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Badalona.- 
Tot i que tot feia pen-

sar que Dolors Sabater 
seria escollida alcaldes-
sa de Badalona gràcies 
a un pacte dels partits 
d’esquerra de la ciutat, 
finalment Xavier García 
Albiol va ser escollit alcal-
de després que el pacte 
va saltar pels aires en el 
darrer moment per ser 

la força més votada les 
darreres eleccions.

En un discurs que va 
pronunciar visiblement 
emocionat, Albiol va ase-
gurar que seria l’alcalde 
de tota la ciutadania i que 
els eixos del seu govern 
serien, entre d’altres, 
recuperar la imatge de 
Badalona com a ciutat 
d’oportunitats i generar 

totes les accions neces-
sàries per acostar les 
dues realitats socials que 
els veïns perceben que té 
la ciutat, com a conse-
qüència de les desigual-
tats socials i territorials. 
A part de treballar per 
superar la crisi sanitària, 
social i econòmica pro-
vocada per la Covid19. 
Pàg.4

Badalona.- 
Des del 27 de maig, 

totes les persones que 
vulguin passejar pel ca-
rrer de Mar, entre les 
19 i les 21 hores, no-

més ho podran fer en 
sentit descendent. Amb 
l’entrada de Badalona a 
la Fase 1 de la deses-
calada s’havien registrat 
importants aglomeracions 

de persones. Per aquesta 
raó, la mesura té com a 
objectiu evitar aquestes 
concentracions de perso-
nes i garantir les distàncies 
de seguretat.Pàg. 12. 

Només de baixada Albiol torna a 
l’alcaldia

Badalona.- L’alcalde 
Badalona, Xavier Gar-
cía Albiol, demanarà 
a la Generalitat que 
aquest estiu la ciutat 
disposi dels reforços 
que Mossos d’Esquadra 
destinen habitualment 
a les zones turístiques 
costaneres.Pàg.6.

Més policia a 
l’estiu

Terrasses al 50 
per cent

B a d a l o n a . -
L’Ajuntament de Ba-
dalona permetrà, on 
sigui possible, que 
les terrasses a l’aire 
lliure puguin ampliar 
un 50 per cent la seva 
capacitat sense cap 
despesa addicional. 
Pàg.5.

Donació de 
TUSGSAL

B a d a l o n a . - L a 
Comissió Social de 
l’empresa de trans-
p o r t s  T U S G S A L 
va  l l i u ra r  22  to -
nes d’a l iments a l 
banc d’aliments de 
l’Associació Social 
Amics del Gorg-Mar 
de Badalona. Pàg.9.

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ BDN
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Opinió

Voces rotas

més articles:

Los últimos que salieron de la crisis de 2008 han sido los primeros 
en sufrir la de 2020. Mala noticia. Tal como pasó entonces, han 
tocado fondo  aquellos que jamás hubieran pensado que  ne-
cesitarían lo más básico. Las crisis afectan por desigual, retiran 
de un soplo a los grupos humildes, se recrean con quien menos 
tiene, sobre todo quien sufre de salud mental o funcional, de 
adicciones. Es hostil con jóvenes que buscan su oportunidad 
laboral y con los de más de 45 años; queman las cartas de los 

presos, olvidan a las madres solas, enfadan a los náufragos, desamparan a las 
mayores.  El virus de la pobreza se desmelena cuando  asalta a niñas sin terraza, 
a niños sin ordenador.

La condición indigente de estas letras  está basada en hechos reales, pretende 
abrir un hueco para mirar al sujeto destruido. Ahora  que está de moda hablar 
de vulnerabilidad toca recordar que hay gente que sigue viviendo en el infierno, 
que mantienen con la realidad una relación mínima donde la noche no acaba, la 
larga noche de cavernas y suspiros en un punto poblado de viejos beodos, turba 
de nocturnas aves, islas cada vez más separadas del continente, embrutecidos 
–no todos- de vino grosero para olvidar las ilusiones que van quedando atrás.  
Sucios de amor, llenos de fantasías y, luego.., las pesadillas que dejan la boca 
agria, el sudor frío y el vómito amargo, tragos que bajan como el agua y encienden 
la sangre, excitan el cerebro, y al rato,  comienzan los cuentos, las canciones y 
las lágrimas.

Son artistas desarreglados en este teatro donde habitamos, un espectáculo donde 
siguen expuestos por negarse a renunciar a las carencias; aunque no viven así 
por voluntad propia, no buscan placer, la cuestión –aunque no lo parezca-  es que 
desconocen la satisfacción, no la encuentran ni del derecho ni del revés.

Voces rotas  que hacen rechinar la Justicia, profesiones imperfectas, oficios 
trastornados.  Lo que les podría salvar tiene algo de reconstrucción de una me-
moria quebrada. Últimos de la fila. José Antonio, encerrado en su jaula invisible 
(no duerme en el albergue porque le quieren envenenar, dice).  Manuel, bajito y 

esmirriado (en el paro le han penalizado con sellar más meses para recibir algo, 
se olvidó de sellar porque estaba deprimido). Algunos, metidos a tontos, como 
Miguel,  saludan a la luna militarmente (tal vez cobre una paga, por fin, a sus 65 
años). Carlos, que se pasó a la verdura, ocupa una casa “bien” frente a un colegio 
-siempre ha querido ser maestro-  (no pide la revisión de discapacidad –cobra 
muy poco- porque no quiere que se la quiten, dice que estuvo enfermo pero ya 
no). Ángel, sorbiéndose los mocos engusanados  para despejar los conductos 
tapados por lágrimas, multado por colarse en el transporte (embargado en una 
prestación que se puede recurrir pero él no sabe). Alina que ya no ha de visitar 
hombres, lo que cobra ya no se lo queda su chulo (está en prisión por herirla a 
navajazos). Emilia que se muere de asma y ahora cuida a una nieta en casa de 
un amigo.  Antonio, perseguido por sus propios pasos (ya no se acuerda ni de su 
nombre). Francisco que estuvo a punto de perder la paga porque no respondía a 
las cartas  de la administración –está en una Clínica Mental-.  Paco, resolviendo a 
golpes de corazón los chillidos de angustia de las malas madres que se aprietan 
en su rincón llenas de rabia.

Decía Borges en su Historia sobre la infamia que llama más la atención escribir 
sobre perdedores, perdularios fracasados, calaveras e infames: “la caída, el yerro 
o el pecado son mejor ocasión que la virtud”. 

Los últimos serán los primeros, palabras del papa Francisco sobre el evangelio 
de San Mateo,  en abril del año pasado dirigidas a unos deportistas; pero vienen 
al caso: ser últimos, decía, es ver la belleza en las cosas más pequeñas, tratar de 
aceptar nuestros límites con serenidad, tener claro a dónde 
vamos y hacia dónde nos llevan nuestros esfuerzos. Jugar 
limpio, ser correctos y leales, tener un gran respeto por el 
adversario. Es el triunfo de la humildad sobre el triunfalismo 
del mal que busca, sólo,  la visibilidad mediática. 

Amén.

Francesc Reina Peral, pedagogo 

La vida te da sorpresas

Eso mismo pensó Xavier García Albiol el pasado 12 de mayo cuando entró en el pleno extraordinario en el que se tenía que escoger al fu-
turo alcalde, o alcaldesa, de la ciudad. Todo el mundo, incluso él, tenía claro que Dolors Sabater sería la escogida gracias a su pacto con 
el PSC. De nuevo, a pesar de tener el mayor número de concejales, como después de las elecciones del año pasado, el del PP pensaba 
que de nuevo un pacto de izquierdas le apartaría de la silla de alcalde. Pero una vez comenzaron los discursos de los diversos portavoces 
quedó claro que el pacto había saltado por los aires. Comenzaron las peticiones de culpas, las palabras de reproche entre los que iban a 

ser socios de gobierno, y poco a poco se fue despejando el camino para que García Albiol recuperara la alcaldía de Badalona. Un político que casi 
había sido defenestrado en su partido, que había vuelto a Badalona para volver a hacer política de calle, recibió entre lágrimas la vara de alcalde y 
comenzó pronto su trabajo desde la casa consistorial. De los primeros movimientos, diversos actos para aumentar la seguridad en la ciudad, que 
según su punto de vista se había degradado. Sea como sea, le toca trabajar, y mucho, para sacar a la ciudad de la crisis sanitaria, social y económica 
en la que estamos sumidos. Las fuerzas de izquierdas tienen tiempo para reflexionar para volver a despertar del mal sueño, para ellos, de tres años 
de mandato del PP en la ciudad.

