.

El nou edifici D està 
projectat per ser un cen-
tre altament sostenible, 
tant en la seva cons-

trucció com en el seu 
manteniment. La inversió 
serà de més de 24 milions 
d’euros i estarà situat 
a la Rambla Central del 
Campus. Pàg.4. 

Nou edifici al 
Campus

Sant Adrià.- 
Ja  e s t à  i n augu -

rat el nou carri l bici 
construït a l’inici del 
pont dels Passadors de 
Sant Adrià. Aquest nou 
tram, cofinançat amb 
fons FEDER, forma part 

de la xarxa pedalable 
metropolitana Bicivia 
–concretament, de l’eix 
3– i esdevé una de les 
principals connexions 
metropolitanes per fa-
cilitar la circulació en 
bicicleta, de manera 

ràpida i segura, entre el 
Barcelonès nord, Bar-
celona i l’Hospitalet de 
Llobregat, i en un futur 
el Baix Llobregat. El 
pressupost de les obres 
ha estat de més de 2 
milions d’euros. Pàg. 4

Inaugurat el nou 
carril bici de l’inici 

del Pont dels 
Passadors

COMNUNICACIÓ SAB
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Actividad de riesgo

Opinió

Estremecerse

El amor es cuando la persona estimada se convierte en tu propio 
contenido, la igualdad de ese intercambio significa que no hay 
nadie más pequeño. Ambos éramos en cierto modo fugitivos, 
refugiados huidos de otras vidas desgastadas que agrietaron 
los contactos, ya  lastrados por otros desequilibrios. 

El misterio de la belleza, ese es el encanto; es instante, reflejo, como un 
sueño necesario trazando lo precioso. Reside en realzar un vuelo a la 
imaginación, a la alegría. Ecos del corazón que se ofrecen con la mano 
tendida para que reposen paisajes, canciones, poemas, libros… Producto 
de lo inesperado, el logro fue fascinar con una sonrisa amable el margen 
donde habitan todos los comienzos. Tenía una especie de don, como el  
de las hadas. Podía amar desde la distancia, pero no se entregaba, no 
sabía.

¿Puedes asomarte a la ventana? Quisiera volver a emprender aquel viaje, 
poco más puedo decirte. Si extiendes tu mano, creo que podrás tocar la 
mía.

Somos personajes imperfectos, como versos al revés. Desamparados a 

veces, siempre habrá gentes de nieve o de fuego. Hace tanto tiempo que 
comenzamos a reírnos y llorar.

Hondo y delicado estremecimiento, mágico, inesperado. Dulce palpitar 
alterado por un viento conmovido. La mujer más hermosa podía envenenar 
con su encanto, o permitir a cientos de mariposas amarillas que germinen 
flores por donde ella camina, buscando un mejor futuro en el peso de las 
esperanzas que se cultivan.

Hay amores que siempre están ahí, como un reencuentro tras la espera, 
que está en todas partes y nos salvará en el mar y 
en la tierra. Te esperaré, necesito leerte en el vibrar 
oculto de tu mano. En sueños me verás, te pareceré 
más grande en esta distancia; nos vemos al final del 
camino.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

més articles:

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 aseguraron 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 
despacio, 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 
hagan, es otra historia.      

Otro festival con el que se las tuvo el consistorio adrianense fue el Barcelona Beach Festival, a quien retiró la licencia de actividad a 24 horas de su 
inicio por la falta del informe sobre riesgo de incendios y seguridad que otorga la Generalitat de Catalunya. Al final, después de reproches por todas 
las partes, se llegó a un acuerdo y el festival se llevó a cabo. No sabemos si será la última edición que se celebra en Sant Adrià. Siempre hay que 
intentar irse a dormir con la conciencia tranquila por haber hecho bien las cosas. A veces lo consigues, y a veces no.  
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SUMAR será la gran coalición 
electoral progresista o ganará la 
derecha

Yolanda ha presentado SUMAR para que “la democracia llegue también 
a la economía” según el titular elegido por algunos digitales. Por lo 
tanto, resulta imposible no recordar a Clinton contra Bush en 1992 y, 
desde aquel debate, a cualquiera llamando “estúpido” a cualquiera 
con cualquier excusa o en broma.

Pero nunca se sabrá si Clinton ganó por “economía” o por “estúpido”, pues las 
elecciones son el único momento político real para millones de personas a quie-
nes, para que algo de la política les motive una vez, antes han recibido miles de 
noticias de otras cosas más preocupantes o estimulantes. En muchas ocasiones, 
simple publicidad.

Por eso, uno de los detalles decisivos para conseguir que la voluntad popular se 
decante por una candidatura es la confianza política que transmiten sus líderes. 
Sin necesidad, tampoco, de exprimir la memoria, recordamos que todas las en-
cuestas decían que Rajoy habría ganado en marzo de 2004 a Zapatero, a pesar 
de que el PP había metido a España en una guerra tan contestada como la de 
Irak. Pero en solo tres días perdió la confianza de millones por mentir sobre la 
autoría de un atentado terrorista.

Sobre lo de transmitir confianza política al electorado, me parece relevante tener 
en cuenta algunas cosas.

1.    En un país como España, con tantas décadas de autoritarismo, las tensio-
nes, reales o fakes, entre los socios del primer gobierno de coalición progresista 
alimentan con facilidad los argumentos de una derecha que influye sobre un 
electorado muy sensible a la inestabilidad política, y más en épocas de crisis. Hay 
que acabar con esta dinámica y el anuncio de una gran coalición electoral entre 
los espacios de Sánchez y Yolanda, para no nombrar siglas, vaciaría de contenido 
en un solo instante los mensajes, muchas veces embusteros que, sobre todo el 
PP de Feijóo, divulga a través de los medios. Incluso Espinosa de los Monteros, 
de Vox, se ha disculpado por hacerse eco de un video manipulado contra Irene 
Montero. Y no será por la casi coincidencia de sus apellidos.

2.    Formar parte de una coalición que deberá someterse a las urnas exigirá de 
los portavoces de los partidos que la componen una disciplina política intachable 
sobre los acuerdos del programa electoral común, pues es demasiado lo que se 
estarán jugando todos a la misma carta.

3.    A conseguir de manera natural esa disciplina política en PSOE y UP contri-
buirá decisivamente el optimismo de una victoria posible frente al fracaso seguro 
que certifican las encuestas si se acudiera a las urnas por separado. Como, salvo 
sorpresa, quedan 16 meses para las elecciones generales, o se constituye una 
gran coalición progresista a la mayor brevedad, o el actual gobierno de coalición 
se convertirá en un infierno y Yolanda terminará más quemada que una brasa. 
Todos conocemos grupos humanos, desde dos miembros hasta miles, que su-
peran los conflictos del presente construyendo, por anticipado, trucos para seguir 
inventando el futuro.

4.    Ante la propuesta de gran coalición, Sánchez solo tiene dos opciones: lide-
rarla, lo que de paso le permitirá capitalizar parte del prestigio intacto de Yolanda, 
o perder la Moncloa. Respetar a los barones en sus feudos será suficiente para 
que se callen un poco y no se atrevan a romper el PSOE. Tal como ha dicho uno, 
“aquí solo manda uno”. Y no se llama Emiliano.

5.    La conquista de los medios de comunicación estará garantizada, desde el 
primer momento y hasta el día de las urnas, si se atreven a montar la gran coa-
lición progresista. Desde un Felipe González que acaba de declarar que “quizás 
se ha hecho de derechas”, liberando así de la disciplina hacia un jarrón chino a 
miles de socialistas, hasta el último de cualquier lista, todo 
será hablar de la coalición, con sus matices y sus morbos 
y, ya se sabe: “que hablen de mí, aunque sea mal”. Otra 
frase/estrategia que, gestionada con inteligencia, renta más 
victorias que derrotas.

l

Domingo Sanz

Necesitan una guerra, aunque 
sea fría

Sembla que el preu de l’aigua a Espanya, el marquen els ajuntaments, 
havent de ser mostrat en un butlletí oficial. De manera habitual, el preu 
és revisat anualment. D’igual manera, la concessió del subministra-
ment de l’aigua, també la concedeix cada ajuntament.

