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Coordinació 
contra okupes

Sant Adrià.- Ba-
dalona i Sant Adrià 
actuaran de manera 
conjunta per evitar les 
ocupacions il·legals 
d’immobles. Pàg.4.

Sant Adrià.- 
Entorn el 8 de març 

es duran a terme una 
sèrie d’activitats per rei-
vindicar la igualtat de 

gèneres en la nostra so-
cietat. Destaca la marca 
que es durà a terme des 
de la plaça de la Vila el 
mateix dia 8 a partir de 

les 11 hores. La resta de 
la programació es com-
pleta amb cinefòrum, 
exposicions, lliurament de 
premis, etc.  Pàg.5. 

8 de març 
per la igualtat

Sant Adrià.- 
Sant Adrià de Besòs i 

Badalona treballaran ple-
gats per evitar les ocupa-
cions il·legals. El passat 
21 de febrer va tenir lloc 
la primera de moltes re-
unions entre representants 
dels dos consistoris. Les 
delegacions, encapçala-

des pels dos alcaldes, Filo 
Cañete i Rubén Guijarro, 
van valorar les noves eines 
que tenen els municipis 
amb l’entrada en vigor 
de la Llei 1/2023 per 
a l’adopció de mesures 
urgents davant les ocupa-
cions il·legals. Des del 17 
de febrer, els consistoris 
poden demanar als grans 

tenidors de pisos que en 
el termini de trenta dies 
desallotgin pisos ocupats 
on es duguin a terme 
activitats contràries a la 
«convivència normal de 
la comunitat», «de l’ordre 
públic» o que posin «en 
perill la seguretat o la 
integritat de l’immoble». 
Pàg. 4

Coordinació entre 
BDN i SAB per 

evitar ocupacions

COMUNICACIÓ BDN

Badalona.- Torna el 
Cicle de Cinema Infantil 
a l’Ocine de Badalona 
amb cinc noves ses-
sions a preus reduits. 
Pàg.13.

Cine infantil 
en català

Badalona.- Escollit 
el Dimoni de les prope-
res Festes de Maig, obra 
de la badalonina Àgata 
Gil, disseny “Dimoni 
sense fum”. Pàg.14.

Dimoni sense 
fum

L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, i l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, a la primera reunió 
entre els dos municipis per evitar les ocupacions il·legals.
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Unir fuerzas

Opinió
Vergüenza

El filósofo Gilles Deleuze recordaba al escritor judío Primo 
Levi cuando hablaba de la necesidad vital que tenemos de 
sentir vergüenza para resistirnos al horror de la estupidez 
humana. 

Las políticas antimigratorias, el gasto armamentístico, los 
modelos pesticidas de agricultura industrial, han declarado la guerra 
a los seres vivos, son contrarios a la evolución de las especies. Pero 
nadie es una isla por si misma, somos una pieza más del continente, 
una parte del océano. La magia de la sincronicidad reside en el se-
creto de adivinar el futuro mirando las abejas, el comportamiento de 
los pájaros y el movimiento de las nubes. Todo está conectado.

En este planeta hay muchos conflictos armados (algunos aparca-
dos, otros ignorados), muchos países implicados, muchos intereses 
económicos; parece como si alguien se aprovechara para exaltar 
sentimientos de odio y superioridad, como si quisieran sacar rédito 
de los llantos, las explosiones, las injusticias, el dolor, el temor, la 
desesperanza, recogiendo balas, rencores, golpes y llantos de an-
cianas huérfanas, heridas grandes, bombardeos asesinos, inocencias 
acuchilladas, sangre de los mapas…

Sin embargo, el último tabú que quedó después de la segunda guerra 
mundial es un episodio aún silenciado, posiblemente por su cercanía 
a nuestra realidad; parece que  estamos cruzando el umbral.

Hitler se suicidó en el Berlín de 1945, pero su gesto, y el de su mujer, 

provocaron un efecto dominó por lo que no fueron los únicos que de-
cidieron acabar con sus vidas; aquello fue un hecho que se ha llegado 
a definir como una“epidemia”. Con la caída del régimen nazi, miles de 
familias alemanas se ahorcaron, se envenenaron o ahogaron, arras-
traron con ellas a bebes, pequeños, adolescentes, ancianas, miles 
de mujeres se quitaron la vida después de ser violadas… Muchas de 
estas muertes fueron provocadas por el terror ante el avance de las 
tropas soviéticas, pero también por los sentimientos de culpa, aunque, 
como suele suceder, la explicación no es tan sencilla. En “Prométeme 
que te pegarás un tiro”, Florian Huber intentó explicar la psique de 
un pueblo que pasó en pocos años de estar en la cima del mundo a 
lo más hondo del abismo.

El patriotismo puede llegar a no ser el mejor compañero de viaje 
(valgan los últimos ejemplos televisivos, algo es algo). El nobel Al-
bert Camus llegó a decir que quería demasiado a su país para ser 
nacionalista.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

més articles:

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los ayuntamientos del Besòs, entre ellos Sant Adrià de Besòs, siguen uniendo 
fuerzas para conseguir que el eje entorno al río se dinamice. Han conseguido que también se unan los gobiernos de Madrid 
y Catalunya y la Diputación de Barcelona en un plan con un coste de 500 millones de euros en 10 años. Badalona, Mont-
cada i Reixac, Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet y los barrios de Barcelona de Vallbona, Trinitat Vella, Baró de Viver i 
Bon Pastor suman cerca de 450.000 habitantes en una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados. Los puntos claves del 
acuerdo son la integración urbana, la conectividad, la recuperación ecológica y paisajística del río, la protección y resiliencia 
de la franja costera, la rehabilitación y reactivación económica y el impulso de vivienda protegida. Algunos de los proyec-
tos que recibirán fondos serán la reforma de la C-31 en Badalona, la renaturalización y mejora ambiental de río Besòs, la 

descontaminación de las playas adrianenses y badalonenses contaminadas por la presencia de empresas, la rehabilitación de los polígonos 
industriales a ambos lados del río, y la construcción de viviendas de protección oficial. 
Todas estas iniciativas tienen como objetivo mejorar el territorio y, a la larga, incrementar el bienestar de sus habitantes. Está claro que es un 
proyecto ambicioso. Es esperanzador que todas las administraciones se hayan puesto de acuerdo para dinamizar un espacio con tanto poten-
cial pero tan mal aprovechado. Porque es una de las zonas con más posibilidades de Catalunya y, a la vez, con más sombras que luces sobre 
su futuro. Los municipios entorno a Barcelona siempre han creído que es imposible luchar contra el gigantes y que es mejor dejarse llevar por 
el impulso de la gran capital. En muchos casos se ha demostrado que es una estrategia correcta, pero otras se ha visto claramente que hay 
que trabajar por uno mismo para conseguir objetivos. Por uno mismo o con el resto de pequeñas ciudades a tu lado, porque siempre es mejor 
unir fuerzas que ir por tu lado. 
Esperemos que este acuerdo sea una realidad palpable, que podamos ver sus frutos en tiempo más o menos cercano, y que no se quede todo 
en agua de borrajas. Los habitantes del eje del Besòs necesitamos que sea así, que nuestra casa tenga cada vez los cimientos más sólidos y 
que ningún huracán imprevisto nos vuele las paredes.   
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Pederastas eclesiásticos e 
impunidad en el Reino de España

Lo de la pederastia en la Iglesia Católica no ha hecho más que empezar, 
por lo que toda cifra es provisional. Además, el número total de delitos 
que se podrán conocer será mínimo en comparación con los que se 
cometieron, pues a las víctimas que habrán fallecido se sumarán las 
que no jamás denunciarán.   

Francia: “Al menos 216.000 casos de pederastia en la Iglesia francesa, según 
una comisión independiente. Dos años y medio de investigaciones dan lugar a 
medio centenar de propuestas, entre ellas reformar el secreto de confesión”. El 
País, 05/10/2021.

Portugal: “El informe de los abusos sexuales en la Iglesia portuguesa: al menos 
4.815 víctimas desde 1950”. El País, 13/02/2023.

España: “La auditoría de los abusos en la Iglesia española suma ya 4.000 víctimas 
pese a las trabas de varios obispos”. El Diario. 16/02/2023.

Teniendo en cuenta que las investigaciones avanzan a ritmos dispares es inútil 
cruzar esos casos de pederastia en cada país con sus poblaciones respectivas: 
los sacerdotes franceses y portugueses parecerían 38 y 5,5 veces más pederastas 
que los españoles, algo fuera de lugar.

En cambio, para lo que sí sirve el cruce de casos de pederastia con el de habi-
tantes es para constatar que “las trabas de varios obispos” son la causa de que 
en el Reino de España avance con exagerada lentitud una investigación que es 
similar a las realizadas en las repúblicas portuguesa y francesa.

Esta lentitud española en la investigación de los pederastas que han abusado 
investidos de la autoridad eclesiástica multiplica una impunidad que es muy ele-
vada en esta clase de delitos, sea cual sea su entorno.

