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Sant Adrià.- Filo Ca-
ñete, actual alcaldessa 
adrianenca, s’ha presen-
tat com a candidata del 
PSC per a les properes 
eleccions. Pàg.6.

Filo Cañete, 
candidata

Pla Nacional 
Indústria

Sant Adrià.- Ajun-
taments  i  agents 
econòmics exigeixen 
celeritat en desple-
gament d’aquest Pla. 
Pàg.5.

ERC repeteix 
amb Arenas

Sant Adrià.-Amb 
la presència del presi-
dent de la Generalitat 
ha presentat ERC a 
Rubèn Arenas com a 
candidat. Pàg.7.

Sant Adrià.- 
Sant Adrià de Besòs 

s’ha situat entre els 52 
ajuntaments que asso-
leixen l’excel·lència en in-
versió en serveis socials. 
Concretament ocupa el 
lloc número 38 dels més 
de 400 ajuntaments de 
més de 20.000 habitants 
que han presentat la liqui-
dació de 2021 i els detalls 
de despesa a Serveis So-
cials i Promoció Social. 

L’estudi, publicat 
des de fa sis anys per 
l’Associació Estatal de Di-
rectores i Gerents de Ser-
veis Socials, es fa a partir 
de les dades dels pressu-
post liquidat l’any 2021.

S’estableixen quatre 
categories d’Ajuntaments 
en funció de criteris 
d’inversió social com 
la suficiència econòmi-
ca, increment econò-
mic, esforç inversor i 

transparència financera. 
El resultat d’enguany 
és que 52 ajuntaments 
dels 404 ajuntaments de 
més de 20.000 habitants 
compleixen els requisits 
d’excel·lència. Sant Adrià 
ocupa el lloc 38 dins 
d’aquest rànquing amb 
una despesa social l’any 
2021 de 4.518.881 euros 
i una inversió per habi-
tant de 121, 20 euros. 
Pàg. 5

Inversió en serveis 
socials excel·lent 

Sant Adrià.- 
Sant Adrià es va con-

vertir en la primera ciutat 
de Catalunya en encen-
dre els llums de Nadal, 
avançant-se en 15 dies a 

la data habitual. El con-
sistori defensa la mesura 
per promoure la mobilitat 
dels vianants i potenciar 
el comerç. Per alguns 
partits de l’oposició, com 

Sant Adrià en Comú, és 
un malbaratament que 
no aconseguirà els ob-
jectius i que va en contra 
de l’estalvi energètic.  
Pàg.4. 

Primers en 
encendre els llums

COMUNICACIÓ SAeC
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Punto de partida

Opinió
Un lugar sin nombre

No es de extrañar que haya un sentimiento de enojo amplio 
sobre el ninguneo que se le hace a la ONU al ser, sólo, un 
lugar de trámite cuando las cosas se agitan, igual que pasa 
cuando un forúnculo nos obliga a ir al médico. Lo cierto es que 
lo que allí se habla no parece vinculante (existe una amplia 

polémica sobre el tema), en las últimas declaraciones de su secretario 
general se afea a los gobiernos ciertas actitudes “criminales” ante la falta 
de compromiso por la sostenibilidad del planeta, son un claro ejemplo.

La arrogancia de algunos hace difícil expresar libremente lo que se piensa 
cuando vuelven con el cuento de siempre: el fin justifica los medios. En 
el festival de la información, la manipulación es la antesala a la cultura de 
las mentiras: propaganda y miedo, entre otras. Donde no se respeta el 
verdadero sentido de las cosas, todo se convierte en un eslogan que los 
tecnócratas utilizan para provocar autoengaño y doblegarnos a los inte-
reses económicos. La belleza, en sus manos, suele ser una trampa para 
fomentar sus particulares valores.

El silencio es una herramienta que deshumaniza y excluye, tal vez sea 
por eso que en los bares y en las cenas familiares es donde más se ha-
bla, porque no se puede hacer nada para demostrar nada y aunque la 
parroquia siga atenta a lo que pasa con toda la rabia (o la complacencia), 
con indiferencia (o radicalidad), entre vinos y café, la mayoría seguimos 
sumergidos en el mutismo social que invade.

Las personas que tienen esperanza no dejan de ir hacia adelante, y aunque 
el futuro es oscuro, como reconocía Virginia Woolf, no hacen falta narrativas 
desalentadoras, ya las conocemos. Hablar de esperanza es complicado, 

explica Rebecca Solnit, convencida de que el ser humano puede ser mucho 
mejor, incluso en los desastres, plantando cara al canibalismo y la cobardía 
del “sálvese quien pueda”, para engrandar la nobleza de la solidaridad. La 
voz es el artilugio que permite ayudarnos; sin embargo, habrá que señalar 
donde nos duele, de no ser así, jamás podremos abordar la realidad más 
allá de acumular un mediocre puñado de días frustrados.

La cumbre del clima de Egipto aumentó en un 25% la presencia de lobbies, 
es decir, de grupos de presión que condicionan las decisiones políticas. 
Esas multinacionales que alimentan las grandes crisis, la climática y la 
energética, han estado presentes aprovechando el momento para ocultar 
sus marcas contaminantes. Mientras lo falso vuela, lo cierto llega cojeando, 
las coincidencias no existen. Mentir bien a la población no es cosa que se 
improvise, es un arte con todas sus reglas.

Nuevamente la dictadura del mercado. Al igual que la ONU, 27 años de 
cumbres por el clima sin acuerdos vinculantes, con sus consensos inal-
canzables. Carsten Jensen, galardonado crítico literario y activista danés, 
escribió poco antes de ser detenido: “El último dis-
curso que doy antes de convertirme en un criminal”; 
si creen que sus hijos tendrán una vida como la que 
ahora tienen, se equivocan”.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

més articles:

Poco a poco se van definiendo las candidaturas para las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2023. 
Muchos de los partidos que concurren a dichos comicios ya han presentado a sus candidatos, sus cabezas de cartel que van 
presentando su visión de la ciudad que quieren, y que, según ellos, es lo más adecuado para los ciudadanos. Se inicia ese mo-
mentos de nuestras vidas en el que las personas que nos gobiernan, o que gobiernan para nosotros, nos preguntan qué es lo 
que pensamos de tal y cual tema. Ese momento de nuestras vidas en el que más cerca, y a la vez más lejos, nos sentimos de 
nuestros gobernantes. Más cerca porque ellos mismos crean un ambiente en el que desean estar lo más próximos a nosotros 

para pedirnos nuestro voto. Y, a la vez, más lejos porque nos preguntamos por qué todo este tiempo no se han acercado a ti a preguntarte qué 
necesita tu ciudad, según tu criterio. Partiendo de la base que la política municipal es la más cercana al ciudadano, si la comparamos con otros 
estamentos superiores, es cierto que aún falta una relación más fluida con nuestros alcaldes y alcaldesas. Que sí, que te los puedes encontrar 
en un acto de inauguración de un nuevo mercado, o animando al equipo local de baloncesto, pero a la hora de la verdad, cuando necesitas que 
solucionen un problema urgente, de seguridad, de incivismo, etc., cuesta más que te den audiencia. 
Faltan aún bastantes meses para ver a los candidatos en las calles, repartiendo folletos y besando a niños, pero ya han empezado las pullas en 
los plenos y en los discursos en los actos de presentación de candidaturas. Es algo digno de estudio cómo la realidad se ve de diferente forma 
según los ojos que la miren, según la ideología que dicte tu pensamiento o tus prioridades. Para algunos es fundamental que su ciudad sea 
segura y cívica, para otros que tenga un tejido comercial y social estable y rico, para otros que el descanso de los vecinos esté garantizado. Los 
partidos políticos recogen todas estas inquietudes y crean un programa electoral con el que captar votos y poder llegar a la alcaldía y ponerlo 
en práctica. Después viene el baño de realidad, cuando consigues entrar en el consistorio por la puerta grande solo para comprobar que no 
hay dinero para poner en práctica todas las políticas que llevas meses prometiendo que serán una realidad en cuanto consigas ser alcalde o 
alcaldesa. En fin, quedan aún meses, y muy divertidos.    
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¿Puede Felipe VI dar un golpe de 
Estado y no ser juzgado, aunque 
fracase?

Tampoco hubo juez ninguno que se atreviera a investigar a los dos jefes 
de Estado anteriores, pero podría ser porque sus respectivos golpes 
de Estado triunfaron.

El del emérito es el que mejor nos sirve para pensar en Felipe VI si 
avalara, desde la sombra o a la luz del día, una acción que siempre 

enseñaría la amenaza militar y con él mismo evidenciando su función de MASU-
FA, acrónimo sin maldad del muy constitucional “mando supremo de las Fuerzas 
Armadas”.

Me refiero a Juan Carlos I, el MASUFA anterior, intrigando con Armada contra 
Suárez a partir de una fecha aún desconocida, tras las elecciones generales de 
1979. En el juicio del 23F ni siquiera se admitieron las pruebas que aquel general 
quiso aportar para certificar los porqués de sus contactos con Juan Carlos I.

