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 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)

Badalona.- 
L ’ A j u n t a m e n t 

de Badalona, amb la 
col·laboració de l’Àrea 
Metropolitana de Barce-
lona (AMB), destinarà 
2,5 milions d’euros a 
aquest programa de 
subvencions per pal·liar 

l’impacte econòmic que 
l’actual crisi sanitària 
està provocant en les 
persones més grans.

Les ajudes serviran per 
fer front al pagament dels 
rebuts d’aigua i gas i tam-
bé de les factures de llum 
en els casos més extrems 
durant el període d’hivern 

d’aquelles unitats familiars 
on conviuen persones més 
grans de 60 anys i que 
compten amb uns ingressos 
inferiors a 900 euros men-
suals. El període en què es 
podran sol·licitar les ajudes 
anirà del dia 1 d’octubre de 
2020 i fins al 31 de març 
de 2021. Pàg.5

Badalona.- 
Es crea la primera 

Taula d’Aliments de Ba-
dalona amb la partici-
pació de tretze entitats 

de la ciutat. L’objectiu 
és millorar la distribució 
d’alimentació per a les 
persones i les famílies en 
situació de vulnerabilitat, 

la unificació de criteris 
per a la cistella de produc-
tes que es distribueixen 
i la informatització dels 
sistema. Pàg.5. 

Taula d’Aliments 2,5 milions per 
pal·liar l’impacte 
econòmic de la 

pandèmia

Servei cotxes 
abandonats

Badalona.-Es re-
cupera el servei de 
retirada de vehicles 
abandonats a la via 
pública. L’any 2019 
es van retirar 640, 
i fins el 31 d’agost 
d’enguany ja s’havien 
retirat 340 vehicles. 
Pàg.6.

Premi de 
l’Eurolliga

Badalona.-El Club 
Joventut de Badalona 
ha estat guardonat 
per l’Eurolliga amb el 
Premi Especial Jurat 
del One Team Pro-
gram per haver elabo-
rat el millor projecte 
de Responsabil itat 
Social. Pàg.14.

Nova 
temporada

Badalona.-El pro-
per 25 de setembre 
comença una nova 
temporada dels teatres 
municipals de la ciutat 
de Badalona amb totes 
les mesures de segu-
retat per garantir la 
salut dels espectadors. 
Pàg.13.
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Opinió

L’escombra d’or

més articles:

Ulls brillants, somriure lluminós, cabells negres. Es diu Jesus, té vint-i-
nou anys i treballa a Badalona. El carrer encara no està il·luminat quan 
Jesus agafa les seves eines - bosses negres, pala, sarri, escombra 
i carro- per començar la seva missió: netejar amb aigua el carrer, 
eliminar les pintades del grafit, recollir tota mena d’escombraries a 

la Plaça Pep Ventura (papers, cigarrets, gots de plàstic, mascaretes, ampolles de 
vidre, llaunes, caques de gossos...) i amuntegar les fulles caigudes.

A Badalona hi ha un equip humà, de homes i dones, que fan possible que la ciutat 
hi sigui neta de brutícia, bactèries i, virus contaminants. La seva tasca fa que la 
ciutat funcioni cada dia i pugui avançar-se als nous reptes que va definint el pro-
grés humà, entre ells: la cura del nostre planeta i la consciència mediambiental. 
L’esforç diari d’aquests treballadors juga un paper rellevant en el desenvolupament 
sostenible de la ciutat contribuint al benestar social, a l’equilibri ambiental i, a la 
millora del medi ambient urbà.

Seria bo que Badalona tingués com objectiu comú el repte de voler ser una de 
les ciutats més netes de la Unió Europea. Un propòsit que demanaria fer un 
treball col·lectiu que promogués una profunda implicació tant a nivell social com 
institucional. Caldria assolir el compromís de posar els mitjans indispensables per 
impulsar la consciencia mediambiental entre la població i, el subministrament de les 
eines que fossin necessàries per millorar els serveis de neteja i de manteniment. 
Seria eficaç evitar les conductes incíviques que embruten la imatge de la ciutat en 
detriment del treball que realitzen, cada dia, aquests treballadors i treballadores 
de la brigada municipal.

En les ciutats amb alts nivells de contaminació, és fa necessari implementar 
polítiques de neteja  per evitar la propagació d’afeccions, rellentir l’embelliment i 
preservar el patrimoni social. Actualment la pandèmia de la COVID-19 ha posat de 
manifest la importància vital de la neteja, la higiene i l’accés adequat a l’aigua neta, 
per tal de prevenir les malalties tant a nivell individual com a col·lectiu ciutadà.

L’escombra ha estat un utensili simbòlic vinculat amb el món infantil amb po-
ders màgics. En Jesus sap quin és el poder de la seva escombra d’or: fer que 
els carrers de Badalona llueixin nets i habitables. Ell creu que el seu treball és 
important, que la neteja de la ciutat influeix en les emocions i en els sentiments 
d’estimació i bellesa per part dels ciutadans, i que els entorns ben cuidats fan de 
la ciutat un lloc de convivència per a una vida plenament humana. Jesus sap que 
una Badalona neta, endreçada, sostenible i amable és possible si respectem les 
normes de convivència col·lectiva per part de tots els que vivim.

Mari Carmen Lozano Pareja

Fiesta Mayor alternativa

En anuncio del consistorio adrianense de la cancelación de la Fiesta Mayor de este año era más que esperado. En toda Catalunya 
se han cancelado la mayoría de celebraciones de este tipo al no poder garantizarse la seguridad de los asistentes en estos tiempos 
de pandemia. Pero no a todos ha gustado la decisión. Sí es cierto que todo el mundo consideraba que no era viable la realización 
de la fiesta tal y como estábamos acostumbrados, pero algunos partidos han considerado que el gobierno municipal podría haber 
buscado alguna alternativa para no dejar a la ciudadanía sin ningún acto festivo este 2020. Sant Adrià en Comú, por ejemplo, 
manifestó que compartían la decisión del equipo de gobierno de suspender la Fiesta Mayor, pero entendían que se podría haber 
hecho un esfuerzo para crear unas fiestas con un pregón online, vermuts o bingo desde el balcón, conciertos telemáticos, versiones 
virtuales de ferias artesanales, la decoración de los balcones, etc. Así como criticaban el modelo de Fiesta Mayor, que según su 

opinión “solo funciona a golpe de talonario y como un elemento de consumo y no de participación por parte de la ciudadanía”. También criticaban la 
falta de un comunicado oficial de cara a la ciudadanía y el tejido comercial, y el hecho de que aún no se haya anunciado a qué se destinará la partida 
presupuestaria destinada a la Fiesta Mayor. Para Sant Adrià en Comú lo mejor sería destinarlo a ayudar para libros y material escolar para las familias 
más necesitadas de la ciudad. “Que el hecho de habernos quedado sin fiestas no nos deje sin el orgullo de ser una ciudad que se preocupa por su 
gente”, concluía el comunicado de la formación. 

También criticaron la falta de una Fiesta Mayor alternativa las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya. En un comunicado afirmaban que 
el equipo de gobierno no había hecho ningún esfuerzo para repensar una alternativa a las fiestas. “Era más fácil suspender las fiestas que no hacer 
servir la imaginación para repensarlas y adaptarlas”. Jovent Republicà concluía su escrito con frases reivindicativas: “En tiempos de pandemia, hacen 
falta alternativas. La juventud apuesta por una cultura y unas calles vivas”. 

Pocos días de la Diada, estos dos partidos, ERC y Sant Adrià en Comú, se unían a MES para reclamar que no se suspendiera también los actos 
institucionales de la Diada. “Después de la suspensión de la Fiesta Mayor no se puede continuar por el camino de suspender toda la actividad pública 
del Ayuntamiento”. Finalmente, el consistorio mantenía “el mensaje de prudencia tal y como recomiendan las autoridades sanitarias” y mantenían la 
suspensión del acto institucional en la placeta Macià. Sin embargo, los CDR de Sant Adrià sí organizaron una ofrenda el día 11 de septiembre en el 
monumento del president de la Generalitat, a la que se sumaron entidades de la sociedad civil como el Casal Popular Les Besossades, que también 
organizaron una Fiesta Mayor alternativa. La vuelta al cole se prevé movidita.  
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140.000 millones y la política fue 
pornografía

Para “ampliar la base” hace 
falta más democracia directa en 
Catalunya (I)

Ha sido terminar de escribir esto que usted está comenzando a leer y 
hacer yo lo propio con un artículo de Jordi Barbeta en El Nacional.
cat de ayer mismo, pero escrito con orden y concierto, no como esto. 
Se titula “Inventario de las tormentas que se avecinan” y, además 
de recomendar su lectura, he decidido reproducir un párrafo que 

describe, con su habitual precisión, la confusión de la que no he podido librarme 
mientras escribía esta reflexión, algo que pensaba resolver con uno breve, pero 
que terminarán siendo varios.

