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Sant Adrià.- Alum-
nat de 3è d’ESO han 
transformat en còmic 
les històries migrants 
de les seves famílies. 
Pàg.7.

Històries 
migrants reals 

Millor qualitat 
de vida

S a n t  A d r i à . - 
L’Ajuntament adria-
nenc inicia el projecte 
“Ciutats amigues de 
les persones grans”. 
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)

V Cursa per 
l’ELA SAB

Sant Adrià.-Ober-
tes les inscripcions 
per a la 5a Cursa po-
pular per l’ELA de Sant 
Adrià que serà el 22 de 
maig. Pàg.14.

Perfumería, cosmética vegana, 
ambientación a granel

@equivalenzasantadria

Nueva ubicación: 
Plaça del Mercat, 1

Sant Adrià.- 
L’AMB ha començat 

els treballs de desconta-
minació de la Rambleta. 
Quan el maig de 2019 es 
van iniciar les obres de 

remodelació de la zona es 
van detectar sòls conta-
minats, fet que va obligar 
a suspendre l’actuació. 
Amb tres mesos de retard 
ha començat la desconta-

minació que continuarà 
fins el maig. El mes de 
juny hi haurà la feina de 
validació final que podrà 
donar l’inici a les obres de 
remodelació.  Pàg.4. 

Comença la 
descontaminació 

MS

Badalona.- 
Després de la reunió 

entre Generalitat i Ajun-
tament de Barcelona on 
la primera va demanar 
formar part del Consorci 
del Besòs per dinamitzar 
la zona, com també ho 
va demanar l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona 
(AMB), el passat 17 de 

febrer es va dur a terme 
la primera reunió de l’ens 
amb els nou membres per 
començar la redacció dels 
nous estatuts.

La reunió, on van ser 
presents els alcaldes de 
les ciutats representades, 
així com representants 
de Generalitat i AMB, 
es van presentar els tre-
balls del PDU de les Tres 

Xemeneies. Tots els re-
presentants van valorar 
positivament el projecte 
de crear un hub de projec-
tes digitals, audiovisuals i 
culturals, incorporant tam-
bé continguts relacionats 
amb la capacitació pro-
fessional, la transferència 
de coneixement entre 
universitats, i activitat 
econòmica. Pàg. 4

Unió de les 
administracions 

pel Besòs
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Opinió

El umbral de la verdad

Las palabras aprietan como lo hacen las sombras cuando 
envuelven vidas diseñadas. En el amasijo de datos que 
conforma nuestra leyenda aparece la persecución a ju-
díos, musulmanes y protestantes a través de métodos 
brutales. Se vivieron años de terror tras la idea de que 

el demonio estaba en todas partes y que las brujas habían sido 
creadas por él. Su persecución se intensificó, se dice, coincidiendo 
con las crisis económicas: el empeoramiento del clima, las malas 
cosechas y la peste, una psicosis colectiva de superstición e igno-
rancia – historia inventada-,  una histeria prolongada que ahora se 
intenta subsanar con sentimientos encontrados, desenmascarando 
impostores para crear patrias.

La paranoia anticomunista permitió que el senador McCarthy,  en 
los años 50 del pasado siglo, iniciara una oleada de persecución, 
represión y deslegitimación hacia personas supuestamente vin-
culadas a la ideología soviética en EEUU. Su obsesión le llevó a 
perseguir, tal como se pudo demostrar, a una inexistente conspi-
ración comunista entre funcionarios, políticos y profesionales de 
los medios de comunicación y las artes.  La caza de brujas tuvo 
como consecuencia la violación de los derechos fundamentales 
de cientos de personas: el interrogatorio indiscriminado, arrestos, 
encarcelamientos, despidos, expulsiones… Este personaje llegó 

al descrédito por obstruir procedimientos constitucionales, en su 
haber destaca la censura de miles de libros por  “comunistas, 
procomunistas, excomunistas y anti-anticomunistas”, entre ellos 
“Robín Hood”, por predicar que había que quitar a los ricos para 
dar a los pobres.

Las historias tienen mucho de ida y vuelta porque al poder le intere-
sa que la gente adquiera conciencia de su función social, en algunos 
casos para dejarse llevar, en otros, para que no se muevan.

La distopía de la que habló Stuart Mill se ubica especialmente en 
ambientes cerrados, en marcos antidemocráticos cargados de mi-
tos y falsedades, donde la élite se cree con el derecho a invadirlo 
todo. Habrá que vigilar que los líderes de cualquier sistema político 
no se atrevan a justificar la crueldad con espi-
rales de silencio, para no tolerar eso de que en 
los actos de desobediencia siempre hay bajas 
inocentes. En los enfrentamientos, la primera 
víctima siempre es la verdad.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Desconexión con nuestros líderes

Desde que los seres humanos nos hemos unido en sociedad, han nacido líderes que conseguían que el resto de las 
personas cercanas a ellos le siguieran. Ya fuera reyes, políticos, oligarcas, religiosos y más recientemente actores, 
cantantes y deportistas, han conseguido, a base de fuerza, empatía o carisma, que las masas le acompañaran 
sin rechistar, en la mayoría de casos. Pero, de vez en cuando, se produce un momento en el que las masas se 
revuelven, instantes de la historia en los que los seguidores cortan con sus líderes (cortan lazos o cabezas, como 
en Francia). En nuestro mundo actual, existen muchas maneras de rebelarse, de decir basta aunque todo quede en 
una pataleta, en cuatro exabruptos en las redes sociales, como ha pasado con el Festival de Benidorm y la canción 
que representará a RTVE, que no a España, en Eurovisión. Podemos enfadarnos, tuitear “tongo” hasta decir basta, 

pedir “0 points Spain”, que al final todo seguirá su curso y nuestras reivindicaciones feministas en galego y sacándonos un pecho al 
estilo Delacroix se quedarán en un gran momento de exaltación colectiva que por una vez unió a prácticamente todo un país. Al menos 
nos quedará la satisfacción de saber que buena parte de la sociedad que nos rodea está indignada porque nos represente una canción 
con una letra sexualizada y sin contenido en lugar de dos buenas propuestas con mensaje de pluralidad y respeto. Algo es algo.

En muchas ocasiones, esos momentos de desconexión con nuestros líderes se producen porque sentimos que los que tendrían que guiar 
el destino de nuestros países están tan alejados de la realidad que parece que vivan en su propio mundo. Por eso es tan importante el 
trabajo de asociaciones de vecinos, entidad sociales y personas anónimas que se preocupan de su entorno, que se leen los pliegos de 
condiciones de los concursos públicos, los planes urbanísticos, los pressupuestos municipales, para conseguir que los gobernantes, 
nuestros gobernantes, velen por nuestros intereses y no por los intereses de empresas y conglomerados. Ese es el trabajo que están 
llevando a cabo entidades como la Plataforma per la conservació de les tres xemeneies, muy críticos con el Plan Director Urbanístico 
(PDU3X) de la zona, y ahora escépticos tras el acuerdo entre el consistorio de Barcelona y la Generalitat de Catalunya para que ésta 
entre en el Consorci del Besòs con la intención de impulsar la zona. De hecho, aseguran que la entrada de la administración en la 
entidad compuesta por los ayuntamientos de la zona, entre ellos el de Sant Adrià y Badalona, comportará la aprobación del PDU3X tal 
y como está, algo negativo desde su punto de vista. Ya se verá cómo avanza todo lo relacionado con el frente litoral. Lo cierto es que 
ya hay ganas de ver algún avance en un tema que lleva mucho tiempo parado.   

més articles:
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Muchos pidiendo a Feijóo que 
salve al PP

Aunque esto va de la guerra interna que hay en el PP, con o sin permiso 
de Putin diré que en la de Ucrania él ha sido el primero en disparar y, 
por tanto, también culpable de los muertos. Pero no debemos olvidar 
que Javier Solana dijo algo que sólo algunos medios osaron destacar 
el 21 de febrero: “Vivimos las consecuencias de sugerir que Ucrania 

entraría en la OTAN”.

Mientras seguimos a la espera de que el ex de la OTAN traduzca “sugerir” tenien-
do en cuenta que hace once meses Joe Biden llamó “asesino” a Putin, sobre la 
“guerra” en el PP no consigo recordar un relevo en el liderazgo de un partido que 
haya concitado tanto y tan desesperado consenso entre los medios de comuni-
cación sistémicos, antes incluso de que el deseado haya confirmado su interés, 
que hasta los de la última reunión con Casado tuvieron que borrar “Núñez Feijóo” 
del comunicado oficial.

Y es que cuando a un entramado con dos pilares le falla uno, lo más probable es 
que se derrumbe todo, aunque esté “atado y bien atado” desde el principio. 

Por cierto, aclaro que son las 22 horas del 26/02/2022, pues la velocidad de los 
acontecimientos es tal que es preciso dejar constancia del momento en que se 
escribe cualquier cosa que después se publique. 

Soy de los que piensan que el PP comenzó a cavar su tumba el 11M de 2004 
cuando Aznar, libre y consciente, mintió sobre la autoría de los atentados en 
Madrid, y eso que ETA no había organizado los del 11S de 2001 en Nueva York, 
que incluso coincidieron en el uso de medios de transporte, salvo que cambiaron 
aviones por trenes quizás para esquivar los controles que se habían instalado en 
todos los aeropuertos.

Y es que tampoco recuerdo ridículos, bloqueos y excesos que se parecieran tanto 
a los que durante más de tres años ha estado practicando Casado como los que, 
también desde una oposición insoportable por inesperada, Rajoy protagonizó 
entre 2004 y 2008, hasta el punto de que solo ganó tres años después gracias a 
que las personas que se suicidaban por no poder pagar la hipoteca provocaron 
tal depresión en Zapatero que decidió dimitir y adelantar las elecciones.

Regresando a la actualidad, y elucubrando sobre la poca visión a largo plazo del 
gallego deseado, lo cierto es que el PP que Núñez Feijóo renunció a liderar en 
2018, tras la caída de Rajoy, estaba en condiciones mucho más favorables de 
las que presenta el que acaba de dejar Pablo Casado.