Aunque estos días todas las miradas y oídos se concentran en una ley nueva que 
algunos jueces han interpretado muy deprisa a favor de violadores condenados, 
o en los goles manchados con la sangre de miles de trabajadores vertida a me-
nos distancia de Abu Dabi que Sanxenxo de Madrid, no esquivaré un escenario 
posible, que yo mismo crearía si pudiera, y dos preguntas derivadas.

Imagine usted a 50 encuestadores en la Puerta del Sol de Madrid haciendo la 
pregunta del título a cualquiera que sepa hablar y que, de repente, por allí apa-
rezcan personas tan parlantes como Díaz Ayuso, García-Page, González (Felipe), 
Guerra (Alfonso), Martínez Almeida, Núñez Feijóo y Sánchez (Pedro), por orden 
alfabético, es decir, sin maldad desde este artículo.

¿Cuántas de esas seis políticas no abrirían ni la boca ante la evidencia de que no 
pueden contestar que “no saben”, ni tampoco arriesgarse a que les llamen idiotas 
tras responder una mentira?

Probablemente todas.

¿Y cuántas de las seis buscarían alguna autoridad incauta, pues competente 
para el “delito” de preguntar no creo que exista, para denunciar tanta osadía 
demoscópica en la vía pública, a la luz del día y protagonizada por una banda de 
desestabilizadores fuera de control?

Quizás más de una.

(A partir de ahora escribiré más deprisa para que las amenazas que vigilan no 
tengan tiempo de enterarse de mis obsesiones e intenten asustarme).

Las preguntas que siguen sí se corresponden a hechos, por lo que me referiré a 
uno muy reciente.

Resulta que el MASUFA actual ha recibido, en audiencia y junto a otros militares, al 
tal Alejandre, que en 2017 era el JEMAD, acrónimo igual de inocente de «jefe del 
Estado Mayor de la Defensa», de quien acabamos de saber que había organizado 
un plan para acojonar a los catalanes con el Ejército tras el referéndum del 1-O de 
aquel año. Esto debe ser cierto, pues el Gobierno ha respondido a una pregunta 
en el Congreso diciendo que desconocía ese plan de Alejandre (aunque goberna-
ba Rajoy y quién sabe los papeles que destruyó antes de entregar a Sánchez la 
Moncloa), y que resultaría “inaceptable” si hubiera existido, aunque otros medios 
han escrito que el calificativo que eligió el gobierno fue «gravísimo».

La imaginación es libre, pero es inimaginable que cualquier JEMAD haga algo 
de esa envergadura sin informar antes al MASUFA. También viene a cuento re-
cordar que lo primero que dijo Rajoy tras caer con la moción de censura fue que 
él no había sido quien pidió que el 3 de octubre el MASUFA, aunque disfrazado 
de civil, saliera por TV.

Seguimos imaginando y también recordamos que Sánchez, 
impresionado por los miles de votantes catalanes apaleados 
ante las urnas, afirmó que pediría en el Congreso la reprobación 
de Soraya, ministra del Interior, pero un día después no solo no 
lo hizo, sino que aplaudió los nueve minutos televisivos que, 
al día siguiente, provocaron la mayor caída que recuerdo del 
Ibex 35, siempre comparando el selectivo español con el resto 
de europeos de referencia.

Domingo Sanz

La sedición «reemplazada» de 
Sánchez

Moltes vegades les lleis tenen tantes llacunes i forats que permeten 
que siguin interpretades de diferents maneres. Això permet que els 
advocats tinguin treball i no et poden garantir que guanyis el judici. 
Ja que si no guanyes el judici pots reclamar al suprem. No sé què 
suprem es refereixen, això em recorda als que fèiem la «mili», ens 

deien sinó estàs conforme, reclames al mestre «armero». Posaré un exemple 
de molts milers que hi ha. Si vas en un transport públic i sense voler trepitges a 
una persona, ve una ambulància la porta a l’hospital i després et denuncia, és 
possible que et caigui una pena, més o menys acceptable, segons la interpreta-
ció del jutge. Però si t’ocorre el mateix i la persona que trepitges és una persona 
important que juga al futbol, preparat, igual t’embarguen fins a la casa per a pagar 
la indemnització, això si no vas a la presó, estàs perdut. Això demostres que les 
lleis no jutgen els mateixos fets amb les mateixes condemnes, més bé depèn de 
les persones afectades. El problema és quan es fan lleis amb tothom en contra, 
excepte el que l’ha promulgat, alguna cosa falla en aquestes lleis. Avui en dia es 
posa en qüestió, que està mal fet? Les lleis o les sentències. Hi ha un refrany 
que diu, tinguis pleits i els guanyis, amb això ens quedem, mentre les lleis tinguin 
moltes interpretacions, no crec que serveixin per a tots.

Domingo Sanz

article sencer:

Les lleis estan de moda (reflexió)

No daba crédito a lo que Pedro Sánchez nos decía desde la pantalla, 
pero me lo creí porque estaba moviendo los labios.

Nos dijo el presidente que habían creado el delito de «desórdenes 
públicos agravados» para «reemplazar» al de «sedición», pues esta 
palabra no la entienden en Europa o, lo que es lo mismo, no ha servido 

para que detengan y envíen a España a Valtonyc (supongo) o a Puigdemont, por 
poner dos casos de personas que, para no ser detenidas, decidieron trasladar 
sus domicilios a algún país de la UE, aunque no parece que el rapero le interese 
demasiado al gobierno por mucho que su colega Pablo Hasel siga en la cárcel.

Por cierto, ¿indultará Sánchez a Hasel o a Valtonyc antes que al Griñán marca 
PSOE? ¿o lo hará después? Incluso puede que nunca.

Pero volviendo a palabras que Sánchez piensa que los europeos no entienden, 
tropiezo con «reemplazar» y encuentro que el Diccionario de la RAE dice que es 
«poner en el lugar de una cosa otra que haga sus veces». Y no dice que haga (en 
parte) sus veces. Decir “sus veces” sin citar excepciones ni definidas ni indefinidas 
significa todas sus veces.

Por lo tanto, cualquier europeo que sepa castellano acudirá corriendo a las au-
toridades de la UE para chivarse de las torticeras intenciones del Gobierno de 
Sánchez, y dirá que lo que está haciendo es cambiar el nombre del delito. 

Y como, además de la violencia, han añadido la tan discutible y subjetiva figura 
de la «intimidación» como causa del “agravamiento”, no me extrañaría que hi-
cieran cola en los juzgados los madrileños que se hayan sentido intimidados por 
las decenas de miles de provincianos (según el PP solo el 1% eran vecinos de 
Madrid) que acudieron a la manifestación sanitaria, aunque había tal cantidad 
de profesionales de la salud que hubieran podido curar hasta el último de los 
soponcios sufridos por los frágiles capitalinos, de quien Quevedo dijo un día que 
disponían de 300 tabernas y una sola librería.

Por cierto, ¿alguien sabe si la proporción entre tabernas y librerías en Madrid si-
gue siendo la de los tiempos del certero poeta? ¿O hemos empeorado? Siempre 
podremos culpar a Internet, pues seguimos sin convertir los bocatas de calamares 
en un fichero DOC o en un JPEG.

Y, de nuevo, el chivato europeo de turno advertirá también 
que Sánchez ha aprovechado un “reemplazo” para colar una 
ampliación de las circunstancias que pueden convertir en delito 
el ejercicio del derecho de manifestación contemplado en la 
Constitución que no es capaz de reformar, a diferencia de lo 
que sí son capaces la mayoría de los países del club al que 
España pertenece.

Josep Megías

article sencer:
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Visita de la consellera 
de Cultura i els alcaldes 
de Badalona i Sant 
Adrià a l’espai de 
les Tres Xemeneies, 
on s’ubicarà el ‘hub’ 
audiovisual

Montse Sáez

Sant Adrià.-
La consellera de Cul-

tura, Natàlia Garriga, va 
visitar el passat 18 de no-
vembre l’espai de les Tres 
Xemeneies de Sant Adrià 
de Besòs, on s’ubicarà el 
Hub Digital, Audiovisual 
i del Videojoc, acompan-
yada de l’alcaldessa de 
Sant Adrià de Besòs, Filo 
Cañete, i de l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guija-
rro. Ha estat una reunió 
tècnica sobre el terreny 
per continuar avançant en 
la construcció d’aquest 
projecte, un dels més re-
llevants i transformadors 
de la pròxima dècada a 
Catalunya, tal com va 
afirmar el president Ara-
gonés a la presentació del 
hub, el passat setembre. 

El Hub Digital, de 
l’Audiovisual i del Vide-
ojoc és un projecte de 
país, una infraestructura 
clau per al sector digital i 
audiovisual, que té com a 

objectiu esdevenir centre 
referent a escala mundial 
en producció, recerca, ca-
pacitació i especialització 
professional i de serveis 
per als sectors digital, au-
diovisual i de continguts 
digitals.  