En mi opinión, el problema del Reino de España es que la impunidad es el resul-
tado de una historia en la que durante muchas generaciones han predominado 
los periodos de crueldad de las élites contra los de abajo.

Por ejemplo, si se hiciera una encuesta a todas las personas mayores de edad, la 
inmensa mayoría respondería que los golpistas de 1936 cometieron delito, pues 
no hay ninguna legislación en el mundo que considere legal tal grado de violencia 
como solución para cambiar el rumbo de una sociedad.

En cambio, nunca pagaron por sus crímenes ni aquellos militares, ni los grupos 
de falangistas que sacaban a sus vecinos para fusilarlos sin juicio en cualquier 
descampado, ni tampoco los que aprovecharon la postguerra para adueñarse de 
bienes que pertenecían a republicanos. Y, para confirmar la impunidad absoluta 
de tanto criminal en el bando de los vencedores, la Ley de Amnistía aprobada 
durante la Transición metió a los culpables en el mismo saco de unas víctimas 
que durante la dictadura fueron condenados por reclamar democracia.

Si en la misma encuesta se preguntara si creen que en España han pagado por 
sus delitos todos los políticos que se han corrompido y enriquecido gracias a los 
cargos que desempeñaban, la mayoría, aún sin llevar la cuenta, diría que no, 
que hay muchos que se han librado, a pesar de los casos tan relevantes que han 
aflorado en los últimos años.

Y si en la misma encuesta se preguntara si están de acuerdo con que el jefe 
del Estado pueda cometer cualquier delito sin rendir cuentas ante la Justicia, es 
probable que el porcentaje de respuestas negativas y escandalizadas por una 
pregunta tan ofensiva se acercara al 100%.

En cambio, la sociedad española ha contemplado, sin reaccionar, como el fiscal 
anticorrupción archivaba en marzo pasado la investigación iniciada por delitos 
de Juan Carlos I con el argumento de que la “inviolabilidad” de que disfrutaba 
impide que sea sometido a juicio, fueras cuales fueran los delitos que cometió 
durante su reinado.

Y en cambio también, el ex presidente francés Sarkozy ha sido 
condenado a tres años de cárcel por financiación ilegal de una 
campaña electoral.

En el Reino de España, cada persona de abajo puede opinar lo correcto, pero, 
ante la impunidad que prevalece, acepta las decisiones de los que mandan para 
evitar un mal mayor que siempre terminan pagando los mismos.  

Domingo Sanz

Egoísmo inteligente, una teoría 
del apoyo mutuo

Els gossos sempre fa milions d’anys que han viscut independents. Fa 
un temps que van decidir venir a les ciutats i oferir-se per a «treballar» 
per a una part de la societat. En principi tot va ser a canvi d’allotjament 
i menjar i així van passar molts anys. Un dia el gos va conèixer a 
una gossa i aquesta li va comentar: «digues-li al teu amo que en lloc 

d’allotjament i menjar et doni diners i nosaltres ja ens buscarem la vida». L’amo va 
acceptar i els gossos van decidir comprar-se un pis tenir descendència, comprar 
electrodomèstics, anar de vacances, comprar-se un automòbil i van començar a 
ser feliços. Un dia l’amo els va dir: «ja no necessito els vostres serveis. Ho sento, 
però les noves tecnologies estan substituint molta mà d’obra i ja no us necessito». 
Llavors, el gos es va trobar en un gran problema, va perdre el pis i les poques 
propietats adquirides. Molts es van plantejar com si sempre havien pogut sobre-
viure durant milions d’anys, què ha passat perquè es trobin en aquesta situació. 
Segurament, tindrem moltes respostes, però no solucions. Ara només els queda 
que els subvencionin, això és el que la nova societat ha creat. No sé si serem 
capaços de canviar-la. Espero que lluitem per aconseguir-ho.

Francesc Reina

«Els gossos» (reflexió o metàfora)

No es del todo cierto que las segundas partes sean malas; eso sí, hay 
que darles una oportunidad. Al menos eso le pasó a Charles Darwin 
tras escribir El origen de las especies. Tiempo después, él mismo 
caería en la cuenta de que su famosa expresión: «la lucha por la 
existencia» había sido una metáfora mal interpretada; la interde-

pendencia, tal como puntualizó más tarde en El origen del hombre, no pretendía 
justificar el combate cruel entre individuos, sino la estrecha colaboración entre 
especies para ganar la perpetuidad, para conseguir bienestar entre los grupos 
mediante la cooperación, un factor determinante para la evolución.

De cualquier forma, sus reflexiones llegaron tarde, y aunque se salvó de la quema 
como no ocurrió con Galileo, poco importó para el poder bárbaro que se aprove-
charía de sus primeras palabras para hacerlas suyas y ensalzar a la clase social 
de los más fuertes con su visión duramente competitiva y codiciosa. Después, 
pasados los siglos, somos testigos de que sigue siendo esa la misma táctica en 
la economía-la política-las relaciones geoculturales… El famoso eslogan de aquel 
geólogo: «la selección natural» le jugó una mala pasada cuando fue apadrinado 
por aquellos que atesoraron sus ideas y las resignificaron según sus intereses, 
esos que piensan que la Tierra les pertenece, que han ido financiando sus propó-
sitos turbios, sus razones falseadas, sus guerras malas, que han ido escondiendo 
cosas muy feas bajo las piedras.

Fue el acallado pensador Piotr Kropotkin quien siguió desarrollando la línea abierta 
por el ingles, para descubrir el desafío de los lazos, el debate sobre la fraternidad 
y las formas de relación entre los seres vivos y los escenarios ecológicos (también 
con los imprescindibles microbios). Aquel anarquista puso el mayor énfasis en 
las condiciones ambientales, en el clima y la alimentación. No creía en la bondad 
humana, de ningún modo en su simpatía y su amor, pero sí en su conciencia 
solidaria y la reciprocidad, algo que últimamente se le reconoce como egoísmo 
inteligente.

Es a través del apoyo y la ayuda mutua, y no mediante la lucha despiadada del 
– todos contra todos –  como las sociedades humanas han podido sobrevivir y 
extenderse. Es el milagro del mayor de los rescates, el del Cuidado, lamentable-
mente el valor más castigado: no son las más fuertes sino las más aptas las que 
aseguran nuestro futuro.

Josep Megías

article sencer:

més articles:



4 - Febrer 2023 ActualitatActualitat

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha qualificat de “gran avenç” 
la possibilitat que atorga l’entrada en vigor de la Llei 1/2023 d’actuar 
ràpidament contra les ocupacions il·legals de pisos de grans tenidors 

que alterin la convivència veïnal.  

Irene Pardo denuncia 
que Sant Adrià es “el 
gran olvidado por 
el Partido Socialista 
que lo ha escogido 
como vertedero de 
las ciudades del Área 
Metropolitana”  

Redacció

Sant Adrià.-
Irene Pardo, la can-

didata a la alcaldía de 
Sant Adrià de Besòs ha 
denunciado que Sant 
Adrià es “el gran olvidado 
por el Partido Socialista”. 
En este sentido ha dicho 
que “el Partido Socia-
lista, a día de hoy, está 
gobernando en todas las 
ciudades del Àrea Metro-
politana de Barcelona, el 
llamado cinturón rojo, y 
ha escogido a Sant Adrià 
de Besòs para ser el ver-
tedero”.

Así ha explicado que 

“Sant Adrià ha sido la 
elegida por su alcaldesa 
y por sus compañeros de 
partido para que todas las 
aguas fecales del Àrea 
Metropolitana, de las 
ciudades que colindan, 
vayan a parar a la playa 

Sant Adrià, una playa 
que está cerrada para los 
vecinos que no pueden 
bañarse porque las aguas 
están contaminadas”. 
“En estas condiciones la 
playa de Sant Adrià no 
la pueden disfrutar ni los 
vecinos ni otros bañistas 
de Badalona o de Barcelo-
na y por lo tanto también 
es una ciudad estancada 
económicamente porque 
al tener una playa cerrada 
no puede venir la gente 
a disfrutar de los bares 
y de los comercios y por 
lo tanto es imposible la 
promoción turística”, ha 
lamentado.

Por ello la alcaldable 
se propone “cambiar esta 
situación porque Sant 
Adrià no es menos que 
Badalona, no es menos 
que Santa Coloma, o no 
es menos que la ciudad 
de Barcelona”. Asimismo, 

Irene Pardo ha explicado 
que también quiere “po-
ner fin a la terrible situa-
ción de inseguridad que 
vive a día de hoy el muni-
cipio ya que es la ciudad 
con más criminalidad por 
cada 1.000 habitantes 
de Cataluña y la sexta 
ciudad con el índice de 
delincuencia más alto de 
toda España”.

Para la candidata del 
PP es lamentable que “a 
pesar de estos terribles 
datos la alcaldesa del 
Partido Socialista, Filo 
Cañete, lo niegue y no 
haga nada”.