Políticamente hablando, Casado recibió en 2018 un capital de 7.941.236 votos 
y 137 escaños en el Congreso. En cambio, quien le suceda heredará 5.047.040 
votos y se tendrá que conformar con 89 escaños hasta que a Sánchez le dé la 
gana convocar nuevas elecciones generales.

Traducido esto a dinero, que en el caso de los políticos de derechas es siempre 
un factor decisivo a la hora de respirar, significa que el PP recibió, en concepto de 
ingresos institucionales derivados de las últimas elecciones, 2.450.924,52 € menos 
de los que había recibido en las de 2016, y este recorte solo por lo que respecta 
al Congreso. Lo peor para el PP es que ese dinero no se lo queda Hacienda, sino 
que lo ingresan partidos que compiten contra ellos en las urnas.

En cuanto a otros ingresos legales, como las cuotas de los afiliados, en las pri-
marias de 2018 acudieron a votar 58.304 afiliados, todos los cuales debían estar 
al corriente en el pago de las cuotas.

Pocas comparaciones son tan odiosas como las que hacen sangre sin recurrir 
a la demagogia. Por eso, viene a cuento recordar que un año antes el PSOE 
había celebrado sus primarias, aquellas en las que Sánchez consiguió más del 
50% de los votos, y que acudieron a esas urnas 148.937 afiliados, es decir, un 
155% más que los del PP. Y eso que los de Abascal aún no habían arrancado 
poder parlamentario a los de Casado, pues ni siquiera se habían celebrado las 
elecciones andaluzas.

De la financiación ilegal del PP no hablaremos, pues al 
último que se le ocurrió denunciar, no por convicción sino 
por conveniencia y contra ellos mismos en la persona de 
una política poderosa y de su hermano beneficiado, poco 
le ha faltado para que, además de descabalgarlo, se lo 
tragara la tierra. El asunto Vox/PP merece punto y aparte, 
y queda para una próxima entrega.

Domingo Sanz

Domingo Sanz

Gabilondo, los obispos y la queja 
20017725

Congreso y Gobierno decidirán escurrir el bulto en la persecu-
ción de los delitos cometidos por miembros de la Iglesia que 
durante décadas han estado envolviendo palabras y silencios 
asquerosos con la cruz católica en la mirada para asustar a 
miles de menores a los que les metían mano y otras partes 

de unas anatomías frustradas por la incapacidad de satisfacer el legítimo 
deseo sexual en condiciones de igualdad con sus semejantes.

Al trasladar al Defensor del Pueblo una investigación imposible de esquivar 
porque cada día aparecen nuevos testimonios de valientes que denuncian 
las violaciones que les mataron la alegría de vivir, el Gobierno y el Congre-
so no pretenden proteger a las víctimas, sino a los religiosos abusadores 
y a los obispos que, contra el ejemplo de otros países y también de las 
órdenes de Roma, se niegan a investigar y pagar las consecuencias de 
sus delitos, aunque tengan que vender a precio de saldo hasta el último 
inmueble de los que se apropiaron gracias a un Aznar que quizás soñaba 
con pasear bajo palio.

Como es de suponer que Gabilondo reclamará del Congreso una financia-
ción extra para asumir la monumental carga de trabajo que le viene, me 
permito recordarle la queja colectiva número 20017725 que se inició en 2020 
y se dirigió contra otra “iglesia” con la que también es fácil «toparse». 

Se trata de la formada por los 350 ocupantes de los escaños del Congreso 
y que, salvo Baldoví y alguna otra excepción, abusaron de su posición 
dominante durante los seis plenos del primer Estado 
de Alarma con tal de no renunciar al vicio de hablar 
desde la tribuna en lugar de hacerlo desde sus esca-
ños para respetar mejor el derecho a la salud laboral 
de las “kellys” de las Cortes porque, durante aquella 
primera ola, los muertos se multiplicaban y nadie podía 
saber si terminarían siendo miles o millones.

article sencer:

Josep Megías

Augment de sou per a 
pensionistes

Ja tinc molts anys i difícilment puc aprendre res nou, la qual cosa si 
tinc clar és que mai et fiïs de polítics i bancs segurament sempre 
et sentiràs enganyat.

Estava molt content per l’augment que m’han donat per al 2022, 
francament no me l’esperava. Sembla que també ens han donat 

els endarreriments del 2021, fins aquí més o menys correcte i content. 
Però avui he rebut una carta de la seguretat social que diu que enguany 
em cobressin més euros d’IRPF, doncs bé ja m’he quedat sense augment 
de sou, ja que supera l’augment d’hisenda a l’augment de la meva men-
sualitat, resumint he perdut diners amb aquest augment. Segurament quan 
realitzi la declaració de renda ja em portaré la sorpresa. Suposo que tot 
això ja estava previst, et donem això i et llevem l’altre. No sé a quants 
afectés, espero que a pocs, però hem d’aprendre que no ens prenguin 
per ximples, i a l’hora de votar a governants només votar als que es com-
prometin a fer canvis, però sense lletra petita.

Per últim avís a navegants, els jubilats hem de mun-
tar un partit polític i governarem aquest país, no ens 
queda una altra solució. No oblidem que VOX i PP es 
van carregar la guardiola de les pensions.

més articles:

més articles:
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Comencen els treballs 
de descontaminació 
de la Rambleta

Montse Sáez

Sant Adrià.-
Aquest mes de febrer 

han començat els treballs 
de descontaminació del 
passeig de la Rambleta. 
En principi estava previst 
que s’iniciarien el pas-
sat mes de novembre, 
però finalment, l’Àrea 
Metropolitana de Barce-
lona (AMB), encarregada 
del projecte, els ha iniciat 
a principis de febrer des-
prés de diversos anàlisis 
del sòls contaminats. Un 
cop iniciats els treballs, 
que ara mateix se centra 
en l’excavació i retirada 
del material contaminat,  
es preveu que finalitzin el 
maig i que el juny es tingui 
la validació final.

Els treballs es duen 
a terme per quadrícules i 
cada nit es cobreix l’espai 
rebaixat per evitar que el 
sòl contaminat quedi a 
l’aire. A més, es mesura 
cada setmana la quali-
tat de l’aire pel que fa 
a PM10. Si superés els 
nivells que estableix la llei 
es fan regs per controlar-
ho. També s’inspecciona 
la netedat dels vehicles i 
es netegen per evitar con-
taminar altres espais.  

A finals de maig de 
2019 es van iniciar les 
obres de remodelació de 
la Rambleta, una actua-
ció que té com a objectiu 
transformar aquest pas-
seig en un espai central 
de la ciutat, que millori la 
connexió amb el riu, el faci 

accessible i incrementi 
l’espai verd i obert per a 
les persones.

Mentre s’estaven des-
envolupant les obres, es 
va detectar la presència 
de sòls contaminats,fet 
que va obligar, al novem-
bre de 2019, a suspen-
dre l’actuació. Tal com 
determina el protocol 
d’actuació establert a la 
legislació vigent, l’AMB, 
responsable de l’obra, 
va comunicar la troballa 
a l’administració compe-
tent, l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, i es va 
iniciar el procediment que 
ara finalitzarà amb la ne-
teja dels sòls contaminats 
i que permetrà continuar 
el projecte de reforma del 
passeig.

MS

Primera reunió per 
enfortir el Consorci 
del Besòs amb la 
integració de totes les 
administracions 

Redacció

Badalona.-
L a  p r o p o s t a 

d’enfortiment del Consor-
ci del Besòs per afrontar 
una nova etapa comença 
a caminar. El Besòs és 
l’àrea amb la densitat 
més elevada de població 
de Catalunya i amb indi-
cadors alts de vulnera-
bilitat, però també amb 
grans potencialitats que 
ara es volen afrontar des 
del conjunt de les admi-
nistracions. El passat 19 
de gener, l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, i 
el vicepresident del Go-
vern, Jordi Puigneró, van 
acordar la incorporació de 
la Generalitat al Consorci 
del Besòs. El 17 de febrer, 
un més després, ja s’ha 
produït la primera reunió 
amb la Generalitat, i tam-
bé amb la incorporació 
de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), així 
com també tots els ajun-
taments que ja formaven 
part d’un Consorci que 
ara es veurà reforçat amb 
la integració del conjunt 

de les administracions, 
una fita històrica llarga-
ment reivindicada per tots 
els municipis. A partir 
d’aquesta reunió, s’inicia 
la tasca de redacció dels 
nous estatuts del Con-
sorci d’acord amb la seva 
nova composició.  

A la reunió hi han par-
ticipat les alcaldesses de 
Barcelona, Sant Adrià de 
Besòs, Santa Coloma de 
Gramenet i Montcada i 
Reixac, Ada Colau, Filo Ca-
ñete, Núria Parlon i Laura 
Campos, respectivament; 
i el primer tinent d’alcaldia 
de Badalona, Àlex Mon-
tornès. Per part de la Ge-
neralitat, el vicepresident 
del Govern, Jordi Puigneró 
i, el secretari general del 
departament de Cultura, 
Jordi Foz. En representació 
de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, el gerent, 
Ramon Torra.   

La reunió també ha 
servit per presentar els 
treballs del Pla Director 
Urbanístic (PDU) de les 
Tres Xemeneies, i tots els 
integrants del Consorci 
del Besòs han valorat 

positivament la iniciativa 
de convertir aquest àmbit 
en un hub de projectes 
digitals,  audiovisuals 
i culturals, incorporant 
també continguts rela-
cionats amb la capa-
citació professional, la 
transferència de coneixe-
ment entre universitats, 
i activitat econòmica. El 
futur pol digital i audio-
visual situat a les Tres 
Xemeneies ha de donar 
un impuls estratègic a 
la indústria audiovisual 
catalana i a l’ecosistema 
digital i d’innovació de 
Barcelona. 

Més enllà del front 
litoral, aquesta primera 
reunió també ha servit per 
constatar la necessitat de 
col·laborar entre totes les 
administracions, un cop 
integrades en el Consorci 
per donar un impuls es-
tratègic a l’Agenda Besòs 
que faciliti la dinamització 
econòmica i social i una 
gran transformació inte-
gral de tot l’entorn, apro-
fitant també l’oportunitat 
de l’arribada dels fons 
europeus. 