La consellera Garriga 
ja es va reunir el passat 
febrer amb representants 
dels dos municipis per 
treballar de forma co-
ordinada i cooperativa 
aquest projecte, que estan 
avançant els respectius 
equips de les institucions 
i que també significarà 
l’activació econòmica del 
territori i un impacte posi-
tiu pels veïns i veïnes del 
Besòs. Per aquest motiu, 
en el marc dels treballs 
tècnics que s’estan fent, 
la consellera Garriga ha 
volgut fer avui una visita 
al territori, conèixer de 
primera mà els espais 
dels futurs equipaments i 
fer seguiment del projec-
te sobre el terreny. 

Aquesta setmana, el 

Departament de Cultura 
s’ha reunit amb entitats 
i associacions veïnals 
de Sant Adrià de Besòs 
i de Badalona per expli-
car el projecte Catalunya 
Media City (CMC), resol-
dre dubtes i escoltar les 
aportacions dels veïns i 
es portaran a terme més 
reunions en els pròxims 
mesos. 

El Catalunya Media 
City s’ubicarà als peus 
de l’edifici de Les Tres 
Xemeneies i serà un dels 
projectes del Pla Director 
Urbanístic de la zona. Es 
tracta d’un projecte públi-
coprivat, que conjuga una 
gran inversió per part de 
les administracions públi-
ques i del sector audiovi-
sual i del videojoc, amb 
empreses que ja s’han 
mostrat interessades per 
la iniciativa. De fet, més 
de 80 empreses, agents 
sectorials i institucions 
acadèmiques, entre al-
tres, ja han manifestat el 
seu interès.

Formacions polítiques de l’oposició com Sant Adrià en Comú ho 
critiquen pel context de crisi energètica en el que vivim. 

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 18 de no-

vembre, Sant Adrià de 
Besòs es va convertir 
en el primer municipi de 
Catalunya que encenia els 
llums de Nadal. Ho va fer 
enmig d’una gran festa, 
amb actuacions de dansa 
de l’escola “Ter Acte”, un 
concert de jazz de la Big 
Band de l’Escola Munici-
pal de Música Benet Bails, 
i del grup d’animació in-
fantil “Els Farsants”. 

L’encesa del llums de 
Nadal s’avançava 15 dies, 
segons el consistori “per 
promoure la mobilitat 
dels vianants, potenciar 
el comerç adrianenc i les 
compres nadalenques 
especialment en les zo-
nes més comercials de 
cada barri de Sant Adrià”. 
També anunciava que 
s’ampliava el nombre de 
carrers on hi hauria llums, 
i que aquestes són de ti-
pus led de baix consum.

Sant Adrià en Comú 
es va mostrar molt crí-
tic amb aquesta decisió 
d’avançar l’encesa dels 
llums de Nadal en una 
nota de premsa enviada 
a aquest diari en el que 
repasava com el govern 
municipal socialista havia 
implementat una sèrie 
de mesures per l’estalvi 
energètic. Com l’aturada 
de l’aire acondicionat a 
les tardes, que provocava 
condicions laborals molt 
complicades per alguns 
treballadors de la casa, 
com el personal de neteja 
que s’ofegava durant les 
onades de calor. 

“I ara ens trobem amb 
que Sant Adrià serà el 
primer municipi de tot 
Catalunya d’encendre 
l’enllumenat nadalenc. 
Sembla que l’objectiu és 
animar al consum nada-
lenc i estimular el comerç a 
la ciutat. Però des de SAeC 
ens preguntem: realment 
és una mesura raonable? 
Com retallem en condi-

cions saludables de feina 
i malbaratem en enllume-
nats en carrers que no 
tenen comerç i sense do-
nar compliment al decret? 
Estaran enceses tota la nit 
com fins ara o les apaga-
ran també a les 22h, com 
s’ha de fer amb aparadors 
i altres espais?”.

En la seva nota de 
premsa també es pre-
gunten si l’equip de go-
vern no hauria de ser el 
primer en donar exemple 
d’austeritat i sostenibili-
tat. “Novament, trobem 
a faltar coherència en les 
mesures adoptades des 
del govern de la ciutat, 
que va ficant pegats con-
forme arriba el moment, 
nyap rere nyap”.

Sant Adrià de Besòs es 
converteix en el primer 
municipi de Catalunya 
en encendere els llums 
de Nadal

COMUNICACIÓ SAeC

més informació:

ARNAU PASCUAL
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Ajuntaments i 
agents econòmics i 
socials metropolitans 
exigeixen celeritat en 
el desplegament del 
Pacte Nacional per a 
la Indústria

Redacció

Badalona.-
El Pacte Industrial de 

la Regió Metropolitana de 
Barcelona ha celebrat el 
XXVI Consell General de 
l’Associació en el marc 
del qual ha tingut lloc la 
presentació de la ponèn-
cia “Transformar la indús-
tria des del territori: sos-
tenibilitat, innovació i em-
poderament dels agents” 
a càrrec de la Dra. Sònia 
Llorens, directora de la 

Càtedra d’Economia Cir-
cular i Sostenibilitat del 
Tecnocampus Mataró-
Maresme. La reunió ha 
tingut lloc al BCIN (Bada-
lona Centre Internacional 
de Negocis).

L’acte ha estat pre-
sidit per Jaume Collboni, 
president del Consell Ge-
neral del Pacte Industrial 
i primer tinent d’alcaldia 
d’Economia, Trebal l , 
Competitivitat i Hisenda 
de l’Ajuntament de Barce-
lona. Collboni ha assen-

yalat que l’aprovació dels 
PERTE està contribuint 
de manera molt desta-
cada a garantir el futur 
econòmic del nostre terri-
tori. Tanmateix, davant el 
context econòmic actual, 
tant els ajuntaments com 
els agents econòmics i 
socials de la Regió Me-
tropolitana de Barcelona 
esperem que el Govern de 
la Generalitat desplegui 
de manera ràpida i efec-
tiva el Pacte Nacional per 
a la Indústria, i permeti 

dotar el sector dels ins-
truments i els recursos 
pressupostaris necessaris 
pergarantir l’ocupació de 
qualitat en una indústria 
adaptada a les transicions 
digital i ecològica.

La reunió anual del 
Pacte Industrial ha comp-
tat amb la participació 
dels representantsdels 
ajuntaments i de les 
entitats que integren 
l’associació.

Durant  la  reun ió 
s’ha aprovat una modi-

ficació dels estatuts de 
l’associació que incor-
pora el Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona 
(CZFB) com a nou “soci 
especial de caràcter re-
llevant”, consolidant i 
enfortint la col·laboració 
iniciada fa dos anys. 

També s’ha aprovat 
l’adhesió de l’Ajuntament 
de Montmeló com a soci 
ordinari delPacte Indus-
trial. Amb aquestes in-
corporacions, el Pacte In-
dustrial continua creixent 

amb l’adhesió de noves 
entitats que treballen per 
impulsar la competitivitat 
de la indústria, fomentar 
la creació d’ocupació i 
millorar la cohesió social 
i la sostenibilitat.

COMUNICACIÓ MME

més informació:

Sant Adrià de Besòs 
entre els 52 ajuntaments 
que assoleixen 
l’excel·lència en inversió 
en serveis socials

Redacció

Sant Adrià.-
L’Associació Estatal 

de Directores i Gerents 
de Serveis Socials ha 
dut a terme, per sisé any 
consecutiu, una anàlisi 
dels pressupostos que 
els ajuntaments de més 
de 20.000 habitants de-
diquen a «Serveis So-
cials i Promoció Social». 
L’estudi es fa a partir 
de les dades del pressu-
post liquidat l’any 2021 
que publica el Ministeri 
d’Hisenda i Funció Públi-
ca en el seu portal.

S’estableixen quatre 
categories d’Ajuntaments 
( Excel·lents, Top 200 i 
Pobres) en funció dels 
criteris d’inversió social 
següents:

1. Suficiència econò-
mica: despesa acredita-
da en «Serveis Socials i 
Promoció Social» l’any 
2021, superior a 100 
euros habitant/any.

2. Increment econò-

mic: que en el pressu-
post de 2022 la despesa 
social per habitant no 
s’hagi reduït respecte a 
la liquidació resultant de 
2021 presentada al Mi-
nisteri d’Hisenda i Funció 
Pública.

3. Esforç inversor: 
que la despesa social 
l’any 2021, representi 
almenys un 10% del pres-
supost total no financer 
de l’Ajuntament.

4. Transparència fi-
nancera: que permeti 
comprovar en el portal de 
transparència de la web 
municipal el desglossa-
ment pressupostari i el 
detall de la despesa que 
correspon a «Serveis So-
cials i Promoció Social».

E l s  r e s u l t a t s 
d’enguany és que 52 
ajuntaments dels 404 
ajuntaments de més de 
20.000 habitants que han 
presentat la liquidació 
de 2021 compleixen els 
requisits d’excel·lència. 
Sant Adrià, que des de fa 

anys prioritza la vessant 
social en els pressupos-
tos així com l’atenció als 
col·lectius més vulnera-
bles, ocupa el lloc 38 dins 
d’aquest rànquing amb 
una despesa social l’any 
2021 de 4.518.881 euros 
i una inversió per habitant 
de 121,20 euros.