La vuelta de García Albiol es una mala noticia para algunos, y para otros es una muy buena noticia. Lo que es para todos una muy buena noticia es la 
evidencia del retorno de las nutrias al río Besòs. Gracias a unas cámaras trampa hemos podido ver a una familia de como mínimo tres ejemplares en 
la que es la primera evidencia visual de su reproducción desde que a mediados del siglo XX se diera por extinguida en la zona. Después del incendio 
en una fábrica de Montcada i Reixac que contaminó la zona del Besòs, los expertos se esperaban lo peor, pero, por una de esas casualidades de la 
vida, el temporal Gloria acabó por limpiar la zona con la crecida del caudal del río. Hay que seguir trabajando para no volver atrás en la conservación 
medioambiental de una de nuestras zonas verdes. 
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Entrar en política para “forrarse“

Domingo Sanz

El Ejército debe ponerse a 
repartir comida ya

¿Recuerda usted aquellos tiempos en los que, junto a Fernando 
Simón, aparecían tres uniformados del máximo nivel en las 
ruedas de prensa de cada día?

Pues no hace ni un mes que desaparecieron. Fue el 25 de abril. 
Por cierto, que qué bonitos son los claveles y que emocionan-
te su recuerdo, disculpe el cariño hacia otros compañeros de 
armas.

Pero no solo nos olvidamos de hechos aislados, sino también 
de las concatenaciones entre acontecimientos.

Apartados los militares de las pantallas del Mando Único, tardó muy poco en ver 
la luz una operación de promoción de Robles para sustituir a Pedro Sánchez en 
La Moncloa que hasta la propia ministra tuvo que negar, aunque pareció que lo 
hacía “tres veces”, como aquel, y no seré yo quien diga que el hijo de María, la 
virgen, y Pedro Sánchez se parezcan en algo. Pero lo cierto es que Margarita se 
dejó querer demasiado durante lo que no era sino una insinuación orquestada 
por la derecha de toda la vida, que para ayudar a neutralizarla batió récord de 
lecturas un extraordinario artículo de Esther Palomera.

Y otro detalle también relacionado, y del que solo podemos percatarnos si bus-
camos por algún rincón de nuestra memoria que aún esté libre de coronavirus, 
es que los estimuladores de golpes de estado de los de verdad, como los que 
Margarita Lee numera con detalle en su muy divulgado artículo del 17 de mayo, 
solo han salido a la calle a montar ruido contra el gobierno cuando las fuerzas 
armadas han tenido que abandonar la primera línea de fuego mediático en la 
lucha contra la pandemia.

Les da lo mismo, a los Abascal, Cayetana, Ayuso y a otros que también animan, 
pero no tan personalmente, que ayer, día 21 de mayo, fueran 482 y 52, respecti-
vamente, los nuevos infectados y muertos por la pandemia mientras que, en las 
24 horas anteriores a la fecha en la que el Mando Único decidió acabar con los 
informes en directo de la Operación Balmis, los infectados hubieran sido 6.740 
y 367 los muertos. Es decir, catorce y siete veces más. O, lo que es lo mismo, 
que hayamos mejorado en las mismas proporciones desde que la prensa perdió 
impagables ocasiones de informar de meteduras de pata y las redes cantidad de 
chistes para sobrellevar los confinamientos.

Pero a los animadores de las caceroladas les importan un bledo las víctimas, 
porque de nuevo huelen a sangre fresca de gobierno rojo con las heridas del 
hambre que se va adueñando del noticiero de cada día.

Son gentes que siguen sin aprender a no gobernar cuando las urnas les dan la 
espalda, tal como sus antepasados no aceptaron perder las elecciones de un 
febrero aún republicano y que hoy promueven la protesta colectiva, tienen todo el 
derecho, solo faltaría, aunque debería investigarse si mientras, entre ambientes 
de su confianza pero armados, están cultivando con disimulo la especie de que 
retirar a los generales del telediario no fue sino una derrota ordenada por este 
gobierno formado, gritan cada día más, por los enemigos de la única España que 
tienen en sus cabezas.

¿Por cierto, señor Casado, tiene algo que ver el “no” del PP a la prórroga del 
Estado de Alarma” con esa ausencia de militares en las ruedas de prensa? Es 
que son dos hechos reales que también han coincidido bastante.

El gobierno debe reaccionar inmediatamente.

Sánchez, Robles mediante, tiene que ordenar a los militares que se movilicen para 
aportar todos sus recursos, humanos y materiales, y que se pongan a disposición 
de la Cruz Roja, de Cáritas, de muchas asociaciones vecinales y de otras ONG 
para sumarse a los voluntarios y voluntarias que están dando la cara y todo lo 
que tienen para que las nuevas víctimas puedan seguir cantando el “Resistiré” 
también durante esta otra pandemia, un mal que se extiende en silencio porque 
da vergüenza y tampoco se cura en hospitales. Son la 
pobreza y el hambre sin contemplaciones.

Un dolor al que nunca llamarán “guerra” porque no inte-
resa.

Una vez mas se esta demostrando que lo único que preocu-
pa a los políticos ,es su sueldo , sus pensiones y el poder 
.Estamos viendo que con la crisis actual ,los políticos siguen 
su marcha y aprovechan las circunstancias que estamos 
viviendo para aumentarse sus sueldos  Los presupuestos 
de la Generalitat para este 2020 contemplan una partida 
de 850.000 euros en asignaciones y pensiones para los ex 
presidentes del gobierno y del parlamento catalán, lo que 

supone un 41,6% más del presupuesto respecto al año 2017, cuando era de 
600.000 euros. El presidente Torra podría beneficiarse ,sin tener en cuenta ese 
aumento ,el actual presidente tendrá derecho a una pensión vitalicia de 89.698 
,teniendo en cuenta que ahora cobra 146926 y ya se la aumento no hace mucho 
tiempo .El problema no es solo en Cataluña ,es en la mayoría de todas las auto-
nomías y ayuntamientos. Tenemos el ejemplo mas palpable según información de 
(Dinero  Publico) la presidenta del congreso,ademas de su salario como diputada 
,tiene un complemento mensual 9694,47 como presidenta de la mesa y otro extra 
como presidenta del reglamento 1516,76 eros mensuales  que le corresponderá 
un sueldo de 225600 anuales ,sera el sueldo mas alto de cargo publico de Es-
paña Con más de 2,5 millones de empleados públicos en toda España, no es 
de extrañar que partidos de todos los colores políticos aúnen sus esfuerzos en 
gratificar a este colectivo. Se juegan un importante caladero de votos.  Ya hemos 
podido comprobar como se mueve la política en España,mientras hay ciudadanos 
que después de trabajar 30 años ,tienen pensiones irrisorias ,los políticos solo 
se ponen de acuerdo para seguir manteniendo sus prebendas. Creo que ya ha 
llegado el momento  de cambiar a la clase política .Seguramente el problema 
surge de considerar que es lo mismo “gobernar” que “representar “.Hoy en día ,la 
mayoría de los partidos políticos,seleccionan a sus dirigentes pensando en grandes 
maquinarias electorales para alcanzar el poder ,pero sin interés  de ejercerlo con 
rigor y eficacia .Todos sabemos que tener gobernantes mal preparados atraerán 
como un imán aun tipo de personas poco deseables. Que cada uno saque sus 
conclusiones sobre los políticos y gobernantes si están a la altura de las necesi-
dades y retos que tenemos en la actualidad en nuestro país .Espero que en las 
próximas elecciones los ciudadanos lo tengamos presente.

article sencer:

Domingo Sanz

article sencer:

José Megías

Pablo Casado es un peligro para 
el Estado de Derecho

Recuerdo hoy, 20 de mayo, que otro día de primavera, pero 
en 2014, escribí el relato breve titulado “Ensalada de piernas 
con postre de tres colores y un ápice de moraleja”. Era un 
tiempo pasado que debía ser necesariamente mejor, dadas 
las circunstancias en que ahora nos encontramos.