Bo una vegada dit això volia comentar sobre l’aigua en Santa Susana. 
Habito en aquesta vila més de 45 anys, he vist diferents canvis referents en els sub-
ministraments d’aigua, últimament Sorea, Agbar. No som capaços d’entendre quan 
ens demanen que controlem els consums d’aigua, ja que cada vegada queden 
menys recursos. En l’actualitat un habitatge que no consumeixi cap metre cubico 
al mes se li cobra 45 euros i un habitatge que consumeixi 10 metres cúbics o més, 
se li cobra 47 euros.Sembla que els veïns hem de tenir les aixetes obertes tot el 
dia per a arribar al mínim, ja que aquest mínim, no ho supera el 90 per cent de la 
població. Et cobren igual si no gastes com si gastes. Crec que s’hauria d’estudiar 
aquests consums. Encara que crec que això té un objectiu, que guanyin diners 
les companyies i que paguin els de sempre. L’única cosa que m’estranya és que 
l’alcalde Campolier que per cert ha realitzat moltes coses importants per a Santa 
Susana, pel que fa a l’aigua sembla que li d’igual que paguen els que gasten aigua 
als quals no gastin, per a mostra el que està passant. Avui he trucat a AGBAR i 
em comenten que és l’ajuntament qui porta aquest assumpte.

P.D. Segurament tindrem moltes explicacions, però cap que es pugui entendre 
que tot això només afavoreix als del poble, que gasti tot el que vulguin, que els 
que no gastin ja pagaran.

Domingo Sanz

article sencer:

El preu de l’aigua                     
(en SANTA SUSANA)

No sé si a usted le ocurre lo mismo, pero soy de los que piensan que 
cualquier persona que hubiera despertado hace unos días tras un 
sueño de dos meses y viera las imágenes de la cumbre de la OTAN, 
con los gestos optimistas que han enseñado los líderes convocados 
en Madrid, pensaría que Putin acababa de ser derrotado y un gobierno 

provisional ruso estaría pidiendo limosna a Occidente para que la hambruna no 
se extendiera desde Moscú hasta los confines más lejanos de Siberia.

Nada más lejos de la realidad. La ciudad de Lisichansk acaba de caer en poder 
de la potencia que lideraba el Pacto de Varsovia. Era la última población de Lu-
gansk que resistía.

Dicho esto, me sumo a Javier Pérez Royo quien, desde una perspectiva distinta 
a la que me ha traído al teclado, pero compatible, ha elegido “Nada que celebrar” 
para el título de su última entrega.

Entonces, ¿por qué no pueden disimular su satisfacción los líderes de la OTAN 
en medio de una guerra en la que también mueren niños cada día? Hasta el 
momento, trescientos cuarenta y tres.

¿Acaso creen que hemos olvidado al Javier Solana que, en un arranque de sin-
ceridad nada más comenzar la invasión declaró que “vivimos las consecuencias 
de sugerir que Ucrania entraría en la OTAN”?

Resulta que Solana fue secretario general de la OTAN, y no hay como un “ex” 
hablando para enterarnos de lo que pensaban cuando era “in”. ¿Recuerda usted 
quién ha declarado recientemente que “ahora que no estoy en el gobierno, puedo 
decir la verdad”?

Pero volviendo al enfoque compatible con el del catedrático 
de Sevilla, lo que me tiene pensando delante del teclado son 
los líderes de la OTAN, pero solo en tanto que son personas. 
Y sus optimismos.

Y, como personas que son, comparten con la mayoría de 
los cerca de 8.000 millones restantes algunos deseos. Por 
ejemplo, dos, salvando las distancias.

Josep Megías

article sencer:
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El Campus Diagonal-
Besòs de la UPC 
comptarà amb 
un nou edifici de 
recerca promogut per 
l’INCASÒL

Montse Sáez

Sant Adrià.-
La General itat de 

Catalunya, a través de 
l’Institut Català del Sòl, 
INCASÒL, aposta per pri-
mer cop per a la promoció 
i construcció d’un edifici 
de recerca que té voluntat 
de ser referent més enllà 
de Catalunya. 

El nou equipament 
compta amb 14.352 m2 
destinats a la recerca, 
10.670 m2 en superfície 
i 3.682m2 sota rasant, 
una inversió de 24,3 mi-
lions d’euros i estarà 
ocupat per l’IREC, l’IBEC 
i grups d’investigació 
de la UPC que sumaran 
el seu coneixement a 
la resta d’unitats que ja 
funcionen al Campus 
Diagonal-Besòs.

El nou Edifici D del 
Campus està projectat 
per ser un centre alta-

ment sostenible, tant en 
la seva construcció com 
en el seu futur mante-
niment, com també ho 
són la resta d’edificis del 
Campus Diagonal-Besòs.

L’equip format per 
Cantallops Vicente Arqui-
tectes i Coma Arquitectu-
ra ha estat el guanyador 
del concurs convocat 
per l’INCASÒL per a la 
redacció del projecte i la 
direcció de les obres de 
construcció de l’Edifici D, 
el 6è del Campus Diago-
nal-Besòs de la UPC. És 
previst que les obres pu-
guin començar a principi 
del 2024 i es pugui lliurar 
durant el darrer trimestre 
de 2025.

El nou equipament 
estarà situat entre la ram-
bla Central del Campus i 
el carrer d’Eduard Maris-
tany. L’Edifici D es cons-
truirà sobre preexistències 
ja executades consistents 

en fonaments i part de 
l’estructura de les plan-
tes soterrànies. Tindrà 
una volumetria amb dues 
alçades, planta baixa més 
sis plantes d’alçada d’una 
banda, i planta baixa més 
tres plantes d’alçada per 
l’altra, donant lloc a un 
edifici esglaonat.

L’alcaldessa ha ex-
pressat l’orgull de la ciu-
tat de Sant Adrià per 
acollir, juntament amb 
Barcelona,el Campus 
Diagonal-Besòs, «un es-
pai docent, d’innovació 
i coneixement amb un 
potencial que posa a 
Catalunya en el mapa 
referencial en matèria 
d’energia sostenible».

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 15 de juliol 

el vicepresident de Mobi-
litat, Transport i Sosteni-
bilitat de l’AMB, Antoni 
Poveda, i l’alcaldessa de 
Sant Adrià de Besòs, Filo 
Cañete, van inaugurar el 
nou carril bici construït 
a l’inici del pont dels 
Passadors a Sant Adrià 
de Besòs, un tram estra-
tègic per a la mobilitat en 
bicicleta a la metròpolis 
de Barcelona. Aquest 
nou tram, cofinançat 
amb fons FEDER, forma 
part de la xarxa pedala-
ble metropolitana Bicivia 
–concretament, de l’eix 
3– i esdevé una de les 
principals connexions me-
tropolitanes per facilitar la 
circulació en bicicleta, de 
manera ràpida i segura, 
entre el Barcelonès nord, 
Barcelona i l’Hospitalet 
de Llobregat. I, més en-
davant, quan l’eix estigui 
completat, amb el Baix 
Llobregat.

L’actuació, que ha 
suposat la creació d’un 
quilòmetre de carril bici 
(500 metres d’anada i 
500 metres de tornada) 
abans de l’accés al pont 
que connecta Barcelona 
amb Sant Adrià de Besòs, 
ha comptat amb un pres-
supost de 2.064.516,88 
euros, IVA inclòs. Les obres 
van començar el setembre 
de l’any passat i s’han 

enllestit aquest mes de 
juliol.

Aquest nou tram de 
Bicivia, que dona con-
tinuïtat al de la rambla 
Guipúscoa de Barcelona, 
discorre pel carrer del 
Tibidabo (l’antiga carre-
tera N-II), al terme mu-
nicipal de Sant Adrià de 
Besòs, entre el carrer 
d’Extremadura i la ro-
tonda de l’Arc. Aquesta 
darrera és una de les 
primeres rotondes de la 
metròpolis de Barcelona 
que segueix “l’estil holan-
dès”, amb prioritat per a 
les bicicletes.

Aquest nou tram que 
s’inaugura forma part 
de l’eix 3 de la Bicivia, 
la xarxa pedalable de la 
metròpolis de Barcelona 
dissenyada per l’AMB. 
Amb nou eixos principals 
i més de 500 km, la Bi-
civia permetrà creuar el 
territori de nord a sud i 
d’oest a est.

Properament, l’AMB 
abordarà les dues se-
güents fases d’aquest 
projecte (al pont de Pas-
sadors i al nucli urbà de 
Sant Adrià), per donar 
continuïtat a la xarxa i fer-
la arribar fins a Badalona. 
D’altra banda, aquesta 
zona de Sant Adrià, a 
l’alçada del riu Besòs, es 
connectarà també amb 
l’eix Bicivia 8.