COMUNICACIÓ BDN
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Redacció

Badalona.-
Amb el gran repte de 

consolidar un grup motor 
per a la construcció d’una 
governança metropolita-
na de l’eix del Besòs des 
del teixit veïnal, s’ha fet 
públic avui 15 de febrer 
la constitució de la Coor-
dinadora Veïnal del Baix 
Besòs.

Aquest primer objec-
tiu, la construcció d’una 
governança metropoli-
tana amb la participació 
activa del teixit veïnal, 
en paraules més amenes 
l’ha explicitat el president 
de l’entitat naixent, Pepe 
Sánhez, el primer que ha 
intervingut a la roda de 
premsa al Col·legi de-
Periodistes: “volem que 
aquest territori deixi de 
ser el pati traster. Se n’ha 
parlat moltes vegades 
però poc s’ha treballat 
en aquest sentit. Des 
d’aquesta Coordinadora 
estem disposats a fer 
aquest treball: dir què 
volem i com ho volem des 
dels veïns i veïnes”.

Tal com ha explicat 
en Pepe, la Coordinadora 
el Baix Besòs la cons-
titueixin federacions i 
entitats veïnals d’aquest 
eix com la Federació 
d’Associacions de Veïns 
i Veïnes de Barcelona 
(FAVB); la Federació 
d’Associacions de Veïns 
de Badalona (FAVB); la 
Federació d’AV de Santa 
Coloma de Gramenet 
(FAVGram); la Federació 

d’Associacions de Veïns 
de Montcada i Reixac 
(FAVMir), l’Associació 
Veïnal Sant Joan Bap-
tista de Sant Adrià del 
Besòs, i la Plataforma 
per la conservació de les 
tres xemeneies de Sant 
Adrià, i la Confederació 
d’Associacions Veïnals 
de Catalunya (CONFAVC), 
i el seu treball s’articula 
a partir de cinc focus 
temàtics per a anar ver-
tebrant una agenda con-
junta amb mirada integral 
del Baix Besòs. Els eixos 
són: Urbanisme, patri-
moni, infraestructures i 
mobilitat; Habitatge, vul-
nerabilitat i emergències 
socials; Sistema produc-
tiu i formació; Salut i 
medi ambient; Polítiques 
de gènere, igualtat i di-
versidad.

També explícit en 
aquest sentit ha estat 
Jordi Giró, president de 
la CONFAVC i vocal de 
la Coordinadora del Baix 
Besòs, que ha destacat 
la mirada integral de les 
taules de treball de la 
Coordinadora per a resol-
dre problemes que ja han 
deixat de ser locals i que 
necessiten de respostes 
integrals: “Els ajunta-
ments fins ara només han 
sabut donar respostes 
des d’una perspectiva 
individualitzada”, ha re-
cordat Giró, també as-
senyalant que el Consorci 
del Besòs no ha sabut 
resoldre la situació des 
de fa anys perquè tampoc 
se li havien donat recur-

sos. “Ara volem treballar 
aquesta gran mancança 
de governança des de la 
participació veïnal i amb 
les administrations. Vo-
lem treballar d’una mane-
ra activa fem propostes”, 
ha sentenciat Giró.

Per la seva part Ca-
milo Ramos, vicepresi-
dent de la Coordinadora 
i membre de la Federació 
d’Associacions de Veïns 
i Veïnes de Barcelona, ha 
començat explicitant que 
era cert que la zona – on 
hi ha 16 dels 25 barris 
més pobres de Catalun-
ya- concentra els pitjors 
indicadors de benestar 
com baixos nivells de for-
mació i de renda, menor 
esperança de vida, altes 
taxes d’atur i condicions 
de vida mes difícils. I que, 
aquest indicadors a vega-
des ajuden a estigmatit-
zar més la zona, per qué 
no tenim altres indicadors 
que mesurin la riquesa del 
Besòs, amb els alts nivells 
de solidaritat que sí hi ha, 
i les ajudes per anar al 
metge amb la veïna, o la 
participación activa a les 
festes col·lectives, etc”, 
ha recordat Ramos. 

Neix la Coordinadora 
Veïnal de Baix Besòs

Sant Adrià engega un 
projecte per millorar la 
qualitat de vida de la 
gent gran

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià, amb el suport de 
la Diputació de Barce-
lona, està desenvolu-
pant el projecte «Ciutats 
amigues de les perso-
nes grans» impulsat per 
l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) per fomen-
tar la salut i el benestar de 
les persones grans.

La iniciativa promou 
la creació d’una xarxa 
mundial de ciutats i po-
bles compromeses amb 
el principi de l’envelliment 

actiu. Una ciutat «ami-
gable amb la gent gran» 
és una comunitat que 
permet a les persones de 
més edat tenir una bona 
qualitat de vida, viure 
segures, estar ben ateses 
i participar plenament en 
la societat.

La finalitat d’aquest 
projecte és conèixer la si-
tuació actual del col·lectiu 
de les persones grans (ne-
cessitats, recursos, barre-
res, etc) i definir un pla 
d’acció amb les accions a 
desenvolupar, els agents 
implicats, els recursos o 
serveis existents i el ca-
lendari d’actuació.

E l s  t e m e s  q u e 
s’analitzen són:

L’accessibilitat i ús 
dels espais públics i pri-
vats (manteniment de 
l’espai públic, mobiliari 
urbà, il·luminació, acces-
sibilitat dels equipaments, 
trànsit, zones verdes…)

Transport i mobilitat 
(estat dels carrers i carrete-
res, senyalització i indica-
cions, aparcament, oferta 
de transport públic…)

Habitatge (estat, ac-
cessibilitat i adaptació, 
accés a l’habitatge; alter-
natives residencials)

Participació social i 
cívica, relacions de su-
port i ajuda mútua (activi-

tats socials, relacions de 
veïnatge, entorn familiar 
de proximitat, entitats i 
espais de suport…)

Comunicació i informa-
ció (accés a la informació i 
accés a les TIC, informació 
dels serveis i recursos que 
necessiten..)

Serveis Socials (pro-
grames i serveis de su-
port, de dinamització i 
promoció, gestió de la 
dependència…)

Salut (recursos i ser-
veis a l’abast, copaga-
ment farmacèutic, trans-
port i accés als serveis 
sanitaris…)

Accés a altres serveis 
(farmàcia, alimentació, 
comerç, banca…)

Projecte participatiu i 
transversal

El pla consta de dues 
fases: la de diagnosi i la 
de propostes. Actualment 
s’està duent a terme 
la fase de diagnosi que 
implica l’elaboració en 
primer lloc, d’una anàlisi 
sociodemogràfica de la 
situació de les persones 
grans a Sant Adrià; en 
segon lloc, d’una anàli-
si dels recursos i ser-
veis existents al municipi 
adreçats a les persones 
grans i, en tercer lloc, 
d’un mapa de visions so-

bre la realitat de la gent 
gran a la ciutat. Amb 
els resultats de la fase 
de diagnosi es passarà 
a la fase de propostes i  
s’elaborarà el pla d’acció 
(actuacions, agents, re-
cursos i serveis implicats i 
proposta organitzativa).

Tant la fase de diag-
nosi com el pla d’acció 
compta amb la participa-
ció activa de les persones 
grans i dels agents socials 
i professionals, de l’àmbit 
de la gent gran, del mu-
nicipi. Aquest és un pro-
jecte transversal, ja que 
la realitat i necessitats 
de les persones grans és 
complexa i requereix d’ 
un abordatge integral.

més informació:

CVBB

PIXABAY



6 - Febrer 2022 Actualitat

La consellera de 
Cultura es reuneix 
amb Sant Adrià i 
Badalona per treballar 
conjuntament el 
projecte del hub 
audiovisual

Redacció

Sant Adrià.-
La consellera de Cul-

tura, Natàlia Garriga, es va 
reunir ahir amb l’alcaldessa 
de Sant Adrià de Besòs, 
Filo Cañete; amb l’alcalde 
de Badalona, Rubén Gui-
jarro, i amb el primer ti-
nent d’alcalde i regidor 
de l’Àmbit d’Impuls de 
Ciutat i Reconstrucció CO-
VID, Àlex Montornès, per 
treballar conjuntament el 
projecte del hub audiovi-
sual, conegut amb el nom 
de Catalunya Media City. 
Respecte a aquest projec-
te, que pretén com a des-
tinació les Tres Xemeneies 
de Sant Adrià de Besòs, 
els representants dels 
ajuntaments han coincidit 
amb la voluntat de la con-
sellera d’aconseguir que 
signifiqui també l’activació 
econòmica de l’entorn i la 
capacitació professional 
dels seus veïns i veïnes. 
Ha d’esdevenir un motor 

transformador de la ciu-
tat i l’entorn. També han 
coincidit amb la voluntat 
d’escoltar el territori.

L’alcaldessa de Sant 
Adrià de Besòs, Filo Cañe-
te, treballarà, i així ho va 
traslladar a la consellera, 
perquè el Catalunya Media 
City tingui «la capacitació 
i l’ocupació» com a eixos 
fonamentals, el projecte 
«ha de revertir en el terri-
tori, en el seu desenvolu-
pament econòmic i social, 
i per tant, en la millora de 
la qualitat de vida de la 
població». L’ alcaldessa 
considera també impres-
cindible que es continuï 
amb la dinàmica de treball 
conjunt que ha definit ini-
ciatives anteriors. «Ha de 
ser un projecte que comp-
ti amb tots els actors i 
administracions públiques 
del territori i de la mà de 
la ciutadania».