Se trataba, lo del relato, de leerlo en una maratón de cuentos 
que los líderes culturales del pueblo donde vivo, Esporles, 
habían organizado, dedicando sin remuneración de ninguna 

clase su tiempo y esfuerzo por el bien de la comunidad.

Se me pidió, igual que al resto de los que quisiéramos leer algo, que la duración 
máxima debía ser de diez minutos. Así de sencilla era la única ley que rigió en 
aquel evento literario con título deportivo, y así lo hicimos.

Esta mañana el diputado Casado ha acudido al Pleno del Congreso sobre el 
Estado de Alarma con su relato escrito, siendo plenamente consciente de que la 
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L’alcalde Xavier 
Garcia Albiol presenta 
les competències 
i delegacions dels 
regidors i les regidores 
del nou govern 
municipal

Redacció

Badalona-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
ha presentat la compo-
sició i el repartiment de 
funcions del nou govern 
municipal del qual des-
taca que “combina ex-
periència en la gestió i 
una professionalitat con-
trastada”. En el cartipàs 
hi tenen responsabilitats 
els 11 regidors i regido-
res del grup municipal de 
Partit Popular dividits en 
5 grans àmbits:

Alcaldia i Urbanisme
Àmbit d’Hisenda i 

Serveis a les Persones
Àmbit de Govern, 

Promoció Econòmica, 
Ciutadania i Igualtat

Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat

Àmbit de Seguretat, 

Protecció Civil i Convi-
vència
Eixos del nou Govern

El nou Govern té tres 
eixos d’acció:

Donar resposta a la 
crisi provocada per la 
pandèmia de la Covid19 
en els vessants sanitaris, 
econòmic i social

Recuperació dels ser-
veis bàsics de la ciutat 
que actualment no es 
troben a l’alçada de les 
necessitats de la ciu-
tat, especialment en el 
manteniment de la via 
pública i en els problemes 
d’inseguretat ciutadana 
que es pateixen a molts 
barris.

Dissenyar, planificar i 
projectar la ciutat amb un 
horitzó de 10 anys. Des-
taquen com a objectius 
centrals la desaparició de 
la barrera física i social 

que suposa l’autopista 
C31; la finalització de les 
obres i l’eix del Canal del 
barri del Gorg i la finalitza-
ció de les obres del lateral 
de l’autopista.

Organigrama 
municipal

L’organigrama de 
funcionament del Govern 
de l’Ajuntament queda 
estructurat de la manera 
següent:

Alcaldia
L’alcalde Xavier Gar-

cia Albiol també té les 
competències de l’Àrea 
d’Urbanisme i l’adscripció 
de l’empresa MARINA 
BADALONA SA.

El nou govern municipal s’estructura en cinc grans àmbits i manté la 
descentralització dels sis Districtes de la ciutat.

COMUNICACIÓ BDN

Redacció

Badalona.-
Finalmente no ha ha-

bido acuerdo entre las 
fuerzas de izquierdas de 
Badalona que se habían 
conjurado para arreba-
tarle la alcaldía al partido 
más votado en las últimas 
elecciones. El candidato 
del PP, Xavier García Al-
biol, es el nuevo alcalde 
de la ciudad. Un nuevo 
gobierno que él mismo 
ha asegurado que no será 
ideológico (“me siento 
más militante de Bada-
lona que de mi partido”) 
sino de toda la ciudadanía 
y que será complicado al 
tener que gobernar con 

11 concejales frente a los 
16 de la oposición.

Según los discursos 
pronunciados por los dife-
rentes portavoces de los 
partidos de izquierda, el 
pacto se habría roto por 
desacuerdos en la alter-
nancia de mandatos entre 
socialistas y Guanyem. 
El PSC habría propuesto 
gobernar un año y medio 
a cada una de las forma-
ciones, pero la liderada 
por Dolors Sabater lo ha-
bría rechazado al querer 
gobernar 2 años y dejar 
un año más al PSC.  

Ya como alcalde, Gar-
cía Albiol detalló los obje-
tivos de su mandato, que 
pasan por “recuperar la 

imagen de Badalona como 
ciudad de oportunidades 
que nos vuelva a situar 
como referente metro-
politano y también en el 
conjunto del territorio; 
generar todas las acciones 
necesarias para acercar 
las dos realidades sociales 
que los vecinos perci-
ben que tiene la ciudad, 
como consecuencia de 
las desigualdades sociales 
y territoriales; y, tercero, 
de manera muy especial, 
nuestra mayor atención 
estará centrada en luchar 
contra las consecuencias 
que ya está provocando la 
pandemia del Civd19 en el 
ámbito sanitario, social y 
económico”.

Las fuerzas de izquierdas no han llegado a un acuerdo para evitar que el 
PP gobernara en la ciudad.

Xavier García Albiol, 
alcalde de Badalona

COMUNICACIÓ BDN



5Maig 2020 -Actualitat

Ampliació de les 
terrasses de bars i 
restaurants en la Fase 
1 de desescalada del 
confinament fins a un 
50% i sense cap cost

Redacció

Badalona-
L’Ajuntament de Ba-

dalona permetrà, on sigui 
possible, que les terras-
ses a l’aire lliure puguin 
ampliar un 50 per cent 
la seva capacitat sense 
cap despesa addicional a 
la Fase 1 de desescalada 
del confinament.

Aquestes i d’altres 
mesures per ajudar al 
sector de l’hostaleria i la 
restauració s’han tractat 
en una reunió telemàtica 
que han mantingut aquest 
dimecres la 2a tinenta 
d’alcaldia responsable 
de l’Àmbit de Govern, 
Promoció Econòmica, 
Ciutadania i Igualtat, Cris-
tina Agüera; el 3r tinent 
d’alcaldia i responsable de 
l’Àmbit de Territori i Sos-
tenibilitat, Daniel Gràcia 
i la Regidora delegada de 
Comerç, Mercats i Con-
sum, Rosa Bertran, amb 

la Federació de Comerç 
i els presidents de les 
associacions de comer-
ciants de la ciutat: Cinto 
Gubern, de BadaCentre; 
Toni Figuera, d’Artigues; 
Xavier Oriola de Marxants 
de Badalona; Nerea Mar-
tin de Coll i Pujol Sant 
Crist; Javier Cabrera de 
Caritg; Ricardo de Pérez 
Galdos de Llefia; Nuria 
i Loli Rodríguez de Pas-
seig de la Salut; Loli de 
Morera i Edgar Sanchez, 
per part de l’associació 
de restaurants Forquilla 
Badalona.

A la trobada s’han 
exposat diverses propos-
tes per ajudar al sector, 
tant econòmiques com 
de dinamització, així com 
l’estudi de la implantació 
de les mesures higièni-
ques per afrontar la lluita 
contra la Covid19. És 
dins d’aquestes mesu-
res que s’han tractat les 
facilitats que es donaran 

a les terrasses per com-
pensar la pèrdua d’espai 
a conseqüència de les 
distàncies a respectar 
entre taules per qües-
tions sanitàries.

L a  2 a  t i n e n t a 
d’alcaldia responsable 
de l’Àmbit de Govern, 
Promoció Econòmica, 
Ciutadania i Igualtat, Cris-
tina Agüera, ha assenya-
lat que “sempre és una 
prioritat treballar per a 
la promoció econòmica, 
però en aquests moments 
encara ho és més, cada 
negoci que ajudem sig-
nificarà que ajudarem a 
moltes famílies i a salvar 
llocs de feina”. Agüera ha 
afegit que “aquest govern 
municipal és conscient de 
les dificultats del moment 
i treballem per alleugerir 
la pressió fiscal tant com 
sigui possible, i l’exemple 
és que les terrasses es 
podran ampliar sense 
més despeses”.

COMUNICACIÓ BDN

El govern municipal ha mantingut una reunió telemàtica amb els representants 
de comerços i restaurants per ajudar a la dinamització del sector.