PP SAB

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 21 de febrer 

va tenir lloc una reunió 
entre una representa-
ció de l’Ajuntament de 
Badalona, encapçalada 
per l’alcalde Rubén Gui-
jarro, i de l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs, 
amb l’alcaldessa Filo Ca-
ñete, per valorar les noves 
eines que tenen els mu-
nicipis amb l’entrada en 
vigor de la Llei 1/2023 
per a l’adopció de me-
sures urgents davant les 
ocupacions il·legals. A la 
reunió de treball també 
han participat tècnics 
d’ambdós consistoris, així 
com comandaments de 
les policies locals i dels 
Mossos d’Esquadra. 

El passat 17 de fe-
brer el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalun-
ya (DOGC) publicava la 
Llei 1/2023, del 15 de 
febrer, de modificació 
de la Llei 18/2007, del 
dret a l’habitatge, i del 
llibre cinquè del Codi Civil 

de Catalunya, relatiu als 
drets reals, amb relació 
a l’adopció de mesures 
urgents per a afrontar la 
inactivitat dels propietaris 
en els casos d’ocupació 
il·legal d’habitatges amb 
alteració de la convi-
vència veïnal. D’aquesta 
manera els ajuntaments 
poden requerir als grans 
tenidors de pisos que en 
el termini de trenta dies 
desallotgin pisos ocupats 
on es duguin a terme 
activitats contràries a la 
«convivència normal de 
la comunitat», «de l’ordre 
públic» o que posin «en 
perill la seguretat o la in-
tegritat de l’immoble».

L’alcalde de Bada-
lona, Rubén Guijarro, 
ha destacat que aques-
tes reunions de treball: 
“són molt profitoses per 
establir de manera co-
ordinada els protocols 
d’actuació que portarem 
a terme des del primer 
dia des dels municipis i 
amb els cossos policials 
per combatre les ocupa-
cions que generen greus 

problemes de convivència 
amb el veïnat”. L’alcalde 
ha afegit que el Govern 
municipal s’ha pres des 
del primer moment molt 
seriosament aquest pro-
blema i ha recordat que 
“segons les dades del 
Departament d’Interior, 
l’any 2021 Badalona va 
ser la segona ciutat de 
Catalunya amb més ocu-
pacions, amb més de 
570 denúncies, per això 
hem creat la unitat Do-
mus de Guàrdia Urbana 
i treballem per aprofitar 
les competències i eines 
que la Llei ens atorga 
als ajuntaments”. Per a 
l’alcalde aquesta Llei: “és 
una eina més per millorar 
la convivència i la vida 
dels veïns i les veïnes 
perquè ens permet actuar 
des dels ajuntaments 
amb molta més celeritat 
davant la inanició davant 
d’ocupacions conflictives 
per part de molts de grans 
tenidors d’immobles”. 

Tots dos municipis 
mantindran reunions pe-
riòdiques de coordinació.

Badalona i Sant Adrià 
de Besòs es coordinen 
per actuar davant les 
ocupacions il·legals 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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Nova planta 
fotovoltaica de 625 m² 
a l’Estadi Municipal de 
Badalona 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona està enllestint la 
fase final de la instal·lació 
d’una nova planta foto-
voltaica de 625 m² a la 
coberta de la marquesi-
na de l’Estadi Municipal 
de Badalona. Aquesta 
instal·lació estarà acollida 
al règim d’autoconsum 
compartit amb compen-
sació d’excedents. Això 
significa que l’energia 
elèctrica produïda serà 
compartida amb alguns 
dels equipaments situats 
a un radi inferior als 2.000 
metres. Concretament, es 
preveu que l’energia sigui 
consumida pels equipa-
ments següents: l’Estadi 
Municipal de Futbol, el 
camp d’entrenament, la 
Zona Esportiva de Bufalà, 
la Pista Poliesportiva Sant 
Crist, l’Escola Planas i Ca-
sals, l’Escola Joan Llon-
gueras, l’Escola Llibertat i 
l’Escola Can Barriga. 

La nova infraestruc-
tura estarà formada per 
319 mòduls amb una po-
tència total de 131 kWp. 
Està previst que generi uns 
166.706 kWh a l’any, fet 
que suposarà una reduc-
ció d’emissions de CO2 
de més de 44 tones i un 
estalvi econòmic al voltant 

dels 20.000 euros anuals. 
El cost de la inversió és 
de 185.864,62 euros i 
forma part de les millores 
energètiques finançades 
a través del contracte de 
subministrament elèctric 
que l’Ajuntament té amb la 
comercialitzadora Naturgy. 

Aquesta actuació for-
ma part del compromís de 
l’Ajuntament de Badalona 
amb la lluita contra el 
canvi climàtic, la transició 
energètica, el foment de 
les energies renovables 
i l’eficiència energèti-
ca. Amb les plaques de 
l’Estadi s’amplia el parc 
fotovoltaic municipal, que 
en conjunt té una potèn-
cia de 621 kWp repar-
tits en 14 instal·lacions. 
Està previst que la potèn-
cia instal·lada arribi als  
753,17 kWp durant els 
pròxims mesos. 

A Badalona, durant 
l’any 2022 s’ha produït 
un increment superior 
al 200% en el nombre 
d’instal·lacions fotovol-
taiques. Així, segons el 
registre d’instal·lacions 
d’autoconsum de Cata-
lunya, actualment hi ha 
325 instal·lacions a la 
ciutat, amb una potència 
superior als 2.360 kWp i 
una producció estimada 
de més de 3.458,740 
kWh anuals, xifra equiva-

lent al consum de 1.350 
habitatges. 

Aquesta eclosió del 
sector fotovoltaic, impul-
sat pels elevats preus de 
l’energia també ha estat 
possible pel suport muni-
cipal a través de les bo-
nificacions de l’IBI (240) 
així com de l’Oficina 
d’Assessorament Ener-
gètic de l’Ajuntament. 

L’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro; la segona 
tinenta d’Alcaldia i regido-
ra de l’Àmbit d’Educació, 
Feminismes i LGTBIQ+, 
Ciutadania, Participació 
i Agenda 2030, Aïda 
Llauradó; i la regidora de 
Medi Ambient, Sosteni-
bilitat i Benestar Animal, 
Rosa Trenado, han visitat 
aquest dimarts al matí 
l’Estadi Municipal acom-
panyats de tècnics muni-
cipals per veure l’estat de 
la instal·lació i conèixer 
tots els detalls del seu 
funcionament. 

més informació:

COMUNICACIÓ BDN

Torna la programació 
més reivindicativa 
pel 8 de març, Dia 
Internacional des les 
dones, a Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
El 8 de març Sant 

Adrià se suma una vega-
da més a la celebració del 
Dia Internacional de les 
Dones, enguany amb una 
frase de Rosa Luxemburg 
com a lema: Per un món 
on siguem socialment 
iguals, humanament dife-
rents i totalment lliures. 

Aquesta data té com 
a objectiu sensibilitzar la 
població sobre les des-
igualtats de gènere enca-
ra existents, reivindicar 
canvis més efectius i 
reconèixer les aporta-
cions de les dones d’arreu 
del món en els diferents 
àmbits socials, culturals i 
econòmics. 

L’edició d’enguany 

inclou un ampli ventall 
d’activitats lúdiques, rei-
vindicatives i culturals 
per a grans i petits que 
tenen com a tema central 
la igualtat de gènere i els 
feminismes. Del programa 
destaca la rua reivindica-
tiva del 8 de març oberta 
a tothom que sortirà de 
la plaça de la Vila a les 
11 hores.

També cal destacar 
les exposicions següents: 
la primera, «En Escena. 
Mirades femenines sobre 
la representació de les 
sexualitats a la cultura 
audiovisual” que es po-
drà visitar  del 6 al 20 de 
març a la Biblioteca de 
Sant Adrià, cedida per 
l’Observatori de Dones 
als Mitjans de Comuni-
cació, al qual està adherit 

la ciutat de Sant Adrià; la 
segona, “1983-2023, del 
Casal de la Dona al CIOD. 
40 anys de polítiques 
d’Igualtat a Sant Adrià”, 
que s’inaugurarà el 13 
de març amb un espai 
de trobada de dones que 
han estat vinculades al 
Centre d’Informació i 
Orientació de la Dona al 
llarg d’aquests anys. 

En el següent enllaç 
podreu consultar la pro-
gramació sencera del 8 
de març a Sant Adrià de 
Besòs:

programa complet:

 En la trobada també han participat la quarta tinenta d’alcaldia i 
regidora de l’Àmbit de Territori, Teresa González, i la regidora de l’Àrea 

de Mobilitat, Anna Maria Lara.
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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)

La consellera de 
la Presidència de 
la Generalitat de 
Catalunya, Laura 
Vilagrà, visita el 
consistori badaloní

Redacció

Badalona.-
La consellera de la 

Presidència de la Ge-
neralitat de Catalunya, 
Laura Vilagrà, ha visitat 
l’Ajuntament de Badalona 
on ha estat rebuda per 
l’alcalde Rubén Guijarro, 
ha saludat als represen-
tants dels diversos grups 
municipals i ha signat el 
llibre d’honor.  