Reconoce don Jordi que “para ser sincero, comentar la realidad política, social o 
económica ahora mismo es un ejercicio más propio de las ciencias ocultas, porque 
los científicos de verdad no están seguros de nada, los políticos no saben qué 
hacer y los periodistas estamos cerca de convertir el periodismo en una práctica 
esotérica, a base de competir con astrólogos y adivinos, generalmente al servicio 
del poder. Así, como el que avisa no es traidor, comprenderé perfectamente que 
llegado a este punto el lector no continúe leyendo. Si continúa, sepa que lo que 
viene ahora es sólo a título de inventario”.

Ya puestos, dejaré claro desde el principio que escribo lo que sigue con intención 
de criticar a los independentistas catalanes, pues no parece que estén siendo 
capaces de “ampliar la base” a la velocidad necesaria para poner en práctica el 
derecho a decidir.

Durante los periodos de cambio hacia más libertad, los grupos más dinámicos 
reclaman para toda la sociedad un protagonismo que no se conforma con las ur-
nas para elegir representantes cada equis años. Lo que la gente quiere es decidir 
también sobre el “qué” y el “cómo” del futuro, no solo sobre “quienes” lo vayan a 
dirigir. Cuando esos grupos y esa sociedad son esencialmente pacifistas suele 
ocurrir, entre otras cosas, que les asiste mucha razón y que eligen canalizar esa 
participación social convocando referéndums.

En 2006 se aprobó en el Parlamento de Catalunya el proyecto de nuevo Estatuto, 
cuyos trabajos habían comenzado años antes y que, tras superar todos los trámites 
legales, propició la celebración de un referéndum para medir el apoyo popular. 
Por citar dos detalles que hoy nos podrían sorprender, merece la pena recordar 
que ERC y PP pidieron votar en contra y CDC y el PSC a favor. Y también que, 
desde Madrid, Zapatero gobernaba España, mientras en Catalunya lo hacía el 
tripartito formado por PSC-ERC-ICV.

O sea, un lío que volvía a demostrar que las relaciones entre Catalunya y España 
había que tratarlas con mucha política y nada de represiones ni juicios.

Pero los obsesos de la unidad de España a cualquier precio, esta vez del modelo 
“café para todos/78”, decidieron tirar piedras contra su propio tejado y se negaron 
a apoyar una reforma que, después de casi treinta años, era necesaria, y más 
teniendo en cuenta que Jordi Pujol había cambiado de vida en 2003 y sus contu-
bernios estaban en franco retroceso, y no es casualidad que fuera por entonces 
cuando comenzaron los trabajos del nuevo Estatuto de Catalunya. Además, en 
ninguna ley ponía que, aunque España quisiera petrificar su Constitución, las 
diferentes CC.AA. estuvieran obligadas a lo mismo con sus Estatutos.

Tenía lógica, por tanto, que durante la primera década del siglo XXI los estatutos 
del siglo XX comenzaran a moverse. Ocurrió, además, porque las CC.AA. nunca 
estarán tan sometidas al inmovilismo de matriz franquista que envenena a todo 
el que consigue ocupar La Moncloa para gobernar España. Es evidente que, al 
Estado español, o se le descompone de una manera civilizada, o se terminará 
pudriendo con todos los que sigan dentro, y eso en caso de que, con un poco de 
suerte, no se intente de nuevo lo de mantenerlo a lo bestia, como ocurrió a partir 
del 18 de julio más conocido de la historia.

El caso es que el partido político que decidió impedir la reforma del Estatuto ca-
talán fue un PP rabioso desde su derrota más merecida, 
la derivada de la mentira más cruel de estos tiempos tan 
embusteros, con la que se burlaron de los casi 200 muertos 
del 11M de 2004. Procede recordar ahora que, por enton-
ces, los de Rajoy tanto orquestaban catalanofobias para 
conseguir votos al sur del Ebro como declaraban el boicot 
al Grupo PRISA, algo tan ridículo que hasta provocó el des-
marque de algunos de los suyos, como Ruíz Gallardón.

No hemos llegado hasta aquí para definir lo que es y no es la pornografía, pues 
“doctores tiene la Iglesia”, como piensan los prudentes. Propongo la solución de 
consenso que dice que es un teatro donde la imaginación la ponen los espec-
tadores y en el que sus protagonistas realizan unos actos que, marcados por el 
encanto de lo repetitivo, si muchas de las personas que hacen lo mismo, pero sin 
cobrar, supieran que están siendo observadas, fracasarían de inmediato. 

En la pornografía el teatro se da por supuesto entre ambas partes, actores y es-
pectadores, y que cada uno lo disfrute como quiera. En cambio, en política, por 
mucho que desde nuestro patio de butacas califiquemos de teatro lo que vemos, 
quienes gobiernan el escenario justifican sus comedias y tragedias como impres-
cindibles para nuestra supervivencia.

En condiciones normales, quienes siempre pagamos entrada solo podemos ser 
testigos de algunos, muy pocos, de los momentos más pornográficos de esta 
profesión. Me refiero a la política.

Pero en circunstancias dramáticas como las actuales, en las que el miedo a per-
der el control de todo ha llegado a desquiciar a los profesionales del sector, esos 
que elegimos en las urnas, sucesos extraordinarios como las lluvias de dinero 
nos muestran desnudos colectivos, aunque enmascarados, que son capaces de 
despertar hasta las miradas más dormidas. Siempre con nuestros impuestos, 
faltaría más, financian una especie de ego porno tan vacío de arte y contenido 
que, si tuvieran que competir, fracasarían en todas las pantallas.

Destacan, en este concierto de vergüenzas al aire, los dos más poderosos polí-
ticamente hablando, Felipe VI y Pedro Sánchez por este orden, pues el rey está 
blindado por el sistema que defiende el presidente y, como contra eso no hay 
quien pueda, ya se sabe quién quedará primero. 

Se trata de dos personajes sobre los que nos consta que, desde “hace un año”, 
están unidos para siempre, al convertirse en cómplices de ocultación a la justicia 
del delito, como mínimo fiscal, continuado y de gran tamaño, cometido por el 
padre del blindado.

Para administrar el negocio nacido de esa complicidad, y siendo dominante el 
rey, al presidente del gobierno no le queda más remedio que hacer lo que sea, 
algo que en tiempos de pandemias y distanciamientos está condenado a conver-
tirse en porno del más cutre, pero cualquier cosa vale para que Felipe VI intente 
esquivar las consecuencias de la corrupción absoluta que ha envenenado a su 
familia, la “Real”, y que cualquier día, gracias a los detalles que una tal Corinna 
va destilando, le condenará socialmente para siempre, por mucho que la ni la 
política “democrática” ni la independiente justicia españolas se atrevan jamás a 
tocarle un pelo. 

De momento, ya circula por ahí que Juan Carlos I le compraba cosas muy caras 
y le hacía entregas de dinero a Felipe VI, y no eran en concepto del “sueldo” 
semanal que todo padre que se precie, y pueda, hace a sus hijos pequeños para 
que aprendan a administrarse. 

¿A que, si nos la pagan por anticipado, todos renunciríamos a cualquier heren-
cia? 

Contesta y confiesa, Felipe VI, o también fuiste un despreciable embustero el 15 
de marzo. 

Mientras esperamos al rey, volveremos a la pornografía gubernamental.