En la categoria Top 
200 hi ha 6 ajuntaments 
que superen els 200 euros 
d’inversió per habitant i 
en la categoria Pobres tro-
bem 37 ajuntaments amb 
una inversió de menys de 
52,12 euros per habitant. 
La mitjana de la despesa 
en serveis i promoció so-
cials dels ajuntaments de 
més de 20.000 habitants 
és del 86,86%.

més informació:

Concretament ocupa el lloc número 38 dels més de 400 ajuntaments 
de més de 20.000 habitants que han presentat la liquidació de 2021 i 

el detalls de la despesa a Serveis Socials i Promoció Social. 
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L’actual alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, es presentarà per primera vegada com a cap de 
llista del PSC a les eleccions municipals que es duran a terme el proper any. 

Filo Cañete, candidata 
del PSC per a les 
properes eleccions 
municipals de 2023

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 3 de nov-

embre, la militància de 
l’agrupació socialista de 
Sant Adrià de Besòs ha 
escollit per unanimitat 
que l’actual alcaldessa 
de la ciutat, Filo Cañete, 
sigui la candidata i cap 
de llista del PSC SANT 
ADRIÀ a l’alcaldia de 
Sant Adrià en les pròxi-
mes eleccions municipals 
de 2023.

L’executiva local va 
aprovar la setmana pas-
sada fer la proposta a 
l’Assemblea de candida-
ta a Cap de llista a les 
properes municipals de 
Filo Cañete. Segons els 
socialistes, el projecte de 
ciutat, encapçalat per Filo 
Cañete, és l’únic capaç 
de governar i continuar 
transformant la nostra 
ciutat, així com garantir 

compromís, seguretat i 
futur. L’únic projecte que 
pot oferir prosperitat i 
cohesió social.

Pel PSC adrianenc, la 
ciutat s’ha transformat 
de manera espectacular 
durant els darrers anys 
amb governs Socialistes 
de la mà de Sito Canga 
i Joan Callau amb els 
seus equips, ara és el 
moment que una dona 
com la Filo Cañete con-
tinuï aquesta tasca des-
envolupant tot l’àmbit 
de les 3 xemeneies i 
culminant l’obertura de 
la ciutat al mar.

Continua la nota de 
premsa difosa pel socia-
listes afirmant que «Filo 
és una dona implicada 
a Sant Adrià des del seu 
naixement, arrelada a la 
ciutat amb la seva família, 
implicada també a la vida 
associativa i cultural de 
la ciutat. El seu amor per 

Sant Adrià fa que adqui-
reix aquest compromís 
per continuar Sumant per 
Sant Adrià».

Un cop escollida, ha 
volgut agrair el suport de 
l’executiva i de la militàn-
cia: “Gràcies, Gràcies!, i 
Gràcies!, avui comença 
un nou camí per a mi i 
per a aquesta agrupació, 
m’heu donat la vostra 
confiança, m’heu trans-
mès la vostra il·lusió i la 
força necessària per fer 
aquest pas, no us fallaré, 
compto amb tots vosal-
tres. Visca Sant Adria!»

PSC SAB

L’ Ajuntament de Sant 
Adrià prioritza el 
foment del civisme

Redacció

Sant Adrià.-
Aquesta setmana un 

equip d’ agents cívics ha 
començat a treballar als 
carrers del municipi,en 
el marc de la campanya 
de Foment del Civisme a 
Sant Adrià. L’objectiu de 
la iniciativa és analitzar 
les actituds respecte al 
civisme que hi ha al muni-
cipi i promoure un bon ús 
de l’espai públic així com 
les conductes que millorin 
la convivència.

La contractació de 9 
persones (8 agents cívics i 
una coordinadora) per part 
de l’Ajuntament durant un 
any, és un primer pas per 

crear una estructura esta-
ble que treballi el civisme 
al municipi a llarg termini i 
de manera continuada.

L’equip desenvoluparà 
la seva tasca en horari de 
matí i tarda a tots els barris 
de la ciutat, i s’adaptarà 
a las característiques i 
necessitats de cada zona. 
S’incidirà en tres àmbits: 
diagnosi (es faran enques-
tes en diferents moments 
per detectar punts crítics, 
causes de les conductes 
incíviques i per comparar 
resultats); sensibilització 
(es dissenyaran diferents 
campanyes i accions de 
sensibilització relacionades 
amb aspectes que so-
vint provoquen problemes 

de convivència com ara 
gossos, residus, sorolls, 
patinets…); i, per últim, la 
presència al territori, que 
serà flexible i s’adaptarà 
a les necessitats de cada 
moment de manera que 
els agents es concentra-
ran en aquells punts on 
es detectin més actituds 
incíviques.

Amb aquesta actua-
ció es dona un pas en-
davant en el propòsit 
d’assolir un model de ciu-
tat basat en el respecte, 
la confiança i la solidaritat 
entre persones sobretot 
en l’espai públic que és 
on es produeix una bona 
part de la convivència 
ciutadana.

COMUNICACIÓ SAB

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)

Serà la primera vegada que es presenti a uns comicis com a primera de 
la llista després de portar dos anys al capdavant de l’alcaldia adrianenca 

després que l’anterior alcalde, Joan Callau, deixés el seu càrrec a mig 
mandat i fos escolli per substituir-’ho. 

més informació:
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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

FISCAL CONTABLE LABORAL 
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS

 EXTRANJERÍA

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

ERC Sant Adrià presenta el candidat Rubèn 
Arenas a les eleccions municipals del 2023

Redacció

Sant Adrià.-
El 14 de novembre 

Esquerra Republicana 
va fer la presentació del 
seu candidat a les próxi-
mes eleccions municipals 
a Sant Adrià de Besòs, 
Rubèn Arenas. L’acte es 
va realitzar a la Plaça de la 
Vila i hi van participar en 
representació del Grup Mu-
nicipal dos dels cinc regi-
dors actuals de la formació 
republicana, Antoni Vélez 
i Cristina Meseguer; la di-
putada al Parlament per la 
comarca, Ana Balsera; i el 
president de la Generalitat, 
Pere Aragonès.

La diputada Balse-
ra va ser l’encarregada 
d’obrir l’acte, amb un 
discurs enfocat a la im-
portància de saber d’on 

venim, on volem anar, i la 
importància de treballar a 
barris com els de la ciutat 
de Sant Adrià de Besòs.

Els regidors d’ERC, 
Antoni Vélez i Cristina 
Meseguer, van fer un re-
cull de la feina feta pel 
grup municipal al llarg de 
la legislatura, anomenant 
els temes claus treballats 
i a treballar. 

Al seu torn, el candidat 
a l’alcaldia, Rubèn Arenas, 
va exposar el seu projecte 
de canvi per a la ciutat: 
“És moment de canviar 
la desídia per il·lusió i la 
nostra fórmula és Refer 
Sant Adrià. Volem tornar 
les persones al centre de 
tot per fer una ciutat més 
amable, digna i ordenada 
de la que sentir-nos orgu-
llosos.” Arenas va parlar 
del model republicà de se-

guretat, el qual situa la pre-
venció al centre. També va 
parlar de la necessitat de 
recuperar la dignitat de la 
nostra ciutat, començant 
per prendre mesures per 
acabar amb la brutícia 
generalitzada i amb els 
abocaments il·legals, i de 
l’obligació que tenim de 
crear oportunitats per als 
i les habitants.Concloent 
el seu discurs, Arenas va 
dir: “La ciutat necessita un 
rumb, Refer Sant Adrià. Te-
nim projecte de ciutat, te-
nim equip, tenim la il·lusió 
i ara ens cal la força”. 

Rubèn Arenas serà de nou el candidat d’ERC a les properes eleccions municipals del 2023. En 
l’acte de presentació va ser present el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

DANIEL MANZANO

ERC aconsegueix 
60 milions d’euros 
per transformar les 
3 Xemeneies en el 
Catalunya Mèdia City

Redacció

Sant Adrià.-
El 23 de novembre es 

va presentar al Senat una 
esmena als pressupostos 
generals de l’Estat ne-
gociada per ERC amb el 
govern espanyol, per tal de 
destinar 60 milions d’euros 
a finançar  la reconversió 
de les tres xemeneies i 
donar forma al projecte del 
Catalunya Mèdia City.

El Catalunya Media City 
és el projecte nascut entre 
el Govern de la Generalitat 
de Catalunya i tot el sector 
privat de l’audiovisual per 
fer un salt endavant en 
aquesta indústria neta en 
creixement al nostre país. 

Està englobat a dins del 
Hub Digital de l’Audiovisual 
i el Videojoc.

Precisament, el par-
tit republicà ha insistit 
en moltes ocasions en 
la necessitat d’aprofitar 
les oportunitats que brin-
da l’espai del Pla Direc-
tor Urbanístic de les 3 
Xemeneies per revertir 
l’herència industrial con-
taminant de la ciutat i 
apostar per sectors a 
l’alça que permetin rein-
dustrialitzar el municipi i 
el país a base d’indústria 
neta i que no contamini.