En finalitzar l’acte ins-
titucional, l’alcalde de Ba-

dalona ha mantingut una 
reunió amb la consellera 
de la Presidència, que 
estava acompanyada pel 
director dels Serveis Te-
rritorials d’Administració 
Local a Barcelona, David 
Agustí. En la trobada s’ha 
coincidit en constatar la 
necessitat que es prioritzi 
l’acabament de les obres 
del Centre d’Assistència 
Primària (CAP) del Gorg 
–paralitzades per la fallida 
de l’empresa constructo-
ra- i que es defineixi amb 

urgència quina ha de ser 
la ubicació del CAP de 
Sant Crist.  

L’alcalde també ha 
traslladat a la consellera 
Vilagrà la necessitat que 
té la ciutat de dotar-se de 
més efectius dels Mossos 
d’Esquadra. Així mateix, 
també s’han abordat amb 
la consellera alguns dels 
reptes de mobilitat més 
importants de la ciutat; 
com ara el futur de la 
C-31 i l’ampliació de l’L1 
del metro.  

COMUNICACIÓ BDN

Reunió amb el 
secretari de Mobilitat 
i Infraestructures de 
la Generalitat per 
tractar el futur de la 
C-31 i l’ampliació de 
l’L1 del metro

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Rubén Guijarro, 
juntament amb la quarta 
tinenta d’alcaldia i regido-
ra de l’Àmbit de Territori, 
Teresa González, i la re-
gidora de l’Àrea de Mo-
bilitat, Anna Maria Lara, 
s’ha reunit aquest dijous 
al matí amb el secretari 
de Mobilitat i Infraestruc-
tures de la Generalitat 
de Catalunya, Marc San-
glas, i el director general 
d’Infraestructures de la 
Mobilitat, David Prat, 
per abordar els reptes de 
mobilitat més importants 
de la ciutat: el futur de la 
C-31 i l’ampliació de l’L1 

del metro.
A la reunió s’ha pogut 

aprofundir en els plans 
del govern de la Gene-
ralitat per allargar l’L1 
del metro, per diferents 
fases, fins a l’estació de 
Rodalies de Badalona. 
També s’ha treballat en 
la creació de la comissió 
d’estudi al Parlament so-
bre el futur de la C-31, 
així com les possibles 
actuacions sobre la via 
per fer-la més respec-
tuosa amb l’entorn, com 
la col·locació d’asfalt 
sonoreductor, actuació 
prevista per al segon tri-
mestre de 2023.

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha 
valorat positivament la 

trobada i ha subratllat 
que “és imprescindible 
continuar avançant per 
millorar la mobilitat de 
Badalona, ja que tant el 
futur de l’autopista com 
l’ampliació del metro te-
nen una importància cab-
dal per a la ciutadania i 
per a la ciutat. Guijarro ha 
demanat a la Generalitat 
“mantenir la implicació i 
continuar treballant per 
millorar la connectivitat 
de Badalona”.

COMUNICACIÓ BDN

més informació:

 En la trobada també han participat la quarta tinenta d’alcaldia i 
regidora de l’Àmbit de Territori, Teresa González, i la regidora de l’Àrea 

de Mobilitat, Anna Maria Lara.
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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

Badalona inicia una campanya per 
mesurar a 25 punts de la ciutat els nivells 
de concentració d’òxid de nitrogen (NO2) 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament  de 

Badalona ha iniciat una 
campanya de mesura-
ment de la contaminació 
atmosfèrica a la ciutat. 
Durant les pròximes tres 
setmanes hi haurà 25 
sensors repartits per tot 
el municipi amb l’objectiu 
de conèixer la mitjana de 
nivells d’Òxid de Nitrogen 
(NO2) present a l’aire. A 
Badalona, els òxids de ni-
trogen, juntament amb les 
partícules contaminants 
de mida inferior a 10 i 2,5 
micres, són els principals 
contaminants atmosfèrics 
perjudicials per a la salut 
de les persones 

L’objectiu d’aquesta 
campanya, que compta 
amb el suport de la Di-
putació de Barcelona, és 
avaluar la influència del 
trànsit en la qualitat de 
l’aire. Per a fer l’estudi 
s’instal·len els captadors 
en zones amb diferent 
intensitat de circulació i 
també en parcs urbans i 
àrees de vianants. 

Les dades obtingudes 
amb els captadors pas-
sius serviran per avaluar 
la situació actual així com 
l’evolució de la contami-
nació a la ciutat, ja que 
durant els anys 2008, 
2017, 2018 i 2021 es 
van realitzar campanyes 
similars que permetran 
comparar les xifres. En 

aquest sentit, l’any 2021 
es van registrar els nivells 
més baixos mesurats fins 
a l’actualitat, tot i que 
segurament són uns re-
sultats influenciats per les 
restriccions associades a 
la pandèmia. 

L’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS) ha 
advertit reiteradament 
que la contaminació de 
l’aire és responsable de 
milions de morts prema-
tures al món. 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:

Aquest proper dijous, 2 de març, es durà a terme a Badalona la segona sessió del cicle de debats 
sobre «Seguretat i transport públic. Qualitat, seguretat i convivència» organitzat per Tusgsal 
Direxis i la Fundació per a la Seguretat Pública. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Marina Badalona (Av. 
Eduard Maristany, 227) a partir de les 9.30 hores i tindrà com a tema principal el transport públic, 
seguretat i gènere. El cicle continuarà el mes de març amb una sessió més dedicada al transport 
públic com a espai de convivència.

Segona sessió del cicle 
de debats organitzat 
per Tusgsal Direxis i 
la Fundació per a la 
Seguretat Pública
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L’IES Manuel Vázquez 
Montalbán de Sant 
Adrià de Besòs visita 
les instal·lacions de 
Barcelona Cable 
Landing Station 

Redacció

Sant Adrià.-
Ba rce lona  Cab l e 

Landing Station (CLS), 
l’estació d’aterratge in-
ternacional per cables 
submarins de fibra òpti-
ca, propietat      d’AFR-
IX telecom, ha rebut la 
visita d’uns veïns molt 
especia ls:  e ls a lum-
nes de cicles formatius 
d’informàtica de l’IES 
Manuel Vázquez Mon-
talbán de Sant Adrià de 
Besòs, un centre edu-
catiu a pocs carrers de 
l’estació d’aterratge, 
on s’imparteixen les ti-
tulacions de Sistemes 
Microinformàtics i Xar-
xes, Desenvolupament 
d’Aplicacions Web i Ad-
ministració de Sistemes 
Informàtics en la Xarxa.

En dues sessions, 
14 i 21 de febrer, prop 
de 100 alumnes han fet 
una visita guiada per les 
instal·lacions de Barce-
lona CLS i han pogut 
aprendre nocions sobre 
la importància dels ca-

bles submarins per la 
connectivitat global (el 
98% d’Internet es sosté 
per les xarxes de cables 
de fibra òptica subma-
rina) i les funcions que 
desenvolupa una estació 
d’aterratge per monitorit-
zar el funcionament dels 
cables.

Al llarg de la visita, 
els alumnes han conegut 
de prop quins treballs es 
desenvolupen a la Barce-
lona CLS i quins perfils 
professionals hi interve-
nen. En aquest sentit, 
han pogut identificar 
tasques específiques de 
perfil tècnic on podrien 
intervenir amb les titu-
lacions que actualment 
estan cursant a l’IES.

Barcelona CLS i tot 
l’ecosistema digital que 
se’n deriva, representa 
un futur prometedor per 
ells, tal com apuntava 
Ernest Ortego, alumne 
de l’IES Manuel Váz-
quez Montalbán: ”M’ha 
semblat una visita molt 
interessant, ens han par-
lat del futur que hi ha 

al sector i moltes coses 
tècniques que nosaltres 
ja estem estudiant que 
ens serviran a l’hora de 
treballar. Jo, que soc veí 
de tota la vida de Sant 
Adrià, no sabia que hi 
havia aquesta estació de 
cables submarins aquí al 
costat i he quedat molt 
sorprès. I encara més 
quan he sabut que és 
una de les poques aquí 
a Espanya ”.

Per la seva banda, 
Marta Muñoz, profes-
sora del Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà en Siste-
mes Microinformàtics 
i Xarxes, valorava molt 
positivament la visita 
a l’estació d’aterratge: 
“La visita ha servit per 
a moltes coses. En pri-
mer lloc, per adonar-nos 
que estem a tres carrers 
d’aquesta gran empresa 
i ells no la coneixien i, 
en segon lloc, per veure, 
conèixer i gairebé tocar 
tota la part de les xarxes. 
Innovació, tecnologia, 
proximitat… els ha apor-
tat de tot”.

TINKLE

L’alcalde de Badalona, Rubèn Guijarro, i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, signant 
el projecte d’inclusió residencials als barris de Sant Roc i Artigues.   

