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Badalona.- 
Badalona estarà més 

il·luminada que mai du-
rant les festes de Nadal 
gràcies a l’augment de 
l’enllumenat nadalenc 
que ornamenta els carrers 
i que enguany s’instal·larà 
a tots els districtes de la 
ciutat. 

L ’augment  de la 
il·luminació anirà acom-
panyat de la instal·lació de 
dos grans arbres de Nadal 
d’aproximadament 15 

metres que s’emplaçaran 
a la plaça de la Vila i a 
l’avinguda del Marquès 
de Sant Mori, al barri 
de Llefià. També està 
prevista la col·locació 
en diferents punts de la 
ciutat de quatre boles de 
nadal transitables de 25 
m² en les que la gent po-
drà fer-se fotografies i de 
diverses figures en forma 
d’àngel de més de dos 
metres. A més, per pri-
mera vegada s’il·luminarà 

la façana del Museu de 
Badalona.

A causa de les res-
triccions establertes per 
evitar l’augment de con-
tagis, la Cavalcada de 
Reis no es podrà celebrar. 
No obstant això, Ses 
Majestats arribaran en 
helicòpter el 27 de des-
embre i muntaran el seu 
campament reial al parc 
de Montigalà del 28 de 
desembre al 5 de gener. 
Pàg. 10

Badalona.- 
La reconstrucció del 

Pont del Petroli estarà 
enllestida l’estiu de l’any 
2022. Ara mateix, com-

provada la seguretat de 
l’estructura, s’està ela-
borant un conveni amb 
la UPC per fer un assaig 
d’onatge per evaluar les 

pressions exercides a 
l’estructura. El calendari 
d’obres està comprés 
entre els 9 i els 12 mesos. 
Pàg.8. 

El Pont del Petroli, 
l’estiu de 2022

Un Nadal més 
il·luminat que mai

Treball conjunt 
BDN-SAB

Sant Adrià.-Bada-
lona i Sant Adrià tre-
ballaran plegades per 
impulsar un hub inter-
nacional per al desen-
volupament sostenible 
en el futur espai de 32 
hectàrees de les tres 
xemeneis. Pàg.4.

Informatiu 
pels infants

Badalona.-Els nens 
i nenes de la Fundació 
Salut Alta han creat 
el primer informatiu 
de l’entitat amb motiu 
del Dia Universal dels 
Drets dels Infants so-
bre la importància de 
ser escoltats. Pàg.13.

Obertura centres 
comercials

Badalona.-L’alcalde, 
Xavier García Albiol, vol 
que els centres comer-
cials que compleixin les 
condicions sanitàries 
necessàries puguin or-
brir durant la primera 
fase del desconfina-
ment. Pàg.5.

COMUNICACIÓ BDN
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Eterno retorno

més articles:

Ahora que nos pasa de todo, estaría bien recordar que hay 
personas con futuros que siguen bajo tierra, en un mercado 
de frustraciones, cerca del abismo. Cautivos, como en salas 
de espera de hospitales para gente triste, se envuelven en el 
veneno de su propio fracaso; tiritantes nocturnos, preparan 
sus noches más oscuras para sacudirse el tiempo. No son 
presos especiales, son prisioneros olvidados, enjaulados en 
su invisibilidad, mínimos, insignificantes, enjutos en un dolor 

que, al cabo, se vuelve gusto.

Y a pesar de todo, viven contentos en sus miserias. Son los  “naturales”, no les 
gusta eso de la “vulnerabilidad” –suena a hueco-, se distancian de los civiliza-
dos, los “artificiales”, dicen. Desde su enorme pobreza, se mofan de los que se 
obsesionan por parecerse más a los de arriba. En sus danzas descompasadas, 
entre atribulados tropezones de su embarcación deshecha, caen, saltan, resbalan, 
reptan, se restriegan con codos, uñas y rodillas y abren las bocas para ayudarse a 
respirar cuando falta el resuello. Más tarde, lloros tras la nostalgia bebida: sueños 
de colores jamás vistos, viajes que nunca hicieron, paraísos que se perdieron. 

Sabor amargo que se sube a la boca al despegarse del día siguiente, donde hubo 
fiesta el día anterior.

Román, sentado en un banco, mira el horizonte, concreto (como Esperando a 
Godot), sumando recuerdos. Esa es la foto distraída: enamorados de su propio 
destino, como diría el viejo Whitman; camino hacia el azar.

La tristeza es como la ceniza de la alegría, es el cansancio del tren monótono de la 
vida.