Els casaments a 
la Casa de la Vila 
de Badalona es 
reprendran a partir 
de la Fase 3 de la 
desescalada

Redacció

Badalona-
L’Ajuntament de Ba-

dalona començarà a re-
programar tots els casa-
ments que tenia previstos 
celebrar aquesta primavera 
quan el Govern central faci 
pública la data definitiva 
d’entrada de la fase dos, 
de les quatre que preveu 
el Pla per a la transició a 
una nova normalitat. A mi-
tjan de març el consistori 

badaloní va haver de pos-
posar totes les cerimònies 
programades amb motiu 
de l’entrada en vigor de 
l’estat d’alarma a causa de 
la crisi sanitària ocasiona-
da per la Covid-19.

A partir que es cone-
gui la data de l’entrada 
a la tercera fase del des-
confinament, la cone-
guda com a fase dos, i 
que es preveu que sigui 
a finals d’aquest mes 
de maig, l’Ajuntament 

de Badalona es posarà 
en contacte amb totes 
les parelles afectades 
per reprogramar la nova 
data de la celebració que, 
recordem-ho, es podrà fer 
amb aforament limitat.

Per qualsevol dubte, 
consulta o informació es 
pot trucar, de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 ho-
res, al telèfon 93 483 29 
55, o a través de l’adreça 
electrònica protocol@
badalona.cat.
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La Guàrdia Urbana 
de Badalona 
vigilarà les zones 
més concorregudes 
de la ciutat per 
informar sobre les 
recomanacions 
sanitàries del 
desconfinament

Redacció

Badalona.-
La Guàrdia Urbana 

de Badalona patrullarà a 
partir d’avui divendres, 15 
de maig, per les zones de 
la ciutat i en els moments 
del dia on hi hagi una 
concentració massiva de 
gent, com ara el passeig 
Marítim o la Rambla, per 
informar a la ciutadania 
sobre el compliment de 
la normativa referent a 
la fase actual de descon-
finament marcada pel 
Govern.

Els agents informaran 
a través del sistema de 

megafonia dels vehicles 
policials de la normativa 
i de les mesures de se-
guretat sanitària relativa 
a la “fase zero” del des-
confinament que es fa a 
Badalona. Per poder arri-
bar a més gent, també es 
posaran en funcionament, 
de 18 a 21.30 hores, la 
megafonia de la platja que 
s’utilitza durant la tempo-
rada de bany.

A més,  a  pa r t i r 
d’aquest dilluns, 18 de 
maig, també hi haurà una 
patrulla motoritzada a la 
serralada de Marina amb la 
voluntat també d’informar 
sobre la situació a totes 

les persones que hi pas-
segin o realitzin alguna 
activitat a la zona.

Segons ha manifes-
tat l’alcalde de la ciutat, 
Xavier Garcia Albiol, “tot 
i que la majoria dels veïns 
i veïnes tenen una actitud 
responsable, s’ha d’evitar 
comportaments que, en 
aquests moments, poden 
frenar el normal avança-
ment de la desescalada”.

L’alcalde de Badalona 
demanarà a la 
Generalitat que reforci 
la presència policial a 
la ciutat durant aquest 
estiu en previsió de 
fer front a una gran 
afluència de visitants

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
ha anunciat que demanarà 
a la Generalitat, a través 
d’una petició al conseller 
d’Interior, Miquel Buch, 
que aquest estiu la ciu-
tat disposi dels reforços 
que Mossos d’Esquadra 
destinen habitualment 
a les zones turístiques 
costaneres.

L’alcalde farà aques-
ta demanda atenent la 
previsió que, donades les 
especials circumstàncies 
d’aquest estiu, Badalo-
na rebrà més visitants, 
especialment a la zona 
de platja, tant de veïns i 

veïnes de la ciutat, com 
procedents d’altres muni-
cipis que optaran per no 
viatjar o per fer-ho a des-
tinacions de proximitat.

L’alcalde de Badalo-
na ha fet aquest anunci 
aquest migdia després de 
reunir-se a la Casa de la 
Vila, acompanyat de la 4a 
tinenta d’alcaldia i regido-
ra de l’Àmbit de Segure-
tat, Protecció Civil i Con-
vivència, Irene González, 
amb el comissari cap de 
la Regió Policial Metro-
politana Nord, Sergi Pla 
Simón, i amb l’intendent 
cap de l’Àrea Bàsica Po-
licial de Badalona dels 
Mossos d’Esquadra, Al-
fons Sarrias Garcia, per 
analitzar les qüestions 

d’actualitat en matèria 
de seguretat. Xavier Gar-
cia Albiol ha destacat 
la “gran sintonia i total 
col·laboració entre Mos-
sos i Guàrdia Urbana” i 
ha afegit que “malgrat les 
circumstàncies derivades 
del coronavirus els ser-
veis de seguretat s’estan 
prestant bé”.

“Badalona, en termes 
generals, no és diferent que 
altres municipis en matèria 
de seguretat, el que sí que 
hi ha, i no podem tancar 
els ulls, són zones molt 
concretes amb problemes 
d’inseguretat i convivèn-
cia i farem tot el possible 
perquè els veïns puguin 
viure amb tranquil·litat”, 
ha conclòs l’alcalde.

BADALONA COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ BDN

La patrulla motorista de la Guàrdia Urbana també oferirà aquest 
servei preventiu a la serralada de Marina.

En la petició, que es dirigirà al conseller d’Interior, es sol·licitarà 
que Badalona compti amb els efectius que es destinen als municipis 

turístics de costa.
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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

L’alcalde de Badalona 
es reuneix amb el 
teixit empresarial de 
la ciutat per treballar 
plegats en l’activació 
de l’economia local

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona s’ha reunit durant 
les darreres hores de 
manera telemàtica amb 
representants del teixit 
empresarial de la ciutat 
per treballar conjunta-
ment en les mesures 
que des de l’Ajuntament 
es puguin aplicar per 
reactivar l’economia lo-
cal en el context actual 
d’emergència sanitària 
per la pandèmia del co-
ronavirus. L’objectiu del 
govern municipal és faci-
litar l’activitat comercial, 
ajudar a arrencar al teixit 
empresarial badaloní i 
aplicar mesures que afa-
voreixin l’activitat laboral 
de la ciutadania.

La primera reunió en 
què va participar l’alcalde 
Xavier Garcia Albiol es 
va realitzar ahir a la tar-

da per videoconferència. 
En aquesta trobada van 
intervenir representants 
d’AEMCA i l’Associació de 
Marxants de Badalona, la 
Federació de Comerciants 
de Badalona, l’Associació 
de Restauració Forquilla 
Badalona, els presidents 
dels sis mercats municipals 
de Badalona, la Federació 
dels Mercats Municipals 
de Badalona, l’Associació 
d e  C o m e r c i a n t s 
d’Artigues, l’Associació 
de Comerciants de la 
Morera, l’Associació de 
Comerciants Badacen-
tre, l’Associació de Co-
merciants del Turó del 
Caritg, l’Associació de 
Comerciants de La Salut 
i l’Associació de Comer-
ciants de Llefià - Pérez 
Galdós.

La segona trobada 
telemàtica en què ha 
participat l’alcalde s’ha 
realitzat aquest matí i ha 

comptat amb la presència 
d’una representació de la 
Federació d’Empresaris 
de Badalona encapçalada 
pel seu president, Josep 
Maria Puente, el seu pre-
sident d’honor, Joaquím 
Padrós i el delegat territo-
rial, Damià Fernàndez.

L’alcalde Garcia Al-
biol ha valorat molt posi-
tivament aquestes troba-
des i ha destacat que “hi 
ha una gran predisposició 
per part del teixit empre-
sarial de la ciutat per tre-
ballar conjuntament amb 
l’Ajuntament en aquests 
moments tan compli-
cats”. L’alcalde ha expli-
cat que durant aquestes 
trobades ha pogut copsar 
l’agraïment dels comer-
ciants i empresaris per 
escoltar les seves idees 
i s’ha mostrat segur que 
aquestes propostes “es 
podran començar a apli-
car en els pròxims dies”.

Xavier Garcia Albiol ha participat en les darreres hores en trobades 
telemàtiques amb representants del món empresarial de la ciutat i 

amb la Federació d’Empresaris de Badalona.