A Pedro Sánchez, más contento con sus 140.000 millones para ganar las próximas 
elecciones (seré mal pensado) que Cary Grant cuando Mae West le dijo lo de 
la pistola y no estaban rodando una película, la primera porno escena que se le 
ocurrió fue abarrotar con sus 120 escaños su trozo de hemiciclo del miércoles 29 
para que los aplausos sonaran como cuando millones de personas no estaban 
obligadas a distanciarse, incumpliendo descaradamente el PSOE el acuerdo 
sobre los diputados que deben asistir a los plenos adoptado por la Mesa del 
Congreso.

Y dos días después, el viernes 31, la segunda y muy 
costosa porno escena, dirigida esta vez tan por el propio 
Sánchez en persona que hasta tuvo que cartearse con dos 
de los que se negaban a asistir. 

Domingo Sanz

article sencer:

Domingo Sanz

article sencer:
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Ingressen a presó dos 
homes enxampats a 
Badalona després de 
comprar prop d’1,5 kg 
de drogues de disseny

Redacció

Badalona.-
Agents de la Policia 

de la Generalitat- Mossos 
d’Esquadra de la Unitat de 
Seguretat Ciutadana de la 
comissaria de Badalona 
van detenir la matinada 
del 31 d’agost dos homes 
de 31 i 24 anys, de nacio-
nalitat espanyola i belga, 
respectivament, i amb 
domicili a Sort un d’ells 
i desconegut l’altre, per 
un delicte contra la salut 
pública en la seva vessant 
del tràfic.

Els fets es van produir 
poc després de les 00:30 

hores del 31 d’agost quan 
una patrulla va obser-
var un vehicle estacionat 
en doble filera davant 
una porteria al barri de 
Sant Roc de Badalona. 
A l’interior es trobava el 
conductor que en veure 
els agents es va mostrar 
molt nerviós, de seguida 
va aparèixer un segon 
individu.

Els agents van iden-
tificar els dos homes i 
els van escorcollar, un 
d’ells portava a sobre vuit 
embolcalls amb cocaïna, 
dos telèfons mòbils i 405 
euros en bitllets; l’altre 
portava dos telèfons més 

i 1.950 dòlars de Nova 
Zelanda. A l’interior del 
vehicle, al seient del copi-
lot, hi havia una motxilla 
on els agents van trobar 
prop d’1,5 kilograms de 
MDMA, popularment co-
neguda com a èxtasi.

Els agents van de-
tenir els dos homes per 
un delicte de tràfic de 
drogues.

Els dos detinguts, 
sense antecedents poli-
cials previs, van passar a 
disposició judicial el 2 de 
setembre davant el jutjat 
en funcions de guàrdia de 
Badalona que va decretar 
el seu ingrés a presó.

Els agents van trobar al vehicle que portaven una motxilla amb drogues 
de disseny (MDMA) i també amb cocaïna en roca.

MME

La seguretat i la 
neteja, eixos principals 
de la reunió entre 
l’alcalde de Badalona 
i l’empresariat i els 
autònoms del polígon 
de Les Guixeres

Redacció

Badalona.-
L’increment de la se-

guretat, l’augment de la 
neteja i la millora dels ac-
cessos i l’aparcament són 
les principals peticions 
que l’empresariat del po-
lígon de Les Guixeres van 
fer arribar a l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol en el transcurs 
d’una reunió mantinguda 
aquest dilluns al Badalona 
Centre Internacional de 
Negocis (BCIN).

L’alcalde va tenir 
aquesta trobada amb 
empresaris i empresàries 
d’aquest polígon per 
conèixer de primera mà 
les seves inquietuds i per 
exposar iniciatives del 
govern municipal per a la 
millora d’aquesta zona. A 
la reunió també va assistir 
la regidora de l’Àmbit de 
Govern, Empresa i Ocu-
pació, Cristina Agüera; el 
regidor de l’Àmbit de Via 
Pública i Medi Ambient, 

Daniel Gràcia i la regidora 
de l’àmbit de Seguretat, 
Protecció Civil i Convi-
vència, Irene González, 
així com responsables de 
la Federació d’Empresaris 
i de la Cambra de Comerç. 
Més d’una seixantena de 
representants d’empreses 
ubicades a Les Guixeres 
van participar en la re-
unió que va tenir lloc a 
l’auditori del BCIN, un 
espai que permetia man-
tenir les distàncies de 
seguretat i aplicar les 
mesures sanitàries acon-
sellades per la pandèmia 
de la Covid19.

A banda de recollir 
les peticions i les recla-
macions de l’empresariat 
de les Guixeres, l’alcalde 
de Badalona va avançar 
que des del govern mu-
nicipal s’està treballant 
per a reduir el termini 
de pagament a proveï-
dors, millorar l’atenció i 
l’administració electròni-
ca de l’Ajuntament amb 
ciutadania, autònoms i 

empresaris; l’increment 
d’efectius de la Guàrdia 
Urbana per a la vigilància 
i la reducció d’actes incí-
vics; l’augment de les bri-
gades de neteja i estudiar 
millores relacionades amb 
el trànsit, l’aparcament i 
els accessos al polígon. 
També s’analitzarà la mi-
llora de la connectivitat 
amb fibra òptica i els futurs 
projectes relacionats amb 
energies netes i renovables 
com ara la proporcionada 
per energia solar.

Així mateix, Xavier 
Garcia Albiol va informar 
que des de l’Ajuntament 
s’han habilitat programes 
d’ajuts a autònoms, de 
fins a 350 euros, que 
hagin vist reduïda la seva 
facturació a causa de la 
crisi provocada pel co-
ronavirus i que s’ajudarà 
també als empresaris 
amb fins a 1.000 euros 
mensuals per a la con-
tractació de persones de 
Badalona per a un mínim 
de 6 a 9 mesos.

COMUNICACIÓ BDN
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Badalona posa 
en marxa la Taula 
d’Aliments amb les 
entitats que participen 
en la distribució 
d’aliments per a les 
persones en situació 
de vulnerabilitat

Redacció

Badalona.-
S’ha constituït la 

Taula d’Aliments de Ba-
dalona. Tretze entitats i 
el regidor de l’Àmbit de 
Serveis Socials i Partici-
pació de l’Ajuntament de 
Badalona, Miguel Jurado, 
han signat l’acta de cons-
titució i els objectius de la 
primera Taula d’Aliments 
de Badalona. La Taula pre-
tén millorar la distribució 
d’alimentació per a les 
persones i les famílies de 
Badalona en situació de 
vulnerabilitat, la unifica-
ció dels criteris per a la 
cistella de productes que 
es distribueixen i la infor-
matització del sistema.

La Taula d’Aliments 
de Badalona, impulsada 
per l’Ajuntament, pre-
tén garantir l’accés a 
l’alimentació als veïns de 
Badalona mitjançant un 
model participatiu on hi 

siguin representades totes 
les entitats que participen 
en l’entrega d’aliments a les 
persones que els Serveis 
Socials de l’Ajuntament 
han valorat prèviament i 
reuneixen les condicions 
per trobar-se en situació de 
vulnerabilitat.

Els objectius de la 
Taula d’Aliments de Ba-
dalona són:

•Organitzar i homoge-
neïtzar l’entrega d’aliments 
a tota la ciutat

•Unificar els aliments 
que s’entreguen fent una 
“cistella única” per tota la 
ciutat. Es garanteix que 
tots els veïns de Badalona 
reben exactament el ma-
teix lot d’aliments.

• Unificar i orga-
nitzar les derivacions de 
les persones ateses pels 
serveis socials i dels ali-
ments lliurats a través 
d’un sistema informàtic 
compartit. Es tracta d’un 
programa informàtic creat 

amb aquest objectiu es-
pecífic i que optimitza 
la gestió del repartiment 
alimentari.

• O p t i m i t z a r 
l’aprofitament d’aliments 
dels diferents proveïdors

•Optimitzar el ma-
gatzem i la distribució 
d’aliments a les entitats 
repartidores. En aquest 
sentit hi ha la diversifica-
ció de les entitats repar-
tidores/distribuïdores per 
apropar el repartiment als 
ciutadans.

•Fomentar un model 
participatiu en la distri-
bució d’aliments

•Planificar i preveure 
les necessitats alimen-
tàries no cobertes, amb 
partides municipals

•Participar en els 
grups de treballs que 
es concretin en la Taula 
d’Aliments

•Avaluació del mo-
del de distribució dels 
aliments.