L’eix Bicivia 3, un 
cop completat, connec-
tarà el Prat de Llobregat 

i Montgat, creuant la 
metròpolis de Barcelona 
al llarg d’uns 25 km, a 
través de les avingudes 
metropolitanes més re-
llevants com la Gran Via, 
la rambla Guipúscoa i la 
seva continuació a través 
del pont dels Passadors 
per l’avinguda d’Alfons 
XIII, ja al marge esquerre 
del riu Besòs. Actual-
ment, l’eix Bicivia 3 està 
executat en un 73 %.

A q u e s t a  n o v a 
connex ió  peda l ab l e 
s’emmarca dins del Con-
veni FEDER que la Ge-
neralitat de Catalunya i 
l’AMB van signar l’any 
2017 per a la gestió de 
projectes metropolitans 
dins del Programa opera-
tiu d’inversió en creixe-
ment i ocupació FEDER 
Catalunya 2014-2020 per 
a àmbits com les ciutats 
intel·ligents, la mobilitat 
sostenible, l’eficiència 
energètica o la recupera-
ció i el foment del patri-
moni natural, industrial i 
cultural. Aquest conveni 
permetrà a l’AMB invertir 
una quantitat total de 72 
milions d’euros, 30 dels 
quals estaran cofinançats 
pel FEDER. 

S’inaugura el nou 
carril bici de l’inici del 
Pont dels Passadors

El centre de recerca comptarà amb una inversió de més de 24 milions 
d’euros i 14.352 m2 destinats essencialment a la investigació en 

energia, sostenibilitat i enginyeria biomèdica.

més informació:

Vista frontal del futur edifici D del Campus Diagonal Besòs de la UPC.

COMUNICACIÓ SAB

més informació:
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Iniciativa per potenciar 
el consum d’aliments 
saludables entre la 
població infantil

Montse Sáez

Sant Adrià.-
En el marc del pro-

jecte pilot de Prevenció 
i atenció a l’obesitat in-
fantil, el Centre d’Atenció 
Primària (CAP) La Mina, 
amb la col·laboració de 
l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT) i 
l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs, ha impulsat una 
iniciativa per incentivar el 
consum de fruita fresca i 
de temporada entre els in-
fants i joves de les entitats 
i casals del barri.

Aquesta iniciativa 
comunitària fa arribar 
aquests aliments dels 
excedents de Mercabarna 
a entitats del barri que 
treballen amb uns 300 
infants. El projecte, ano-
menat Estiu Saludable, 
ha començat amb una 
prova pilot de distribució 
i promoció del consum 
de fruita aquest mes de 
juliol i podria ampliar-se a 
la resta de l’any.

La fruita procedeix 
del Foodback, el centre 
aprofitament alimentari 
de Mercabarna, on els 

majoristes de Mercabarna 
lliuren els seus excedents 
de fruita i verdura fresca, 
per tal de donar una sego-
na vida a aquests aliments 
en bon estat i reduir el 
malbaratament mitjançant 
la distribució a entitats 
socials i col·lectius vulne-
rables. El Foodback des-
envolupa la seva operativa 
en aliança amb diferents 
actors socials clau com el 
Banc dels aliments i For-
mació i Treball, Creu Roja i 
Càritas, entre d’altres.

Les entitats del barri 
que se’n beneficien són: 
Plataforma d’Educació 
Social (PES) La Mina, Ca-
sal dels Infants del Besòs 
i La Mina, l’Associació 
Casal Infantil La Mina, i 
tres serveis del Consorci 
del Barri de la Mina: el 
servei d’orientació i aten-
ció a famílies amb infants 
de 0-6 anys Fem Família, 
el servei socioeducatiu 
lúdic i familiar La Capsa 
dels Jocs i l’Espai Jove La 
Mina. Entre tots agrupen 
fins a 300 infants i les 
seves famílies.

Estiu Saludable es 
desenvolupa al barri de la 

Mina en el marc del nou 
model del Departament de 
Salut de prevenció i aten-
ció de l’obesitat infantil. 
Abans d’estendre aquest 
model a altres zones, s’ha 
iniciat una prova pilot al 
barri de la Mina que, se-
gons dades de l’ASPCAT, 
té la població amb major 
prevalença d’obesitat in-
fantil registrada (23,4%), 
deu punts per sobre de 
la mitjana de Catalunya, 
amb un 13,3%.

El sobrepès i l’obesitat 
són problemes de salut 
greus, complexos i multi-
factorials que interfereixen 
en el creixement i desen-
volupament dels infants, 
en el seu estat d’ànim, en 
el rendiment escolar i en 
les seves relacions socials 
i laborals futures.

En la iniciativa, impulsada pel CAP La Mina, hi col·laboren l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 

Mercabarna i el Banc dels Aliments

COMUNICACIÓ SAB

Guanyem Catalunya 
exigeix que la 
Generalitat es 
comprometi amb 
l’Agenda del Besòs per 
entrar al Consorci

Redacció

Badalona.-
El passat 11 de juliol 

va tenir lloc una reunió de 
negociació entre Guanyem 
i el Consorci del Besòs 
per tractar la modificació 
dels estatuts del Consorci 
Besòs, amb motiu de la 
possible entrada de la 
Generalitat i de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona 
al Consorci. I és que en la 
proposta de renovació dels 
estatuts, les modificacions 
al text no donen resposta 
a l’Agenda del Besòs, un 
programa aprovat per tots 
els municipis que formen 
part del Consorci amb el 
compromís d’implementar 
la transformació social 
dels barris del Besòs, en-
tre els que es concentren 
els barris més pobres de 
Catalunya.

En el marc d’aquestes 
negociacions perquè la 
Generalitat formi part del 
Consorci del Besòs, doncs, 
Guanyem ha alertat en 
múltiples ocasions que les 
modificacions del text de 
l’Estatut només respon als 
interessos de la Generalitat 

respecte al Pla Director 
Urbanístic de les Tres Xe-
meneies, on desenvolupar 
el Hub Audiovisual i una 
multitud de zones resi-
dencials, en una zona que 
tots els estudis assenyalen 
com a inundable.

Després que la pro-
posta de modificació 
dels estatuts no superés 
la votació en el ple de 
l’Ajuntament de Badalona 
-necessària per a la modi-
ficació-, Guanyem ha ma-
nifestat a la reunió d’avui 
que la modificació del 
text dels estatuts és una 
oportunitat perquè la Ge-
neralitat i -posteriorment, 
si s’hi incorpora- l’Àrea 
Metropolitana de Bar-
celona es comprometin 
amb la transformació dels 
barris del Besòs, incloent 
l’agenda del Besòs en els 
estatuts per reconduir els 
greuges i la deixadesa en 
inversions que han patit 
aquests barris.

Nora San Sebastián, 
regidora de Guanyem Bada-
lona, tal i com ja ha exposat 
a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, on és Consellera 
Metropolitana, ha recor-

dat la manca d’inversions 
executades a l’eix Besòs 
respecte de l’Eix Llobre-
gat, sent aquest un mo-
ment ideal per començar a 
revertir-ho.

Dolors Sabater, dipu-
tada de Guanyem Cata-
lunya i exalcaldessa de 
Badalona, ha explicitat a 
Janet Sanz que l’agenda 
Besòs és el resultat del 
compromís del govern de 
Guanyem Badalona du-
rant els anys 2015-2018 
i que inclou mesures de 
transformació social, 
d’inversió en habitatges, 
de propostes d’educació 
i ocupació, entre d’altres, 
i que són vigents per a 
que es puguin incloure als 
nous estatuts.

Per últim, l’organit-
zació municipalista s’ha 
mostrat oberta a seguir ne-
gociant per arribar a acords 
que permetin l’aprovació al 
ple de l’Ajuntament de 
Badalona sobre aquesta 
qüestió, malgrat ni el go-
vern de Badalona ni del 
Consorci havien treballat 
una proposta de consens 
abans del ple on es duia a 
votació els nous estatuts.

COMUNICACIÓ GUANYEM CATALUNYA

més informació:

La diputada Dolors Sabater i la regidora de Guanyem Badalona, Nora San Sebastián, s’han reunit 
amb Janet Sanz, presidenta del Consorci del Besòs, i Carme Ribas, gerent del Consorci del Besòs 
per incloure l’Agenda del Besòs a les negociacions.



6 - Juliol 2022 Actualitat

Redacció

Sant Adrià.-
La Fundació Formació 

i Treball, juntament amb 
l’Agència de Residus de 
Catalunya i la Generalitat 
de Catalunya, ofereixen 
una nova via de reaprofi-
tament alimentari en for-
mat de cistelles de fruites 
i verdures en el marc del 
projecte Reprofit.