El Catalunya Media 
City serà un projecte 
publicoprivat que con-

formarà un pol del sector 
digital i audiovisual a Ca-
talunya, amb una infra-
estructura que permetrà 
desenvolupar tota mena 
d’iniciatives relacionades 
amb la recerca, la innova-
ció i la producció audiovi-
sual. Aquesta estructura 
comptarà, per exemple, 
amb platós i tecnologies 
audiovisuals punteres. En 
paraules de la consellera 
Garriga, el hub «ha de 
permetre la creació de 
continguts audiovisuals 
i digitals innovadors que 
puguin ser reconeguts 
arreu de la indústria, del 
país i del món. Aquest 
és un sector estratè-
gic que ha d’arrelar en 
el territori, potenciar la 
indústria pròpia i donar 
oportunitats al talent lo-
cal. Fa massa temps que 
professionals d’ aquest 
sector marxen fora per 
realitzar el seu potencial, 
i es el moment de canviar 
aquesta dinàmica».

COMUNICACIÓ SAB

Inici de les obres del 
carrer de Sant Oleguer

Redacció

Sant Adrià.-
El proper 16 de febrer 

comencen les obres de 
reurbanització del carrer 
de Sant Oleguer, un pro-
jecte que ha comptat amb 
la participació del veïnat. 
L’actuació segueix la línia 
d’altres intervencions que 
s’han fet en el municipi 
els darrers anys i prio-
ritza un model de ciutat 
que fomenta la mobilitat 
sostenible i la transició 
energètica.

Els eixos de l’actuació 
són en primer lloc, la re-
ducció i pacificació del 
trànsit rodat; en segon 
lloc, l’ampliació dels es-
pais per a vianants i la 
recuperació de la seva 
funció lúdica, de punt de 
trobada i de passeig per 
al veïnat; i, finalment, l’ 
increment i millora qualita-
tiva de l’arbrat i les zones 
enjardinades. Aquestes 
mesures proporcionen be-
neficis a la ciutadania tant 
ambientals (disminució de 
la contaminació de l’aire i 
de l’efecte illa de calor i 
foment de la biodiversitat) 
com socials (millora de 
la salut i promoció dels 
vincles veïnals).

Les obres del c. de 
Sant Oleguer duraran uns 
8 mesos i transformaran 
aquest espai en una via 

cívica que prioritzarà les 
persones. L’actuació in-
clourà un únic carril de cir-
culació, l’ampliació de les 
voreres per als vianants 
fins als 4 m, una banda 
única d’aparcament de ve-
hicles i un carril de circu-
lació. A la cruïlla amb el c. 
d’Andreu Soler i al tram de 
la plaça de Narcís Montu-
riol es substituirà el pavi-
ment d’asfalt pel de peça 
prefabricada, de manera 
que, en tots dos punts, 
els vehicles s’aturin per 
cedir el pas als vianants, 
restablint així la circulació 
natural de les persones i, 
sobretot de l’alumnat de 
l’escola Pompeu Fabra, 
entre l’equipament i la 
plaça. També es reno-
varà el mobiliari urbà, 
l’enllumenat, la semaforit-
zació, la senyalització, les 
jardineres i s’incrementarà 
la superfície verda. Tots 
els elements tenen com a 
objectiu comú reduir les 
barreres físiques i visuals

L’actuació tindrà un 
cost aproximat d’uns 
750.192 euros, i serà 
finançada per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona 
(AMB) amb càrrec a una 
subvenció del Programa 
d’actuacions de cohesió 
territorial (PACTE) 2020-
2023.

L’actuació implicarà 
canvis temporals en la 

mobilitat i l’estacionament 
de vehicles:

La cruïlla de Santa 
Caterina amb Joan XXIII, 
Onze de Setembre i Sant 
Oleguer quedarà tallada 
per reformar el col·lector 
que passa per aquest 
indret.

L’accés i sortida de 
vehicles del carrer Sant 
Oleguer serà per Andreu 
Soler (només per al veïnat 
i activitats).

L’accés i sortida de 
vehicles del carrer Onze 
de Setembre serà pel c. 
Sant Jordi amb c. San-
tiago. El carrer Sant Jordi 
canviarà de sentit durant 
les obres per millorar la 
mobilitat de la zona (el dia 
16 no es podrà estacionar 
per fer el canvi de sentit 
de circulació i s’aprofitarà 
per fer una neteja intensi-
va del carrer, un cop feta 
la modificació es podrà 
aparcar normalment)

 L’aparcament de 
motos de la plaça Nar-
cís Monturiol es traslla-
darà al carrer Joan XXIII 
(després de l’entrada de 
l’aparcament soterrat) i es 
deixarà una reserva per a 
l’autobús escolar al carrer 
Santa Caterina.

Mentre durin les obres 
no es podrà aparcar al 
carrer Sant Oleguer

COMUNICACIÓ SAB

La reurbanització prioritzarà als vianants, reduirà la circulació de 
vehicles i incrementarà l’espai verd.
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Alumnat de 3è d’ESO transforma en còmic 
les històries migrants de les seves famílies

Redacció

Sant Adrià.-
L’a lumnat  de  3è 

d’ESO de l’Institut Ba-
rres i Ones de Badalona 
ha inaugurat al Museu 
d’Història de la Immi-
grac ió de Cata lunya 
(MHIC) una exposició 
sobre els testimonis mi-
grants del seu entorn i 
el còmic. Aquesta acció 
educativa està lligada 
a l’exposició Vinyetes 
Migrants que organitza 
el MHIC i que explica 
les migracions a través 
del còmic al llarg de la 
història.

Totes les històries 
de la proposta exposi-
tiva són les dels avis, 
les àvies, els pares i les 
mares de l’alumnat par-

ticipant . Molts d’ells 
han fet migracions ex-
teriors, d’altres han vin-
gut d’Andalusia, Múr-
cia, Castella…uns han 
arribat aquí de manera 
voluntària i altres s’han 
vist obligats a abando-
nar els seus països i 
regions per altres cir-
cumstàncies. Tots ple-
gats formen un ventall 
de relats que descriuen 
el nostre entorn,la his-
tòria vivencial del relat 
migrator i  contempo-
rani.

L ’ a l u m n a t  s ’ h a 
end insa t  en  l a  h i s -
tòria familiar a través 
d’algunes tasques que 
el professorat ha propo-
sat (l’arbre genealògic, 
la geolocalització…) i 
ha enregistrat un ví-

deo amb el testimoni 
de la persona del seu 
entorn que ha viscut 
un procés migratori. 

Paral·lelament els nois i 
noies s’han endinsat en 
el món del còmic: han 
vist i llegit títols relacio-

nats amb les migracions 
i el refugi, han conegut 
recursos gràfics, han 
analitzat diferents estils 

de representació i han 
treballat a partir del 
material audiovisual de 
la seva entrevista.

A l ’ expos ic ió  es 
poden llegir les entre-
vistes dels testimonis 
migrants gràcies a la 
col·laboració del pro-
fessorat de Castel là 
de l’institut, d’aquesta 
manera es complemen-
ta la història gràfica 
que proposa l’alumnat.

La mostra es pot 
visitar al MHIC, fins al 
15 de juny.

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

COMUNICACIÓ SAB

El consistori pregunta 
a la ciutadania per 
regular les sales de 
jocs d’atzar

Redacció

Sant Adrià.-
S’obre consulta pú-

blica prèvia a l’elaboració 
d’una figura de planeja-
ment urbanístic que reguli 
els locals destinats a jocs 
d’atzar al municipi de Sant 

Adrià de Besòs. De mane-
ra que s’estableixin les 
condicions d’implantació 
d’aquestes activitats tot 
tenint en compte les di-
rectrius vigents en ma-
tèria de salut.

Per poder participar al 
procés cal anar a aquest 

enllaç.
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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

883 infants han rebut 
joguines aquest Nadal 
al Barcelonès Nord 
amb la campanya 
#ElsSeusDretsEnJoc de 
Creu Roja

Redacció

Sant Adrià.-
Creu Roja al Barce-

lonès Nord, ha repartit 
abans de la Nit de Reis 
4.415 joguines a un total 
de 372 famílies que es 
troben en situació de vul-
nerabilitat a Santa Coloma 
de Gramenet i Sant Adrià 
de Besòs. D’aquesta for-
ma, 883 infants han po-
gut rebre joguines noves i 
gaudir del seu dret al joc 
en igualtat de condicions 
en unes dates tan assen-
yalades.

La campanya, que 
es va iniciar a finals de 
novembre, ha finalitzat el 
3 de gener amb l’entrega 
dels lots a les famílies, 
formats per 4-5 joguines 
adaptades a les edats 
dels infants, i ha comptat 
amb la implicació de 40 
persones voluntàries que 
han participat en la sensi-
bilització de la campanya, 

recollida, classificació i 
entrega de les joguines a 
les famílies. A més, en la 
campanya també ha par-
ticipat Blue Connection, 
Fundació Privada Tallers 
i l’equip tècnic de Creu 
Roja al Barcelonès Nord.

D’altra banda, els re-
sultats han estat possi-
bles un any més gràcies 
a la ciutadania que ha 
col·laborat amb dona-
cions econòmiques o 
portat joguines noves als 
diversos punts de reco-
llida, la gran majoria vin-
culats als esdeveniments 
i activitats organitzats 
per diverses entitats i 
empreses dels municipis 
del Barcelonès Nord. En 
el cas de Santa Coloma 
de Gramenet, la iniciati-
va s’ha englobat dins la 
campanya Municipal de 
“Santa Coloma Solidària 
també a Nadal”. En total, 
van ser donades 3.290 
joguines noves i 3.287 es 

van comprar gràcies a les 
aportacions econòmiques 
que es van fer.

La importància del 
dret al joc no només està 
present a Creu Roja a Na-
dal, sinó també al llarg de 
tot l’any amb la iniciativa 
“La joguina educativa”, 
que Creu Roja Joventut 
duu a terme per sensibilit-
zar sobre el valor educatiu 
del joc i el dret dels in-
fants a jugar. Per això, les 
joguines repartides amb 
la campanya són noves 
– ja que tots els infants 
tenen dret a estrenar una 
joguina independentment 
de la situació econòmica 
de les seves famílies-, no 
bèl·liques, no sexistes, 
sostenibles i que, prefe-
rentment, fomentin el joc 
cooperatiu. A més, les 
famílies beneficiàries han 
participat també en tallers 
i xerrades de sensibilitza-
ció sobre la importància 
educativa del joc.