Es comencen a posar 
a punt les platges de 
Badalona per quan la 
situació actual permeti 
gaudir d’aquest espai

Redacció

Badalona-
L’Àrea Metropolita-

na de Barcelona realitza 
aquest dimecres a Ba-
dalona els treballs de 
condicionament de les 
platges. Aquestes tas-
ques de la llaurada es fan 
amb tractors que arrosse-
guen unes grans arades 
que remouen i regiren 
la sorra fins a 50 cm de 
profunditat. L’objectiu és 
airejar la sorra i permetre 
que els raigs del sol hi 
penetrin per potenciar 

al màxim l’acció desin-
fectant. Aquest procés 
també ajuda a netejar els 
residus que han quedat 
amagats dins la sorra, 
fet que també millora la 
seguretat dels usuaris.

La llaurada requereix 
una preparació prèvia de 
la sorra, per això, prè-
viament es garbella per 
retirar els residus que hi 
puguin haver en els 10 cm 
superficials i no es barre-
gin amb la sorra. Aquesta 
operació de neteja mecà-
nica es repeteix després 
de llaurar per regularitzar 

la sorra i deixar les plat-
ges totalment pentinades. 
Uns dies abans es passa 
un tractor amb un electro-
imant per retirar possibles 
elements metàl·lics que 
es troben a la sorra.

A causa de les diver-
ses afectacions produïdes 
pel temporal Gloria i els 
següents temporals en 
alguns casos no serà 
possible realitzar el llaurat 
a la totalitat de superfície 
de sorra. En el cas de 
Badalona, els treballs es 
faran a les platges del 
Coco i Pont del Petroli.

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ BDN
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L’Ajuntament de Badalona posa en marxa la 
campanya de prevenció del mosquit tigre

Redacció

Badalona.-
El Servei de Salut 

de l’Ajuntament de Ba-
dalona posa en marxa, 
amb l’arribada del bon 
temps, una campanya 
informativa, de prevenció 
i de control de la prolife-
ració del mosquit tigre 
basada a evitar la posta 
d’ous eliminant els punts 
d’acumulació d’aigua.

El mosquit tigre és 
originari de l’Àsia i va 
arribar a Badalona l’estiu 
de 2007. De color fosc, 
amb bandes de color 
blanc a les potes i una 
ratlla blanca al dors que 
baixa fins al tòrax, té 
una mida entre dos i deu 

mil·límetres i es cria en 
l’aigua retinguda en els 
forats dels arbres o en 
qualsevol concavitat na-
tural o artificial que pugui 
contenir una mica d’aigua 
en àrees exteriors, nor-
malment estancada.

L’insecte és actiu so-
bretot de dia i a l’exterior 
dels habitatges, i s’amaga 
en àrees ombrívoles, po-
dent volar fins a 400 
metres del lloc de cria. 
Les femelles d’aquesta 
espècie produeixen un 
nombre elevat de picades 
doloroses, que poden ser 
transmissores d’algunes 
malalties, com les produï-
des pel virus dengue, del 
chikungunya i del zika.

La prevenció del mos-

quit tigre es basa a evitar 
la posta d’ous i el creixe-
ment de les larves, fet que 
s’aconsegueix eliminant 
tots els punts d’aigua on 
poden créixer.

Per aconseguir evitar-
ne la proliferació es reco-
mana:

– Buidar dos cops per 
setmana o posant cap 
per avall els recipients 
d’exterior que puguin 
acumular aigua (com 
joguines, testos, pisci-
nes de plàstic, galledes, 
etc….).

– Buidar dos cops per 
setmana o tapar amb tela 
mosquitera espessa els 
safareigs, les basses i els 
dipòsits d’aigua.

– Evitar acumula-

cions d’aigua en zones 
de drenatge o canals de 
desguassos

– Evitar els forats i 
les depressions del terra 

on es pugui acumular 
aigua i tapar els forats 
dels troncs dels arbres 
omplint-los amb sorra.

Les piscines amb ai-

gua clorada, l’aigua de 
rius i rieres i les basses 
on hi ha peixos o granotes 
no constitueixen punts 
de risc.

Aquesta acció s’emmarca dins del Pla Integral de Prevenció i Control del Mosquit Tigre creat pel consistori badaloní.
COMUNICACIÓ BDN
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Les zones blaves de 
Badalona continuaran 
sent gratuïtes fins al 
dimarts 2 de juny

Redacció

Badalona-
Badalona mantindrà 

la gratuïtat de les àrees 
d’estacionament regula-
des (zones blaves) fins al 
pròxim dimarts 2 de juny. 

Tot i l’entrada del municipi 
en la Fase 1 del desconfi-
nament, que permet més 
moviments de les perso-
nes i la reunió de grups 
de fins a 10 individus, el 
govern municipal ha deci-
dit, a diferència d’altres 

ciutats, mantenir una set-
mana més aquesta mesu-
ra per afavorir l’adaptació 
de la ciutadania a la nova 
situació i evitar que alguns 
usuaris puguin ser multats 
per no conèixer el canvi de 
la legislació.

TUSGSAL lliura 12.000 quilos de menjar 
al banc d’aliments de l’Associació Social 
Amics del Gorg-Mar de Badalona

Redacció

Badalona.-
L’empresa TUSGSAL 

ha continuat amb el re-
partiment de les 22 tones 
d’aliments recollits per la 
Comissió Social gràcies a 
l’aportació solidària dels 
treballadors i treballado-
res de la companyia. El 
destí en aquesta ocasió 
és el banc d’aliments de 
l’Associació Social Amics 
del Gorg-Mar de Badalona, 
amb el qual es col·labora 
anualment en altres cam-
panyes de recollida per 
ajudar a les famílies més 
necessitades. S’han lliurat 
12.000 quilos de produc-
tes alimentaris de prime-

ra necessitat. En aquest 
context d’emergència, la 
generositat per pal·liar la 
falta de recursos de les 
persones vulnerables i 
l’ajuda social són objec-
tius dels que en formen 
part de la plantilla de 
TUSGSAL.

El material estava pre-
parat de bon matí a les 
cotxeres de l’empresa. 
Fins allà mateix s’ha per-
sonat l’Alcalde de Ba-
dalona, Xavier Garcia 
Albiol per supervisar el 
procés de lliurament dels 
aliments i agrair en pri-
mera persona la donació 
als representants de la 
plantilla de TUSGSAL. 
L’acompanyava el regi-

dor delegat de Serveis 
Socials i Participació de 
l’Ajuntament de Bada-
lona, Miguel Jurado i la 
regidorade Projecció de 
Ciutat, Comunicació i 
Turisme, Rosa del Amo.
Els han rebut, en repre-
sentació de TUSGSAL, 
el President del Consell 
d’Administració, Federi-
co Llobet, el Subdirec-
tor General, José María 
Parra i el President de la 
Comissió Social, Jose 
Antonio Garrido. També 
han estat presents, per 
descomptat, membres de 
l’Associació Social Amics 
del Gorg-Mar encapçalats 
pel seu president, Carme-
lo Rubio.

TUSGSAL

COMUNICACIÓ BDN
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Badalona recupera 
després de cinc anys 
el servei de vigilància 
de la Serralada de 
Marina 

Redacció

Badalona-
El Mirador del Collet 

de la Vallensana, situat 
al Parc de la Serralada 
de Marina de Badalona, 
ha acollit un acte en què 
s’ha presentat la Unitat 
Motoritzada de la Guàrdia 
Urbana de Badalona que 
s’encarrega de vigilar els 
camins i zones forestals 
de la muntanya de la ciu-
tat. En l’acte, en què s’ha 
explicat que aquest servei 
de vigilància es recupera 
després de cinc anys, han 
participat l’alcalde Xavier 
Garcia Albiol, la quar-
ta tinenta d’alcaldia de 
l’Àmbit de Seguretat, Pro-
tecció Civil i Convivència, 
Irene González, i agents 
de la Unitat Motoritzada 
de la Guàrdia Urbana. 