Les cistelles ofereixen 
3 quilos de fruites i verdu-
res recuperades, ja que són 
aliments aptes pel con-
sum humà que han sigut 
descartats en qualsevol 
de les fases de la cadena 
alimentària i han acabat 
esdevenint residus. El pro-
jecte pretén, doncs, donar 
aquests aliments una se-
gona vida, ja que són to-
talment aptes pel consum 
humà en ser productes de 
primera qualitat.

Reprofit s’emmarca 
dins la campanya “Som 
Gent de Profit” contra el 
malbaratament alimentari 
i s’espera que gràcies 
a la col·laboració amb 
l’Agència de Residus de 
Catalunya i la Generali-
tat, es puguin recupe-
rar 7.000 kg d’aliments 
que haguessin anat a 
l’abocador.

Una de les princi-
pals característiques 
d’aquestes cistelles és 

que poden variar en fun-
ció de la temporada i 
disponibilitat de producte. 
Això representa un valor 
diferencial, que les fa 
úniques. Un altre element 
atractiu del producte és el 
seu preu, tenen un cost 
de 6,50 euros.

Formació i Treball fa 
més de trenta anys que 
es dedica a la recupera-
ció i reutilització de pro-
ductes, especialment de 
tèxtils i complements. No 
obstant, des del 2012, 
s’introdueix també la línia 
alimentària com a eix es-
tratègic de recuperació.

En aquest context, 
l’origen de la recuperació 
alimentària son les minves 
i excedents procedents 
distribuïdors (cadenes 
alimentàries, hoteleres i/o 
de restauració) que són 
estrictament tractades 
(mantenint la cadena de 
fred) fins a arribar a les 
cuines centrals de Forma-
ció i Treball.

En molts casos, pro-
ductes peribles que han de 
ser tractats d’una manera 
àgil que permeti transfor-
mar el seu estat per tal 
d’estendre el seu període 
d’existència hàbil pel con-
sum. Fins ara, l’Entitat 
ha evitat aquest malbé 
a partir de l’elaboració 
d’àpats dirigits a serveis 
de col·lectivitats (especí-

fics per a persones vul-
nerables) així com serveis 
específics de càtering 
(dirigits al reaprofitament 
alimentari); en el darrer 
any produint 167.322 
àpats (un 8% més que el 
2020). No obstant això, 
era necessari trobar i tes-
tejar noves solucions per 
als aliments a mesura que 
s’ha anat incrementant 
el volum de donacions 
alimentàries recepcio-
nades.

L’any 2010 a Cata-
lunya es malbarataven 
260.000 tones anuals 
de menjar al sector mino-
rista, la restauració i les 
llars. Davant d’aquestes 
xifres, la Generalitat va 
reaccionar i entre el 2019 
i el 2020 es va posar 
en marxa el primer Pla 
d’acció per la preven-
ció del malbaratament 
alimentari a Catalunya 
elaborat en el marc del 
projecte Ecowaste4food. 
Amb aquest pla es vol 
avançar en la prevenció 
del malbaratament ali-
mentari a Catalunya.

Formació i Treball 
obre una nova via 
de reaprofitament 
alimentari

COMUNICACIÓ FT

L’ Ajuntament continua 
la col·laboració amb 
la Fundació Formació i 
Treball

Redacció

Sant Adrià.-
La Fundació Formació 

i Treball i el consistori 
han renovat el conveni 
per aquest any 2022, en 
el qual s’estableix que 
l’ Ajuntament farà una 
aportació econòmica de 
15.000 euros per al pro-
jecte de lliuraments so-
cials d’articles de primera 
necessitat de la Fundació 

Formació i Treball i per 
a finançar les despeses 
de material de petites 
intervencions de repara-
ció i millora d’habitatges 
de persones i famílies 
sense recursos o en risc 
d’exclusió social. Aques-
tes actuacions de millora 
es faran a través de plans 
d’ocupació.

La Fundació Formació 
i Treball és una entitat 
sense afany de lucre, amb 

la que es treballa des de 
fa anys per donar suport a 
persones amb dificultats 
d’autonomia i d’inserció 
social. La cooperació amb 
entitats socials és una de 
les eines que tenen els 
Serveis Socials munici-
pals per assegurar, dins 
de les seves competèn-
cies, la cobertura de les 
necessitats bàsiques dels 
ciutadans i ciutadanes de 
Sant Adrià.

COMUNICACIÓ SAB

més informació:

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
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 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

Els Mossos d’Esquadra 
detenen un home per 
un robatori violent 
a Santa Coloma de 
Gramenet i recuperen el 
telèfon mòbil que havia 
sostret a una noia

Redacció

Santa Coloma.-
Agents de la Policia 

de la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la co-
missaria de Badalona van 
detenir un home, de 26 
anys, com a presumpte 
autor d’un robatori amb 
violència a la població 
de Santa Coloma de Gra-
menet.

Els fets van passar 
el 8 de juliol quan la víc-
tima, una noia de Santa 

Coloma de Gramenet, va 
trucar al 112 per informar 
que li havien sostret el 
telèfon mòbil fent-li una 
estrebada mentre passe-
java el seu gos. La noia 
havia pogut veure l’autor i 
l’havia seguit fins perdre’l 
de vista.

Gràcies a la deta-
llada descripció que la 
víctima va aportar, els 
Mossos d’Esquadra de 
Badalona van reconèixer 
el presumpte autor, a qui 
van identificar i li van 

trobar el telèfon mòbil de 
la víctima. Es va detenir 
l’home com a presumpte 
autor d’un robatori amb 
violència i es va tornar 
el telèfon mòbil a la seva 
propietària.

Endesa i Naturgy instal·laran silenciadors 
d’última generació a la Central Tèrmica de 
Cicle Combinat de Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
La Central Tèrmica 

de Cicle Combinat de 
Sant Adrià de Besòs dis-
posarà de nous silencia-
dors d’última generació 
per a reduir l’emissió de 
sorolls. Endesa i Naturgy 
(propietàries dels grups 
3 i 4 respectivament) 
adquiriran i instal·laran 
nous equips per a la 
planta, dins del seu pla 
d’actualització i millora 
mediambiental. Aquesta 
iniciativa suposa una in-
versió de 230.000 euros, 
finançada íntegrament 
per les dues companyies 
energètiques.

El projecte consis-
teix en la col·locació de 
diferents silenciadors 
en el venteig atmosfèric 
de les vàlvules. Aquests 
equips aconseguiran, 
quan es posin en marxa 
els grups tèrmics, nivells 
sonors finals compatibles 
amb els màxims requeri-
ments que la normativa 
actual estableix per a 
noves instal·lacions. Els 
silenciadors es fabricaran 
amb les màximes exigèn-
cies de qualitat, materials 
de llarga durada i adap-
tats a alta temperatura i 
pressió. Així mateix tot 
el procediment es portarà 
a terme aplicant les nor-
matives internacionals 

pel que fa a soldadura, 
assajos i tractaments 
anticorrosius.

É s  p r ev i s t  q u e 
aquests equips arribin a 
la planta durant l’últim 
trimestre d’enguany i es 
muntin durant el primer 
quadrimestre del 2023. 
Quan estiguin instal·lats 
s’aconseguirà reduir les 
emissions de sorolls mit-
jançant sistemes de tec-
nologia actual.

COMUNICACIÓ SAB

més informació:
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Conveni per prevenir 
violències de gènere

Redacció

Sant Adrià.-
L’A juntament  ha 

signat un conveni amb 
la Plataforma Unitària 
contra las violències de 
gènere mitjançant el qual 
el consistori fa una apor-
tació de 7.250 euros per 
a la xarxa XAJI.

La xarxa XAJI, Xarxa 
Activa de Joventut per 
la Igualtat, és un progra-
ma de prevenció que es 
desenvolupa a l’Institut 
Manuel Vázquez Montal-
bán i al Col·legi Sant Ga-
briel des del curs escolar 

2019-2020. L’objectiu 
és formar un grup de 
persones joves a cada 
centre per promoure la 
igualtat de gènere, detec-
tar episodis de violència 
en el seu entorn educa-
tiu i esdevenir referents 
i agents actius per a la 
transformació social.