COMUNICACIÓ BDN

Badalona destina 
2,5 milions d’euros 
a pal·liar l’impacte 
econòmic de la crisi 
sanitària en les 
persones més grans 
amb ajudes per fer front 
al pagament dels rebuts 
d’aigua, gas i llum

Redacció

Badalona-
L ’ A j u n t a m e n t 

de Badalona, amb la 
col·laboració de l’Àrea 
Metropolitana de Barce-
lona (AMB), destinarà 
2,5 milions d’euros a 
aquest programa de 
subvencions per pal·liar 
l’impacte econòmic que 
l’actual crisi sanitària 
està provocant en les 
persones més grans 
d’aquest municipi.

Les ajudes serviran 
per fer front al pagament 
dels rebuts d’aigua i gas 
i també de les factures 
de llum en els casos més 
extrems durant el període 
d’hivern d’aquelles uni-
tats familiars on conviuen 
persones més grans de 60 

anys i que compten amb 
uns ingressos inferiors a 
900 euros mensuals. El 
període en què es podran 
sol·licitar les ajudes anirà 
del dia 1 d’octubre de 
2020 i fins al 31 de març 
de 2021. Les sol·licituds 
es podran tramitar mit-
jançant cita prèvia a les 
Oficines Municipals de 
Districte situades a Can 
Cabanyes, La Salut i Sant 
Roc i també a l’edifici 
municipal El Viver. 

Xavier Garcia Albiol 
ha afirmat que a causa del 
daltabaix econòmic que la 
crisi sanitària ha provocat 
en moltes famílies “ara 
més que mai es necessita 
el suport de l’Ajuntament 
per poder tirar endavant i 
per aquesta raó es posa 
en marxa aquest primer 

programa de subvencions 
per ajudar les persones 
més grans de 60 anys”. 
“No hem d’oblidar que 
moltes d’elles han hagut 
de fer front a aquesta 
crisi soles a casa i sovint 
ajudant les seves famílies 
amb pensions mínimes”, 
ha indicat l’alcalde.

Per la seva banda, 
el president de la Fede-
ració d’Associacions de 
Veïns de Badalona, Julio 
Molina, ha valorat molt 
positivament el programa 
presentat i ha destacat 
que “dona cobertura a un 
percentatge molt signifi-
catiu de la ciutadania”. 
Molina ha reivindicat el 
paper dels treballadors del 
Departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament 
de Badalona.

COMUNICACIÓ BDN
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Badalona recupera el 
servei de retirada de 
vehicles abandonats a 
la via pública

Redacció

Badalona.-
Badalona recupera el 

servei de retirada de ve-
hicles abandonats a la via 
pública. L’Ajuntament ha 
ampliat l’espai destinat a 
la guàrdia i custòdia dels 
vehicles retirats, amb el 
lloguer d’un nou solar, i 
ha agilitzat la signatura 
dels decrets que permetrà 
procedir al seu desballes-
tament. Aquest servei el 
presta l’ens municipal 
Engestur.

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
acompanyat de la quarta 
tinenta d’alcaldia i regidora 
de l’Àmbit de Seguretat, 
Protecció Civil i Convi-

vència de l’Ajuntament de 
Badalona, Irene González, i 
del regidor de Via Pública, 
Medi Ambient, Sostenibili-
tat i Habitatge, Daniel Gra-
cia, ha presentat aquest 
migdia, al carrer Jerez de la 
Frontera, cantonada amb 
l’avinguda del Maresme, 
al barri de Sant Roc, la 
recuperació del servei de 
retirada de vehicles aban-
donats a Badalona.

L’alcalde ha assenya-
lat que “des del mes de 
desembre no es firmen 
les instruccions per al 
desmantellament dels ve-
hicles retirats, la qual cosa 
ha provocat un col·lapse 
i evita que no es puguin 
retirar més”. A més dels 
420 vehicles pendents de 

desballestament, actual-
ment hi ha una cinquan-
tena d’expedients en curs 
per a la retirada de vehi-
cles de la via pública per 
abandonament. També hi 
ha uns dos-cents vehicles 
abandonats pendents de 
l’inici de l’expedient per a 
la seva retirada. Cal recor-
dar que per poder procedir 
al desballestament defini-
tiu d’un vehicle retirat del 
carrer han de transcórrer 
dos mesos des de la seva 
arribada al dipòsit. 

L ’ a n y  2 0 1 9 
l’Ajuntament de Badalo-
na va retirar 640 vehicles 
de la via pública. Fins al 
31 d’agost d’aquest any 
s’ha procedit a retirar-ne 
340.

L’Ajuntament ha ampliat l’espai destinat a la guàrdia i custòdia dels 
vehicles retirats i ha agilitzat els tràmits per al seu desballestament.

COMUNICACIÓ BDN

Els centres d’Atenció 
Primària de BSA 
estrenen un nou canal 
televisiu informatiu 

Redacció

Badalona.-
Els Centres d’Atenció 

Primària de Badalona Ser-
veis Assistencials (BSA) 
ubicats a Badalona -CAP 
Morera Pomar, CAP Ape-
nins Montigalà, CAP Nova 
Lloreda, CAP Martí i Julià 
i CAP Progrés-Raval-, jun-
tament amb el CAP Mont-
gat i el Consultori Local de 
Tiana incorporen aquesta 
tecnologia per enfortir la 
informació i accessibili-
tat entre professionals i 
usuaris i desenvolupar un 
model d’atenció basat en 
la corresponsabilitat, es-
pecialment en el context 
epidemiològic actual.

El moment escollit 
per posar en marxa el 
sistema de televisió als 
CAPs no és aleatori, ja 
que la pandèmia de la 
COVID19 ha obligat els 
centres de salut a aten-
dre de manera diferent 
però amb la mateixa 

qualitat. Aquests can-
vis, juntament amb les 
exigències de cada mo-
ment epidemiològic, fan 
encara més necessaris 
canals d’informació fia-
ble, professional i pro-
pera. Aquest objectiu és 
compartit per la resta de 
canals d’informació de 
l’organització adreçats 
als usuaris, accessibles 
des de la pàgina web 
www.bsa.cat (Twitter, 
LinkedIN, Slideshare, 
Youtube, Flickr, blog de 
Pediatria i BSA APPedia-
tria, l’app del Servei de 
Pediatria).

Per aquest motiu, el 
contingut principal del 
nou canal informatiu són 
consells de prevenció i 
promoció de la salut per 
evitar, detectar i mini-
mitzar els efectes de la 
COVID19 (recordatoris 
de prevenció, dels circuits 
assistencials, així com 
d’altres recomanacions 
per evitar els efectes ne-

gatius de l’onada de calor 
també durant aquesta si-
tuació d’excepcionalitat). 
Per tant, un dels princi-
pals objectius és la pre-
venció i promoció de la 
salut, però també apropar 
la informació corporativa 
i del funcionament del 
propi centre a l’usuari 
perquè estigui el més 
informat possible. El con-
tingut s’anirà actualitzant 
segons variï la situació 
de la pandèmia, així com 
adequant els continguts 
a l’època de l’any corres-
ponent.

Des de l’organització, 
aprofitem per agrair el 
comportament de la ciu-
tadania responsable que 
segueix les mesures de se-
guretat imprescindibles per 
evitar rebrots i continuem 
apel·lant a la col·laboració 
de tothom per prevenir i 
garantir la salut individual 
i col·lectiva, especialment 
entre els col·lectius més 
vulnerables.

BSA

COMUNICACIÓ BDN
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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

Redacció

Badalona.-
Les fonts públiques 

de Badalona tornen a 
funcionar amb norma-
litat un cop realitzades 
les tasques de neteja i 
desinfecció de les seves 
instal·lacions després de 
mesos aturades a causa 
de la recomanació feta 
des del Departament de 
Salut de la Generalitat 
de Catalunya per evitar 
el risc de contagi de la 
COVID-19. D’aquesta 
manera, es torna a garan-

tir l’accés a l’abastament 
d’aigua de consum humà 
a tota la ciutadania de 
Badalona.