El servei de vigilància 
de la Serralada Marina 

va començar a funcionar 
dilluns de la setmana pas-
sada i està format per una 
patrulla de dos motoristes 
que cobreixen la muntan-
ya de Badalona en dos 
torns, de matí i de tarda. 
L’objectiu d’aquest servei 
és protegir i donar segu-
retat a les persones que 
estiguin passejant per la 
zona i alhora prevenir i evi-
tar possibles infraccions. 
En la situació actual, mar-
cada per la crisi sanitària i 
la limitació de moviments 
de les persones per evitar 
el rebrot dels contagis de 
coronavirus, els agents 
de la Unitat Motoritzada 
centren les seves actua-
cions a assegurar que es 
compleixen els protocols 
sanitaris i garantir que es 
respecten les mesures de 
desconfinament estipu-
lades.

Durant l’acte d’aquest 

matí, l’alcalde Xavier Gar-
cia Albiol ha mostrat la 
seva satisfacció per “la 
recuperació d’un servei 
molt necessari per prote-
gir l’entorn de la Serrala-
da de Marina i a la gran 
quantitat de gent que hi 
ha passejant per la mun-
tanya en aquest període 
de desconfinament, i 
també per tornar a donar 
confiança i seguretat a 
aquelles persones que 
viuen en masies o cases 
apartades i que durant 
els darrers anys no han 
vist a la Guàrdia Urbana 
en el seu entorn”. Gar-
cia Albiol ha assegurat 
que “els veïns i veïnes 
han acollit la recupera-
ció d’aquest servei amb 
molta satisfacció i en 
molts casos traslladen el 
seu agraïment als agents 
quan se’ls troben mentre 
passegen”.

COMUNICACIÓ BDN

La Unitat Motoritzada de la Guàrdia Urbana patrullarà pels camins 
forestals de la ciutat durant el matí i la tarda per tal de donar seguretat 

als ciutadans que caminin per la zona i evitar possibles infraccions.  

L’Ajuntament i el CF 
Badalona signen la 
pròrroga del contracte 
de patrocini per a la 
difusió de la marca 
“Badalona és futur”

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
i el president del Club 
de Futbol Badalona, Mi-
guel Ángel Sánchez, han 
signat aquest dilluns la 
pròrroga d’un any del 
contracte de patrocini al 
Club de Futbol Badalona, 
per a la difusió de l’esport 
del futbol i dels valors as-
sociats a la seva pràctica 
i alhora a col·laborar en 
publicitar i fer difusió de 
la marca “Badalona és fu-
tur”. L’acte ha tingut lloc 
aquest dilluns al matí a 
l’edifici municipal El Viver 
i ha comptat també amb 
la presència del primer 
tinent d’alcalde i regidor 
de l’Àmbit d’Hisenda i 
Serveis a les Persones, 
Juan Fernández, i del 
vicepresident del CF Ba-
dalona, Josep Asensio.

La signatura de la 

pròrroga del contracte 
significa que la pròxima 
temporada el CF Badalona 
continuarà lluint la marca 
“Badalona és futur” a la 
part davantera de la sama-
rreta de joc del primer 
equip del club esportiu 
de futbol en totes les 
competicions que dispu-
ti. També suposa que es 
seguirà fent difusió de la 
marca en altres suports de 
difusió com la pàgina web 
del club, les xarxes socials 
del club, la sala de premsa 
de l’Estadi municipal i el 
dors de les entrades dels 
partits que disputi el CF 
Badalona a l’Estadi muni-
cipal, entre altres.

A més, el contrac-
te inclou el lliurament a 
l’Ajuntament de Badalona 
de 25 entrades de llotja i 
de 500 entrades de gra-
deria per a assistir a tots 
els partits oficials de la 
temporada en qualsevol de 
les competicions del pri-

mer equip. L’Ajuntament 
s’encarrega del reparti-
ment d’aquestes entrades 
entre entitats de la ciutat a 
través del Servei d’Esports. 
Aquest repartiment es re-
prendrà un cop els partits 
es tornin a celebrar amb 
presència de públic en 
l’Estadi municipal.

L’import previst co-
rresponent a la pròrro-
ga d’aquest contracte 
és de 99.220,00 euros 
( 8 2 . 0 0 0 , 0 0  e u r o s 
d ’ import  base,  més 
17.220,00 euros d’IVA 
del tipus 21%).

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
ha explicat que l’aportació 
que fa l’Ajuntament a tra-
vés d’aquest contracte de 
patrocini és “un granet 
de sorra cap a l’equip 
de futbol més important 
de la ciutat per intentar 
situar el club allà on es 
mereix que és la segona 
divisió”.

COMUNICACIÓ BDN

El primer equip continuarà lluint a la seva samarreta de joc la marca 
“Badalona és futur” una temporada més.



11Maig 2020 -Actualitat

La seu de Càritas 
Parroquial situada 
al barri de Bufalà de 
Badalona rep una 
donació de famílies de 
militars de l’exèrcit de 
Terra i de la Guàrdia 
Civil de Barcelona

Redacció

Badalona-
La seu de Càritas Pa-

rroquial situada al carrer 
Sardana del barri de Bu-
falà de Badalona ha rebut 
aquest matí la donació 
feta per famílies de mili-
tars de l’exèrcit de Terra 
i de la Guàrdia Civil de 
Barcelona. Es tracta de 
gairebé 1.400 quilograms 
de productes de primera 
necessitat que inclouen 
llet, oli, sucre, arròs, pas-
ta, llegums, productes 
envasats, paper higiè-
nic, alimentació infantil 
i també bolquers. També 
han portat mascaretes 
de roba fetes pel desta-
cament de l’agrupació 
logística de Sant Boi. 

Càritas Parroquial serà 
l’encarregada de fer la 
distribució entre famílies 
de Badalona que són ate-
ses pels Serveis Socials 
de l’Ajuntament.

L’entrega dels ali-
ments ha anat a càrrec de 
membres de l’exèrcit que 
s’han desplaçat a Bufalà 
en diversos vehicles. En 
la recepció i emmagat-
zematge de tots aquests 
productes han col·laborat 
diversos representants 
de l’entitat i ha comptat 
amb la presència del re-
gidor delegat de Serveis 
Socials i Participació de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, Miguel Jurado.

La responsable de 
Càritas Parroquial Sant 
Francesc d’Assís, San-

ta Clara i Sant Crist, 
Montserrat Illa, ha dit 
que “ha estat una alegria 
molt gran rebre aquesta 
donació, ja que el nombre 
de famílies que s’està 
atenent està creixent dia 
a dia a causa d’aquesta 
crisi sanitària”.

El regidor delegat de 
Serveis Socials i Partici-
pació de l’Ajuntament de 
Badalona, Miguel Jurado, 
ha agraït “la generositat 
i la solidaritat de les fa-
mílies dels militars que 
han recollit aquesta gran 
quantitat de productes de 
primera necessitat que 
es faran arribar a moltes 
famílies de Badalona que 
ara mateix estan passant-
ho molt malament”.

Es tracta de més de 1.400 quilos de productes de primera necessitat 
que es distribuiran entre famílies de Badalona que són ateses pels 

Serveis Socials de l’Ajuntament.

Badalona disposa d’un 
nou tram de carril 
bici entre el carrer del 
Mar i el carrer de Sant 
Ignasi de Loiola

Redacció

Badalona.-
Badalona disposa des 

d’aquesta setmana d’un 
nou tram de carril bici 
entre el carrer del Mar i 
el carrer de Sant Ignasi 
de Loiola que millora la 
connexió en aquest espai 
més estret del Passeig 
Marítim. Es tracta d’un 
recorregut de 330 metres 
que se situa paral·lel i a 
tocar de les vies del tren. 
El seu itinerari, separat 
de l’espai que ocupen els 

vianants, permet fer més 
senzilla la convivència 
entre els ciclistes i els 
vianants en un dels trams 
més estret del passeig 
Marítim.

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
ha valorat aquesta inter-
venció assenyalant que 
“no es tracta d’una gran 
obra de cost econòmic, 
però sí que és una gran 
obra de sentit comú que, 
de vegades, és més im-
portant que gastar molts 
diners”. Aquesta obra, ha 

afegit l’alcalde “fa realitat 
una petició històrica dels 
usuaris de la bicicleta i 
permet evitar el perill que 
aquest tram del passeig 
suposava per al pas de 
ciclistes i vianants”.