COMUNICACIÓ CREU ROJA

El manifest del Dia 
Internacional de les 
dones 2022 serà 
fruit d’un procés 
col·laboratiu

Redacció

Sant Adrià.-
Des de fa molts anys, 

cada  8 de març, Dia In-
ternacional de les Dones, 
una comissió del Consell 
Municipal de les Dones 
elabora un manifest en 
defensa dels drets de les 
dones i per la igualtat, 
que es llegeix en els actes 
centrals commemoratius 
del 8 de març.

El manifest és una de-
claració pública de princi-
pis i intencions Critica una 
situació actual, però tam-
bé anuncia l’adveniment 

d’un nou moviment i fa 
propostes.

Aquest any el Consell 
de Dones proposa fer un 
manifest col·laboratiu, 
per aquest motiu es pro-
posa a tota la ciutadania 
de Sant Adrià, i en espe-
cial a les dones, que facin 
aportacions i proposin els 
temes que considerin que 
han d’aparèixer en el Ma-
nifest 8 de març 2022.

Amb el recull de les 
aportacions presentades 
s’elaborarà el manifest  
que serà llegit en els 
actes centrals de comme-
moració del 8 de març.

Aquelles aportacions 
que no tinguin a veure 
amb la igualtat dona-ho-
me o que es consideri que 
no estan alineades amb 
l’assoliment d’aquest ob-
jectiu seran rebutjades, i 
s’argumentarà el motiu.

Podeu fer les vostres 
aportacions en aquest 
enllaç:

PIXABAY

En total s’han repartit 4.415 joguines a Santa Coloma de Gramenet 
i Sant Adrià del Besòs gràcies a la col·laboració de la ciutadania i de 

diverses entitats i empreses que s’han sumat a la recollida.
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El programa social 
ONA de Creu Roja i 
Aïgues de Barcelona 
millora l’ocupació de 
persones vulnerables 
a Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
En un acte a la seu 

de la Creu Roja, Aigües 
de Barcelona i la ma-
teixa entitat social han 
fet balanç dels dos pri-
mers anys de vida del 
programa ONA per a la 
millora de l’ocupabilitat 
de persones en situació 
de vulnerabilitat. 

A través d’aquest 
programa social, desple-
gat en una primera fase 
a Barcelona, i posterior-
ment a l’Hospitalet de 
Llobregat, Cornellà de 
Llobregat, Santa Coloma 
de Gramenet i Sant Adrià 
de Besòs, la Creu Roja 
i Aigües de Barcelona 
col·laboren per tal de po-
tenciar les competències 
personals i laborals de 
231 persones en situació 
de vulnerabilitat, donant-

los suport en la cober-
tura de les necessitats 
bàsiques, perquè puguin 
millorar la seva ocupa-
bilitat i accedir a feines 
de qualitat. L’objectiu, 
fomentar l’ocupació i 
l’ocupabilitat dels parti-
cipants i acompanyar-los 
en el procés de recerca de 
feina i treball digne.  

A l’acte s’han pre-
sentat els principals re-
sultats de la prova pilot 
del programa ONA a Bar-
celona, una iniciativa que 
ha obtingut una ràtio de 
finalització del 86%. A 
més, el 55% de les per-
sones que han finalitzat el 
programa han aconseguit 
un contracte laboral. 

Felipe Campos, con-
seller delegat d’Aigües 
de Barcelona, ha des-
tacat que “és clau seguir 
reforçant la unió i el tre-
ball col·laboratiu entre 

el sector social, públic i 
privat per impulsar ac-
cions i programes com 
l’ONA, i accelerar una 
transformació social que 
garanteixi un futur més 
pròsper i digne per a 
totes aquelles persones 
que més ho necessiten”. 
El conseller delegat de 
la companyia ha remar-
cat l’impuls d’iniciatives 
socials com el programa 
ONA, “dirigides a tenir un 
impacte social positiu i 
que formen part del pacte 
social amb els municipis 
on estem presents”. 

Amb el programa 
ONA, es pretén desen-
volupar una metodologia 
escalable i que es pugui 
replicar en altres terri-
toris, així com millorar 
l’anàlisi de la vulnerabili-
tat i el disseny d’itineraris 
de transformació social a 
través de l’ocupació.  

CREU ROJA

ONA ha obtingut una ràtio de finalització del 86%, i el 55% 
d’aquestes persones que han acabat han aconseguit un contracte 

laboral.

Els alcaldes i alcaldesses (l’adrianenca, Filo Cañete, a l’esquerra) dels municipis on està implantat 
el programa es van reunir el 21 de febrer per presentar els progresos de l’acció social. 

Endesa inicia aquest 
mes de març les obres 
de trasllat de la línia 
d’alta tensió a tocar 
del mur d’Eduard 
Maristany

Redacció

Badalona.-
Les obres de trasllat 

de la línia d’alta tensió 
d’Endesa que hi ha darrera 
de l’actual mur del carrer 
d’Eduard Maristany co-
mençaran aquest pròxim 
mes de març. Aquesta 
actuació és imprescindi-
ble per executar les obres 
d’enderrocament del mur i 
de construcció del nou vial, 
previstes a finals d’any, 
que eliminarà l’actual coll 
d’ampolla d’aquest carrer 
que uneix Badalona i Sant 
Adrià de Besòs. 

La Junta de Govern 
Local de Badalona ha apro-
vat aquesta setmana els 
darrers tràmits que per-
metran a l’Ajuntament 
l’ocupació de la superfí-
cie afectada i l’ampliació 
del carrer d’Eduard Ma-
ristany. Coincidint avui 
amb la signatura de l’acta 

d’ocupació, l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guijarro, 
i la regidora del Districte 
5, Anna Maria Lara, amb 
els tècnics d’Endesa han 
comprovat sobre el terreny 
l’inici dels treballs previs del 
trasllat de la línia d’alta ten-
sió uns 14 metres des de 
l’actual mur cap a l’interior 
dels terrenys de les Tres 
Xemeneies. Aquests tre-
balls específics tenen un 
pressupost de 125.000 
euros que l’Ajuntament 
aporta a Endesa. 

Amb aquesta actua-
ció es dona un pas més 
del conveni urbanístic 
que van signar el mes 
de juliol de l’any passat 
els ajuntaments de Ba-
dalona i de Sant Adrià de 
Besòs amb Metrovacesa i 
Endesa, actuals propieta-
ris d’aquest espai de les 
Tres Xemeneies. 

Amb un pressupost 
de 925.000 euros apor-

tats per l’Ajuntament 
de Badalona, i amb el 
projecte tècnic inicial 
de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB), 
aquest tram de 158 me-
tres de longitud del carrer 
d’Eduard Maristany es 
transformarà en un nou 
vial que passarà de 9 a 
21 metres d’amplada, 
tindrà noves voreres, nou 
clavegueram, nou asfalt, 
carrils per als dos sentits 
de circulació, la creació 
d’un carril bici segregat 
de la calçada per als ve-
hicles de motor, una nova 
il·luminació i una nova 
filera d’arbrat. Aquesta 
reurbanització del carrer 
d’Eduard Maristany pre-
tén millorar la connectivi-
tat entre els dos municipis 
i oferir una continuïtat al 
futur passeig Marítim que 
enllaçarà la comarca del 
Maresme amb la ciutat 
de Barcelona. 

Aquesta actuació és imprescindible abans de poder tirar a terra el mur 
i començar a finals d’any la reurbanització del nou vial de 21 metres 

d’amplada que unirà Badalona i Sant Adrià de Besòs.

COMUNICACIÓ BDN
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Badalona serà una de 
les seus de la Mobile 
Week 2022

Redacció

Badalona.-
La fundació Mobile 

World Capital i el Depar-
tament de la Vicepre-
sidència i de Polítiques 
Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya 
han seleccionat Bada-
lona per ser una de les 
seus de la Mobile Week 
2022.  D’aquesta manera 
es dona el vistiplau a la 
candidatura presentada 
a finals del mes de gener 
per l’Ajuntament de Bada-
lona,  que buscava fer un 
pas endavant després de 
l’edició de l’any 2021 im-
plicant al teixit econòmic 
i social badaloní per tal de 
convertir l’esdeveniment 
en una de les activitats 
que conformen l’agenda 
d’actes de la ciutat.   

La candidatura pre-
sentada es va elaborar 
des de l’Ajuntament 
conjuntament amb di-
verses entitats de la ciu-
tat i inclou un programa 
d’activitats que té per 
objectiu situar Badalona 
al capdavant dels muni-
cipis que aposten per la 

innovació i la tecnologia. 
Concretament, el pro-
grama preveu realitzar 
un total de 34 activitats 
(22 conferències  i 12 
tallers) distribuïdes en 
quatre dies entre el 25 i 
el 31 d’abril. La proposta, 
que conté activitats des-
tinades a totes les edats, 
es divideix en tres grans 
blocs temàtics: Drets i 
responsabilitats digitals, 
Habilitats professionals 
digitals i Cultura, crea-
tivitat, entreteniment i 
nous formats digitals. El 
programa de la Mobilie 
Week Badalona 2022 
presenta també com a 
novetat un Family Day 
que tindrà com a gran 
atractiu un escape room 
amb reptes que tenen el 
propòsit d’apropar la tec-
nologia i la ciència tant a 
petits com a gran. En les 
pròximes setmanes es 
continuarà treballant per 
ajustar definitivament el 
programa i tancar tots els 
horaris i localitzacions de 
les activitats.  

E l  p r imer  t i nen t 
d ’ a l c a l de  i  reg i do r 
d’Impuls de Ciutat i Re-

construcció COVID, Àlex 
Montornès, ha valorat 
molt positivament la se-
lecció de Badalona per 
acollir la Mobile Week 
2022 i ha explicat que 
“des del Govern munici-
pal actuem per atraure es-
deveniments i propostes 
com aquesta a la nostra 
ciutat, ja que permeten 
situar-nos com un pol 
de referència i projecten 
una imatge positiva i 
ambiciosa de Badalona”. 
En aquest sentit, Montor-
nès ha remarcat que “la 
millora de la ciutat exi-
geix la col·laboració entre 
l’Ajuntament i tots els 
actors del municipi, per 
això en la proposta de la 
Mobile Week d’enguany 
hem involucrat el teixit 
econòmic i social local 
per construir una candi-
datura molt completa i 
atractiva”. 