Dicen que no volveremos a la vieja normalidad. Vida dura la nuestra. El pretendido 
lujo de la clase trabajadora vuelve a su certificado de caducidad cosa, como siempre, 
atribuible a las obscenas torceduras morales de los grandes 
especuladores. Seguimos entrando por la puerta de servicio, el 
olor nos delata. Trabajamos en fábricas de esclavos, muchos sin 
trabajo ya, atormentados por las preocupaciones y violencias. 
Una broma infinita, un retorno eterno.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Fechas que importan

Parece que estos días no se habla de nada más que no sean los últimos datos de la pandemia en nuestro país y en los vecinos. Las 
muy negativas cifras de la segunda ola, con más de 500 fallecidos al día las peores jornadas es evidente que no podamos pensar 
en otra cosa. Aunque a algunos les da por seguir quejándose por las restricciones de movilidad, el toque de queda, el número de 
personas con las que nos podremos reunir en Navidad e incluso, los más recalcitrantes, con el uso obligatorio de la mascarilla. Por 
eso, todo lo demás parece que no es importante, o fechas significativas, como el 25 de noviembre, parecen que pasan desaperci-
bidas. Pero no debería ser así, pues el Día Internacional contra la Violencia de Género es más que necesario, pues hasta que no 
se acaba con esta lacra no podremos estar seguras ninguna de nosotras. Todas sabemos qué significa en la actualidad, pero ¿por 
qué el 25 de noviembre? La fecha se estableció en Latinoamérica en 1981 por el asesinato de las hermanas dominicanas Minerva, 

Patria y María Teresa Mirabal, que el 25 de noviembre perdieron la vida por orden del dictador Rafael Leónidas Trujilo, del que eran opositoras. En 
1999 fue la ONU la que se sumó a esta fecha reivindicativa, estableciendo el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. A las hermanas Mirabal las mató a golpes un escuadrón enviado por el dictador y las metieron en un jeep que tiraron por un 
barranco para simular un accidente. Pero el engaño no cuajó, y el asesinato de las tres hermanas, las mariposas, como se las llamó, provocó en parte 
la caída de Trujillo. Su activismo político acabó con una dictadura. Ahora, 60 años después, su recuerdo pretende acabar con unas prácticas, trata, 
violencia sexual, mutilación genital, acoso, que sufre el 70% de las mujeres de todo el mundo. Desde nuestra posición, parece increíble esta cifra. En 
nuestro mundo privilegiado no se dan alguna de estas prácticas o, al menos, están más perseguidas. Pero el infierno que viven muchas mujeres en el 
mundo nos debe servir de acicate para no dejar que el 25 de noviembre pasa desapercibido. Y más cuando se hacen públicas noticias que aseguran 
que en este 2020, el entorno de más de la mitad de las víctimas de violencia de género en Catalunya conocía los abusos y no avisó. La otra mitad 
ni tan siquiera habían detectado nada extraño. Siempre es complicado intervenir en casos como estos. A veces por prudencia, por no meternos en 
la vida de los demás, por no parecer demasiado feministas, dejamos pasar señales que vistas con perspectiva son claramente motivo de alarma. La 
clarividencia llega tarde en demasiadas ocasiones, acabando con una víctima más que arrastra a otras víctimas inocentes, hijos, hijas, pares, madres, 
hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos preguntándose “¿cómo no supe verlo?” o ¿por qué no intervení a tiempo?”.

Por eso no hay que dejar pasar fechas como esta que nos hagan reflexionar. Está claro que hay que trabajar todos los días del año para acabar con 
este problema que nos compete a todos, pero está bien que cada 25 de noviembre pensemos en todas las mujeres que sufren en el mundo, que pier-
den la dignidad y la vida por el simple hecho de ser mujer. Que salgamos de nuestra burbuja de protección y nos pongamos en la piel de las mujeres 
a las que no les dejan vivir en paz, a las que no les dejan vivir simplemente por el hecho de ser del mal llamado “sexo débil”. Las fechas importan. Es 
cierto que existen demasiados “Día Internacional de...”, pero algunos, como este 25N, son relevantes, importan y mucho. 

Volviendo a la pandemia, las fechas navideñas también importan, y mucho. Pero si no tenemos cabeza, tal vez sean las últimas Navidades que pase-
mos con nuestros padres, con nuestros tíos, o con nuestros hijos. Si somos responsables, tendremos muchas más fiestas para poder compartir con 
toda la familia, no solo 6 o 10 personas. Solo falta un esfuerzo más.    
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Presupuestos 2021, un lío entre 
españolistas

Cuando ya casi nos habíamos olvidado de la crisis económica 
que comenzó en USA en 2007 y contagió a todo el mundo, 
llegó la pandemia. España cerrará 2020 con una deuda 
superior al PIB y, por tanto, con el Presupuesto sometido a 
vigilancia.