En els pròxims mesos 
està previst l’inici de les 
obres del tram nord del 
carril bici, des del carrer 
d’en Prim fins al municipi 
de Montgat, i s’avançarà 
per a fer la realitat el tram 
sud que haurà de con-
nectar amb Sant Adrià de 
Besòs i Barcelona.

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ BDN
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Proposta per impulsar 
un programa 
d’activitats d’estiu

Redacció

Badalona.-
 En el marc de la Taula 

local d’Infància i Adoles-
cència de Badalona (TIAB), 
el consistori va presentar 
el passat 7 de maig una 
proposta de treball conjunt 
amb les entitats que treba-
llen a la ciutat amb infants, 
adolescents i famílies, per 
impulsar un programa 
d’activitats d’estiu. En la 
presentació de la propos-
ta van participar entitats 
de l’àmbit socioeducatiu, 
FAMPAS i representants 
dels diferents grups mu-
nicipals.

L’objectiu d’aquesta 
iniciativa, que porta per 
nom “Programa educaEs-
tiu: l’aventura d’aprendre 
en xancletes” és acon-
seguir cooperativament, 
amb el  l ideratge de 
l’Ajuntament, que tots els 
infants i adolescents de 
Badalona puguin gaudir 
aquest estiu d’activitats 
atractives i motivadores 
que els hi aportin una ex-
periència vital positiva, de 
relació i d’aprenentatge 
que incrementi el seu 
benestar i ajudi al seu 
desenvolupament.

L’impuls d’aquest 

programa d’estiu ha de 
permetre oferir als in-
fants i joves de la ciu-
tat un suport durant els 
mesos d’estiu per tal de 
compensar els efectes 
del confinament provo-
cat per la crisi sanitària, 
que ha suposat en molts 
casos la desconnexió 
escolar i dels suports so-
cioeducatius comunitaris 
i l’increment de la bretxa 
social i educativa ja exis-
tent anteriorment.

E l  p l a n t e j amen t 
del programa educa-
tiu d’aquest estiu pre-
tén articular el con-
junt d’activitats que 
s’ofereixin en diferents 
àmbits (social, educa-
tiu, de lleure, esportiu, 
cultural, etc.), garantint 
l’accés de tothom, espe-
cialment, dels col·lectius 
més vulnerables.

La proposta presen-
tada articula el programa 
a partir de tres eixos: el 
d’educació (activitats de 
lleure, reforç escolar, cul-
turals i artístiques, etc.), 
el de salut (alimentació 
bàsica, pràctica esportiva, 
hàbits saludables, suport 
emocional, etc.) i el de 
famílies (suport a la con-
ciliació, respir, suport co-

munitari, acompanyament 
en processos de dol, etc.). 
En qualsevol cas, la progra-
mació de les activitats que 
s’organitzin haurà de ser 
molt flexible per adaptar-
se en tot moment a les 
condicions sanitàries.

Durant la presentació 
es va exposar que per a 
l’impuls del programa es 
crearan diferents estruc-
tures de treball coope-
ratiu en l’àmbit polític, 
directiu i tècnic. A més 
dels recursos que aporti 
l’Ajuntament, es preveu 
sumar altres que puguin 
aportar altres administra-
cions i agents privats.

L’alcaldessa acciden-
tal, en aquell oment, i 
regidora de Drets Socials 
i Feminismes, Aïda Llau-
radó, ha agraït la feina de 
les entitats que fa anys 
que treballen pels infants, 
i ha celebrat que FAMPAS 
hagi elaborat un programa 
per sumar esforços entre 
entitats i administració. 
“Trobar per primera vegada 
un espai on cooperar des 
de diferents àmbits i sec-
tors pels drets dels infants 
és una gran oportunitat per 
a la ciutat, que ha de guiar-
nos el camí també de cara 
al futur”, ha assegurat.

L’impuls d’aquest programa ha de permetre oferir als infants i joves 
de la ciutat un suport durant els mesos d’estiu per tal de compensar 

els efectes del confinament provocat per la crisi sanitària.

El carrer del Mar de 
Badalona serà només 
de baixada de 19 a 
21 hores per evitar les 
aglomeracions dels 
darrers dies 

Redacció

Badalona-
A partir del 27 de 

maig, totes les persones 
que vulguin passejar pel 
carrer de Mar, entre les 
19 i les 21 hores, només 
ho podran fer en sentit 
descendent.

C o i n c i d i n t  a m b 
l’entrada de Badalona en la 
fase 1 de desconfinament, 
aquesta via comercial del 
centre de la ciutat ha re-

gistrat importants aglo-
meracions de persones. 
Per aquesta raó, la mesura 
que a partir d’avui s’aplica 
té com a objectiu evitar 
aquestes concentracions 
de persones i garantir les 
distàncies de seguretat.

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
ha afirmat que “no es 
pot abaixar la guàrdia i 
tothom ha de ser respon-
sable”. “Creiem que no es 
pot repetir la imatge d’un 

carrer de Mar ple de gom 
a gom on no es respecten 
les distàncies de segure-
tat. La meva voluntat és 
que aquesta mesura que 
avui comencem a aplicar 
sigui temporal i que aviat 
els vianants puguin tornar 
a caminar pel carrer de 
Mar amunt i avall com 
sempre, però respectant 
les distàncies de segure-
tat que s’han de mantenir 
en aquest context de crisi 
sanitària”, ha afegit.

COMUNICACIÓ BDN
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La comunitat religiosa Sri Guru Ravidass 
Bhawan Society ha lliurat a l’Ajuntament 
de Badalona 86 lots d’alimentació infantil

Redacció

Badalona.-
El regidor delegat de 

Serveis Socials i Partici-
pació de l’Ajuntament de 
Badalona, Miguel Jurado, 
ha acompanyat aquest 
matí els representants 
de la Comunitat Sri Guru 
Ravidass Bhawan Society 
que han lliurat 86 lots 
d’aliments infantil i kits 
d’higiene per a infants.

El material que ha 
estat lliurat a la Nau 
3 del Centre Cultural 
l’Escorxador, al barri de 
la Salut, està sent repar-
tit avui mateix per part 

dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament. Els lots pre-
parats per a nadons de 0 
a 6 mesos inclouen llet en 
pols, cereals i compota. 
Els lots per a infants de 
6 a 18 mesos consten 
de llet en pols, cereals, 
galetes, compota i pu-
rés infantils industrials, 
coneguts popularment 
com a “potitos”. Els kits 
d’higiene porten tovallole-
tes, llet hidratant, xampú, 
sabó, crema i esponja.

El regidor Miguel Ju-
rado ha agraït la donació 
feta per la Comunitat Sri 
Guru Ravidass Bhawan 
Society i ha dit que “en 

aquest context de crisi 
en què els Serveis So-
cials de l’Ajuntament han 
d’atendre moltes famílies 
que ho estan passant 
molt malament, totes les 
aportacions d’entitats 
de la ciutat són impor-
tants”. 

Per la seva banda, 
el representat d’aquesta 
entitat, Bhola Ram Heer, 
ha explicat que la seva 
comunitat ha fet aquesta 
donació per col·laborar 
amb l’Ajuntament de Ba-
dalona i ajudar aquelles 
famílies de la ciutat que 
pitjor ho estan passant en 
aquests moments.

Serveis Socials s’encarrega de fer la distribució d’aquests aliments per a infants de 0 a 18 mesos i també de kits d’higiene per a infants.

Els dos cementiris de 
Badalona reobren les 
seves portes al públic

Redacció

Badalona.-
Amb l’entrada de Ba-

dalona a la Fase 1 de la 
desescaladas, els dos 
cementiris de Badalona, 
el Cementiri de Sant Pere 
i el Cementiri del Sant 
Crist, tornen obrir les se-
ves portes a la ciutadania 
però amb horari d’estiu.

Així doncs el Ce-

mentiri de Sant Pere, 
o Cementiri Nou, ubi-
cat al camí dels Xiprers, 
s/n, obrirà com ho fa els 
mesos de juliol, agost 
i setembre, és a dir, de 
dilluns a diumenge, de 8 
a 14 hores.

Les visites al Ce-
mentiri del Sant Crist, 
o Cementiri Vell, situat 
al carrer de la Riera d’en 
Matamoros, s/n, es po-

dran fer en el seu horari 
habitual: de 8 a 14 hores, 
tant els dies feiners com 
els festius.