ERC Sant Adrià ce-
lebra l’arribada d’aquest 
f inançament per ga-
rantir la generaració 

d’oportunitats i revertir 
l’històric d’abandonament 
de la ciutat.

Aquests 60 milions 
d’euros negociats per 
ERC són tan importants 
perquè revertiran directa-
ment al nostre municipi, 
a Sant Adrià de Besòs. 
Concretament, a l’àmbit 
de les 3 Xemeneies.

Els republicans pen-
sen que sense aprovar 
el PDU de les 3 Xeme-
neies aquests recursos 
no haguessin vingut a la 
ciutat i no seria possible 
començar la transforma-
ció d’aquest espai tan 
important pel municipi i 
que en aquest moment 
es troba degradat.

més informació:
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Comença la consulta 
prèvia MPGM 
regulació equipaments

Redacció

Badalona.-
El mes de febrer de 

2022, des de la Coor-
dinació de Planejament 
Urbanístic de l’Àrea de 
Desenvolupament de Po-
lítiques Urbanístiques 
de l’AMB es van iniciar 
uns treballs d’estudi de 
la regulació del siste-
ma d’equipaments co-
munitaris del PGM. La 
finalitat dels treballs és 
actualitzar la regulació 
dels equipaments, que és 
vigent des de l’any 1976, 
amb la finalitat de recollir 
els usos d’equipament 
que han aparegut al llarg 
d’aquests anys i resoldre 
algunes disfuncions de 
la regulació relaciona-
des amb el desenvolupa-
ment del Pla, la concreció 
dels usos i la titulari-
tat, l’edificabilitat, les 
condicions d’edificació i 

l’encaix de la normativa 
general amb les particu-
laritats de cada municipi, 
entre d’altres. Aquests 
treballs es van iniciar ce-
lebrant reunions amb els 
serveis tècnics de cadas-
cun dels 27 ajuntaments 
inclosos dins l’àmbit del 
PGM.

Posteriorment, es 
van realitzar uns treballs 
d’anàlisi i es va redactar 
un esborrany de pro-
posta de regulació que 
hem anat compartint i 
millorant amb la vostra 
ajuda i col·laboració. En 
aquests moments, s’està 
acabant d’ajustar la pro-
posta i completant els 
treballs d’anàlisi, amb la 
finalitat de disposar d’un 
document complert per 
a l’aprovació inicial, per 
part del Consell Metropo-
lità de l’AMB, al mes de 
desembre.

Per poder avançar 

amb la tramitació, donar 
compliment a la normativa 
vigent en matèria de pro-
cediment administratiu i 
rebre els suggeriments de 
les persones i els agents 
interessats en aquest 
procés d’actualitzar la 
regulació dels equipa-
ments comunitaris del 
PGM, s’ha redactat un 
document per al tràmit 
de consulta pública prèvia 
a l’aprovació inicial, que 
es pot descarregar mit-
jançant l’enllaç següent:

Aquest document 
s’exposarà durant els 
mesos d’octubre i nov-
embre al web i el tauler 
electrònic de l’AMB.

TERSA finalitza 
la parada de 
manteniment de la 
Planta de Valorització 
Energètica de Sant 
Adrià de Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
TERSA, l’empresa 

pública de gestió de ser-
veis ambientals i que està 
participada per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelo-
na, ha finalitzat l’aturada 
de l’activitat de la seva 
Planta de Valorització 
Energètica (PVE), situada 
a Sant Adrià de Besòs, 
per a realitzar tasques de 
manteniment preventiu i 
correctiu i introduir millo-
res tecnològiques.

L’objectiu d’aquesta 
parada, que s’ha donat 
per finalitzada el 15 de 
novembre, ha estat as-
segurar el bon funciona-
ment de les instal·lacions 
i introduir millores tecno-
lògiques que optimitzin la 
seva efectivitat. 

La parada tècnica i 

programada de la PVE, 
que TERSA realitza de 
forma periòdica, ha per-
mès executar treballs que 
només poden efectuar-se 
quan la planta no està en 
funcionament. Proporcio-
nalment, les tasques de 
caràcter preventiu han 
estat el 75% del total, i 
les de caràcter correctiu 
han suposat el 25%. 

Amb una inversió 
aproximada de 3 milions 
d’euros, l’aturada de man-
teniment s’ha dut a terme 
sota totes les mesures de 
seguretat i prevenció esta-
blertes per les autoritats. 
L’arrencada final de totes 
les línies de combustió per 
recuperar l’activitat de la 
planta s’ha fet de forma 
progressiva.

La instal·lació d’uns 
nous analitzadors de línia, 
entre les millores més 
destacades

Durant l’aturada de la 
PVE, a més de les accions 
de manteniment, s’han 
introduït millores tecnolò-
giques com la substitució 
i ampliació dels sistemes 
automàtics de mesura 
per nous equips de con-
trol d’emissions amb la 
tecnologia més avançada 
existent en el mercat.

Aquest fet permetrà 
un control i una anàlisi 
encara més exhaustius de 
cadascun dels processos 
de les línies de combustió 
de la PVE, optimitzant el 
seu procés i la neteja de 
gasos i, en general, el fun-
cionament de la planta.

D’aquesta manera, 
TERSA segueix amb el 
seu compromís de mi-
llora contínua, revisant 
tots els seus processos 
i optimitzant-los amb la 
implantació de l’última 
tecnologia del sector.

TERSA

L’aturada de l’activitat de la PVE, que ha suposat una inversió de 3 
milions d’euros, ha permès executar treballs de caràcter preventiu i 

correctiu i també s’han introduït millores tecnològiques.
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Creu Roja al 
Barcelonès Nord 
preveu entregar 
joguines noves a més 
de 1.000 infants en 
situació vulnerable 
aquest Nadal

Redacció

Badalona.-
El projecte La Joguina 

Educativa té com a ob-
jectiu principal fomentar 
el valor pedagògic i la 
importància educativa 
de la joguina, entenent-la 
com un element vehicular 
per treballar la tolerància, 
el respecte i la igualtat.  
Dins d’aquest projecte, 
s’emmarca la campan-
ya “ElsSeusdRetsEnJoc” 
que, durant unes dates 
tan assenyalades com 
el Nadal, vol entregar 
joguines noves als infants 
en situació vulnerable de 
tota Catalunya. 

En el cas del Barce-
lonès Nord, la campanya 
d’enguany està prevista 
que arribi a més de 1.000 
infants dels municipis de 
Santa Coloma de Grame-
net i Sant Adrià de Besòs, 
amb el suport de la ciuta-
dania i d’entitats i empre-
ses del territori mitjançant 
diverses opcions: 

Amb una donació 
econòmica a través de-
lweb de la campanya al 
Barcelonès Nord. Amb els 
diner recaptats, Creu Roja 
comprarà les joguines 
que s’inclouran en el lots 
d’entrega finals. 

Entregant les jogui-
nes noves en els punts 
de recollida de l’entitat:  
oficines de Creu Roja 
a Badalona (Av. Alfons 
XIII,349) o de Santa Co-
loma de Gramenet (c/Pre-
sident Companys, 1). En 
els punts de recollida de 
diferents entitats i empre-
ses col·laboradores que 
Creu Roja al Barcelonès 
Nord anirà comunicant a 
través de les seves xarxes 
socials (@creurojabarce-
lonesnord). 

La campanya pretén 
sensibilitzar sobre el valor 
educatiu del joc i el dret 
dels infants a jugar. Se-
guint aquest objectiu, les 
joguines que es poden do-
nar han de ser noves, no 
bèl·liques i no sexistes:  

Noves perquè des 
de Creu Roja no creuen 
que hi hagi una infància 
de primera ni de segona 
categoria. A més, no 
poden garantir que una 
joguina sigui 100% segu-
ra a partir del moment en 
què s’ha obert l’embolcall 
original.  

No bèl·liques per evi-
tar la violència i fomen-
tar la socialització dels 
infants en una cultura 
de pau.  

No sexistes perquè és 
important que els infants 
tinguin accés al mateix 
tipus de joc i joguines 
independentment del seu 
sexe, i així es familiaritzin 
amb aspectes de la reali-
tat sense distinció de rol 
per diferència de gènere.   

CREU ROJA BN

més informació:

L’Hospital Municipal de 
Badalona s’ampliarà i 
es renovarà amb una 
inversió de 7 milions 
d’euros 

Redacció

Badalona.-
L’Hospital Munici-

pal de Badalona, que 
celebra enguany els 90 
anys d’història a la ciutat, 
s’ampliarà i es reformarà 
amb una inversió de 7 mi-
lions d’euros. El projecte 
d’ampliació i millora pre-
veu una modernització de 
l’estructura de l’Hospital 
i suposarà, entre altres 
actuacions, una renovació 
completa de la climatit-
zació i l’ampliació i la 
renovació d’espais com 
l’Àrea Quirúrgica o els 
vestuaris del personal, 
millorant l’atenció i els 
serveis per als pacients 
i les condicions per als 
professionals sanitaris. 