La formació inclou 
matèries com ara una 
introducció a la perspec-
tiva de gènere, masculini-
tats, feminitats, diversitat 
sexual i afectiva, violèn-
cies masclistes i rela-
cions de parella, detecció 
i protocols d’actuació, 

propostes d’intervenció…
Posteriorment, es fa un 
seguiment i acompanya-
ment de l’alumnat parti-
cipant i a final de curs se 
celebra una trobada entre 
les XAJIs d’altres centres. 
El grup de persones parti-
cipants de més edat que 
ja està format fa de suport 
als nous grups abans de 
deixar l’institut i també 
poden fer de referents en 
accions més comunitàries, 
fora de l’àmbit del centre 
educatiu.

Està previst la creació 
de xarxes XAJI en altres 
instituts de la ciutat.

COMUNICACIÓ SAB

Actuació conjunta de 
les forces de seguretat 
per protegir la 
desembocadura del riu 
Besòs i el seu entorn

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 30 de juny 

va tenir lloc una actua-
ció conjunta de la Poli-
cia Local de Sant Adrià 
de Besòs, els Mossos 
d’Esquadra (Unitat Re-
gional de Medi Ambient 
URMA), els Agents Ru-
rals, i la Guardia Civil (SE-
PRONA) amb l’objectiu 
de frenar l’incivisme a la 
desembocadura del Besòs 
i a les zones acordonades 
adjacents de la platja del 
Litoral i del Fòrum.

El Parc Fluvial del 
Besòs que és una zona 
d’ús públic, finalitza quan 
comença la desemboca-
dura del Besòs, tram en 
el qual està totalment 
prohibit l’accés. Per ac-
cedir a la platja des del 
Parc Fluvial cal sortir per 
l’última rampa d’accés al 
riu, entre el carrer Lleida i 
Eduard Maristany al mar-
ge esquerre i pel barri de 

la Catalana al marge dret 
del riu Besòs.

La desembocadura 
és un espai amb un gran 
valor ecològic: zona de 
refugi i alimentació per 
als ocells migradors, amb 
vegetació de ribera autòc-
tona que fa de filtre bio-
lògic dels contaminants, 
i la presència de peixos, 
amfibis i rèptils que han 
retornat al riu a mesura 
que ha anat millorant la 
qualitat de l’aigua. Per 
aquest motiu és una zona 
restringida al públic però 
malgrat les indicacions 
de prohibició d’accés, la 
pressió humana ha anat 
en augment i és habitual 
trobar a persones ban-
yant-se, passejant o pes-
cant, activitats que estan 
totalment prohibides.

Per tal de protegir 
aquest espai natural, 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs ha im-
pulsat una intervenció 
coordinada de tots els 

agents de l’autoritat amb 
capacitat per intervenir en 
aquesta zona. L’actuació 
d’avui ha estat la primera 
d’un seguit d’accions 
conjuntes que es repeti-
ran un cop al mes per tal 
de protegir la biodiversi-
tat d’aquest espai. Les 
persones que circulin per 
la zona d’accés restringit 
o pesquin, seran sancio-
nades per infracció de la 
normativa de protecció 
d’aquest espai de gran va-
lor ecològic. Així mateix, 
les persones que portin 
els gossos deslligats, tant 
al Parc Fluvial com a la 
desembocadura també 
seran sancionades.

COMUNICACIÓ SAB

COMUNICACIÓ SAB
El passat 18 de juny va 

començar a funcionar el servei 
de bus que facilitarà l’ accés 
als ciutadans i ciutadanes 
de Sant Adrià a la platja del 
Fòrum (da 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 para-
des: hi haurà una nova parada 
d’origen i final a l’av. Corts 
Catalanes núm. 528 canto-
nada 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.

Agents Rurals i dels Mossos d’Esquadra durant l’actuació conjunta amb la Policia Local de Sant 
Adrià i del Seprona de la Guàrdia Civil per protegir la desembocadura del riu Besòs i el seu entorn, 
amb molta pressió humana tot i estar prohibit el seu pas. 

L’alcaldessa, Filo Cañete, i la regidora d’Igualtat Rosa Vilallonga (esquerra), durant la signatura. 
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L’Ajuntament de 
Badalona reparteix 
5.000 cendrers 
individuals de platja

COMUNICACIÓ BDN

Els agents cívics recorreran el litoral facilitant cendrers als fumadors i 
les guinguetes de platja també col·laboren en el seu repartiment.

Redacció

Badalona.-
Ja  ha  començat 

a la platja dels Pesca-
dors la campanya de 
l’Ajuntament de Badalo-
na per a fer una crida al 
civisme i conscienciar a 
la ciutadania, i especial-
ment a les persones fu-
madores, que no embru-
tin la platja amb el llança-
ment a la sorra de burilles 
o puntes de cigarretes. 
Durant els pròxims dies 
es repartiran 5.000 cen-
drers individuals de platja 
per evitar que les burilles 
acabin a la sorra.  

Els cendrers de plàs-
tic tenen forma cònica 
perquè es clavin a la 
sorra i sigui més fàcil 
el seu ús i es poden 
aconseguir a totes les 
guinguetes de platja de 
Badalona. A més, els 
agents cívics recorreran 
les platges repartint els 
cendrers, recordant que 
s’ha de mantenir les 
platges netes, i també 

es distribuiran mitjançant 
l’Oficina de Turisme de 
Badalona 

La campanya l’han 
presentada l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guija-
rro, el regidor de l’Àrea 
d’Espais Públics, Jordi 
Subirana, la regidora de 
Medi Ambient, Sosteni-
bilitat i Benestar Animal, 
Rosa Trenado, i el direc-
tor de l’oficina La Casa 
Agency de Badalona, 
Daniel Loureiro, com a 
patrocinador. 

La campanya vol re-
duir o eliminar la presèn-
cia de residus com ara 
burilles o puntes de ciga-
rretes a la sorra i preveu 
el repartiment de milers 
de cendrers per a les 
platges entre els usuaris 
d’aquest espai. Aquestes 
restes a la sorra, a més 
de l’impacte visual com 
a brutícia, també oca-
sionen greus perjudicis 
mediambientals. Segons 
els experts, cada burilla 
pot contaminar entre 8 i 
10 litres d’aigua del mar 

i la seva ingesta pot ser 
una causa de mortalitat 
directa en ocells i dife-
rents espècies marines. 

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha re-
marcat que: “els serveis 
de neteja recullen de la 
sorra de les platges cada 
temporada milers de pun-
tes de cigarretes, cal 
conscienciar tothom que 
cal preservar net aquest 
espai. Amb aquest gest 
de repartir cendrers indi-
viduals a les platges vo-
lem evitar que les burilles 
acabin a la sorra i a la 
vegada que la ciutadania 
prengui consciència que 
hem de preservar un dels 
atractius més gran que 
tenim a Badalona”.

El programa Soy Frigo 
arriba a Badalona 
per oferir oportunitats 
laborals a persones 
amb discapacitat 
intel·lectual 

Redacció

Barcelona.-
El programa de ‘venda 

amb propòsit’ Soy Frigo 
tria Badalona com a punt 
de partida de la iniciati-
va a Catalunya. Des del 
seu naixement el 2015, 
la iniciativa ha aportat 
formació i una primera 
oportunitat laboral a més 
de 4.500 persones a Es-
panya a través de la venda 
amb propòsit, ajudant a 
persones joves i, sobretot, 
als col·lectius vulnerables. 
Ara, la iniciativa de la co-
neguda marca de gelats 
arriba a la ciutat de la mà 
de la Fundació Badalona 
Capaç. 

L’edició d’enguany 
del programa, que s’ha 
posat en marxa a la ciutat, 
representa una oportunitat 
per a quatre badalonins 
que, a través de la venda 
amb propòsit, aprendran 
l’ofici de la venda al de-
tall mentre impulsen les 
seves capacitats. El punt 
de venda de gelats, que 

en aquest cas és estàtic 
i esta situat al Passeig 
Marítim de Badalona, esta 
obert a tots els badalonins 
que s’hi vulguin acostar. 
Des de 2015, Soy Frigo 
ha generat un impacte 
positiu a més de 10.000  
persones a Europa i més 
100.000 a tot el món, 
moltes d’elles amb algun 
tipus de discapacitat o 
amb risc d’exclusió social 
i laboral. 

La  i n c o r p o ra c i ó 
d’aquesta in ic ia t iva 
d’inserció laboral a Ba-
dalona ha estat possible 
gràcies a la col·laboració 
de la Fundació Badalona 
Capaç, que lluita per la 
integració laboral de per-
sones amb discapacitat 
intel·lectual. L’impacte 
social d’aquesta iniciati-
va es basa en la inserció 
laboral a llarg termini; 
no sols es formarà a les 
persones contractades, si 
no que també es facilitarà 
un monitor a cadascuna 
d’elles per a proporcionar-
los tota l’ajuda que neces-

sitin i per assegurar que la 
seva experiència laboral a 
Soy Frigo és un èxit.  