El passat mes de 
març, en el marc de la 
declaració de l’estat 
d’alarma per a la gestió 
de la crisi sanitària oca-
sionada per la COVID-
19, l’Ajuntament de Ba-
dalona va deixar sense 
funcionament les fonts 
públiques de la ciutat i es 
van adoptar les mesures 
per evitar-hi l’accés. Tot i 
que el virus SARS-CoV-2 
no s’ha detectat en sub-

ministraments d’aigua 
potable i, d’acord ambl 
coneixement científic ac-
tual, el risc per als sub-
ministraments d’aigua és 
baix, el Departament de 
Salut va recomanar deixar 
les fonts inoperatives 
pel possible contagi per 
contacte amb les mans i 
la boca.

Ara, un cop finalitzat 
l’estat d’alarma i atès que 
el govern municipal ha 
procedit a la neteja de les 
instal·lacions, les fonts de 
la ciutat tornen a funcio-
nar amb normalitat.

Les fonts públiques 
tornen a funcionar 
amb normalitat un cop 
realitzades les tasques 
de neteja i desinfecció

L’Hospital de l’Esperit 
Sant potencia l’alta 
precoç postpart

Redacció

Santa Coloma.-
Amb l’objectiu de re-

duir l’estada hospitalària 
de les dones i els bebès 
després d’un part, la Fun-
dació Hospital de l’Esperit 
Sant (FHES) ha establert 
el Programa d’atenció do-
miciliària neonatal i puer-
peral, que permet a les 
dones marxar a casa a les 
24 hores del naixement 
sempre que no hi hagi 
cap complicació. Aquesta 
mesura, que es va iniciar 
durant la pandèmia de la 
COVID-19, aporta múl-
tiples beneficis tant a la 
mare com al nadó, que 
només passen una nit al 
centre i reben a casa la 
visita de la llevadora.

El ràpid retorn de la 
mare i el nadó al seu 
entorn habitual afavoreix 
el seu descans i recupe-

ració i reforça el vincle 
dels pares i mares amb 
el bebè. També facilita 
l’inici de les noves rutines 
i de la lactància materna, 
a més de reduir el risc 
de contraure infeccions 
intrahospitalàries.

L’alta precoç postpart 
a la FHES té lloc gràcies 
a la coordinació del seu 
Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia; el Servei de 
Pediatria de l’Hospital 
Germans Trias, amb qui la 
FHES manté una aliança 
per oferir cobertura inte-
gral en el Servei de Neo-
natologia; i les llevadores 
de l’ASSIR de Santa Co-
loma de Gramenet, que 
són les encarregades del 
seguiment de la mare i 
el nadó, primer a casa i 
després al CAP.

De dilluns a diumen-
ge, les l levadores de 
l’ASSIR realitzen la visita 

a domicili, en la qual es 
duu a terme el cribratge 
de metabolopaties endo-
crines al nadó (punxada 
al taló) i s’acompanya a la 
mare per fomentar el vin-
cle amb el recent nascut 
i potenciar l’alletament 
matern. Aquestes visites 
es fan 48 hores després 
del part. A més, 72 hores 
després, les llevadores 
fan una visita telefònica 
per assessorar la mare 
i, en funció de les seves 
necessitats i de les del 
nadó, es decideix si la 
propera visita es fa al do-
micili o a la consulta.

La participació en el 
programa d’altra precoç 
és voluntària i només s’hi 
poden acollir les dones 
amb part vaginal sen-
se complicacions i amb 
nadons sense troballes 
durant l’exploració pe-
diàtrica.

Les mares i els nadons sense risc poden marxar a casa a les 24 hores.

FHES

Redacció

Sant Adrià.-
E l  14 de setem-

bre s’obre la inscrip-
ció als cursos de català 
d’aquest trimestre, amb 
un ventall que abraça 
tots els els nivells entre 
cursos presencials i cur-
sos en línia. La formació 

s’oferirà amb totes les 
mesures de seguretat 
necessàries.

L’horari d’atenció al 
públic: SLC de Badalona: 
de dilluns a divendres, de 
9 a 13.30 h.; de dilluns 
a dijous, de 15.30 a 20 
h SLC de Sant Adrià de 
Besòs: de dilluns a diven-
dres, de 9 a 13 h.

Inscipció 
als cursos 
de català

COMUNICACIÓ BDN
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Fins a un 14 % d’estalvi en la taxa de 
tractament de residus amb el carnet de la 
xarxa metropolitana de deixalleries

Redacció

Sant Adrià.-
L’Àrea Metropolita-

na de Barcelona (AMB) 
vol promoure l’ús de les 
deixalleries de la xarxa 
metropolitana i el seu 
carnet d’usuari, amb 
l’aplicació de fins a un 
14% de bonificació en 
la taxa metropolitana de 
tractament de residus 
(TMTR). El descompte 
s’aplica d’un any per a 
l’altre, de manera que les 
visites fetes a la deixalle-
ria durant un any reper-
cuteixen en l’import de la 
taxa de l’any següent.

Aquesta campanya 
té com objectiu reduir la 

generació de residus, tant 
a les llars com als establi-
ments comercials, millorar 
l’índex de la recollida se-
lectiva, abaixar els costos 
del tractament dels residus 
i augmentar i fidelitzar les 
persones usuàries de les 
deixalleries metropolitanes 
i els punts verds.

Per aconseguir el des-
compte, el primer pas és 
demanar el carnet de la 
xarxa metropolitana de 
deixalleries. Es pot fer on-
line o presencial, i només 
cal que tingueu o porteu 
un rebut de l’aigua on 
s’aplicarà la rebaixa a la 
TMTR, l’any següent.

Podeu omplir el FOR-
MULARI ONLINE i el re-

breu a casa en uns dies: 
També es pot de de-

manar de manera presen-
cial en la deixalleria fixa 
de l’av. Bon Pastor de 
Sant Adrià (no es podrà 
sol·licitar en la deixalleria 
mòbil).

Un cop tingueu la 
vostra targeta, cada cop 
que porteu els residus a 
la deixalleria fixa o mòbil 
de Sant Adrià de Besòs 
demaneu que us registrin 
la visita amb el carnet. 
Quantes més vegades 
ho feu, més bonificació 
obtindreu (fins a un 14%) 
en la TMTR. Podreu veure 
les vegades que heu anat 
a la deixalleria a la web 
de l’AMB.

AMB
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L’Ajuntament garantirà un servei de neteja 
especial a tots els centres educatius 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, com a respon-
sable de la neteja de 
les escoles públiques 
de la ciutat, garantirà el 
servei especial de ne-
teja a tots els centres 
de la ciutat per tal de 
respectar els protocols 
sanitaris establerts en el 
marc de la crisi sanitària 
provocada per la COVID-
19. En aquest sentit, 
el 1r tinent d’alcaldia 
de l’Àmbit d’Hisenda i 
Serveis a les Persones, 
Juan Fernández, ha vol-
gut transmetre un mis-
satge de tranquil•litat a 

tota la comunitat escolar 
i ha explicat que “no no-
més es farà una neteja 
exhaustiva com s’ha anat 
realitzant fins ara sinó 
que tots els centres tin-
dran personal del servei 
de neteja durant tota la 
jornada que s’encarregarà 
de netejar i desinfectar 
de manera constant els 
espais i elements comuns 
com per exemple les ba-
ranes o els poms de les 
portes”. En aquest sentit, 
Fernández ha explicat 
que “des de l’Ajuntament 
apostem per reforçar la 
neteja més enllà del que 
estableixen els protocols 
per assegurar que les es-
coles són espais segurs i 

poder tenir el màxim con-
trol de la situació davant 
un possible brot”. 

Respecte a l’entrada 
als centres, els nous pro-
tocols sanitaris estableixen 
que s’ha de realitzar per 
diferents punts dels edi-
ficis i evitar així les grans 
aglomeracions. Per tal 
d’assegurar el bon funcio-
nament i compliment de 
les mesures sanitàries, a 
banda dels oficials d’ofici 
que s’encarreguen normal-
ment de fer l’obertura de 
les escoles, l’Ajuntament 
ha reforçat el control 
d’entrada i sortida dels 
centres amb la incorpora-
ció dels agents cívics que 
fins ara estaven a les plat-

ges i amb la col•laboració 
de la Guàrdia Urbana de 
la ciutat. 

L’Ajuntament ha ini-
ciat la contractació de 
nou personal per cobrir 

les baixes i que s’afegiran 
a les contractacions efec-
tuades per la Generalitat.