PIXABAY

A finals del mes d’abril la ciutat tornarà a acollir un esdeveniment que 
enguany comptarà amb la implicació del teixit econòmic i social de la ciutat.

El president de la 
Generalitat visita 
Badalona i es reuneix 
amb l’alcalde i el 
primer tinent d’alcalde

Redacció

Badalona.-
El president de la Ge-

neralitat, Pere Aragonès, 
ha visitat el passat 5 de 
febrer Badalona. El cap 
de l’Executiu ha mantin-
gut una reunió a la Casa 
de la Vila amb l’alcalde 
de Badalona i el primer 
tinent d’alcaldia, Àlex 
Montornès. Després ha 
saludat els representants 
dels diferents grups muni-
cipals al Saló de Plens i ha 
signat al llibre d’honor.  

Seguint l’agenda, el 
president, l’alcalde i al-
tres membres del Govern 
municipal han mantingut 
una trobada al Centre 
Cívic La Salut amb repre-
sentants de la Federació 
d’Associació de Veïns 
de Badalona (FAVB ) i 
de l’Associació de Veïns 
Sant Joan de Llefià-Gran 
Sol. Després han recorre-
gut diversos carrers del 
barri de Llefià al voltant 
del parc del Gran Sol, 
recollint les demandes 
dels veïns i les veïnes, i 
han anat caminant fins a 
l’Associació La Rotllana 
on ha visitat les seves 

instal·lacions, han man-
tingut una reunió amb la 
Junta de l’entitat i s’han 
interessat per les diverses 
activitats que s’estaven 
portant a terme. Aquesta 
entitat treballa des de fa 
més de 30 anys amb nens 
i joves dels barris de la 
Salut i Llefià.  

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha 
valorat positivament les 
diverses reunions amb el 
president de la Generali-
tat assenyalant que “des 
del Govern municipal es-
tem molt contents amb la 
implicació i la complicitat 
que ens ha mostrat el 
Govern de la Generalitat”. 
L’alcalde ha afegit que 
“hem abordat molts rep-
tes que tenim pendents 
com ara la transformació 
de la C-31, els centres 
escolars, els equipaments 
sanitaris, la seguretat 
i un munt de projectes 
que han de transformar 
el futur de la ciutat com, 
per exemple, els Hubs 
de Can Ruti i de les Tres 
Xemeneies”. Guijarro ha 
conclòs assenyalant que 
“continuarem treballant 
perquè tenim pendents 

moltes inversions que 
han d’ajudar en la trans-
formació econòmica i 
social de la nostra ciutat: 
La bona notícia és que 
ara treballem en sintonia 
amb la Generalitat i la 
resta d’administracions 
supramunicipals”. 

En finalitzar la visita a 
Badalona el president de 
la Generalitat, Pere Ara-
gonès, ha destacat que 
“amb el govern municipal 
estem treballant en bona 
sintonia en moltes carpe-
tes que tenim obertes”. El 
president ha manifestat 
que cal un impuls en la 
diversificació econòmi-
ca i en la recuperació 
d’espais en desús com 
les Tres Xemeneies. “Com 
a Govern volem ajudar a 
transformar aquest espai 
entre Badalona i Sant 
Adrià de Besòs en un 
Hub digital que s’ha de 
convertir en el gran cen-
tre de l’audiovisual de 
Catalunya“. Aragonès ha 
conclòs que cal, conti-
nuar apostant al costat de 
l’Ajuntament per impulsar 
els serveis públics, el fo-
ment de l’ocupació i la re-
habilitació d’habitatges. 

COMUNICACIÓ BDN
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La Guàrdia Urbana 
de Badalona posa en 
marxa una campanya 
de control de l’ús dels 
vehicles de mobilitat 
personal, com els 
patinets elèctrics 

Redacció

Badalona.-
La Guàrdia Urbana 

intensifica la vigilància 
de l’ús a la ciutat dels 
vehicles de mobilitat per-
sonal, com els patinets 
elèctrics. S’ha posat en 
marxa una campanya de 
control amb l’objectiu de 
conscienciar els usuaris 
de la necessitat de fer un 
ús responsable d’aquest 
mitjà de transport i de 
les conseqüències de 
l’incompliment de la nor-
mativa establerta. 

Recordem que els ve-
hicles de mobilitat perso-
nal tenen prohibit, entre 
altres, circular per les vo-
reres i zones de vianants. 
Els seus conductors no 
poden usar cascos o 
auriculars connectats a 
aparells receptors o re-
productors de so ni fer 
servir telèfons mòbils. No 
poden superar els 25 km/
hora i alguns dels vehicles 
han d’estar assegurats 
depenent del model. Tam-

bé tenen l’obligació de 
portar enllumenat o peces 
reflectants. 

La campanya té un 
caràcter preventiu, infor-
matiu i també d’aplicació 
de la normativa establerta 
en matèria de circula-
ció que preveu sancions 
d’entre 80 i 200 euros 
depenent de la infracció 
comesa. Els conductors 
de vehicles de mobilitat 
personal també estan 
obligats a sotmetre’s a les 
proves per a la detecció de 
les taxes d’alcoholèmia i 
de presència de drogues. 
En aquest cas i en funció 
del resultat, la sanció pot 
arribar a un import de 
1.000 euros. 

La Guàrdia Urbana, 
en el marc de les seves 
competències de control 
i vigilància del trànsit a 
les vies urbanes, realit-
zarà controls aleatoris 
per tota la ciutat durant 
els pròxims dies i en 
tots els torns de servei. 
Els controls aniran a cà-
rrec preferentment de la 

Unitat de Mobilitat i de 
la Divisió de Proximitat. 
Alhora, els agents que 
patrullen diàriament per 
la ciutat també prestaran 
la màxima atenció durant 
la campanya que avui ha 
començat.  

El regidor de Govern 
i Seguretat Ciutadana, 
Christian Carneado, ha 
explicat que la campanya 
té com a finalitat cons-
cienciar la ciutadania, 
vigilar el comportament 
en la conducció i el com-
pliment de la normativa 
i denunciar les infrac-
cions que es detectin. 
“És important dur a terme 
campanyes de control 
d’aquest tipus, però en-
cara tenim una assig-
natura pendent, ja que 
l’Ajuntament de Badalona 
no disposa d’una orde-
nança pròpia que reguli 
els criteris de circulació 
dels vehicles de mobilitat 
personal. Estem treba-
llant perquè aquesta orde-
nança sigui una realitat en 
els pròxims mesos”.
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La campanya 
“D’oli a la pica, ni 
mica!”,escollida 
per representar a 
Catalunya al Premi 
Europeu de la 
Prevenció de Residus 

Redacció

Badalona.-
La campanya impul-

sada per l’Ajuntament 
de Badalona “D’oli a la 
pica, ni mica!”, que té 
per objectiu incentivar 
la recollida selectiva de 
l’oli que es fa servir per 
cuinar, ha estat seleccio-
nada per representar a 
Catalunya a la XIII edició 
del Premi Europeu de la 
Prevenció de Residus. La 
iniciativa compta amb la 
col·laboració i lideratge del 
grup de restauradors de la 
ciutat Forquilla Badalona 

Aquest premi s’atorga 
cada any a les millors 
iniciatives realitzades en 
el marc de la Setmana 
Europea de la Preven-
ció de Residus, que en 
aquesta passada edició 
es va dur a terme en 
trenta-vuit regions i du-
rant la qual es van orga-
nitzar 12.489 activitats. 

Enguany, l’Agència de 
Residus de Catalunya ha 
seleccionat l’Ajuntament 
de Badalona com a nomi-
nat català a la categoria 
“Administracions” per la 
seva campanya “D’oli a la 
pica, ni mica!”. 

La campanya “D’oli 
a la pica, ni mica!” pre-
tén facilitar la recollida 
selectiva de l’oli que els 
ciutadans fan servir per 
cuinar i que, si no és re-
ciclat correctament, pot 
ocasionar greus proble-
mes tant pels ecosistemes 
aquàtics com per la xarxa 
de clavegueram.  

L’objectiu de la cam-
panya és sensibilitzar a la 
població sobre aquesta 
problemàtica ambiental, 
alhora que s’amplia la 
xarxa de punts de recollida 
existents i el seu horari 
amb la col·laboració dels 
establiments de restau-
ració. Com a part de la 
campanya l’Ajuntament 

regala uns embuts que 
s’adapten a la rosca de la 
majoria d’ampolles, facili-
tant així la recollida de l’oli 
domèstic usat. 

La campanya compta, 
de moment, amb l’adhesió 
de trenta-dos restaurants 
de Forquilla Badalona 
i es fa una crida a al-
tres establiments perquè 
s’adhereixin també a la 
campanya. En una primera 
valoració amb una mostra 
de vint-i-tres restaurants, 
s’ha estimat que, en un 
mes, s’havien recollit 200 
litres d’oli usat i s’espera 
que vagi augmentant a 
mesura que s’ampliï la xar-
xa i la ciutadania conegui 
la iniciativa. 
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Un dimoni cobdiciós 
per la pujada del preu 
de la llum ha estat 
l’escollit per cremar-
lo durant les Festes de 
Maig 2022  

Redacció

Badalona.-
El disseny guanyador 

del concurs Crema’l tu!, 
Premi de Disseny del 
Dimoni de Badalona que 
es cremarà la Nit de Sant 
Anastasi, durant les Fes-
tes de Maig de 2022 ha 
estat el Dimoni ‘Amunt 
la llum!’, un figura que 
representa la cobdícia i 
la relaciona amb la puja-
da del preu de la llum. El 
desig i l’agressivitat per 
obtenir més riquesa del 
dimoni es pot apreciar 
en el gest del seu ros-
tre i estan simbolitzats 
amb els objectes que 
porta a les mans: una 
bombeta encesa i un sac 
de diners esguerrat pel 
pes de les monedes que 
es necessiten per pagar 
l’electricitat. 