Aquest anunci l’ha 
fet l’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro, acom-
panyat de la regidora 
de Territori, Habitatge, 
Esports i Salut, Teresa 
González, i la gerenta de 
Badalona Serveis Assis-
tencials, dins dels actes 
que, amb el lema “Fem 

Gran l’Hospital”, es cele-
bren per commemorar el 
90è aniversari d’aquest 
equipament sanitari que 
es va inaugurar el 17 
de gener del 1932 i que 
forma part de la història 
de diverses generacions 
de badalonins i badalo-
nines. 

Actualment ja es tro-
ba en fase de concurs 
la redacció del Projec-
te de modernització de 
l’Hospital. La previsió 
és que al llarg de l’any 
vinent es concursin les 
obres per tal que durant 
l’any 2024 es faci efectiu 
el començament de les 
obres. Entre les reformes 
previstes, segons que 
ha avançat la gerenta 
de Badalona Serveis As-
sistencials (BSA), Pilar 
Otermin, destaca que 
la façana de Via Augus-
ta s’ampliarà amb dues 
plantes, es renovaran 
els quiròfans i els espais 
per als procediments que 
requereixen sedació, les 
àrees d’endoscòpia i les 
àrees de cirurgies sense 

ingrés, així com també 
es reubicarà i millorarà 
l’espai del laboratori. 

L’alcalde de Bada-
lona, Rubén Guijarro, 
ha manifestat que “avui 
és un dia per posar en 
valor la feina que des de 
fa 90 anys porta a ter-
me l’Hospital Municipal 
i de manifestar el nostre 
agraïment a tot el perso-
nal que ho fa possible. 
També és el moment de 
continuar treballant i de 
donar suport al present 
i al futur dels serveis pú-
blics que tenen cura del 
benestar i de la salut dels 
badalonins i badalonines i 
per això redoblem el nos-
tre compromís de millora 
de les instal·lacions i dels 
equipaments”. 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:

Ho ha avançat l’alcalde en un acte commemoratiu dels 90 anys 
d’història de l’Hospital, que s’ampliarà l’àrea quirúrgica i es milloraran 

els serveis per als pacients i les condicions per als professionals.
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Redacció

Badalona.-
La plaça dels Països 

Catalans, al barri del Pro-
grés, acollirà el pròxim 
dissabte 10 de desembre, 
entre les 10 i les 19 hores, 
l’Animalbada, la III edició 
de la Fira animalista de 
l’adopció i promoció del 
voluntariat. 

La Fira Animalbada, 
una fira molt bèstia! co-
mençarà a les 10 del 
matí amb la benvinguda 
de la regidora de l’Àrea 
de Benestar Animal de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, Rosa Trenado i amb la 
presentació de les entitats 
animalistes participants a 
la Fira.  

Les carpes instal·lades 
a la plaça acolliran xerra-
des i presentacions de 
projectes i, en el cas de la 

carpa infantil, tindran lloc 
diversos tallers dirigits als 
més petits. D’altra banda, 
durant tota la jornada es 
podrà veure un curtme-
tratge i projecció de fitxes 
descriptives d’animals en 
adopció. Precisament, i a 
la tarima central, es faran 
dues desfilades de gos-
sos en adopció. Els dos 
passis tindran lloc a les 
13 i a les 18 hores. 

Conscienciar sobre 
el benestar dels 

animals i l’adopció 
responsable 

La regidora de l’Àrea 
de Medi Ambient i Soste-
nibilitat de l’Ajuntament 
de Badalona, Rosa Tre-
nado, ha manifestat que: 
“l’objectiu d’aquesta fira 
és molt clar: conscienciar 
sobre l’adopció responsa-
ble, el no abandonament i 

la cura i benestar dels ani-
mals. Des de l’Ajuntament 
hi ha col·laboració i una 
implicació directa amb les 
entitats animalistes per a 
complir aquest propòsit 
i, per això, destaquem la 
importància de la fira per 
a donar a conèixer a la 
ciutadania tant el treball 
de l’Ajuntament, com el 
de les protectores de la 
nostra ciutat”. La regido-
ra ha animat “a tots els 
veïns i les veïnes a visitar 
la fira i gaudir de totes les 
activitats que hi haurà al 
llarg de tot el dia”. 

La III edició de la Fira 
Animalbada tindrà lloc 
el 10 de desembre a 
la plaça dels Països 
Catalans 

Es tracta d’un esdeveniment per fomentar l’adopció d’animals de 
companyia sense llar i promocionar els voluntariats.

Comença el procés 
participatiu per decidir 
la reordenació de 
l’avinguda de la Platja

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament va pre-

sentar al veïnat de Sant 
Joan Baptista, en una 
reunió celebrada el passat 
13 d’octubre, un estudi 
amb dues alternatives 
d’intervenció d’aquest 
espai: una proposta de 
transformació urbana in-
tegral amb més protago-
nisme per als vianants i la 
natura i un reequilibri de 
la mobilitat que promou 
l’ús del transport públic 
i la bicicleta; i una altra 
proposta més continguda 
que mantenia la confi-
guració urbana actual. 
Les persones participants 
en la trobada, més d’un 
centenar, van valorar més 
positivament l’alternativa 
de transformació integral 
i ara, a partir de l’1 de 
desembre de 2022 i fins 
al 5 de febrer de 2023, 
tots els ciutadans i ciuta-
danes de Sant Adrià que 
vulguin podran fer les se-
ves aportacions de millora 
a l’ opció escollida.

El procés s’articularà 
a través de la plataforma 
digital Decidim per Sant 
Adrià, una eina que orga-
nitza en un sol espai tots 
els òrgans de participació 
i els processos participa-
tius endegats a la ciutat. 
La plataforma permetrà 
als ciutadans i ciutada-
nes fer un seguiment de 
les diferents fases del 
procés participatiu sobre 
la reordenació de l’av. de 
la Platja, consultar la do-
cumentació de les alter-
natives i enviar les idees 
i suggeriments de millora 
de la proposta de trans-

formació urbana integral 
a través del formulari de 
la plataforma.

Per tal de promoure 
la participació de tothom 
i evitar la bretxa digital 
el Servei de Participació 
ciutadana realitzarà un 
suport presencial d’accés 
a la plataforma Deci-
dim per Sant Adrià per 
presentar propostes. El 
punt estarà instal·lat al 
Casal de Cultura, el 12 
de gener de 2023, de 
10.30 a 13.30 h. Els 
suggeriments també es 
podran fer a través d’una 
instància que s’haurà 
de presentar a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament (de l’1 de 
desembre de 2022 al 5 

de febrer de 2023).
Al  Serve i  de Te-

rr itor i  (4a planta de 
l’Ajuntament) es garantirà 
l’accés a la informació  de 
l’alternativa  de transfor-
mació urbana integral, 
objecte del procés parti-
cipatiu. A més a més, du-
rant uns dies dels mesos 
de gener-febrer (a deter-
minar) s’instal·larà també 
un punt d’informació a 
l’av. de la Platja.  

Les aportacions es podran fer arribar a través de la plataforma Decidim 
per Sant Adrià i també presencialment en el punt de suport que s’ 
instal·larà al Casal de Cultura el 12 de gener de 2023, de 10.30 a 

13.30 h, o mitjançant una instància que s’haurà de presentar a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

més informació:

més informació:
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La Taula Sense Llar de 
Badalona atén 1.054 
persones en situació 
de sensellarisme

Redacció

Badalona.-
Aquest passat 24 de 

novembre, coincidint amb el 
Dia Mundial de les Persones 
Sense Llar, la Taula Sense 
Llar de Badalona ha fet ba-
lanç de l’acció social que es 
duu a terme i ha presentat 
els serveis de l’Ajuntament 
i les entitats socials que 
formen part de la Taula en 
un nou web per tal que 
les persones interessades 
els puguin conèixer. En 
aquest nou espai es posen 
a disposició dels ciutadans 
i organitzacions la descrip-
ció dels serveis, les dades 
bàsiques i també les dades 
de contacte dels diferents 
serveis en cas de voler 
adreçar-hi a algú o bé en cas 
de trobar-se en situació de 
sense llar. L’adreça del nou 
web és www.taulasense-
llarbadalona.cat.  

Els serveis s’han divi-
dit en quatre grans grups 
segons la seva tipologia: 
Atenció i intervenció al 
carrer (85 persones ate-
ses durant el darrer any), 
Necessitats bàsiques (542 
persones), Habitatge/Allo-
tjament (145 persones) i 
Serveis complementaris 
(282 persones). Si es su-
men les persones que han 
fet ús d’aquests quatre 
grups de serveis el total 

és de 1.054 persones. No 
obstant això, cal destacar 
que hi ha persones que 
poden haver fet ús de més 
d’un servei. La gran diver-
sitat de serveis van des de 
pisos de suport, fins a un 
servei odontològic o un 
taller sòcio-ocupacional. 