L’Ajuntament de 
Badalona i Drets 
Socials impulsen un 
projecte pilot d’inclusió 
residencial als barris 
de Sant Roc i Artigues 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona i el Departament 
de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya 
han arribat a un acord 
per desplegar un projecte 
pilot d’acció comunitària 
en inclusió residencial 
als barris de Sant Roc i 
Artigues. Ho han oficia-
litzat avui l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guijarro 
i el conseller Carles Cam-
puzano en el decurs de 
la visita que ha efectuat 
aquest migdia a Bada-
lona. 

Els objectius d’aquest 
projecte són: facilitar 
l’organització dels pro-
pietaris i els llogaters de 
les finques, de cara a 
garantir-ne el seu bon ús i 
manteniment; millorar les 
relacions de convivència; 
desenvolupar pautes de 
gestió veïnal dels béns 
comuns i l’espai públic, 
i detectar les situacions 
d’exclusió residencial se-

vera que puguin com-
portar una atenció social 
específica.  

El programa neix amb 
la voluntat d’estendre’s a 
altres barris de Catalunya 
que presentin condicions 
de segregació urbana, 
concentració de necessi-
tats socials i vulnerabilitat 
residencial.   

El projecte tindrà una 
durada de 2023 a 2025, 
amb possibilitat de prò-
rroga, i el Departament 
de Drets Socials el fi-
nançarà amb 120.000 
euros anuals, que es 
destinaran a cobrir les 
necessitats de personal i 
a serveis jurídics.  

Entre els mesos de 
gener i març de 2023, la 
Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària del 
Departament de Drets 
Socials, d’una banda, i 
l’Ajuntament de Badalo-
na, de l’altra, desplegaran 
metodològicament aquest 
projecte pilot, en detalla-
ran les necessitats pro-
fessionals i econòmiques, 

i establiran la fórmula 
jurídica de la col·laboració 
entre ambdues adminis-
tracions, que prioritària-
ment prendrà la figura 
de conveni. L’objectiu és 
iniciar-lo enguany.  

Aquest projecte és 
hereu de la tasca desen-
volupada pel Consorci Ba-
dalona Sud (CBS), orga-
nisme que es va acordar 
dissoldre el passat mes 
d’abril. A partir d’aquesta 
decisió consensuada,  
l’Ajuntament de Bada-
lona va assumir tots els 
serveis objecte del CBS, 
dins de l’àmbit de les 
seves competències mu-
nicipals. 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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Reobre al públic la 
Biblioteca Central 
Urbana Can 
Casacuberta de 
Badalona

Redacció

Badalona.-
El passat 13 de febrer 

es va reobrir a tots els 
usuaris la Biblioteca Cen-
tral Urbana Can Casacu-
berta després que s’hagin 
corregit totes les deficièn-
cies que havien obligat 
al seu tancament des del 
desembre del 2019. El 
seu horari d’obertura és 
de 9.30 a 20.30 hores, 
de dilluns a divendres, i 
els dissabtes, de 9.30 a 
13.30 hores. 

La reobertura d’aquest 
equipament, situat al ca-
rrer de Mossèn Anton 
Romeu 48, del barri del 
Centre, es fa a un 80% 
del total del seu espai, 
atès que encara no in-
clou la sala infantil, que 
entrarà en funcionament 
quan finalitzin les tasques 
d’adequació de l’espai a 
la normativa d’evacuació 
i seguretat que es tro-
ben ja licitades i en fase 
d’adjudicació. Mentres-
tant aquest servei es con-
tinuarà prestant de for-
ma provisional a la Sala 
Josep Uclés del Centre 
Cultural el Carme (carrer 

de Francesc Layret, 78), 
on es porta a terme la 
programació d’activitats 
infantils, servei de prés-
tec i sala de lectura. 

La reobertura de la 
Biblioteca Central Urba-
na Can Casacuberta ha 
estat possible després de 
portar a terme actuacions 
com ara la instal·lació 
d’una nova caldera i apa-
rell de climatització; aug-
ment dels endolls i més 
il·luminació; millores de 
l’accessibilitat amb un 
nou ascensor d’accés a 
la primera planta; millores 
decoratives de l’entorn 
amb un nou mosaic a la 
font i la instal·lació de verd 
interior; l’ampliació del 
fons bibliogràfic i un nou 
espai destacat per al fons 
local amb la creació d’un 
mural de l’artista local co-
negut artísticament com a 
Spogo, el procés del qual 
té una durada d’uns cinc 
dies i es podrà seguir en 
directe (de 10 a 13 hores 
i de 16 a 18 hores). 

D’altra banda, cal 
destacar la novetat del 
servei d’autopréstec, una 
eina que modernitza i 
agilitza aquest servei ja 

que són els usuaris els 
que poden fer la gestió 
a través de les màquines 
destinades a aquest ús.  

Els treballs per a la 
millora de l’equipament 
encara no han finalitzat, 
tot i que són compati-
bles amb la reobertura al 
públic. Així, per exemple 
s’està reparant la repara-
ció de la coberta per evitar 
filtracions; la renovació 
del mobiliari de la bibliote-
ca i la ja esmentada ade-
quació de la sala infantil. 
L’equipament ha reobert 
amb una plantilla de més 
de 20 persones i un fons 
bibliogràfic de més de 
30.000 exemplars. 

La regidora de Cultura 
i Mobilitat, Anna Ma-
ria Lara, ha manifestat: 
“l’obertura de la bibliote-
ca Can Casacuberta era 
un dels objectius prin-
cipals del nostre man-
dat. Hi ha hagut molts 
obstacles, però gràcies 
al treball incansable dels 
tècnics i d’aquest Govern 
hem pogut obrir a tota 
la ciutadania un equipa-
ment que és essencial 
en la cohesió social de la 
ciutat». 

COMUNICACIÓ BDN

Badalona commemora 
el Dia Internacional 
de les Dones amb un 
programa d’activitats 
reivindicatives, un 
acte institucional i una 
manifestació unitària 

Redacció

Badalona.-
Presentada la progra-

mació d’activitats previs-
tes a Badalona amb motiu 
de la celebració del 8 de 
març, Dia Internacional 
de les Dones. La segona 
tinenta d’Alcaldia i regido-
ra de l’Àmbit d’Educació, 
Feminismes i LGTBIQ+, 
Ciutadania, Participa-
ció i Agenda 2030, de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, Aïda Llauradó, s’ha 
encarregat de donar a 
conèixer els detalls de la 
programació acompan-
yada de representants de 
les entitats del Consell de 
Dones de Badalona.  

Amb el lema “Jun-
tes som imparables” 
l’Ajuntament ha organit-
zat una sèrie d’activitats 
que inclou tallers, con-
ferències, taules-rodo-
nes i activitats festives, 
culturals i esportives. 
L’epicentre de la progra-
mació tindrà lloc el dia 
8 de març amb l’acte 
institucional que se cele-

brarà a partir de les 17.30 
hores a la plaça de la Vila. 
Durant l’acte es farà la 
lectura d’un Manifest i un 
concert del Cor de Dones 
Joves del Conservatori de 
Badalona, que donarà pas 
a la manifestació unitària 
organitzada per la plata-
forma ‘Convocatòria ma-
nifestació unitària 8M’, 
que anirà des de la plaça 
de Pompeu Fabra fins a la 
plaça de la Dona, al barri 
de Llefià.

Activitats organitza-
des per l’Ajuntament 

Mural “Juntes fem 
art al carrer” 

Dissabte 4 de març, 
a les 10 hores a la plaça 
de les Brigades Interna-
cionals. 

Participació artística. 
Rua Batucada “Jun-

tes fem art al carrer” 
Dissabte 4 de març, 

a les 11 hores. Des de 
la cantonada del carrer 
de Pérez Galdós amb 
el carrer d’Europa, per 
plaça de Trafalgar i ctra. 
de Mena fins a la plaça 
de les Brigades Interna-

cionals. Dinamització a 
càrrec de Kapomba. 

Punt de trobada “Amb 
veu de dona. Salut, oci i 
identitat” 

Dimarts 7 de març, 
de 17.30 a 19 hores 
al Badiu Jove. Carrer 
d’Ausiàs March, 61. A 
càrrec de Laura Terraza 
(LGTBIQ+), Sara Rodero 
(espai emocional) i Es-
ther Estallo (prevenció 
d’addiccions). 

Organitza: Badiu Jove. 
Inscripcions: badiujove@
badalona.cat 

Taula rodona “Juntes 
i diverses” 

Dimecres 15 de març, 
a les 18 hores. Espai Be-
túlia. Carrer d’Enric Borràs, 
43-47. A càrrec de Manu 
Kaur, Sara Cuentas, Bom-
bo Ndir i Sukaine Fares. 
Modera Núria Rodríguez.  

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Rubén Guijarro, 
ha reclamat al Govern 
de l’Estat “l’inici de les 
mesures urgents i neces-
sàries per a la regeneració 
de les platges” així com 
“l’execució de manera 
urgent de mesures per 
protegir el litoral i les 
infraestructures vitals 
que es troben en risc de 
col·lapse”. 