L’edició d’enguany 
s’ha posat en marxa al 
Passeig Marítim amb la 
presència de l’alcalde de 
Badalona, Rubén Gui-
jarro; de la presidenta 
de la Fundació Badalona 
Capaç, Maite Arqué, i de 
la responsable nacional de 
Soy Frigo, Cristina Nadal. 
L’acte també ha servit 
per a presentar el punt de 
venda amb les dues bici-
cletes ubicades al passeig 
marítim de Badalona. 

“Soy Frigo” és un 
programa de venda amb 
propòsit amb un abast 
mundial i està impulsat 
per Unilever a través de 
la seva marca de gelats 
Frigo®. 

COMUNICACIÓ MCN

més informació:
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Es posa en 
marxa el projecte 
Comunalitats 
Urbanes a Badalona

Redacció

Badalona.-
El passat 15 de juliol 

es va presentar a la seu 
de la Fundació Badalona 
Capaç la posada en marxa 
la comunalitat BDN.Sud a 
la ciutat de Badalona. Es 
tracta d’un programa des-
tinat a protegir i potenciar 
la xarxa econòmica urbana 
per revertir els efectes de 
la covid-19 a través de 
l’economia de proximitat 
als barris i ciutats, donant 
impuls a nous projectes 
d’ajuda mútua que neixen 
de la mà del teixit veïnal i 
associatiu, del petit come-
rç, de les xarxes de suport 
mutu, les associacions 
veïnals, i les persones tre-
balladores autònomes.  

La Fundació Badalona 
Capaç, l’Ajuntament de 
Badalona, la Plataforma 
Sant Roc Som Badalona i 
la Cooperativa Gramagraf 
han signat un conveni 
per tal de desenvolupar 
aquest programa del De-
partament d’Empresa i 
Treball de la Generalitat 
de Catalunya. 

L’actuació de la Co-

munalitat urbana BDN.
Sud tindrà lloc en les 
zones de Sant Roc; Con-
grés; La Mora, Artigues i 
El Remei. Entre els pro-
jectes que es pretenen 
desplegar destaquen: 
l’escolarització i l’èxit 
educatiu, l’habitatge i la 
gestió intercultural de 
l’espai públic i la inser-
ció laboral i dinamització 
econòmica. 

E l  p r imer  t i nen t 
d’alcaldia i regidor de 
l’Àmbit d’Impuls de Ciu-
tat i reconstrucció Co-
vid, Alex Montornès ha 
apuntat que: “aquest 
programa encaixa per-
fectament amb les prio-
ritats d’aquest Govern 
municipal que són eco-
nomia i persones, i estem 
contents que Badalona 
surti al mapa per pro-
jectes positius, pioners 
d’economia social que 
col·laborin en la transfor-
mació del país”.  

El director general 
d’Economia Social, el 
Tercer Sector i les Coope-
ratives de la Generalitat, 
Josep Vidal, ha explicat 
que “la Comunalitat BDN.

Sud forma part dels 22 
projectes del programa 
Noves Comunalitats Ur-
banes impulsat pel De-
partament de Treball, amb 
una partida pressuposta-
ria de 9.850.000 euros, 
dels quals 350.000 euros 
es destinaran al projecte 
de Badalona”. 

La presidenta de Ba-
dalona Capaç, Maite Ar-
qué, ha subratllat que “la 
inserció comunitària és 
imprescindible per acon-
seguir que totes les per-
sones, independentment 
de les seves capacitats, 
tinguin una vida plena”. 

L’acte ha comptat 
amb l’assistència de re-
presentants de les diver-
ses entitats i també del 
tercer tinent d’alcaldia 
i regidor de l’Àmbit de 
Protecció Social a les Per-
sones i Impuls Comercial 
de l’Ajuntament de Bada-
lona, David Torrents.

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

El Premi de Fotografia 
Isabel Rojas celebra la 
cinquena edició

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs, el Consell 
Municipal d’Accessibilitat 
i l’Agrupació Fotogràfica 
Sant Joan Baptista con-
voquen el V Premi de 
Fotografia Isabel Rojas.

La temàtica d’aquesta 
edició és la discapacitat 
(física, intel·lectual i/o 
sensorial) i les fotografies 
poden reflectir qualse-
vol aspecte de la vida 
diària (feina, educació, 
esport, oci, turisme, cul-
tura, etc). Els treballs es 
poden presentar fins al 
30 d’octubre de 2022. 
Podeu consultar tots els 
detalls sobre el format, 

calendari, requisits, etc, a 
les bases del concurs.

Aquest Premi és un 
homenatge a Isabel Rojas 
Castroverde, adrianenca 
que va viure i treballar 
a Sant Adrià fins a la 
seva mort a causa de 
l’Esclerosi Lateral Amio-
tròfica (ELA). Va impul-
sar la creació de l’Arxiu 
Municipal que porta el 
seu nom, va lluitar per 
millorar l’accessibilitat 
del municipi i per la igual-
tat d’oportunitats de les 
persones amb diversitat 
funcional i va treballar 
incansablement per vi-
sibilitzar l’ELA, recaptar 
fons per a la recerca de la 
malaltia i per donar suport 
a les persones afectades i 

a les seves famílies. Gran 
aficionada a la fotografia, 
aquest concurs és un re-
coneixement a la Isabel.

El lliurament de pre-
mis tindrà lloc el 2 de 
desembre en el marc 
dels actes de celebració 
del Dia Internacional de 
les Persones amb Disca-
pacitat.

Podeu consultar les 
bases escanejant el se-
güent codi:

bases del concurs:

COMUNICACIÓ BDN
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El Museu de Ciències 
Naturals acull una 
exposició sobre la 
ciència que s’amaga 
als contes infantils 
clàssics

Redacció

Barcelona.-
Hi havia una vegada… 

és una exposició interacti-
va que explora la ciència 
que hi ha amagada darrere 
del món fantàstic de deu 
contes clàssics de la lite-
ratura infantil.

Pinotxo, la Caputxeta 
vermella, el llop, la Blan-
caneus, els tres porquets 
o els 40 lladres salten 
fora dels contes per ex-
plicar-nos fenòmens i 
conceptes de les ciències 
socials i naturals com ara 
la física, la química, les 
matemàtiques la geologia 
i la biologia, i els relaciona 
amb la nostra realitat.

Podrem conèixer, per 
exemple, quants sabors 
detecta la nostra llen-
gua, per què la gent que 
camina per l’habitació 
d’Alícia canvia de mida, 
què significa el color ver-
mell a la natura, com veu 
el llop els colors, de què 
depèn la resistència d’una 
construcció, què és la 

bellesa, quina és la nostra 
petjada hídrica o si se’ns 
nota quan mentim, entre 
moltes altres qüestions.

I coneixerem aquests 
fenòmens a través de més 
de 30 activitats interacti-
ves que ens conviden a 
tocar, sentir, olorar, imi-
tar, manipular, construir, 
calcular, deduir, observar, 
sorprendre’ns, emocio-
nar-nos i meravellar-nos 
amb la ciència de la mà 
d’aquests personatges 
entranyables i universals.

El recorregut pels deu 
contes es complementa 
amb tres espais: El bosc 
encantat, El laboratori de 
la bruixa i un espai de 
lectura i jocs que tanca 
l’exposició. En el bosc 
encantat podrem escoltar 
fins a deu faules, com 
per exemple, La guineu 
que va omplir la panxa 
o La granota i la formi-
ga, i descobrir també la 
ciència que s’hi amaga 
així com olorar el bosc 
o sentir la textura de di-
versos tipus de tronc. En 

el laboratori de la bruixa 
podrem conèixer el poder 
dels fongs, les bactèries i 
les sangoneres i descobrir 
que en molts casos les 
substàncies poden ser 
bones o dolentes depe-
nent l’ús que se’n faci.

Hi havia una vega-
da… va dirigida infants a 
partir de 7 anys i també 
a tots aquelles persones 
joves i adultes que han 
explicat, llegit i gaudit 
amb els contes clàssics.

L’exposició, que ja 
han vist més de 2 milions 
de persones, ha viatjat a 
la Cité des sciences et 
de l’industrie a París, al 
Museu de les Ciències de 
València i ara arriba a Bar-
celona on es podrà visitar 
a partir de l’1 de juliol i 
fins al maig de 2023.