En l’acte de presen-
tació de les dades i del 
nou espai web de la Taula 
Sense Llar de Badalona 
han participat el tercer 
tinent d’alcaldia i regidor 
de l’Àmbit de Protec-
ció Social a les Persones 
i Impuls Comercial de 
l’Ajuntament de Badalona, 
David Torrents, i el director 
general de la Fundació 
Acollida i Esperança, Jo-
sep Maria Lluch. Durant 
la presentació, Lluch ha 
remarcat que “durant els 
últims anys s’ha avançat 
pel que fa al sensellarisme 
a la ciutat, ja que s’han 
posat en marxa nous ser-
veis municipals i també de 
les entitats socials. Tots 
plegats estem dedicant 
més recursos per batallar 
contra el sensellarisme i 
això ja de per sí és una 
bona noticia”. Tanma-
teix, Lluch ha afirmat que 
“cal continuar treballant 
de manera coordinada 
i sumant esforços da-
vant la problemàtica de 
l’habitatge que és comú 

a la majoria de persones 
que acompanyem des de 
les entitats socials i des 
de l’Ajuntament.”  

Per la seva banda, el 
regidor David Torrents ha 
destacat que “a Badalona 
existeix una forta aposta 
per tenir recursos per fer 
front al sensellarisme i des 
de l’Ajuntament estem tre-
ballant perquè hi hagi més 
serveis, com per exemple 
el nou menjador social, 
que es posarà en marxa el 
2023, o l’alberg munici-
pal”. Així mateix, Torrents 
ha posat de manifest “la 
importància del treball con-
junt entre administracions i 
les entitats socials”. 

Durant la roda de prem-
sa també s’ha destacat que 
la Taula Sense Llar de Ba-
dalona tornarà a organitzar 
el Recompte de Persones 
Sense Llar a Badalona l’any 
2023, un recompte que és 
bianual i que permet dimen-
sionar aquesta realitat i fer 
alhora sensibilització. En 
aquest sentit, s’ha recordat 
també el paper importantís-
sim del voluntariat. 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:

Comença el procés 
per descontaminar 
el solar on finalment 
es construirà la nova 
Escola Badalona Port 

Redacció

Badalona-
Un cop aprovades les 

partides d’inversions de 
gairebé 7 milions d’euros, 
l’Ajuntament de Badalona 
ja ha contractat l’empresa 
encarregada de fer un es-
tudi exhaustiu dels costos 
i dels amidaments que 
permetrà conèixer l’import 
econòmic de la desconta-
minació del terreny on s’ha 
de construir la nova escola 
Badalona Port. L’empresa 
adjudicatària és TUBKAL 

ENGENIERIA SL, que des 
del passat mes d’octubre 
està portant a terme és 
la caracterització prèvia, 
mostreig i anàlisi dels 
sòls per a la redacció del 
projecte executiu. 

L a  f i n a l i t z a c i ó 
d’aquest projecte està 
prevista a principis de 
l’any vinent, i permetrà 
tirar endavant la licitació 
de l’obra de construcció 
de la nova escola Badalo-
na Port, situada entre els 
carrers de Tortosa, el ca-
rrer Monturiol i l’avinguda 

Eduard Maristany en un 
solar de 7.273 metres 
quadrats. L’escola pas-
sarà a ser de dues línies, 
i constarà d’una planta 
baixa més dues plantes, 
amb una construcció i 
disseny modular indus-
trialitzat.  

més informació:
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El parc de Can Solei 
i de Ca l’Arnús 
rebrà una inversió 
de més de mig milió 
d’euros per a la seva 
restauració i millora

Redacció

Badalona.-
El parc de Can Solei 

i de Ca l’Arnús rebrà 
una inversió de 550.000 
euros que es destinaran 
a la restauració i a la 
millora dels valors patri-
monials que conformen 
l’estructura del parc. Això 
es tradueix en obres per 
a la millora de les grutes; 

la recuperació del jardí 
romàntic, la recuperació 
de l’antic sistema de reg 
i millores en les làmines 
d’aigua, entre altres. 

L’Ajuntament de Ba-
dalona aportarà més de 
322.000 euros i la resta 
del finançament proce-
deix dels fons europeus 
FEDER. L’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) 
és l’encarregada de redac-

tar i aprovar el projecte 
executiu i la licitació, tal 
com estableix el conveni 
signat amb la Generalitat 
de Catalunya per al desen-
volupament del Programa 
Operatiu FEDER.  

La previsió és que les 
obres estiguin enllestides 
abans que finalitzi l’any 
2023 per complir amb els 
requisits i terminis dels 
Fons FEDER.

COMUNICACIÓ BSN

L’Ajuntament i la 
Fundació Badalona 
Capaç signen un 
acord de col·laboració 
per fomentar la 
inclusió i els drets 
de les persones amb 
discapacitat 

Montse Sáez

Badalona.-
El passat 18 de no-

vembre es va celebrar al 
Badalona Centre Interna-
cional de Negocis – BCIN 
l’acte per formalitzar un 
acord de col·laboració en-
tre l’Ajuntament i la Fun-
dació Badalona Capaç per 
promoure la inclusió i els 
drets de les persones amb 
discapacitat intel·lectual 
i del desenvolupament 
(DID). El document l’has 
signat 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, i la 
presidenta de la Fundació 
Badalona Capaç, Maite 
Arqué, 

Coincidint amb les 
activitats commemorati-
ves del 25è aniversari de 
Badalona Capaç i reco-
llint l’esperit que motiva 

l’acord signat, el pròxim 
dijous 24 de novembre 
se celebrarà la I Troba-
da d’empreses, majori-
tàriament de Badalona, al 
BCIN. En aquesta trobada 
es posarà en relleu la dis-
capacitat com un aspecte 
clau de la diversitat i la 
inclusió en les empreses. 
La trobada forma part de 
la I Jornada de Reflexió 
al voltant de la discapa-
citat “Els professionals 
al centre, les persones 
l’objectiu”. La jornada 
vol ser una trobada entre 
les persones usuàries, les 
famílies i els professionals 
del sector de la disca-
pacitat intel·lectual i del 
desenvolupament (DID) 
per conèixer, reflexionar 
i compartir bones ex-
periències que serveixin 
d’inspiració per continuar 
avançant cap a un model 
de suports en comunitat. 

E l  p r imer  t i nen t 
d’alcaldia, Àlex Montor-

nès, ha afirmat que “per 
construir una ciutat justa 
on tothom pugui viure és 
imprescindible que tots 
els veïns i veïnes tinguin 
accés al mercat laboral i 
puguin aportar, per això la 
signatura d’aquest acord 
és una gran notícia, ja 
que permet impulsar amb 
la col·laboració de les 
institucions la creació 
de llocs de feina inclu-
sius”. “Aquest acord ha 
de ser la llavor de noves 
col·laboracions que ens 
permetin construir una 
Badalona que garanteixi 
els drets de tots els seus 
ciutadans”, ha afegit 
Montornès.  

més informació:

COMUNICACIÓ BDN
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Presentació als centres 
de la guia «Violències 
masclistes 2.0»

Redacció

Sant Adrià.-
Fa uns dies, en el 

marc de les activitats del 
25N Dia internacional 
contra la violència vers 
les dones, es va presen-
tar la guia «Violències 
masclistes 2.0», impul-
sada per la Regidoria de 
Polítiques d’Igualtat, a 
l’alumnat de 4t d’ESO 
dels centres escolars del 
municipi.

En aquest document 
es descriuen els tipus 
més habituals de violèn-
cies digitals (ciberassetja-
ment, sextorsió, sexprea-
ding, grooming i altres), 
s’explica com navegar de 
forma segura, s’ inclou 

un test per identificar 
si s’ha patit o perpetrat 
una violència masclista 
digital, recomanacions 
sobre com actuar en cas 
de viure una situació de 
violència masclista digital 
així com els recursos que 
hi ha al municipi.

Les violències mas-
clistes digitals són un fe-
nomen relativament nou i 
és fonamental fer difusió 
sobretot entre les perso-
nes més joves. Aquesta 
guia té com a objectiu 
prevenir i sensibilitzar 
sobre la violència mas-
clista digital; reflexionar 
sobre la seguretat de las 
relacions digitals i l’abast 
de la nostra participació 
a les xarxes socials; de-

tectar situacions de risc 
en el nostre ús quotidià 
de les noves tecnolo-
gies; conèixer els tipus 
de violències masclistes 
i proporcionar pautes per 
fer ús de les noves tec-
nologies i de les xarxes 
socials amb seguretat i, 
sobretot, assimilar i inte-
grar un model de respecte 
i igualtat en les relacions 
digitals.

Aquí podeu llegir la 
guia en català:

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

Maite Inglés, Maria 
Celma, Picam Dragons 
i Ponts per la pau 
guanyen el Premi 
Trencant Invisibilitats 
del Consell Municipal 
de les Dones de 
Badalona 

Redacció

Badalona.-
El passat 17 de nov-

embre, el Teatre Zorrilla de 
Badalona ha acollit l’acte 
de lliurament del Premi 
Trencant Invisibilitats co-
rresponent a les edicions 
de l’any 2020, quan va 
haver d’ajornar-se a cau-
sa de la pandèmia, i de 
l’any 2022. L’edició de 
l’any 2021 no es va con-
vocar per les restriccions 
sanitàries. El guardó, que 
està concedit pel Consell 
Municipal de les Dones 
de Badalona, s’atorga 
com a reconeixement a 
trajectòries vitals, socials 
i professionals de dones 
i col·lectius que ajuden 
a posar fi als models pa-
triarcals de la societat. 