L’autora del dimoni és 
la badalonina Montserrat 
Silvestre, una jove de 24 
anys que compagina els 
seus estudis de darrer curs 
de comunicació audiovi-

sual amb la feina. Silvestre 
està molt implicada en el 
teixit cultural i associatiu 
de la ciutat des de ben 
petita i actualment forma 
part de la Colla de Ge-
ganters de Badalona, dels 
Castellers de Badalona i 
de la Mulassa. L’autora 
ha detallat que el disseny 
“està inspirat en l’estètica 
tradicional dels dimonis 
de la ciutat, com es pot 
observar en les banyes cò-
niques grogues, les dents 
blanques amb el fons ne-
gre o les celles marcades”. 
Silvestre ha explicat que 
“he volgut mostrar la cob-
dícia que hi ha darrere de 
la pujada desmesurada 
del preu de la llum i per 
això el dimoni, com a fi-
gura malèfica, representa 
a aquelles persones que 
amb el seu poder fan que 
avui dia l’electricitat sigui 
en molts casos un privilegi 
i no un dret”.  

El Dimoni ‘Amunt la 
llum!’ es construirà amb 
una estructura de fusta 
d’entre 12 i 14 metres 

amb l’objectiu que la fi-
gura quedi plantada a la 
platja, a la vista de tota 
la ciutadania, uns dies 
abans de la Cremada, la 
qual té lloc la nit del 10 
de maig, vigília de Sant 
Anastasi, patró de la ciu-
tat de Badalona.  

També s’ha donat a 
conèixer el disseny del 
cartell de les Festes de 
Maig de 2022, el qual 
inspira la imatge que hi 
haurà estampada en el 
mocador de les festes, 
que enguany serà per 
primer cop de color texà. 
El cartell triat és obra de 
Nil Domínguez, un jove 
blanenc de 20 anys que 
estudia disseny gràfic a 
l’Escola d’Art Pau Gar-
gallo de Badalona. El 
creador del cartell, Nil 
Domínguez, s’ha mostrat 
molt satisfet per haver 
guanyat el concurs i ha 
explicat que “el disseny 
m’ajuda a mantenir un 
equilibri entre les meves 
obres i la manera com 
veig el món”.
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La creadora del dimoni que es cremarà a les Festes de Maig d’enguany, Montserrat Silvestre 
(esquerra), i el dissenyador del cartell de l’acte, Nil Domínguez (dreta).

El Museu de Badalona 
digitalitza més de 40 
anys del setmanari 
Revista de Badalona

Redacció

Badalona.-
A partir d’aquest di-

mecres 2 de febrer es po-
dran consultar al web del 
Museu les publicacions 
Revista de Badalona i Re-
forma de Badalona, que 
és el nom que va rebre 
la Revista, puntualment, 
durant uns mesos de 
l’època de la Transició. 

La digitalització del 
setmanari Revista de Ba-
dalona, des de l’any 1941 

fins al 1989, ha estat un 
projecte de llarg recorre-
gut que el Museu culmi-
na ara i que acompleix 
dos objectius importants. 
D’una banda, afavorir la 
conservació de la publi-
cació original i, de l’altra, 
posar a l’abast dels in-
vestigadors, estudiosos 
i del públic en general la 
informació recollida en 
aquesta font històrica de 
primer ordre sobre as-
pectes tan diversos com 
la política, la societat, la 

cultura, els espectacles, 
l’activitat comercial o els 
esports.  

Amb aquesta actua-
ció, el Museu de Bada-
lona facilita l’accés a 
cròniques imprescindibles 
de la Badalona de bona 
part de segona meitat 
del segle XX. Per con-
sultar els números de la 
Revista de Badalona entre 
els anys 1990 i el 2012, 
quan la Revista va deixar 
de publicar-se, cal fer-lo 
presencialment. 

Torna el Carnestoltes a 
Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
Hi ha moltes ganes 

de Carnestoltes després 
de tan de temps de pan-
dèmia. A Sant Adrià tor-
narà aquest proper dis-
sabte, 26 de febrer, amb 

els actes tradicionals que 
enguany seran molt més 
especials. Al matí serà 
el torn dels més petits, 
a partir de les 12 hores 
a la plaça de la Vila amb 
la festa infantil prota-
gonitzada pel grup Xip 
Xap i una xocolatada per 

tots els presents. I a la 
tarda, a partir de les 18 
hores, la rua de Carnes-
toltes des del carrer de 
la Torrassa amb el carrer 
de la Platja, que passarà 
per l’avinguda Catalunya 
fins arribar a la plaça de 
la Vila.
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FILMETS Badalona 
Film Festival participa 
al ‘Meet The Festivals’ 
de Clermont-
Ferrand convidat per 
l’organització del 
certamen

Redacció

Badalona.-
FILMETS Badalona 

Film Festival ha estat 
convidat a participar al 
Festival Internacional de 
Clermont-Ferrand, un dels 
més prestigiosos del món 
en l’àmbit del curtmetrat-
ge i que s’està celebrant 
aquests dies.

El director artístic de 
FILMETS, Agustí Argelich, 
ha explicat aquest migdia 
com s’està dissenyant la 
48 edició del festival, que 
es farà del 21 al 30 del 
proper mes d’octubre.

La presentació de 
FILMETS ha tingut lloc 
al ‘Meet The Festivals’, 
un apartat del certamen 
de Clermont-Ferrand on 
representants de diversos 
festivals de cinema donen 
a conèixer el seu festival. 
FILMETS ha estat l’únic 
festival de Catalunya que 
ha participat a les dues 
taules de presentació que 
s’han fet.

En l’edició d’enguany 
del Festival Internacio-
nal de Curtmetratges de 
Clermont-Ferrand s’hi 
han inscrit més de 9.000 
curtmetratges, la qual 

cosa dona una idea de 
la envergadura d’aquest 
festival francès.

A més, la coproduc-
ció catalana ‘L’últim to-
rero’, que es va estrenar 
a Badalona a la passada 
edició de FILMETS, ha 
estat un dels curtmetrat-
ges convidats al festival 
francès i es projectarà 
aquest divendres a la 
secció Focus on Spain, 
una antologia de curts es-
panyols dels darrers anys. 
Espanya és el país convi-
dat d’aquesta 44a edició 
del Festival Internacional 
de Clermont-Ferrand.

El Museu de Badalona acull fins el proper 6 de març la mostra “El dibuixant Santiago Mateu i Pla 
(1891-1935)” una exposició del, destacat dibuixant de marines, jardins, masies i vistes urbanes, 
nascut a Malgrat de Mar l’any 1891 i mort a Badalona l’any 1935. Mateu i Pla es va formar a 
l’escola municipal de Badalona i a l’acadèmia que el pintor Eduard Flò tenia a la ciutat. Amb 20 
anys començà la seva trajectòria creativa amb una exposició a Malgrat. Van seguir altres mostres 
a Badalona, Barcelona, Girona, Reus i Figueres. Tot i que va pintar alguns olis, es va dedicar 
bàsicament al dibuix a la ploma i al carbó, camp en el qual va rebre elogis d’alguns crítics, sobretot 
de Joan Sacs (pseudònim de Feliu Elias i Bracons). La seva desaparició prematura, la circumstància 
que no s’hagués professionalitzat com a dibuixant i el tall que va significar la Guerra Civil van 
fer que caigués en l’oblit. Amb aquesta mostra el Museu de Badalona vol retre homenatge a la 
figura d’aquest badaloní d’adopció. 

La 40a Rua de 
Carnestoltes recorrerà 
els carrers dels barri 
de Llefià el dissabte 26 
de febrer 

Redacció

Badalona.-
La 40a Rua de Car-

nestoltes a Llefià tindrà 
lloc dissabte 26 de fe-
brer i el Carnaval Infantil 
a Bufalà, diumenge 27 
de febrer. Les activitats 
estan organitzades per 
l’Ajuntament de Badalo-
na, la Comissió de Cultura 
de Llefià, la Comissió de 
Carnestoltes i la Comissió 
de Carnestoltes Bufalà. 

El dissabte 26 de fe-
brer la Reina Carnestoltes 
farà la lectura del pregó de 
Carnaval des del balcó del 
Centre Cívic Torre Mena, 
proclamarà el seu regnat 
i convidarà la ciutadania 
a la disbauxa i a la festa. 
Ho farà acompanyada 
de la seva Cort formada 
per quatre súbdits i dues 
nimfes esbojarrades. Un 
cop acabi, encapçalarà 
la Rua de comparses, que 
recorrerà diferents carrers 
de Llefià. A les 19 hores 
es podrà gaudir del direc-
te d’un grup de versions 

a la plaça de Trafalgar. 
Les inscripcions en línia 
(www.carnaval.llefia.org) 
per a la participació a la 
rua es tancaran el dia 
25 de febrer, també es 
poden fer presencialment 
als centres cívics de la 
ciutat fins al dijous 24 
de febrer. 

Diumenge 27 de fe-
brer, la Reina Carnestol-
tes es traslladarà al barri 
de Bufalà, davant de la 
masia de Ca l’Andal per 
iniciar la rua infantil. A les 
12.30 hores començarà 
el ball amb un espectacle 
d’animació infantil al parc 
de Can Barriga. 

La dissenyadora de 
la il·lustració del cartell 
d’enguany és Ádali Ber-
múdez alumna de CFGM 
Assistent al producte 
gràfic imprès de l’Escola 
d’Art i Superior de Dis-
seny Pau Gargallo de 
Badalona. El cartell repre-
senta la Reina Carnestol-
tes i les dues nimfes que 
l’acompanyen vinculades 
als elements d’aigua, mar 

i raïm, arrels dels orígens 
romans i de la identitat 
vinícola i marinera de 
Badalona. 