Agents cívics i la Guàrdia Urbana col·laboraran amb el personal dels centres perquè l’entrada a les escoles sigui ordenada i no hi hagi 
aglomeracions.

COMUNICACIÓ BDN

Detinguda una parella 
per un robatori violent 
a una dona gran a 
Santa Coloma de 
Gramenet

Redacció

Sant Adrià-
Agents de la Policia 

de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra de la comis-
saria de Santa Coloma 
de Gramenet van detenir 
el 28 d’agost un home i 
una dona, de 43 i 44 anys 
respectivament, de nacio-
nalitat peruana i veïns de 
Barcelona i Santa Colo-
ma de Gramenet, com a 
presumptes autors d’un 
robatori amb violència i/o 
intimidació.

Els fets van succeir el 
dia anterior, 27 d’agost al 
voltant de les 20 hores, 
quan ens van alertar que 
una dona d’edat avança-
da acabava de patir una 

estrebada d’una cadena 
d’or a l’interior del portal 
del seu edifici. La dona va 
relatar que havia baixat a 
comprar a un supermer-
cat del costat de casa 
seva i en tornar a casa, 
un home va accedir dins 
la porteria amb ella per 
tot seguit arrencar-li una 
cadena d’or amb un pen-
joll que duia penjat i fugir 
corrents. La dona va patir 
ferides de caràcter lleu. 

Els agents que es 
van desplaçar al lloc van 
esbrinar que els autors 
havien estat dos lladres, 
un home i una dona, els 
quals havien vigilat la víc-
tima dins el supermercat 
i l’havien seguit, tal com 
van poder observar a les 

càmeres de seguretat de 
l’establiment.

Una altra patrulla 
que realitzava tasques 
de seguretat ciutadana 
va localitzar els dos lla-
dres caminant pel carrer  
Mossèn Jacint Verdaguer. 
Els van identificar sense 
cap tipus de dubte, ja que 
portaven la mateixa roba i 
complements del dia an-
terior. En l’escorcoll van 
localitzar la cadena d’or 
sostreta el dia anterior 
amb el penjoll en forma 
de cor que la senyora els 
havia descrit. Es tractava 
d’un objecte d’un gran 
valor sentimental donat 
que li havia regalat el seu 
marit quan encara vivia 
en senyal del seu amor.
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L’Ajuntament organitza 
per a la gent gran 
l’activitat “Passejades 
per la ciutat”

Redacció

Badalona.-
El Servei de Gent Gran 

de l’Àrea de Ciutadania de 
l’Ajuntament de Badalona 
ha posat en marxa l’activitat 
“Passejades per la ciutat”. 
Es tracta d’una iniciativa 
dirigida a les persones grans 
per a fer caminades gaudint 
de la ciutat i fent una activi-

tat saludable.
L’activitat, que ha co-

mençat aquesta mateixa 
setmana, té dissenyat 
un itinerari amb quatre 
rutes per diferents barris 
de la ciutat. Les passeja-
des es fan en grups de 
nou persones que aniran 
acompanyats, en tot mo-
ment, per una monitora 
i mantenint les mesures 

necessàries de prevenció 
sanitària.

Des del Servei de 
Gent Gran es convida als 
socis i les sòcies dels ca-
sals i al conjunt de la gent 
gran de Badalona a gaudir 
d’aquesta activitat. Per 
poder participar-hi cal fer 
una inscripció prèvia tru-
cant al número de telèfon 
93 483 29 71.

COMUNICACIÓ BDN

Nou curs carregat de 
propostes escolars al 
Museu de Badalona

Redacció

Badalona.-
Comença un nou curs 

escolar i el Museu de 
Badalona engega la seva 
aula virtual, un nou pro-
jecte educatiu que vol ser 
un recurs imprescindible 
per estudiar el patrimoni 
de la nostra ciutat i per 
conèixer el seu llegat 
romà.

La situació d’alerta 
sanitària pot limitar les 
sortides de l’aula i, fins 
i tot, pot acabar com-
portant la interrupció de 
la formació presencial i 
la necessitat de treballar 
telemàticament des de 

casa. Davant aquesta si-
tuació, el Servei educatiu 
del Museu ha elaborat 
un programa d’activitats 
que permetrà mantenir el 
contacte amb professors 
i alumnes i continuar 
difonent i explicant la 
història dels nostres avan-
tpassats. 

La contribució del 
Museu a la docència no 
presencial passa per una 
oferta engrescadora de 
recursos en línia, que pre-
sentem amb els següents 
títols:

1. Dos asos? Això és 
una ruïna!! La moneda 
romana

2. Què dius que posa 

aquí? L’epigrafia llatina
3. Som lliures? Debat 

filosòfic
4. Quan érem rics. 

L’economia del vi de Baetulo
5. Quin embús al de-

cumanus!. Les comu-
nicacions quan tots els 
camins portaven a Roma

6. Per llepar-se’n els 
dits. Com s’alimentava 
un poble

7. Saps què diuen al 
fòrum? Les fake news a 
la romana

8. Amb veu de dona. 
El paper de la dona en la 
societat romana

9. Que la terra et 
sigui lleu. El ritual del 
comiat

Grups de fins a nou persones poden fer un itinerari de quatre rutes 
diferents per Badalona acompanyats d’una monitora i seguint les 

mesures necessàries de prevenció sanitària.

Ja es poden passejar 
animals domèstics i 
pescar a la platja 

Redacció

Badalona.-
Un cop acabada la 

temporada de bany, s’ha 
aixecat la prohibició de 
portar animals de compan-
yia a la sorra i a l’aigua de 
les platges de Badalona. 
Així doncs les persones 

que ho desitgin podran 
portar la seva mascota 
a qualsevol platja de la 
ciutat sempre que vagi lli-
gada i amb l’obligació que 
el seu propietari reculli els 
excrements de l’animal.

Per altra banda a partir 
d’aquest dimecres, 16 de 
setembre, ja es pot tornar 

a practicar en tot el litoral 
badaloní la pesca marítima 
recreativa de superfície. 
Recordem que, segons el 
Pla d’Usos de les platges 
de la ciutat, durant la tem-
porada de bany la pesca 
està prohibida entre les 2 
i les 5 hores i entre les 8 
i les 20 hores.

La 46a edició de 
FILMETS Badalona 
Film Festival es 
desenvoluparà en un 
format híbrid del 16 al 
25 d’octubre

Redacció

Badalona.-
Tot i l’actual incertesa 

provocada per la pandè-
mia de la Covid-19, FIL-
METS Badalona Film Fes-
tival arribarà puntualment 
aquest mes d’octubre a 
la seva cita anual amb 
els amants del cinema 
en format curtmetratge. 
Però ho farà amb una 
novetat molt important. 
La 46a edició de FIL-
METS es desenvoluparà 
en un format híbrid, amb 
3 sessions presencials al 
Teatre Zorrilla de Bada-
lona i 2 més a l’Institut 
français de Barcelona, i 
amb la projecció de tots 
els curtmetratges de la 
Secció Oficial a través 

de la plataforma ‘on line’ 
Festhome.

Tant les sessions pre-
sencials com les de la 
plataforma digital seran 
com sempre d’accés lliu-
re i gratuït, però caldrà 
registrar-se prèviament.

Seguint el protocol 
de seguretat marcat per 
les autoritats sanitàries 
arran de la pandèmia de 
la Covid-19, les persones 
que vulguin assistir a les 
sessions presencials a 
Badalona, a Barcelona i 
a Sant Boi de Llobregat 
s’hauran de registrar prè-
viament a la pàgina web 
www.festivalfilmets.cat.

Per la seva banda, la 
plataforma digital Festho-
me oferirà totes les ses-
sions del festival FILMETS 

des de les 00.00 hores 
del 17 d’octubre i fins a 
la mitjanit del divendres 
23. L’espectador tindrà 
l’avantatge que es podrà 
fer sessions a la carta, és 
a dir, al seu gust. Si ho 
destija, podrà veure tota 
la sessió sencera que ha 
preparat el festival; però 
també podrà visionar les 
pel•lícules que esculli 
d’una o més sessions 
diferents. En qualsevol 
cas, per fer-ho caldrà 
registrar-se gratuïtament 
també a la web www.
festivalfilmets.cat.