En l’edició correspo-
nent a 2020, la dissetena 
del premi, la guanyadora 
en la categoria Trajectòria 
Individual ha estat Maite 
Inglés, vicepresidenta ho-
norífica de la plataforma 
Deixem de Ser Invisibles. 
En la categoria Projecte 
s’ha lliurat el guardó a 

Picam Dragons, un equip 
de bot dragó (competició 
de canoes) integrat per 
dones que han patit càn-
cer de pit. També s’ha fet 
entrega d’un premi hono-
rífic que s’ha atorgat a Im-
maculada Violant, tècnica 
del Servei d’Informació 
i d’Atenció a les Dones 
(SIAD) de l’Ajuntament 
de Badalona. 

En la divuitena edició, 
la de l’any 2022, el premi 
en la categoria Trajectòria 
s’ha atorgat a la tenista 
Maria Celma, pionera 
d’aquest esport a Badalo-
na. El projecte guardonat 
ha estat l’entitat sense 
ànim de lucre Ponts per 
la Pau, que treballa per la 
promoció de l’educació 
i la cultura de la pau. 
Finalment, el programa 
radiofònic Coses de casa 
de Ràdio Ciutat de Bada-
lona, ha rebut el premi 
honorífic.  

Perfil de les candida-
tures guanyadores: 

Maite Inglés i Mas va 
néixer a Badalona l’any 
1950. Durant la seva 
infància va patir polio-

mielitis, malaltia que li 
deixà una discapacitat 
que afectà la seva mobi-
litat. Tot i això, va estu-
diar magisteri i exercí a 
l’escola pública Llibertat 
de Badalona.

Picam Dragons és 
un equip de bot dragó 
(competició de canoes) 
integrat per dones que 
han patit càncer de pit.

Immaculada Violant és 
un referent de l’atenció a 
les dones a la ciutat, on ha 
treballat 33 anys com a tèc-
nica del Servei d’Informació 
i d’Atenció a les Dones 
(SIAD) de l’Ajuntament de 
Badalona.

Maria Celma Nadal és 
una tenista que va néixer 
a Badalona l’any 1931 
i ha estat tota la seva 
vida vinculada a l’esport 
femení.

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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Exposició de Music 
Artwok al Carme

Redacció

Badalona.-
La sala Josep Uclés 

del Centre Cultural el 
Carme de Badalona acull 
des del passat 7 de juliol, 
i fins al 4 de desembre, 
l’exposició interactiva 20 
Years of Music Artwork, 
un recull de Xavi Forné de 
la seva feina d’il·lustració 
de cartells per a grups 

musicals de la màxima 
projecció internacional. 

Xavier Forné, que va 
estudiar a l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny 
Pau Gargallo de Badalo-
na, va celebrar la seva 
trajectòria de més de 20 
anys il·lustrant cartells 
de concerts amb la pu-
blicació del llibre recopi-
latori Error! Design: 20 
Years of Music Artwork. 

L’exposició que arriba ara 
a Badalona mostra una 
petita selecció de la seva 
feina amb cartells per a 
grups musicals que van 
des del pop i l’indie, fins 
al rock i el metall més pe-
sant amb noms com Love 
of Lesbian; Berri Txarrak; 
Joan Colomo; Anímic; 
Van Morrisson; Metallli-
ca; Mastodon; The Black 
Keys, entre d’altres.

El curt polonès ‘Dalej 
jest dzien’ (‘Beyond 
is the day’) guanya 
el Premi a la millor 
pel·lícula de la 48a 
edició del FILMETS 
Badalona Film Festival

Redacció

Badalona.-
‘Dalej jest dzien’ (‘Be-

yond is the day’), una 
producció de Polònia de 
25 minuts, ha guanyat el 
Premi a la Millor Pel·lícula 
de la 48a edició de FIL-
METS Badalona Film Fes-
tival. Es tracta d’un curt 
del gènere de ficció escrit 
i dirigit per Damian Kocur 
i rodat en blanc i negre 
amb actors no profes-
sionals i sense un guió 
predeterminat.

El curtmetratge mos-
tra el vincle que s’estableix 
entre en Pawell, un humil 
barquer d’un transbor-
dador en un petit poble 
de Polònia i que cada dia 
ajuda a creuar el riu als 
seus veïns, i en Moham-
mad, un immigrant palestí 
que rescata de les aigües 
i acull a la seva cabana. 
La pel·lícula és un cant 
a l’amistat fet a partir 
de petites anècdotes de 
la vida quotidiana en un 
ambient rural.

“En realitat, la meva 

pel·lícula tracta sobretot 
de la solitud i de la ne-
cessitat de relacionar-se 
més que no pas de la crisi 
migratòria”, ha declarat 
Damian Kocur. “He volgut 
reduir el món a l’escala 
d’un poble petit, d’un 
home senzill i d’un riu 
que simbolitza el mar, la 
travessia que per a molts 
és l’única opció d’una 
vida millor, però també 
sovint una trampa mor-
tal”, ha afegit el director 
quan ha parlat de la seva 
pel·lícula.

Per això, Damian Ko-
cur va utilitzar actors no 
professionals en aquest 
curt, i no els va donar 
diàlegs per aprendre sinó 
que només els va marcar 
certes pautes i els va lliu-
rar a la recreació improvi-
sada de la pròpia auten-
ticitat. A mig camí entre 
la ficció i el documental, 
l’home que fa el paper 
de refugiat s’interpreta 
a ell mateix i en realitat 
explica el seu viatge i les 
seves peripècies. Aquesta 
pel·lícula ha estat recone-

guda i premiada en diver-
sos festivals de cinema 
d’arreu del món.

La 48a edició de FIL-
METS Badalona Film Fes-
tival s’ha desenvolupat 
del 21 al 30 d’octubre 
amb sessions presen-
cials competitives al Tea-
tre Zorrilla de Badalona, 
l’Institut français de Bar-
celona i els cinemes Can 
Castellet de Sant Boi de 
Llobregat. En total, FIL-
METS ha projectat 235 
pel·lícules, de les quals 
218 han competit a la 
Secció Oficial del festival, 
que s’han distribuït en 24 
sessions temàtiques úni-
cament presencials.

PALMARÈS 2022
VEREDICTE DEL JU-

RAT de la 48a edició del 
FILMETS Badalona Film 

Dos premios para el 
corto «Mira niño» del 
adrianense Sergio 
Avellaneda en el 
Festival Internacional 
de Cine de Cartagena

Redacció

Sant Adrià.-
El corto del joven di-

rector adrianense Sergio 
Avellaneda, «Mira niño», 
ha conseguido dos pre-
mios en el Festival In-
ternacional de Cine de 
Cartagena, que ha tenido 
lugar este pasado fin de 
semana.

El propio Sergio Ave-

llaneda ha conseguido el 
premio Submarino Peral 
al mejor guion, y Ana 
Belén Belmonte, la prota-
gonista del corto y tía de 
Sergio, se ha llevado el 
premio Submarino Peral a 
la mejor interpretación en 
la Sección Oficial Corto-
metrajes.

En octubre, el corto 
“Mira niño” fue selec-
cionado también para 

competir en la sección 
de Nueva Autoría en el 
Festival Internacional de 
Cine Fantástico de Sitges. 
Pocas semanas después 
participó también en el 
Certamen Internacional de 
Cortos Ciudad de Soria. 

Este es el primer tra-
bajo del cineasta adria-
nense, que grabó en el 
Polígono Montsolís del 
municipio. 
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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
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Dijous 1
Av. Catalunya, 92-94

Divendres 2
Platja, 82

Dissabte 3
Andreu Vidal, 2
Diumenge 4

Av. La Catalana, 125
Dilluns 5

Fernández Márquez, 73
Dimarts 6

Via Trajana, 20, local 3-6
Dimecres 7

Av. Catalunya, 50
Dijous 8

García Lorca, 1
 Divendres 9

Mar, 18
Dissabte 10
Pi i Gibert, 66
Diumenge 11

Corts Catalanes, 26
Dilluns 12 

Av. Catalunya, 92-94
Dimarts 13
Platja, 82

Dimecres 14
Andreu Vidal, 2

Dijous 15
Av. La Catalana, 125

Divendres 16
Fernández Márquez, 73

Dissabte 17
Via Trajana, 20, local 3-6

Diumenge 18
Av. Catalunya, 50

 Dilluns 19
García Lorca, 1

Dimarts 20
Mar, 18

Dimecres 21
Pi i Gibert, 66

 Dijous 22
Corts Catalanes, 26

Divendres 23
Av. Catalunya, 92-94

Dissabte 24
Platja, 82

Diumenge 25 
Andreu Vidal, 2

Dilluns 26
Av. La Catalana, 125

Dimarts 27
Fernández Márquez, 73

Dimecres 28 
Via Trajana, 20, local 3-6

Dijous 29
Av. Catalunya, 50

Divendres 30
García Lorca, 1
Dissabte 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. 