No es ninguna novedad. En 2011 también fueron los acree-
dores quienes forzaron la única reforma relevante de una 
Constitución con más de 32 años de antigüedad. Un récord 

Guinness al inmovilismo político y legislativo.

En legislación económica de la máxima categoría no recuerdo otra votación en 
la que, gobernando el PSOE, se sumara el PP tal como lo hizo en 2011 para 
modificar el muy citado artículo 135. Por eso, pocos meses después fue Rajoy 
quien consiguió la última mayoría absoluta de esta larga monarquía con urnas 
que sucedió a la no menos larga dictadura franquista.

Y, también por eso, Pedro Sánchez sabe que cualquier acuerdo con el PP se 
traducirá en una derrota del PSOE que puede ser muy difícil de revertir.

Por tanto, no siendo España rentable como unidad de negocio, el debate presu-
puestario, el de los números, tiene poco que decir y las incoherencias y contra-
dicciones van a ser el pan de cada día, y solo con mortadela. Para muestras, el 
lío con el IVA de las mascarillas o, unas semanas antes, el fracaso del timo de la 
estampita que el Gobierno intentó con los Ayuntamientos y que terminó perdiendo 
por goleada, con avería en la Federación de Municipios incluida. Hasta el punto 
de que este año el “Vigo PSOE” de Abel Caballero lo tiene muy difícil para des-
bancar el liderazgo conseguido por el “Madrid PP” de Martínez Almeyda con su 
politización barata, aunque a precio de oro, de la iluminación navideña.

Se suma a lo anterior el hecho de que para PSOE, PP y resto de partidos de 
ámbito estatal lo de la unidad de España está por encima de la economía y de 
ciertos derechos que no les caben en la cabeza, como el que reclama “decidir”. 
A lo que estamos asistiendo es a un debate que no va tanto de dinero, quizás 
habrá algo de eso durante las enmiendas, sino de vetos cruzados, aunque nadie 
pueda imaginar que los PGE vayan a romper la “unidad”.

Coincidentes izquierda y derecha en lo esencial, pues siempre recordaremos el 
“aplauso” de Sánchez al discurso del rey el 3 de octubre de 2017, los vetos cruza-
dos no son sino el teatro que representa los conflictos entre las dos estrategias que 
defienden lo mismo.

La estrategia de PP, Ciudadanos y Vox se sigue resumiendo en la ley del más fuerte, 
de la que no se apean por mucho que la historia haya demostrado que fue durante los 
siete años del gobierno de Rajoy, de 2011 a 2018, cuando el independentismo multiplicó 
su fuerza y algunos de los momentos cumbre de su historia. Pero, ¿qué le importa a 
la derecha españolista que el 50+1, o incluso el 100% de un pueblo desarmado quiera 
romper amarras, si contra él tiene tanques, aviones y barcos de guerra? 

En cambio, los planes del Gobierno de Coalición Progresista están orientados a con-
solidar la división entre los independentistas catalanes. Analizaremos, pues, lo que 
hace el gobierno, que seguirá siendo lo más importante mientras la derecha se siga 
conteniendo antes de regresar al empleo de la violencia para evitar que la democracia 
llegue más lejos de lo que puede aceptar.

Sánchez e Iglesias trabajan contra el reloj, pues el 14 de febrero, menos de 90 días 
quedan, se celebrarán en Catalunya unas elecciones anticipadas que fueron reclama-
das pública y reiteradamente por todo el españolismo, desde Vox hasta Podemos, y 
con especial insistencia a partir de una inhabilitación de Torra ejecutada en septiem-
bre como resultado de una sentencia, otra, fuera de cualquier lógica entre “delito” y 
condena. Y el TC nunca considerará prioritario atender el recurso que tiene en su 
“bandeja de entrada” para que, al menos, el condenado pueda acudir a la justicia 
europea, que existe.