Programa d’activitats 
del Carnaval 2022  

40a Rua de Carnes-
toltes a Llefià. Dissabte 
26 de febrer 

Pregó de la Reina 
Carnestoltes. Al Centre 
Cívic Torre Mena a les 
17 hores 

Arribarà la Reina Car-
nestoltes, la Nimfa del 
Mar, la Nimfa del Vi i la 
resta de la seva Cort. 
Pregó de Carnaval des 
del balcó del Centre Cívic 
Torre Mena. 

Inici de la Rua de 
Carnestoltes 

A partir de les 17.30 
hores. 

programa complet:
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El 13 de març es corre 
l’edició 2022 de la 
Unirun al Fòrum

Redacció

Badalona.-
L’ alcaldessa de Sant 

Adrià, Filo Cañete, va 
assistir el passat 21 de fe-
brer a la presentació de la 
nova edició de la Unirun, 
una prova atlètica que vol 
promoure nous reptes en 
l’ atletisme universitari. 

La participació està 
oberta a tothom: alumnes 
universitaris, ex-alum-
nes, futurs estudiants, 
professors, treballadors, 

proveïdors, familiars o 
simpatitzants d’alguna 
de les Universitats ca-
talanes. L’edat mínima 
d’inscripció correspon als 
nascuts-des l’any 2006.

Aquesta cursa, que 
té com a punt de sortida 
el parc de la Pau (a Sant 
Adrià) té dues caracte-
rístiques principals: el 
recorregut és de 5 km i 
la competició és per uni-
versitats, és a dir, a més 
d’inscriure’s de forma 
individual, el corredor 

s’ha d’identificar amb 
una de les 12 universitats 
catalanes.

La Unirun està im-
pu lsada  pe r  l es  12 
Universitats catalanes 
mitjançant l’ECU (Es-
port Català Universi-
tari), amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Secretaria General 
de l’Esport i l’Activitat 
Física i l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs, i 
organitzada per Gaudium 
Sports. 

L’Ajuntament i el Club 
Joventut Badalona 
renoven el contracte de 
patrocini durant quatre 
anys més

Redacció

Badalona.-
La pista central del 

Palau Municipal d’Esports 
ha acoll it aquest di-
lluns 7 de febrer l’acte 
de presentació del nou 
contracte de patroci-
ni de l’Ajuntament i el 
Club Joventut Badalona. 
L’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro, i el presi-
dent del club de bàsquet, 
Juan Antonio Morales, 
han donat a conèixer els 
detalls d’aquest nou con-
tracte de patrocini que 
té una vigència de qua-
tre anys i un import de 
5.808.000 euros (IVA in-
clòs). L’acte ha comptat 
també amb la presència a 
la pista dels jugadors que 
integren el primer equip 
de la Penya i del seu 
entrenador, Carles Du-
ran, així com del regidor 
d’Esports en funcions, 
Jordi Subirana. 

Aquest és el segon 
contracte de patrocini 
que signen l’Ajuntament 
i el Club Joventut Bada-
lona. El primer va entrar 
en vigor l’any 2017 i 
va tenir també una vi-

gència de quatre anys. 
L’import econòmic anual 
del patrocini es manté 
en els mateixos termes 
que el contracte anterior: 
1.452.000 euros (IVA 
inclòs). 

Amb la signatura 
d’aquest nou contracte, 
el Club Joventut Badalo-
na seguirà lluint la marca 
“Badalona és futur” en 
la samarreta del primer 
equip i en altres suports 
de difusió del club de 
bàsquet com el web, les 
xarxes socials, la publici-
tat estàtica i lluminosa del 
Palau Municipal d’Esports, 
la sala de premsa, el vi-
deomarcador, etc.

L’objectiu del con-
tracte de patrocini és 
seguir donant suport al 
Club Joventut Badalona, 
fer difusió de l’esport del 
bàsquet i dels valors as-
sociats a la seva pràctica i 
publicitar la marca “Bada-
lona és futur”, potenciant 
la imatge d’aquesta ciutat 
com un municipi que 
dona suport a l’esport i 
a la seva promoció. A la 
vegada es vol incrementar 
la reputació, notorietat 
social i imatge pública de 

Badalona. 
L’alcalde de Bada-

lona, Rubén Gujarro, ha 
mostrat la seva satis-
facció per la renovació 
durant 4 anys més del 
contracte de patrocini 
amb el Club Joventut Ba-
dalona perquè: “la Penya 
és el principal ambaixador 
que té la ciutat i pro-
rrogar aquesta simbiosi 
entre el club i Badalona 
és una gran notícia per 
a tothom”. L’alcalde ha 
afegit que: “Estem molt 
satisfets d’haver reno-
vat el patrocini amb les 
mateixes condicions que 
l’anterior contracte per-
què els estudis d’impacte 
ens indiquen que el retorn 
econòmic per a la ciutat 
és el doble de la inversió 
realitzada”. 

Cal  recordar que 
“Badalona és futur” és 
la mateixa marca que 
l’Ajuntament de Badalona 
també promociona des de 
l’any 2019, mitjançant 
altres contractes de pa-
trocini, a través de l’altra 
gran entitat esportiva de 
la ciutat, en aquest cas 
de futbol, el Club de Fut-
bol Badalona. 

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ SAB

Obertes les 
inscripcions per a la 
5a Cursa popular per 
l’ELA de Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
La carrera, organit-

zada pel club La Sansi 
i l’Ajuntament de Sant 
Adrià, tindrà lloc el diu-
menge 22 de maig i les 
persones interessades a 
participar-hi us podeu ins-
criure fins el 18 de maig.

La pl. de la Vila (da-
vant de l’Ajuntament) 
serà el punt de sortida 
tant de la cursa popular 
de 5 km, a les 9.30 h, 
com de la caminada de 3 

km, a les 9.33 h. Com a 
novetats d’aquesta cin-
quena edició cal desta-
car l’organització d’ una 
cursa adaptada de 200 
m (10.30 h) i una cursa 
infantil de 800 m (a les 
10.40 h) que s’iniciaran 
també a la pl. de la Vila.

La Cursa popular per 
l’ELA de Sant Adrià de 
Besòs té una finalitat 
solidària i, per això, part 
de la recaptació de les 
inscripcions anirà desti-
nada a la Fundació Miquel 
Valls i a la RedELA. A les 

quatre edicions anteriors 
es van lliurar més de 
13.000 euros a aquestes 
dues entitats destinats a 
la recerca de l’Esclerosi 
Lateral Amiotròfica (ELA) 
i a millorar la qualitat de 
vida de les persones afec-
tades per la malaltia i de 
les seves famílies.

Inscripcions aquí:
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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
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Dimarts 1
García Lorca, 1

Dimecres 2
Mar, 18
Dijous 3

Pi i Gibert, 66
Divendres 4
Gran Via, 26
Dissabte 5

Av. Catalunya, 92-94
Diumenge 6

Platja, 82
Dilluns 7

Andreu Vidal, 2
Dimarts 8

Av. La Catalana, 125
 Dimecres 9

Fernández Márquez, 73
Dijous 10

Via Trajana, 20, local 3-6
Divendres 11

Av. Catalunya, 50
Dissabte 12 

García Lorca, 1
Diumenge 13

Mar, 18
Dilluns 14

Pi i Gibert, 66
Dimarts 15
Gran Via, 26
Dimecres 16

Av. Catalunya, 92-94
Dijous 17
Platja, 82

Divendres 18
Andreu Vidal, 2
 Dissabte 19

Av. La Catalana, 125
Diumenge 20

Fernández Márquez, 73
Dilluns 21

Via Trajana, 20, local 3-6

 Dimarts 22
Av. Catalunya, 50

Dimecres 23
García Lorca, 1

Dijous 24
Mar, 18

Divendres 25 
Pi i Gibert, 66
Dissabte 26
Gran Via, 26

Diumenge 27
Av. Catalunya, 92-94

Dilluns 28 
Platja, 82

Dimarts 29
Andreu Vidal, 2
Dimecres 30

Av. La Catalana, 125
Dijous 31

Fernández Márquez, 73

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
És un bon moment per pensar en regals, ja que encara 
estan barats i els centres comercials encara no estan 
plens. Millor seria que fessis una llista. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
Aquests dies hauràs d’arreglar milers de papers i per 
desgràcia no els podràs acabar perquè tindràs alguns 
dubtes i no sabràs si donar el pas. 

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Hauràs d’aprendre la lecció que tu no ets qui porta 
la veu cantant al grup i no s’ha de fer sempre el que 
tu vulguis. 

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
Aquest mes serà el millor moment per dur a terme 
els somnis que portes tan de temps esperant. No ho 
dubtis i fes-ho.  

AQUARI (21 gener-19 febrer)
Potser les teves butxaques tornaran al seu estat normal 
a partir de la segona setmana del mes gràcies a una 
gran inversió.
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
Arriba l’hivern i necessitaràs la companyia d’un bona 
bona xocolata calenta i una companyia mentre cau la neu 
fora. No és una fantasia, és el que necessites. 

ARIES  (21 març-20 abril)
Un ésser estimat estarà més a prop teu i voldrà estar  
amb tu. Estaràs eufòricper com t’aprecia, aconseguint 
viure moments inolvidables per ambdós. Aprofita’l.

TAURE  (21 abril-20 maig)
Has de fer una escapada, però no per plaer, sinó per 
obligació, i vols portar-te’n algú especial. Escull amb 
el cap, no amb el cor.      

BESSONS  (21 maig-21 juny)
Aquest mes tindràs un somriue tatuat a la cara, perquè 
les coses et van realment bé. Intenta atresorar aquests 
moments per si les coses es posen magres.   

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Tindràs molts plans aquest mes i una agenda tan plena 
que no et permetrà descansar. Gaudeix perquè hi haurà 
moltes bones oportunitats.

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
Hi ha un viatge molt interessant que t’agradaria fer, 
però no tens molt de temps per fer-ho. No t’emprenyis 
si la resta sí que hi va, deixa’ls que gaudeixin.

VERGE (24 agost-2 setembre)
Estàs una mica amargat aquest mes perquès estàs molt 
aburrit i la rutina et consumeix. Intentar ser creatiu 
perquè la vida no sigui tan pesada. 