COMUNICACIÓ MCN

més informació:

Un programa 
per potenciar la 
restauració i convertir-
la en actiu de l’oferta 
turística de Badalona

Redacció

Badalona.-
Convertir la gastrono-

mia i la restauració en un 
actiu de l’oferta turística 
de Badalona és un dels 
objectius del programa 
“Badalona amb molt de 
gust” que avui ha pre-
sentat el primer tinent 
d’alcaldia i regidor de 
l’Àmbit d’Impuls de Ciu-
tat i Reconstrucció Covid 
de l’Ajuntament de Bada-
lona, Àlex Montornès. 

“Badalona amb molt 
de gust” és un programa, 
és a dir conté un conjunt 
d’accions coordinades, 
que vol ser una eina de 
suport i potenciació del 
sector de la gastronomia 
i la restauració. En aquest 
sentit, es vol donar a 
conèixer i impulsar la 
cuina local, apostant per 
la restauració de cuina 
singular i d’elaboració 
pròpia, reconeixent la 
qualitat, l’atenció i el 
bon servei. «Badalona 
amb molt de gust» vol 
convertir la restauració 
i la gastronomia en un 
actiu turístic més, trac-
tant de convertir-lo en 
un motiu de visita a la 

ciutat i de fidelització 
dels mateixos badalonins 
i badalonines.  

Impulsat des del De-
partament de Turisme 
de l’Ajuntament de Ba-
dalona, el programa vol 
comptar en una primera 
fase amb un destacat 
nombre d’establiments de 
restauració adherits per 
poder realitzar accions 
transversals de promoció 
turística. L’objectiu és 
doble: ajudar a millo-
rar la competitivitat dels 
mateixos negocis i, a la 
vegada, reforçar la imat-
ge turística de Badalona. 
L’adhesió des d’avui ma-
teix, voluntària i gratuïta, 
implica l’assumpció d’uns 
compromisos i requisits 
mínims consensuats amb 
el sector. 

La primera fase del 
programa va destinada al 
sector de la restauració, 
per ampliar-se posterior-
ment a la resta de seg-
ments gastronòmics com 
el sector de bars, gelate-
ries, pastisseries, etc. 

Accions previstes 
Es preveuen una 

sèrie d’accions com ara 
la creació d’una guia de 

restaurants; tractaments 
específics en web; pro-
moció en xarxes socials, 
participació en vídeos 
de promoció de la ciutat 
vinculades a la gastro-
nomia; participació en 
actes, presentacions i o 
fires sectorials, etc. En 
aquest sentit, el primer 
tinent d’alcaldia i regidor 
de l’Àmbit d’Impuls de 
Ciutat i Reconstrucció 
Covid, Àlex Montornès, 
també ha volgut destacar 
que: “Badalona amb molt 
de gust”  es planteja com 
un espai de trobada, de 
debat, diàleg i consens 
on plantejar i planificar 
accions que permetin, en 
clau col·laborativa i des 
del respecte competen-
cial entre les parts, teixir 
estratègies compartides 
que beneficiïn el mateix 
sector i la imatge turística 
de Badalona” En aquest 
enllaç hi ha tota la infor-
mació amb les bases de 
participació i el document 
d’adhesió:
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Badalona acull la 
presentació del Pacte 
Nacional per la 
Llengua

Redacció

Badalona.-
El 5 de juliol al vespre 

ha tingut lloc al Museu de 
Badalona la presentació 
del Pacte Nacional per la 
Llengua, amb la participa-
ció del secretari de Políti-
ca Lingüística, Francesc 
Xavier Vila, de l’alcalde 
de Badalona, Rubén Gui-
jarro, i Aïda Llauradó, 
regidora i segona tinenta 
d’Alcaldia.

La sessió ha reunit 
unes seixanta de perso-
nes presencialment, amb 
l’objectiu de reflexionar 
sobre la situació del ca-
talà a partir de l’informe 
acadèmic Un marc socio-
lingüístic igualitari per a la 
llengua catalana i també 
de presentar propostes 
de millora per incorporar 
al Pacte.

El secretari de Política 
Lingüística ha fet una 
crida a la implicació de 
tothom: «la societat està 
evolucionant molt ràpida-
ment, i hem de re-avaluar 
quin paper ocupa la llen-
gua en el nostre context 
actual per tal d’establir 
les bases del paper que 
tindrà en el futur». Ha en-
coratjat tant les entitats 

com la ciutadania a títol 
personal a fer aportacions 
al procés participatiu.

L’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro,  ha remar-
cat la importància de tots 
els àmbits en què treballa 
el Pacte, però especial-
ment el de l’audiovisual, 
lligat als joves, i les tec-
nologies. Ha posat com a 
exemple d’aprenentatge 
del català els referents 
que es puguin crear en els 
mitjans de comunicació 
infantil i juvenil.

En acabar les inter-
vencions dels ponents, 
els assistents han pres 
la paraula per fer diver-
ses preguntes mostrant 
la seva preocupació so-
bretot en els àmbits de 
joventut i educació, que 
tenen una gran implicació 
en la cohesió social en 
una societat tan diversa 
i multicultural com la de 
Badalona.

Una de les conclu-
sions que ha destacat 
Francesc Xavier Vila és 
que malgrat que la situa-
ció és complexa i delica-
da, és reversible, i d’aquí 
la importància del Pacte 
Nacional per la Llengua i 
la implicació i participació 
de tota la ciutadania.

A la clausura, Aïda 
Llauradó ha posat èmfasi 
en el paper de la cohesió 
social contra la segrega-
ció i que per prestigiar la 
llengua i estendre’n l’ús 
social però també per co-
hesionar la societat calen 
recursos.

En l’acte, s’ha pro-
jectat un vídeo de salu-
tació de la consellera de 
Cultura, Natàlia Garriga, 
en què ha destacat que 
«el present i el futur de 
la llengua involucra a 
tothom i per això fem 
el Pacte Nacional per 
la Llengua”. També hi 
subratlla l’interès per 
assegurar la recepció 
de propostes represen-
tatives de tots els punts 
del país. A més de les 
aportacions dels partici-
pants, també els agraeix 
la col·laboració per es-
tendre el debat en altres 
espais i entre els veïns.

COMUNICACIÓ CNL

Badalona demana a la 
Unió Europea accelerar 
el repartiment dels 
fons Next Generation 

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Rubén Guijarro, 
ha reclamat a la Unió 
Europea que acceleri la 
gestió i distribució dels 
fons Next Generation per 
tal que el consistori pugui 
executar actuacions que 
el Govern municipal con-
sidera prioritàries. Guija-
rro ha fet aquesta petició 
durant una reunió amb la 
comissària de Política de 
Cohesió, Elisa Ferreira, 
celebrada aquest dijous 
al matí a Brussel·les.  

L’alcalde de Badalo-

na ha destacat que “els 
fons Next Generation 
tenen una importància 
cabdal i Badalona no vol 
quedar fora d’aquesta 
oportunitat que permetrà 
a l’Ajuntament executar 
actuacions imprescindi-
bles relacionades amb la 
gestió d’edificis, la millora 
i adequació del nostre li-
toral, la digitalització dels 
serveis i la pacificació de 
la ciutat en termes de 
mobilitat”. 

Guijarro ha remarcat 
la importància de la troba-
da “que és la primera que 
un alcalde de Badalona 
manté amb una comis-

sària europea”. L’alcalde 
ha explicat que “la reunió 
és un pas més per enfortir 
les relacions de Badalona 
amb les administracions 
supramunicipals i segueix 
la línia impulsada pel 
govern que encapçalo 
per aconseguir que la 
nostra ciutat deixi d’estar 
aïllada”.  

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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El Barcelona Beach 
Festival congrega a 
27.000 personas en la 
playa del Fòrum

Redacció

Sant Adrià.-
Muchos afirmaban 

que lo habían pasado mal 
las últimas horas al no 
saber si podrían disfrutar 
de su festival de nuevo. 
Pero dos años de cance-
lación por la pandemia, 
y unas horas sin licencia 
y con la realización en 
el aire por problemas 
burocráticos dejaron a 
los 27.000 asistentes al 
Barcelona Beach Festival 
con muchas ganas de bai-

lar y disfrutar de la mejor 
música electrónica. A 24 
horas de abrir las puertas, 
el consistori adrianense 
le quitó la licencia de 
actividad al festival por 
faltarle un informe de 
riesgos de incendios. Al 
final llegó un acuerto in 
extremis que permitió su 
realización.  