L’alcalde, que ha 
comprovat aquest matí 
les afectacions ocasio-
nades pel fort onatge pel 
temporal de llevant, ha 
enviat un escrit dirigit a 
la vicepresidenta tercera i 
ministra per a la Transició 
Ecològica i el Repte Eco-
lògic, Teresa Ribera, on 
es recorda que el litoral 
badaloní ja ha patit recen-
tment grans temporals 
com el Glòria, gener del 
2020 i el Cèlia, l’any pas-
sat, i que a conseqüència 
d’aquests fenòmens, i de 
“la nul·la inversió dels res-
ponsables dels terrenys 

marítim-terrestre, la des-
aparició de les platges és 
un fet evident”. Per evitar 
aquesta situació l’alcalde 
tornar a reiterar que cal 
prendre mesures impor-
tants per a l’estabilització 
de les platges. 

En l’escrit, l’alcalde 
alerta que la regressió 
alarmant de les platges 
no es tradueix només en 
la impossibilitat del seu 
ús per part de la ciutada-
nia, sinó que també posa 
en risc infraestructures 
com el passeig Marítim 
i compromet el futur de 
la línia de ferrocarril que 
utilitzen diàriament milers 
de persones. En aquest 
sentit, l’alcalde aposta 
per un treball conjunt de 
totes les administracions 
per trobar i executar so-
lucions conjuntes per 
salvaguardar el litoral. 

L’episodi de llevant 
fred ha comportat forts 
vents que han ocasionat 
un temporal marítim. El 
fort onatge que ha ba-
tut el litoral badaloní ha 
provocat les afectacions 
següents: 

– Greus danys al so-
breeixidor d’aigües plu-
vials situat a l’altura del 
carrer de Torrebadal al 
barri de Casagemes. 

– La platja més afec-
tada per la pèrdua de 
sorra ha estat la platja de 
la Barca Maria. La resta 
de platges no han patit 
afectacions importants. 

– Afectacions a es-
pais privats situats a pri-
mera línia com ara a les 
casetes del carrer de la 
Riera de Canyadó, a la 
Donzella de la Costa, al 
Club Nàutic Bétulo i al 
Club Natació Badalona. 

L’Ajuntament de Ba-
dalona activarà un Decret 
d’emergència per possibi-
litar arreglar amb celeritat 
els desperfectes d’aquest 
darrer temporal. Els ser-
veis de neteja i de man-
teniment treballen en la 
retirada de sorra d’alguns 
trams del passeig Marítim 
i, d’altra banda, es tornen 
a reobrir els parcs de 
Can Solei i Ca l’Arnús i 
el de l’Escorxador que es 
van tancar durant la fase 
d’alerta de forts vents.

L’alcalde de Badalona 
reclama al Govern de 
l’Estat mesures urgents 
per a la regeneració de 
les platges 

Badalona col·labora 
amb el Museu de 
Ciències Naturals en 
la realització d’un 
estudi sobre l’expansió 
de la cotorra argentina

Redacció

Badalona.-
El Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona rea-
litzarà durant aquest mes 
de febrer a diversos parcs 
de Badalona un estudi 
sobre la propagació de la 
cotorra argentina, Myiop-
sitta monachus. Aquesta 
tasca forma part del treball 
que està duent a terme el 
grup de recerca d’Ecologia 
Evolutiva del Museu de 
Ciències Naturals de Bar-
celona en col·laboració 
amb la Universitat de 
Sheffield (Anglaterra), 
en el marc de la tesi doc-
toral de Natalia Borray. 
L’estudi pretén reconstruir 
la història d’invasió de la 
cotorra a Catalunya i, a 
partir de dades d’ADN, 
determinar si hi ha hagut 
diverses colonitzacions 
independents.  

La investigació per-
metrà addicionalment 
saber si la morfologia i 

el comportament de les 
cotorres va canviant a 
mesura que s’allunyen de 
la ciutat de Barcelona, el 
principal centre de dis-
persió, ja que es creu que 
la capacitat invasora de 
l’espècie va augmentant 
de generació en generació 
i a mesura que s’allunya 
de la capital catalana. 
L’estudi també servirà 
per fer el seguiment del 
nombre d’aus que formen 
la colònia i per predir com 
anirà evolucionant aques-
ta població. 

El seguiment es farà 
a parcs de diferents mu-
nicipis catalans prenent 
mostres de sang, mesu-
rant i observat les aus. El 
mostreig es realitzarà de 
nit. Una vegada obtingu-
des aquestes dades, les 
cotorres tornaran a ser 
posades en llibertat. En 
total es realitzarà un mos-
treig en 30 exemplars. 

La cotorra argentina, 
nadiua de Sud Amèrica, 

ha envaït reeixidament 
diverses àrees en diferents 
parts del món. El primer 
registre d’una cotorra lliure 
a Europa data de 1975 a 
Barcelona i des de llavors, 
la població no ha parat de 
créixer, tant en nombre 
d’aus com en extensió de 
l’àrea ocupada. 

La regidora de Medi 
Ambient, Sostenibilitat 
i Benestar Animal, Rosa 
Trenado, ha explicat que 
“per a Badalona serà 
molt beneficiós participar 
en aquest estudi, ja que 
aportarà dades que avui 
dia són desconegudes 
sobre aquesta espècie 
que en els últims anys 
ha crescut de manera 
desmesurada en el nostre 
municipi”. La regidora 
ha remarcat que “des de 
l’Ajuntament col·laborem 
amb el procés per verifi-
car que es porta a terme 
tenint la màxima cura i 
respectant el benestar 
animal” 

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ BDN
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La Fundació Formació 
i Treball, en aliança 
amb la Fundació 
Llegat Roca i Pi, 
inaugura la seva 
primera Botiga Amiga 
a Badalona

Redacció

Badalona.-
La Fundació Formació 

i Treball s’expandeix en 
el territori del Barcelonès 
Nord i obre la seva pri-
mera Botiga Amiga amb 
Moda re- a Badalona.

Amb la nova botiga, 
ubicada al Carrer Sant 
Anastasi, 22 (Badalona), 
Formació i Treball suma 
ja 21 botigues repartides 
arreu del territori català. 
Aquesta vegada ho fa de 
la mà de la Fundació Lle-
gat Roca i Pi, aliat i part-
ner principal de l’entitat 
al territori.

L’aliança entre les 
dues entitats es va cons-
tituir l’octubre del 2019 
i va significar un pas en-
davant en una relació ja 
establerta des del 2014 
amb l’obertura del Taller 
Sant Isidre, un centre 
sòcio-ocupacional dirigit 
a persones sense llar. El 
conveni de col·laboració 
i el compromís econòmic 
de la Fundació Llegat 
Roca i Pi amb Formació 

i Treball és una opció es-
tratègica per promoure un 
programa d’inserció labo-
ral a la ciutat de Badalona 
com a mitjà per combatre 
l’exclusió laboral i so-
cial i oferir oportunitats 
d’accedir al mercat de 
treball als col·lectius més 
vulnerables.

En concret, Botiga 
Amiga és un dels ins-
truments clau per donar 
resposta aquest com-
promís social i laboral. 
La iniciativa aposta per 
un espai de consum sos-
tenible reutilitzant béns 
de segona mà i afavorint 
alhora la inserció labo-
ral de persones en risc 
d’exclusió social del te-
rritori. A més, els ingres-
sos de l’establiment es 
destinaran a iniciatives de 
formació i inclusió laboral 
impulsades per ambdues 
entitats. A més, la cadena 
comercial forma part de 
la cooperativa Moda re-, 
projecte estatal sense 
ànim de lucre impulsat 
per Càritas, i dirigit a la 
promoció de l’economia 

social i solidària a través 
de la reutilització, el reci-
clatge i la venda de roba 
usada, amb l’objectiu 
principal de generar ocu-
pació social i sostenible.

Botiga Amiga Bada-
lona ha estat creada amb 
una imatge moderna i ac-
tual, que pretén trencar els 
estereotips que s’associen 
a les botigues de segona 
mà. Actualment hi treba-
llen 3 persones, dues amb 
un contracte d’inserció 
laboral i una d’estructura. 
Es tracta de la primera 
botiga al municipi de Ba-
dalona i de la número 21 a 
Catalunya. A més a més, 
aquest nou establiment 
permet continuar ampliant 
la xarxa d’entrega social 
de roba i complements 
a persones i famílies en 
situació de vulnerabilitat 
ateses per la Fundació, 
facilitant així la proximi-
tat. Alhora que impulsar 
una major confluència de 
col·lectius a les botigues, 
atorgant-ne la màxima 
dignitat i confidencialitat 
al lliurament.