El premi estrella del 
festival, el premi a la Mi-
llor Pel•lícula, dobla el seu 
import en metàl·lic que 
passa de 2.500 euros a 
5.000 euros.
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L’Espai Betúlia 
presenta l’exposició 
Sergi Marcos, una 
immersió pictòrica 
inspirada en l’obra 
poètica de Joan 
Margarit

Redacció

Badalona.-
L’Espai Betúlia, al ca-

rrer d’Enric Borràs, 43-47, 
reprèn les activitats amb 
l’exposició Sergi Marcos, 
una immersió pictòrica 
inspirada en l’obra poètica 
de Joan Margarit. La inau-
guració de la mostra tindrà 
lloc el pròxim dimecres, 
9 de setembre, a les 19 
hores amb l’assistència 
de la regidora d’Educació, 
Cultura i Joventut, Aman-

da Feria. L’exposició es 
podrà visitar fins al 30 
d’octubre.

La mostra consta de 
27 pintures de Sergi Mar-
cos inspirades en l’obra 
poètica de Joan Margarit 
i acompanyades de diver-
sos papers operatoris de 
cadascuna de les obres 
que són també, per si 
mateixos, autèntiques 
obres d’art.

Què tenen en comú la 

poesia del poeta existen-
cial Joan Margarit i l’art 
del pintor místic Sergi 
Marcos?, es pregunta 
Vicent Altaió, poeta i 
assagista, a l’estudi in-
troductori del catàleg de 
l’exposició que es va fer 
per primera vegada al 
Museu Municipal Castell 
de l’Ajuntament de Rubí. 
Per Altaió, l’artista és el 
lector, l’antòleg i el trans-
substanciador. La poesia 
de Margarit llegida de fora 
a endins es va convertir 

en matèria interna líquida, 
el buit que ens consti-
tueix, el pensament; i des 
de l’immaterial es tras-
passà a matèria tangible 
amb les tècniques i mèto-
des propis del pintor[…] 
El mètode de treball de 
Sergi Marcos ha consistit 
d’entrada a traspassar, 
com si es tractés d’un 
jeroglífic visual, el sentit 
del poema (fet de reali-
tats precises) a estruc-

tures visuals […] l’artista 
substitueix l’ordre de 
l’abstracte i també del 
domèstic a una realitat 
pictòrica emocional, ple-
na de colors i vibracions, 
de relacions humanes i 
còsmiques.

Activitats comple-
mentàries

Visita comentada per 
Sergi Marcos

23 de setembre de 
2020 a les 19 hores

Recital

L’actor Pep Planes 
llegeix Joan Margarit

22 d’octubre de 2020 
a les 19 hores

Les activitats es faran 
amb aforament reduït i 
seguint les normatives 
que disposen les autori-
tats sanitàries. 

Per assistir cal trucar 
als telèfons 934646255 
o 934646254 o enviar un 
correu electrònic a espai-
betulia@badalona.cat 

Convocat el III Premi 
de Fotografia Isabel 
Rojas

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

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

La temàtica d’aquesta 
edició és vida quotidiana 
i diversitat funcional i els 
treballs es poden presen-
tar fins al 30 d’octubre 
de 2020. Pot participar 
tothom que ho desitgi. 
Les imatges han d’estar 
en format JPG, màxim 
2400 píxels el costat 
més llarg, a 300 ppp. Es 
recomana que l’espai de 
color sigui sRGB.

Les fotografies hauran 
de presentar-se per co-
rreu electrònic a l’adreça 
concursosafsantadria@
gmail.com. Les fotogra-
fies han d’anar etique-
tades amb el títol. En el 
mateix correu s’hi ha de 
fer constar: nom i cog-
noms de l’autor, adreça 
completa, e-mail i telèfon, 
i si s’escau, entitat a la 
qual pertany i número de 
soci de la FCF. La inscrip-
ció és gratuïta.

S’estableixen tres pri-
mers, el primer de 400 
euros, el segon de 300 i 
el tercer de 200 euros. Els 
guanyadors es faran pú-
blics el 12 de novembre.

Aquest Premi és un 
homenatge a Isabel Rojas 

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

La participació està oberta fins el proper 30 d’octubre.
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La Festa dels 
Passadors de Sant 
Adrià de Besòs 
inscrita al Catàleg del 
Patrimoni Festiu de 
Catalunya 

Redacció

Sant Adrià-
La Festa dels Passa-

dors de Sant Adrià de 
Besòs ha estat inscrita 
al Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya. La 
primera edició de la festa 
es va celebrar el 1998, or-
ganitzada per l’associació 
Dones del Futur de Sant 
Adrià de Besòs, per retre 
homenatge als passadors 
del riu Besòs, una antiga 
activitat que va ser vigent 
fins a finals del segle 
XIX i que actualment es 
reivindica com un signe 
d’identitat de la ciutat. 
En les primeres edicions, 
l’acte principal era felici-
tar a la geganteta Eulàlia 
el dia del seu sant.

L’alcalde de Sant 
Adrià, Joan Callau, ha ma-
nifestat la seva satisfacció 
per la noticia i ha agraït 
a la presidenta de Dones 
del Futur, Consol Aroca, 
i a tothom de l’entitat el 
seu esforç «per recuperar 
la figura dels passadors 
i impulsar la festa». Així 

mateix ha expressat el seu 
agraïment a l’Associació 
Amics de la UNESCO de 
Sant Adrià per fer-la seva 
i a «totes les entitats de 
cultura popular que hi 
participen cada any».

Antigament les fortes 
riuades s’emportaven els 
ponts del riu Besòs al 
seu pas per Sant Adrià. 
L’enginy del habitants 
del poble va fer aparèixer 
l’ofici dels Passadors. Els 
passadors eren homes 
forts que preparaven les 
passeres, una mena de 
ponts mòbils fets amb 
llargs taulons de fusta 
que permetien el pas per 
sobre de l’aigua, o els 
fangs i sorres. Quan les 
condicions no ho perme-
tien, utilitzaven la tracció 
humana, passant a les 
persones a collibè.

Actualment, la Festa 
dels Passadors dura tot el 
cap de setmana. Dissabte 
es fa el pregó i el conta-
contes. Diumenge al matí 
té lloc la cercavila, amb la 
participació dels diables, 
geganters i castellers de 

Sant Adrià de Besòs, i, 
també, sardanistes i al-
tres grups de cultura po-
pular de la ciutat i d’altres 
poblacions convidades. 
Totes les colles i enti-
tats es reuneixen a l’Arc 
Adrianenc per passar 
pel Pont dels Passadors. 
En arribar a la plaça del 
Mercat, les colles fan les 
seves actuacions. Final-
ment, a la Plaça de la Vila 
es fan tots els honors als 
Gegants Passadors, amb 
l’entrega dels rams de 
flors de les entitats i de 
l’ajuntament. Hi ha els 
parlaments i actuen les 
diverses colles. La trona-
da tanca la festa.

La festa és orga-
nitzada conjuntament 
per Dones del Futur i 
l’Associació Amics de la 
UNESCO de Sant Adrià 
amb la col•laboració de 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs i de les en-
titats de cultura popular 
de la ciutat. Es celebra el 
cap de setmana més pro-
per al 12 de febrer, festi-
vitat de Santa Eulàlia.

El pròxim 25 de 
setembre arriba la 
nova temporada dels 
teatres municipals de 
Badalona carregada 
d’espectacles 

Redacció

Badalona.-
Els teatres municipals 

de Badalona -Zorrilla, Prin-
cipal / Margarida Xirgu i 
Blas Infante- ja tenen a 
punt la nova temporada 
setembre-desembre 2020. 
Després de l’aturada a 
causa del confinament per 
la Covid-19, el pròxim 25 
de setembre els equipa-
ments escènics reprendran 
la programació oficial. 

El tret de sortida el 
donaran dues propostes 
que es recuperen de la 
temporada anterior, ajor-
nades per culpa de la 
pandèmia: Eva contra Eva 
de Pau Miró i Un dia Qual-
sevol d’Oriol Tarrasón. 
No seran, però, els únics 
espectacles reprogramats 
de la temporada passada; 
també vindran el multi-
premiat show còmic The 
Opera de locos, els fami-
liars Gnoma, Black Music 
pels més menuts i Polzet, 
i l’espectacle de dansa 
Mujeres de la companyia 
badalonina Querencia. 