Así que, una vez den-
tro del recinto, todos los 
malos momentos se deja-
ron a un lado y la música 
tomó protagonismo. En 
especial la de Don Diablo, 

Armin Van Buuren y Dimi-
tri Vegas, los cabezas de 
cartel a los que esperaban 
todos los asistentes.

Al final no hubo nin-
gún incidente remarcable, 
y el BBF volvió a ser un 
éxito de asistencia.

Después de horas de incertidumbre por saber si se celebraba o no por 
la falta de licencia de actividad.

JP

JP

Galería fotográfica:

El CERCAT entrega 
los premios de su XVI 
Concurso de Fotografía 
Rociera en el MhiC

Montse Sáez

Sant Adrià.-
Después de dos años 

de celebrar la entrega de 
los premios del Concur-
so de Fotografía Rociera 
de manera virtual por la 
pandemia, el Centro de 
Estudios Rocieros y Cul-
tura Andaluza en Catalun-
ya (CERCAT) ha podido 
volver a reunir a premia-
dos, familia y amigos en 
los jardines del Museu 
d’història de la immigra-
ció de Catalunya (MhiC) 
de Sant Adrià de Besòs 
este sábado, 2 de julio, 
y entregar de manera pre-
sencial los galardones.

El acto estuvo pre-
sidido por la alcaldesa 
de la ciudad, Filo Cañe-
te, y acudieron diversas 
personalidades como el 
primer teniente de alcalde 
del consistorio adrianen-
se y concejal de Área 
de Ciudadanía y servi-
cios a la persona, Hugo 
Ferrer, Rosa Vilallonga, 
concejala de Igualdad, 
Participación Ciudadana, 
OAC y Solidaridad del 
Ayuntamiento de Sant 
Adrià, el presidente de 
la Federación Andaluza 
de Comunidades (FAC), 

Emilio de la Chica, Paco 
Bernal, directivo de la 
Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en 
Cataluña (FECAC), María 
Ángels Arrabal y Javier 
Rojano, representantes 
del Consejo General de 
Hermandades y Cofra-
días de la Archidiócesis 
de Barcelona, y Josefita 
Delgao, de la Asociación 
de Mujeres Cofrades de 
Barcelona, entre otros.

Los premios en la 
edición de 2022 de los 
premios, en sus tres ca-
tegorías fueron: Joaquin 
Font, con su imagen “Que 
quieres sentir los andares 
de la Virgen” fue el gana-
dor 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.

Tras ser entregados los 
galardones, y después de 
las palabras de la alcaldesa 
adrianense y de la directora 
del CERCAT, Sandra Torres, 
los presentes pudieron 
disfrutar de la actuación 
de los alumnos de las cla-
ses de flamenco de Costi 
el Chato, en colaboración 
con el Centro Cultural Gi-
tano de La Mina.

JORDI MERINO I NOÉ

Galería fotográfica:
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El Museu presenta 
l’exposició Estius a 
Badalona 

Redacció

Badalona.-
El Museu de Badalona 

presenta des d’aquest di-
jous 14 de juliol l’exposició 
“Estius a Badalona”. Fins 
al 25 de setembre es 
podrà veure una mostra 
d’un conjunt de fotogra-
fies fetes durant l’estiu a 
Badalona entre finals del 
segle XIX i principis del 
segle XXI. 

L’estiu és l’època de 
la calor i el bon temps, 
dels dies llargs, de fer 
vida al carrer, de les va-
cances de petits i grans, 
de les revetlles, de les 
festes majors, de jugar o 
fer esport a l’aire lliure, 

de sortir d’excursió... I en 
una ciutat mediterrània 
com Badalona, és també 
la millor època per gaudir 
de la platja i el mar. 

Tots aquests aspec-
tes, al costat d’alguns 
fets històrics especial-
ment rellevants, queden 
recollits a l’exposició 
Estius a Badalona, mi-
tjançant un conjunt de 
fotografies que recorren 
el període que va des de 
finals del segle XIX fins 
a principis del segle XXI. 

Es tracta d’una invi-
tació a recordar els estius 
de quan érem petits o a 
conèixer com han estat 
els estius dels nostres 
avis i pares. Potser, fins 

i tot, serà possible re-
conèixer a alguna de les 
persones fotografiades. 

La mostra es pot 
visitar gratuïtament de 
dimarts a dissabte de 
10 a 14 i de 17 a 20 
h i diumenges de 10 a 
14 h. Tancat les tardes 
d’agost. 

D’altra banda, cal no 
oblidar que l’estiu és tam-
bé una bona època per 
acostar-se al Museu, que 
manté les portes obertes 
per continuar compartint 
amb tothom el patrimoni 
del nostre passat i, en 
aquest cas, per mostrar 
com ha estat, a través del 
temps, la vida de la ciutat 
en època estiuenca. 

Spröctch (Squish) de 
xavier Serón, Premi 
Serra Circular del 
Cryptshow Festival

Redacció

Badalona.-
Després de dos anys 

de pandèmia, Crypts-
how Festival ha tornat a 
retrobar-se amb el públic 
i ha convertit Badalona 
en el punt de trobada de 
productors, directors i 
amants del gènere. Han 
estat dos caps de setma-
na plens de literatura, mú-
sica i cinema on s’han po-
gut veure les produccions 
nacionals i internacionals 
més potents del panora-
ma cinematogràfic.   

D i r e c t o r s  c o m 
l’alemany Dominik Balkow, 
els catalans Guillem Lafoz, 

Gabriel Campoy, l’actriu 
Carola Flament, el músic 
Joan Vila o el muntador 
Edu de Soto, són només 
alguns dels noms que han 
passat per l’escenari del 
Teatre el círcol per presen-
tar els seus treballs.

El jurat oficial de 
Cryptshow Festival: Ma-
rio Campoy, El Monstruito 
(Mentxu Sesar i Asier 
Abio), Inès Macpherson i 
David Mataró han decidit 
el següent palmarès:

–XVI Premi Serra Cir-
cular: Spröctch (Squish) 
de Xavier Serón. Per ser 
una història que utilitza el 
gènere com a eina narra-
tiva de manera novedosa 

i divertida.
–Premi del públic ju-

venil: Night Breakers, de 
Gabriel Campoy Benito i 
Guillem Lafoz

–Millor Animació: 
Tio, de Juan Medina 

–Millor director: Alan 
Chung per Part Forever

–Millor interpretació: 
Sorcha Groundsell per 
Upstairs 

–Millor banda sonora: 
Loop, Pablo Polledri

–Millors Efectes Es-
pecials: Midnight Scream, 
de Sean Menendez 

–Millors Efectes Vi-
suals: Night Breakers, de 
Gabriel Campoy i Guillem 
Lafoz

Fotograma del curt guannyador de la Serra Circular del Cryptshow 2022, “Spröctch (Squish)”. 

La mostra és un conjunt de fotografies fetes a l’estiu entre finals del 
segle XIX i principis del segle XXI.

L’equip humà del Crytshow Festival.

COMUNICACIÓ CF

Fotografia: Desconegut/Museu de Badalona. AI. Col. El Tot.
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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
 A

st
ro

lò
gi

c

Dilluns 1
Av. Catalunya, 92-94

Dimarts 2
Platja, 82

Dimecres 3
Andreu Vidal, 2

Dijous 4
Av. La Catalana, 125

Divendres 5
Fernández Márquez, 73

Dissabte 6
Via Trajana, 20, local 3-6

Diumenge 7
Av. Catalunya, 50

Dilluns 8
García Lorca, 1

 Dimarts 9
Mar, 18

Dimecres 10
Pi i Gibert, 66

Dijous 11

Corts Catalanes, 26
Divendres 12 

Av. Catalunya, 92-94
Dissabte 13

Platja, 82
Diumenge 14
Andreu Vidal, 2

Dilluns 15
Av. La Catalana, 125

Dimarts 16
Fernández Márquez, 73

Dimecres 17
Via Trajana, 20, local 3-6

Dijous 18
Av. Catalunya, 50

 Divendres 19
García Lorca, 1
Dissabte 20

Mar, 18
Diumenge 21
Pi i Gibert, 66

 Dilluns 22
Corts Catalanes, 26

Dimarts 23
Av. Catalunya, 92-94

Dimecres 24
Platja, 82
Dijous 25 

Andreu Vidal, 2
Divendres 26

Av. La Catalana, 125
Dissabte 27

Fernández Márquez, 73
Diumenge 28 

Via Trajana, 20, local 3-6
Dilluns 29

Av. Catalunya, 50
Dimarts 30

García Lorca, 1
Dimecres 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. 