COMUNICACIÓ BDN

Badalona actualitza 
el cens d’empreses 
dels seus polígons 
industrials 

Redacció

Badalona-
L’Agència de Desen-

volupament Econòmic de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en col·laboració 
amb Reactivació Badalona 
SA / Ajuntament de Bada-
lona, està portant a terme 
els treballs d’actualització 
de la informació de les 
empreses ubicades als po-
lígons d’activitat econò-
mica de la ciutat per tenir 
una imatge real i precisa 

de la realitat empresarial. 
L’Agència de Desen-

volupament Econòmic de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona ha encarregat 
a l’empresa especialitzada 
Solucions Geogràfiques la 
recollida i el tractament 
de les dades. El personal 
tècnic d’aquesta empresa, 
correctament identificats 
amb armilles corporatives 
i una carta de vinculació 
amb aquest projecte en 
nom de l’Agència Metro-
politana de Desenvolupa-

ment Econòmic de l’Àrea 
Metropolitana de Barce-
lona, són els encarregats 
de visitar els polígons per 
a l’actualització del cens. 
Aquests treballs hauran 
de finalitzar durant el mes 
de febrer. 

més informació:

La finalitat d’aquest treball és disposar d’informació actualitzada de 
l’activitat econòmica dels diferents polígons de la ciutat.  
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Badalona Serveis 
Assistencials estrena 
noves instal·lacions de 
salut mental 

Redacció

Badalona.-
Badalona Serveis As-

sistencials estrena una 
nova unitat polivalent de 
salut mental en un espai 
de 1.200 metres quadrats 
ubicat al carrer de Sant 
Anastasi 42 que obrirà 
les seves portes el 7 de 
febrer. L’alcalde de Bada-
lona, Ruben Guijjaro, la  
quarta tinenta d’alcaldia i 
regidora de l’Àmbit de Te-
rritori, Habitatge, Esports 
i Salut, Teresa Gonzàlez, 
la directora general de 
Planificació Sanitària i 
Recerca en Salut del De-
partament de Salut, Aina 
Plaza i la gerenta de BSA, 
Pilar Otermin van presidir 
ahir dimarts la visita a 
l’edifici. Avui, dimecres 
1 de febrer, es celebrarà 
una jornada de portes 
obertes d’11 a 13 hores 
on tothom que ho desit-
gi podrà apropar-se per 
conèixer les instal·lacions. 
L’entrada en grups reduïts 
de persones es farà per 
ordre d’arribada. 

La unitat es troba al 
conegut edifici Micaco’s, 

rehabilitat per convertir-se 
en un dispositiu de salut 
mental. Allà s’hi ha traslla-
dat el Centre de Salut Men-
tal Infanto Juvenil (CSMIJ) 
Badalona 1; el Servei de 
Rehabilitació Comunitària 
Badalona i l’Hospital de Dia 
de Salut Mental d’Adults 
Badalona. Tots tres ser-
veis, gestionats per BSA, 
estaven abans repartits en 
indrets diferents. 

En aquestes noves 
instal·lacions es guanya 
espai i sobretot condi-
cions d’accessibilitat i 
confort, tant per a usuaris 
com per a professionals. 
El CSMIJ Badalona 1, fins 
ara CSMIJ Joan Obiols, 
dobla el nombre de con-
sultes (de 6 a 12) i suma 
espais grupals i altres 
dependències, afavorint 
l’atenció a la ciutadania. 
Aquest centre dona co-
bertura a 26.351 usuaris 
menors de 18 anys de la 
zona est de Badalona i 
als municipis de Tiana i 
Montgat. Durant 2022 ha 
atès un total de 1.183 pa-
cients i les seves famílies. 
Així mateix, ha recuperat 
l’atenció presencial que 

va haver d’interrompre 
durant la pandèmia. D’un 
total anual de  11.169 
visites, un 86% han es-
tat presencials. Ha donat 
263 altes. 

També s’ha traslla-
dat a l’edifici Micaco’s 
el Servei de Rehabilita-
ció Comunitària (SRC) 
Badalona, fins ara SRC 
Bétula, un dispositiu inno-
vador en els abordatges 
amb diferents programes 
d’actuació. Compta per 
exemple amb un pro-
grama específic per a 
majors de 16 anys on 
es treballen les habilitats 
socials i les necessitats 
formatives. Per això s’han 
establert acords i siner-
gies amb l’Institut Obert 
de Catalunya i d’altres 
centres educatius. També 
ha signat acords amb els 
Ajuntaments de Badalona 
i Sant Adrià per dur a ter-
me iniciatives de forma-
cions duals a fi d’ajudar 
a la reinserció formativo-
laboral dels joves amb 
problemes de salut men-
tal. El servei té 71 places i 
durant l’any 2022 ha atès 
a 229 usuaris. 

COMUNICACIÓ BDN

Badalona fa un balanç 
exitós de la Copa ACB 
i l’alcalde anuncia que 
la ciutat presentarà 
candidatura per 
tornar a ser la seu 
l’any 2026 o 2027 

Redacció

Badalona.-
Badalona ha fet un 

balanç exitós de la Copa 
ACB de Bàsquet que va 
tenir lloc del 16 al 19 de 
febrer i l’alcalde, Rubén 
Guijarro, ha anunciat 
que ja es treballa per 
presentar la candidatura 
de Badalona per acollir 
de nou l’edició de l’any 
2026 o 2027. 

Aquest anunci s’ha 
fet avui a la sala de prem-
sa del Club Joventut Ba-
dalona, al Palau Municipal 
d’Esports de Badalona, 
durant la presentació del 
balanç de la celebració 
de la Copa del Rei Ba-
dalona 2023 amb les 
intervencions de la 4a 
tinenta d’Alcaldia i re-
gidora d’Esports, Teresa 
González; el comissionat 
de la Copa del Rei, Joa-
quim Padrós; el president 
del Club Joventut Bada-
lona, Juanan Morales i 
l’alcalde, Rubén Guijarro. 

L’alcalde ha destacat 
que: “hem viscut una 

Copa a l’alçada del que 
mereix la ciutat, hem 
pogut demostrar que Ba-
dalona pot competir en 
la lliga de les primeres 
ciutats del país i que es-
tem preparats per acollir 
grans esdeveniments, per 
això volem formar part 
de les ciutats que acollin 
regularment edicions de 
la Copa del Rei i us avan-
cem que ja estem treba-
llant per portar de nou la 
Copa en l’edició del 2026 
o 2027”. Per a Rubén 
Guijarro: “l’èxit de parti-
cipació i de convivència 
ha significat una injecció 
per a l’orgull i per a la pro-
jecció de la ciutat”, fent 
referència com a exemple 
al titular del Diario Sur 
«La mejor Copa de la 
historia». D’altra banda, 
l’alcalde ha fet referència 
a la idea de “La Copa es 
queda a Badalona” en el 
sentit que: “cal continuar 
revertint la situació de 
deixadesa que hem patit 
en el manteniment de les 
instal·lacions esportives 
i us avenço que abans 

que finalitzi la tempo-
rada s’hauran enllestit 
les obres de millora a 6 
poliesportius municipals 
de la ciutat”. Pel que fa 
al Palau Municipal dels 
Països Catalans, pendent 
d’una inversió de 4 mi-
lions d’euros amb fons 
Next Generation, l’alcalde 
ha remarcat que aviat 
s’iniciaran les obres per 
import de 120.000 per 
solucionar les deficièn-
cies de l’aigua sanitària. 

E l  p res iden t  de l 
Club Joventut Badalo-
na, Juanan Morales, ha 
assenyalat que “aquesta 
instal·lació i aquest club 
han estat a l’altura del 
repte i hem demostrat 
que estem preparats per 
acollir grans esdeveni-
ments”.

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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Torna el Cicle de 
Cinema Infantil en 
Català a l’OCine de 
Badalona

Redacció

Badalona.-
El CINC torna a Bada-

lona i porta aventures, hu-
mor i diversió per a tota la 
família. Durant els mesos 
de març i abril, grans i 
petits tindran l’ocasió de 
veure èxits com DC Lliga 
de Supermascotes i El gat 
amb botes: L’últim desig.

El CINC és un programa 

de la Secretaria de Política 
Lingüística i té l’objectiu 
de fer créixer l’oferta i el 
consum de cinema infantil 
en català. Compta amb la 
col·laboració del Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística i de diversos 
ajuntaments, institucions, 
entitats i cinemes.

Les projeccions són 
aptes per a tots els públics 
i es fan cada dissabte del 

4 de març a l’1 d’abril, a 
les 16 h, a l’OCine Màgic 
de Badalona. Les entrades 
tenen un preu únic reduït 
de 4,50 euros.

Tota la informació 
d’aquesta edició del CINC és 
al web del CNL de Badalona 
i Sant Adrià (www.cpnl.cat/
badalona) i al portal Cinema 
en Català de la Secretaria de 
Política Lingüística (www.
gencat.cat/llengua/cinema).