A partir de un vice, pero presi, Aragonés de ERC que calcula todos sus movimientos 
al milímetro, y con la excusa del Covid, sin fundamento pues 
se han hecho cientos de reuniones telemáticas, Sánchez está 
desmontando por la vía de los hechos una Mesa de Diálogo 
que solo sirvió para que consiguiera las llaves de La Moncloa, 
y tampoco a ERC le viene mal librarse en este momento de la 
incómoda compañía de JxCat en cualquier contacto político 
con Sánchez. No obstante, para guardar las formas, es pro-
bable que Sánchez convoque unilateralmente una sesión de 
la Mesa-teatro antes del Día de los Enamorados. Domingo Sanz

article sencer:

Domingo Sanz

article sencer:

¿Es monárquico el PSOE de 
Sánchez? No, lo siguiente

Lo siguiente» es que siendo presidente del gobierno presuma de 
que todos somos iguales ante la ley y, en cambio, ayer mismo, 27 
de octubre, no se sumara a una reforma solicitada por los partidos 
que le colocaron en La Moncloa, consistente en modificar tres 
artículos del Código Penal para no seguir molestando a la justicia 
europea cuando alguien denuncie a otro por haber dicho lo que 
piensa del rey con palabras que figuran en el Diccionario de la 
RAE. Y también lo es el cinismo de los votos del PSOE, necesarios 

para que ganara el trio de Colón, con la excusa de que ahora lo importante es el 
virus, mientras en Italia nos dan la gran lección de celebrar un referéndum para 
reducir escaños y, por tanto, gasto prescindible.

Hablando de gasto prescindible, “lo siguiente” es leer hoy en Vanitatis que la Casa 
Real nos costará un 6,9% más, es decir, 544.000 € más, gracias a esos PGE “his-
tóricos” del Gobierno de Coalición PSOE-UP, de los que tanto se está hablando. Y 
eso en el año de la pandemia, que es el mismo en que Juan Carlos I se largó de 
España y Felipe VI, en lugar de devolver a Hacienda los 194.232 € que cobraba 
su padre, se los ha quedado para “contingencias” de la “Familia”.

Y hablando del rey huido, «lo siguiente» es que Sánchez no solo esté implicado 
en la fuga hacia los inalcanzables emiratos de alguien que ha aprovechado su 
inviolabilidad para violar la decencia de sus súbditos, sino que, además, tenga 
una cara tan dura como para decir que ese rey ha dicho que está a disposición 
de una justicia que, lo sabe perfectamente, solo le llamará si es para salvarlo de 
otras justicias europeas.

«Lo siguiente» del presidente es que, para demostrar que podía más que un Carlos 
Lesmes de mandato caducado hacía dos años, impidiera que Felipe VI viajara a 
Barcelona el 25 de septiembre pero, en cambio, no se atreviera a enmendar a ese 
mismo rey cuando le dejó a la altura del betún con su llamada al citado Lesmes 
y, para certificar la cobardía de un presidente democrático ante la chulería de un 
rey “heredero de”, terminara arrugado como un gusano, lo disfrazara como lo 
disfrazara, y se lo llevara a la misma Barcelona dos semanas después, aunque 
no tuviera en la nuca la pistola de ningún golpista que le estuviera obligando, 
«militar por supuesto». 

“Lo siguiente” es que se convierta en vox populi lo de la máquina de contar billetes 
de dinero en La Zarzuela y no haya un solo fiscal que se atreva a investigar porque 
parece que la inviolabilidad del rey consiste también en ocultar los rincones donde 
comete sus delitos. ¿No nombraba el presidente al fiscal general del Estado, tal 
como dijo en aquella entrevista preelectoral? Solo era para traer a España a los 
independentistas protegidos por Europa.

Y, para no aburrir, “lo siguiente” es la cantidad de veces que todos los escaños 
del PSOE se han sumado a los de la derecha, siempre añorante, para impedir 
que los representantes elegidos por el pueblo puedan investigar en el Congreso 
a una de las personas más sospechosas de España, su propio rey, tanto que 
hasta su hijo y sucesor en el trono tuvo que aparentar distanciarse aprovechando 
el día más traumático de una pandemia, como si no hubiera vivido en la misma 
casa sino en otra galaxia.

¿“Lo siguiente” o “lo anterior”?

En pocos casos como el de la monarquía española usas el “no, lo siguiente” tan triun-
fador, pero estás pensando en “no, lo anterior”, aunque si retrocedes más allá de lo 
políticamente correcto será la dictadura sin disfraz, supondrá que Europa nos dé la 
espalda y que incluso acoja con los brazos abiertos los trozos de nuestra geografía 
que, con toda la razón del mundo, salgan huyendo.