Per accedir als dos ce-
mentiris cal respectar les 
mesures de seguretat sa-
nitàries (distància de dos 
metres entre les persones, 
no tenir contacte físic…) i 
evitar el contacte amb els 
elements comuns, com 
ara bancs i similars.

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ BDN
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Més de 250 curts de 
38 països participen 
al XIVè Premi Serra 
Circular del Cryptshow

Redacció

Badalona.-
Cryptshow Festival 

ha rebut 266 curtmetrat-
ges per participar en el 
XIVè Premi Serra Circular, 
dels quals 46 formaran 
part de la Secció Ofi-
cial, 11 curts més que en 
l’edició anterior. Els curts 
es podran veure del 26 
de juny al 31 de juliol a 
través de Indiehome TV - 
Festhome, una plataforma 
que ja estan fent servir 
altres certàmens com ara 
el Mecal. Els curtmetrat-
ges s’han repartit entre 
7 sessions d’un màxim 
d’1h30. Recordeu que 
davant la impossibilitat de 
poder dur a terme al festi-

val com sempre, a la sala 
El Círcol de Badalona, per 
les restriccions de segu-
retat necessàries davant 
la COVID19, el certamen 
es farà online sota el nom 
de Cryptshow: Pandemò-
nium Festival.  

En total, seran més 
de 9 hores de produc-
cions de petit format 
on trobem obres selec-
cionades en més d’una 
cinquantena de festivals 
internacionals, algunes 
d’elles premiades com 
ara Moment de Geoffrey 
Uloth, guanyador del pre-
mi al millor curtmetratge 
internacional al BIFFF 
- Brussels International 
Fantastic Film Festival 
i del premi del públic al 

Fantasia Internacional 
Film Festival de Montreal 
i al Toronto Film Festival; 
el multipremiat O.I del ca-
nadenc N’cee van Heer-
den, seleccionat en més 
d’un centenar de festivals 
d’arreu del món. També, 
l’animació Malakout de 
Farnoosh Abedi, direc-
tor The servant, un dels 
curtmetratges d’animació 
iraní més premiats dels 
darrers anys. 

En aquesta edició 
s’han inscrit curtmetrat-
ges de 38  països d’arreu 
del món, principalment de 
l’estat espanyol, Estats 
Units, Canadà, França i 
Itàlia, però al Cryptshow 
Festival participaran, tam-
bé, curts de Korea o Iran. 

Es reobre el servei 
de préstec i consulta 
bibliogràfica de les 
biblioteques de Canyadó, 
Llefià i Sant Roc

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, seguint el procés 
de desescalada establert, 
ha obert el 50 per cent de 
les biblioteques públiques 
de la ciutat. Concreta-
ment, les instal·lacions 
que quedaran obertes al 
públic seran les bibliote-
ques de Canyadó, Llefià 
i Sant Roc. En les pròxi-
mes setmanes i segons 
l’evolució de la situació 
sanitària, es procedirà a 
reobrir les biblioteques de 
Lloreda i Pomar. En el cas 
de la biblioteca Can Ca-
sacuberta, la instal·lació 
romandrà tancada mentre 
durin les obres de mi-
llora de la climatització 
de l’equipament, que 
començaran el pròxim 1 
de juny.

En aquesta fase ini-
cial d’obertura de les 
biblioteques públiques els 
serveis estaran limitats. 
Només es podrà accedir 
al servei de préstec, al 
retorn de llibres prestats i 

a la consulta d’informació 
bibliogràfica. L’accés a la 
biblioteca per consultes 
de fons, l’ús d’ordinadors, 
les taules per llegir i estu-
diar i la resta de serveis 
propis de la biblioteca 
seguiran tancats.

Per tal d’assegurar el 
benestar i la protecció de 
la salut dels treballadors 
i les persones usuàries, 
l’Ajuntament ha establert 
el següent protocol de 
prevenció i higiene per 
fer ús dels serveis de les 
biblioteques:

– L’atenció es farà 
amb cita prèvia (per te-
lèfon o per correu elec-
trònic de cada biblioteca). 
Només entrarà una per-
sona per ser atesa i fins 
que no surti aquesta no 
entrarà la següent.

– L’ús de mascareta 
és obligatori.

– Aplicació de gel 
hidroalcohòlic als usuaris 
a l’entrada de la biblio-
teca.

– El retorn de llibres 
es farà a través de les 
bústies de retorn si-

tuades a l’exterior de 
l’equipament. Els llibres 
retornats es guardaran en 
quarantena i no tornaran 
a estar disponibles per 
préstec fins passats els 
14 dies estipulats.

– Els treballadors dis-
posaran de l’equipament 
de protecció necessària 
i desenvoluparan la seva 
feina en torns per tal 
d’assegurar el compli-
ment de les distàncies de 
seguretat i els diferents 
protocols sanitaris.

Horaris i contactes 
per demanar cita 

prèvia
Aquests són els ho-

raris i els contactes per 
demanar cita prèvia de 
les biblioteques públiques 
que obriran aquest dilluns 
25 de maig:

El pròxim 1 de juny s’iniciaran les obres de la nova climatització de 
la biblioteca de Can Casacuberta.

COMUNICACIÓ BDN

El Museu de Badalona 
torna a obrir les seves 
portes al públic amb 
mesures sanitàries

Redacció

Badalona.-
Aquest proper di-

marts, 26 de maig, a les 
10 hores, el Museu de Ba-
dalona reobre les portes 
amb la voluntat de poder 
iniciar la recuperació pro-
gressiva cap a l’activitat 
presencial habitual un cop 
ha adequat els protocols i 
les mesures de seguretat, 
higiene i salut a causa de 
la crisi sanitària.

Recordem que el Mu-
seu va haver de tancar 
les seves portes el passat 
17 de març a causa de 
la Covid-19, tot i que 
s’ha mantingut actiu a 
través del seu telèfon, de 
les seves xarxes socials 
#TornaremalsMuseus i del 
seu web.

De moment, però, 
l’entrada al Museu que-
darà reduïda a un terç 
de l’aforament, no es 
podrà fer activitat pú-

blica ni visites guiades 
i es restringirà el servei 
de consulta de l’Arxiu 
Històr ic i  de l ’Arxiu 
d’Imatges, tot priorit-
zant els tràmits tele-
màtics i telefònics que 
ja s’estan fent durant la 
quarantena.

L’horari del Museu 
serà de dimarts a diven-
dres, de 10 a 14 hores i 
de 17 a 20 hores, i els 
caps de setmana de 10 a 
14 hores.

L’entrada quedarà reduïda a un terç de l’aforament, no es faran 
activitats pública ni visites guiades i es restringirà el servei de 

consulta de l’Arxiu Històric i de l’Arxiu d’Imatges.
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Telèfons 
d’interès 

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

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

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

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

Serveis
Ho

rò
sc

op
 A

st
ro

lò
gi

c

Dilluns 1
Francesc Layret, 83 

Dimarts 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dimecres 3
Canonge Baranera, 60 

Dijous 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Divendres 5
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Diumenge 7
Salvador Seguí, 4 

Dilluns 8
Av. Catalunya, 60-62

Dimarts 9
Creu, 89  

Dimecres 10
Ctra. Antiga de València, 31

Dijous 11
 Mar, 23

Divendres 12 
Juan Valera, 197

Dissabte 13
Marques Montroig, 207 

Diumenge 14
Pau Piferrer, 82

Dilluns 15
Av. Morera, 112 

Dimarts 16
C. Antiga València, 31 

Dimecres 17
Juan Valera, 197

Dijous 18
Rellotge, 56

Divendres 19
 Otger, 2

Dissabte 20
 Londres, Bl1 Tda2

Diumenge 21
Pl. Pomar, s/n  
 Dilluns 22

Marquès St Mori, 127
Dimarts 23

 Doctor Bassols, 125
Dimecres 24

Marquès St Mori, 38
Dijous 25 

Ros i Güell, 6
Divendres 26

Jerez Frontera, 90
Dissabte 27

Alfons XIII, 476-480
Diumenge 28 

Sicília, 96
Dilluns 29

Pau Piferrer, 82
Dimarts 30

Pau Piferrer, 82

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. 