L’equip de Badalona 

Cultura aposta aquesta 
temporada per una progra-
mació amb un fort accent 
de proximitat kilòmetre 
0. Companyies i artistes 
de Badalona pujaran als 
escenaris del Zorrilla, del 
Principal/Margarida Xirgu 
i del Blas Infante per a 
oferir-nos una variada 
mescla de concerts, es-
pectacles de flamenc, 
representacions teatrals i 
monòlegs. Així, tindrem a 
Jorge Javier Vàzquez amb 
Desmontando a Séneca al 
Zorrilla; a la joveníssima 
estrella del flamenc, El 
Yiyo, amb la seva troupe, 
oferint-nos la seva perso-
nal visió del gènere al Blas 
Infante; a la ja menciona-
da companyia Querencia 
i el seu homenatge a la 
dona amb l’espectacle 
Mujeres; i al sempre sor-
prenent Xavi Lozano amb 
la seva companyia Bufa & 
Sons, fent sortir música de 
tota mena d’andròmines. 
També tornaran al Teatre 
Principal/Margarida Xirgu 
la Cia Industrial Teatrera 
amb la seva última pro-
posta, Herència, que s’ha 

estat cuinant les darreres 
setmanes al teatre. Com 
cada any, la Banda Si-
mfònica de Badalona ens 
oferirà al novembre el seu 
tradicional Concert de 
Santa Cecília. I per últim, 
tancarà la temporada, 
al Zorrilla, una represen-
tació molt especial dels 
Pastorets a càrrec de la 
Dramàtica del Círcol, per 
a celebrar com es mereix 
el seu centenari.

A més de la progra-
mació de proximitat, els 
teatres Zorrilla i Principal/
Margarida Xirgu oferiran 
sis dels espectacles im-
prescindibles de la tem-
porada: la versió lliure de 
l’obra d’Anton Txékhov, 
La Gavina, d’Àlex Rigola; 
la multidisciplinar Suite 
Toc nº6 de les germanes 
Peya; la nova proposta de 
Jordi Casanovas, Alguns 
dies d’ahir; la comèdia 
familiar de Ramon Ma-
daula, Els Brugarol; la 
tragicomèdia generacional 
de Mar Monegal, Ramon; i 
l’impactant monòleg Cele-
braré mi muerte d’Alberto 
San Juan.

JOSEP CUBIAS
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L’Eurolliga guardona el 
Joventut de Badalona 
amb el Premi Especial 
Jurat del One Team

Redacció

Badalona.-
El Club Joventut Ba-

dalona ha estat guardo-
nat per l’Eurolliga amb el 
Premi Especial Jurat del 
One Team Program per 
haver elaborat el millor 
projecte entre els equips 
que el realitzaven per 
primera vegada. Fins a 
42 clubs van participar 
en el programa de Res-
ponsabilitat Social Cor-
porativa de l’Eurolliga 
la temporada 2019/20, 
i el Joventut va ser un 
dels quatre equips que 
va obtenir un premi.

El projecte va unir el 
Club Joventut Badalona i 
la Fundació Probitas per 
ajudar, a través del bàs-
quet, a joves de Badalona 
en risc social en el seu 
procés d’integració a la 
nostra comunitat. El One 
Team, a més, va comptar 
amb la col·laboració del 
jugador Arturs Zagars 

com a ambaixador, i 
d’entrenadors del bàs-
quet base verd-i-negre, 
com David Jimeno, cap 
de planter. Entre tots, 
van aconseguir arren-
car somriures a tots els 
joves participants del 
programa, que van vi-
brar i aprendre a travès 
del bàsquet, de la mà 
dels valors de la Penya. 
L’oportunitat de conèixer 
i jugar amb un esportista 
professional com és Za-
gars és una experiència 
que mai oblidaran i que 
els va il·lusionar d’allò 
més.

Els protagonistes del 
programa del One Team 
van ser dotze adoles-
cents de l’ISOM, centre 
de gestió de projectes 
socials que s’encarrega 
de vetllar pel benes-
tar dels seus joves. El 
projecte va consistir 
en 8 sessions, on els 
participants, mitjançant 
la pràctica del bàsquet, 

van treballar en cada un 
dels entrenaments, un 
valor diferent que els 
va ajudar a créixer com 
a persones. La primera 
pràctica, que es va dur 
a terme a la pista central 
del Palau Olímpic, va 
tractar sobre el treball 
en equip i va tenir la 
presència de Zagars. Du-
rant les altres sessions, 
que van comptar amb la 
col·laboració de Funda-
ció Probitas, els joves 
van practicar valors com 
l’empatia, el respecte, 
la tolerància o la cons-
cienciació sobre la bona 
alimentació o problemes 
com l’obesitat.

Video de la primera 
sessió del One Team - 
Fundació Probitas:

L’acció social del Joventut i Fundació Probitas té premi.

CJB

Sant Adrià Consulting

Tel.  93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50
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08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España
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El bàsquet base 
estrenarà nou projecte 
formatiu aquesta 
temporada

Redacció

Badalona.-
El Club Joventut Ba-

dalona estrenarà aquesta 
temporada un nou projec-
te formatiu dins la seva 
estructura del bàsquet 
base, que consistirà en un 
Júnior que compaginarà 
dues competicions: La 
categoria preferent que 
disputa habitualment, i la 
Lliga EBA, on competirà 
com a Penya B.

L’equip, que dispo-
sarà d’un roster ampli, es-
tarà format per la totalitat 
del Júnior i cinc Sèniors, 
que ajudaran als joves en 

la seva formació i els hi 
transmetran experiència 
i coneixement del joc, a 
més de disputar també 
els duels de Lliga EBA.

Pel que fa a l’staff 
tècnic, César Saura, que 
afrontarà la seva primera 
temporada a la Penya, 
serà qui dirigirà els partits 
d’EBA. Per la seva part, 
qui s’encarregarà dels en-
frontaments de categoria 
Júnior serà el cap del 
planter, David Jimeno. 
El segon entrenador en 
ambdues competicions 
serà Javi Aparicio, amb 20 
anys d’experiència al plan-
ter verd-i-negre. Per últim, 

Marc Calderón, el tècnic 
del Júnior de la temporada 
passada, s’encarregarà 
aquest any del Cadet A.

David Jimeno ha as-
segurat que “és un pro-
jecte molt engrescador. 
Fa anys que estem bus-
cant fórmules per seguir 
augmentant el procés de 
formació dels jugadors. 
La Penya B entra dins 
d’aquest procés. Està 
pensat perquè els Júniors 
que competeixen a Pre-
ferent, tinguin aquesta 
doble competició perma-
nent durant tot l’any, fet 
que crearà un escenari 
formatiu molt positiu”.
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Farmàcies de torn - OCTUBRE 2020

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
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c

Dijous 1
Francesc Layret, 83 

Divendres 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dissabte 3
Canonge Baranera, 60 

Diumenge 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dilluns 5
Av. Martí Pujol, 133

Dimarts 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Dimecres 7
Salvador Seguí, 4 

Dijous 8
Av. Catalunya, 60-62

Divendres 9
Creu, 89  

Dissabte 10
Ctra. Antiga de València, 31

Diumenge 11

 Mar, 23
Dilluns 12 

Juan Valera, 197
Dimarts 13

Marques Montroig, 207 
Dimecres 14

Pau Piferrer, 82
Dijous 15

Av. Morera, 112 
Divendres 16

C. Antiga València, 31 
Dissabte 17

Juan Valera, 197
Diumenge 18
Rellotge, 56
Dilluns 19
 Otger, 2

Dimarts 20
 Londres, Bl1 Tda2

Dimecres 21
Pl. Pomar, s/n  

 Dijous 22
Marquès St Mori, 127

Divendres 23
 Doctor Bassols, 125

Dissabte 24
Marquès St Mori, 38

Diumenge 25 
Ros i Güell, 6
Dilluns 26

Jerez Frontera, 90
Dimarts 27

Alfons XIII, 476-480
Dimecres 28 

Sicília, 96
Dijous 29

Pau Piferrer, 82
Divendres 30
Pau Piferrer, 82

Dissabte 31
Juan Valera, 197

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. 