MÉS DE 50 ANYS AL VOSTRE SERVEI
Cafeteria - Venda de Café - Pastisseria Artesanal

Avda. Catalunya nº 24 - Sant Adrià de 
Besòs - Tel. 93 462 28 33

El documental ‘En 
trànsit’, produït 
per Badalona 
Comunicació, obrirà 
la primera edició del 
festival internacional 
‘Persona. Festival 
Internacional de 
Cinema i Drets 

Redacció

Badalona.-
El documental ‘En 

trànsit’, produït per Bada-
lona Comunicació, serà la 
primera pel·lícula que es 
veurà a la Sessió Inaugu-
ral del ‘Persona. Festival 
Internacional de Cinema 
i Drets Humans’, que 
se celebrarà a Molins de 
Rei del 27 de març a l’1 
d’abril. Aquest festival 
celebra enguany la seva 
primera edició i agafa el 
relleu de la Mostra de Ci-
nema i Drets Humans.

Els organitzadors del 
festival ‘Persona’ han triat 
el documental ‘En trànsit’ 
per obrir la Sessió Inau-
gural perquè «es tracta 

d’una producció catalana 
de qualitat que posa en 
valor el cinema de proxi-
mitat», i perquè s’ajusta 
perfectament als temes 
que són l’eix central del 
festival: la defensa dels 
Drets Humans i els drets 
dels migrants i refugiats.

El festival ‘Persona’ 
està organitzat pel Centre 
Experimental de la Cine-
matografia i les Arts Au-
diovisuals de Catalunya 
(CECAAC) i l’Ajuntament 
de Molins de Rei. Les 
projeccions tindran lloc al 
Foment Cultural i Artístic 
d’aquesta localitat i s’hi 
podran veure llargmetrat-
ges de divesos països 
del món.

La pel·lícula docu-

mental ‘En trànsit’ mostra 
la duresa de la realitat de 
les persones que mal-
viuen en naus industrials 
a la recerca d’un món 
millor. L’incendi del 9 
de desembre de 2020 
en una nau de Badalona 
va evidenciar les condi-
cions de precarietat en 
què malviuen desenes de 
persones en grans ciutats 
del primer món. A conse-
qüència de les flames van 
perdre la vida 5 persones 
i més d’una trentena en 
van resultar ferides. La del 
barri del Gorg de Badalo-
na no és l’única nau de 
Catalunya reconvertida 
en llar per a persones, 
majoritàriament, en situa-
ció irregular. 
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Un dimoni “Sense 
fum!” és l’escollit per 
cremar la nit de Sant 
Anastasi en les Festes 
de Maig de Badalona

Redacció

Badalona.-
Presentat en públic 

el disseny guanyador 
del vint-i-quatrè concurs 
Crema’l tu!, Premi de 
Disseny del Dimoni de 
Badalona que es plantarà 
a la platja durant totes 
les Festes de Maig i que 
es cremarà la Nit de Sant 
Anastasi, el 10 de maig. 
Durant l’acte també s’ha 
conegut el cartell i el 
mocador de les Festes de 
Maig d’aquest any  

El disseny escollit 
ha estat l’obra “Sense 
fum!”. Un Dimoni de 
formes geomètriques i 
pensat en que ha de ser 
construït i cremat, molt 
“allunyat de les falles 
valencianes o d’un dibuix 
d’animació o còmic” com 
destaca la seva autora, la 
badalonina Àgata Gil. 

La figura presenta un 
dimoni ple de cotxe que, 
ja que aquest any Bada-
lona serà Zona de Baixes 
Emissions en compliment 
de la normativa europea i 
estatal pot tenir, segons 
la mateixa autora del 
disseny, dues interpreta-

cions: “un dimoni enfadat 
amb la mesura enviat més 
cotxes a la ciutat o un 
dimoni emportant-se els 
cotxes que no compleixin 
amb la nova normativa”. 

Àgata Gil està llicen-
ciada en Belles Arts per 
la Universitat de Barce-
lona i graduada superior 
en Il·lustració i en Gràfi-
ca Publicitària a l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny 
Pau Gargallo de Badalona. 
Il·lustradora i dissenyadora 
gràfica que treballa per 
diferents entitats, adminis-
tracions, editorials i revis-
tes. Actualment Gil també 
exerceix com a docent de 
diverses assignatures a 
l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny Pau Gargallo. 

Durant l’acte s’ha fet 
públic també el cartell de 
les Festes de Maig. Les 
guanyadores han estat 
Yvonne Menetray, de se-
gon curs del cicle formatiu 
de grau superior (CFGS) 
d’Il·lustració, que ha ob-
tingut el primer premi; 
Francesca Mero, també 
de segon curs del CFGS 
d’Il·lustració, que ha tin-
gut el segon, i Laia Jaén 
de segon curs d’ESDAPC 

(Escola Superior de Dis-
seny i d’Arts Plàstiques de 
Catalunya) que ha aconse-
guit el tercer premi. Totes 
elles alumnes de l’Escola 
d’Art i Superior de Dis-
seny Pau Gargallo  

El color del moca-
dor d’aquest any és 
verd-i-negre. S’ha volgut 
d’aquesta manera conti-
nuar recollint l’esperit i 
l’orgull de ciutat que ha 
inundat tots els barris de 
Badalona durant la cele-
bració aquests dies de la 
Copa ACB de Bàsquet. 
El mocador simbolitza 
la participació ciutadana 
a les Festes de Maig 
i l’actitud solidària de 
Badalona. S’elabora amb 
criteris de comerç just 
per contribuir a millorar 
les condicions de vida i 
de treball dels productors 
i productores de països 
més pobres, i per asse-
gurar salaris i condicions 
de treball dignes. 

El Festival Flamenc-
On llega a su tercera 
edición en Santa 
Coloma de Gramenet

Redacció

Santa Coloma.-
Del 17 de febrero al 

26 de marzo Santa Co-
loma de Gramenet se lle-
nará de flamenco gracias 
al Festival Flamenc-On, 
que en 2023 llega a su 
tercera edición con las 
ganas de consolidarse y 
reafirmar objetivos como 
ser el trampolín para artis-
tas jóvenes de proximidad 
y seguir apostando por 
la interacción con otras 
disciplinas artísticas.

En esta tercera edi-
ción destacan dos nom-
bres propios: el cantaor 
onubense Arcángel y la 
catalana Mayte Martín. 
El primero actuará el 11 
de marzo, y la segunda 
el día 25 en el Teatre 
Sagarra. Ente medio, des-

taca también la actuación 
del guitarrista Jerónimo 
Maya, que hará lo propio 
el 18 de marzo.

Otro de los momentos 
imprescindibles de esta 
edición será la presenta-
ción de la Fundación Ma-
nolo Sanlúcar en el Aura 
Sanlúcar de la mano de 
Juan Carlos Romero. Así 
como los espectáculos 
«Manuela quiere bailar» (2 
de marzo; 11 horas; Teatre 
Sagarra), «Medea» (26 de 
marzo; 19 horas; Teatre 
Sagarra), y «Tauromagia», 
de la Compañía de Mer-
cedes Ruiz, que abre el 
festival el 17 de febrero a 
las 19 horas también en 
el Segarra.

Por último, destacar 
también el encuentro de 
flamencos organizado por 
Solera Flamenca, «Juerga 

con solera» en La Central 
Escénica el 17 de marzo 
a las 19.30 horas; y el 
programa «Flamenco por 
los rincones», que lleva 
de nuevo el cante, toque y 
baile al aire libre, concre-
tamente al Parc Europa (a 
las 11.30 h. con el recital 
de cante a cargo de Raúl 
Leiva y Manuel Castilla), 
al Mercat Segarra (a las 
12.30 h; recital de gui-
tarra con Toni Abellán 
y Juan Antonio Moya), 
y a la Rambla de Sant 
Sebastià (a las 17.30 h.; 
espectáculo de baile con 
Lourdes Alcántara).

El Festival Flamenc-
On está organizado por 
Fundación Aura Segu-
ros. Las entradas pueden 
comprarse en la web del 
festival: www.flamen-
con.es.

més informació:

COMUNICACIÓ BDN
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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
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Dimecres 1
Av. La Catalana, 125

Dijous 2
Fernández Márquez, 73

Divendres 3
Via Trajana, 20, local 3-6

Dissabte 4
Av. Catalunya, 50

Diumenge 5
García Lorca, 1

Dilluns 6
Mar, 18

Dimarts 7
Pi i Gibert, 66
Dimecres 8

Corts Catalanes, 26
 Dijous 9

Av. Catalunya, 92-94
Divendres 10

Platja, 82
Dissabte 11

Andreu Vidal, 2
Diumenge 12 

Av. La Catalana, 125
Dilluns 13

Fernández Márquez, 73
Dimarts 14

Via Trajana, 20, local 3-6
Dimecres 15

Av. Catalunya, 50
Dijous 16

García Lorca, 1
Divendres 17

Mar, 18
Dissabte 18
Pi i Gibert, 66
 Diumenge 19

Corts Catalanes, 26

Dilluns 20
Av. Catalunya, 92-94

Dimarts 21
Platja, 82

 Dimecres 22
Andreu Vidal, 2

Dijous 23
Av. La Catalana, 125

Divendres 24
Fernández Márquez, 73

Dissabte 25 
Via Trajana, 20, local 3-6

Diumenge 26
Av. Catalunya, 50

Dilluns 27
García Lorca, 1

Dimarts 28 
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. 