En este caso se trata de “lo anterior” cercano, ese paraíso bipartito de corruptelas gene-
ralizadas como las de Gurtel o Filesa, con una monarquía a la que no le rebosaba tanto 
la basura y después jugar al “yo indulto a algunos de los tuyos y tu indultas a algunos de 
los míos” que tanto juego político del sucio permitía y tantos sueñan con reconstruir.

“Lo anterior” también es sentirse protegido a cambio de 
dejar hacer a policías patrioteras que practican la legalidad 
mediante represiones consumadas, o el “primero dispara y 
después pregunta” de toda la vida que ya el juez, si tienes 
suerte, te absolverá cuando haya pasado el tiempo necesario 
para causar el daño previsto, como a Tamara y a Trapero. Y 
también esas cloacas que tan útiles resultan para arreglar 
«asuntos internos» que, cuando salen a la luz, pueden debilitar 
el entramado. O para lo que se tercie.
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En Comú Podem 
denuncia que el 
govern de Badalona 
no posa els recursos 
necessaris per garantir 
l’empadronament

Redacció

Badalona.-
En Comú Podem de-

nuncia que el govern de 
Badalona no afronta la vul-
neració de drets que està 
provocant l’Ajuntament 
per no empadronar a mol-
tes persones degut a una 
manca d’un protocol que 
funcioni i, sobretot, una 
manca de recursos muni-
cipals que el Partit Popular 
no vol afrontar.

Des de la gestió del 
nou govern local, a Bada-
lona hi ha més traves per 
aconseguir empadronar-
se, tal i com va denunciar 
fa un mes en un informe 
el Defensor de la Ciuta-
dania, i avui en roda de 
premsa vàries entitats 
socials com Stop Mare 

Mortum, Badalona Acull 
i la Coordinadora Obrim 
Fronteres.

Per aquest motiu, En 
Comú Podem fa un mes 
va demanar la convoca-
tòria urgent d’una reunió 
al govern, sense obtenir 
resposta, i avui han donat 
suport a la roda de prem-
sa de les entitats. Segons 
la presidenta del Grup Mu-
nicipal d’En Comú Podem, 
Aïda Llauradó, durant el 
seu mandat al front de la 
regidora de Drets Socials 
i Feminismes, s’estava 
elaborant un protocol per 
unificar criteris i facilitar 
l’empadronament per a 
totes les casuístiques, 
conjuntament amb Guàr-
dia Urbana, El Padró i el 
SAC; també per reforçar 
els serveis d’atenció i 

resolució de casos. Degut 
a la pandèmia i l’imminent 
canvi de govern, aquesta 
feina es va aturar i el 
govern actual no la vol 
reprendre.

Segons Llauradó, 
«si no s’empadrona les 
persones que no tenen 
un contracte de lloguer, 
s’incompleix legislació i 
es vulneren els drets més 
bàsics de les persones 
que viuen a Badalona en 
una situació de precarie-
tat més preocupant. El 
govern dona llargues i no 
té la intenció de fer res».

En aquest sentit, En 
Comú Podem recorda que 
el padró és el dret més 
elemental que permet ac-
cedir als serveis de salut, 
a l’escolarització, entre 
d’altres.

COMUNICACIÓ ECPB

Les entitats Stop Mare Mortum, Badalona Acull i la Coordinadora Obrim 
Fronteres, han fet una roda de premsa avui denunciant les traves per 

l’empadronament que hi ha a Badalona.

Els ajuntaments de 
Badalona i Sant Adrià 
de Besòs treballaran 
conjuntament per 
impulsar un hub 
internacional per al 
desenvolupament 
sostenible en l’espai 
de les Tres Xemeneies

Redacció

Sant Adrià.-
Els ajuntaments de 

Badalona i Sant Adrià de 
Besòs s’han compromès a 
treballar plegats per impul-
sar un hub internacional 
per al desenvolupament 
sostenible en el futur es-
pai de 32 hectàrees cone-
gut com a les Tres Xeme-
neies, situat al front litoral 
entre ambdós municipis. 
Aquest compromís es re-
ferendarà durant el primer 
trimestre de l’any 2021 
mitjançant un acord que 
identificarà a través de 
quina figura jurídica es 
desenvolupa aquest pro-
jecte que ha de servir per 
millorar les dues ciutats i 
projectar la comarca del 
Barcelonès Nord.

Aquest acord ha estat 
explicat pels alcaldes Xa-
vier Garcia Albiol i Joan 
Callau després d’una re-
unió que han mantingut 
en la qual també han 
participat el regidor de 
l’Ajuntament de Badalona 
i delegat del Consorci del 
Besòs, Miguel Jurado; 
el president del consell 
consultiu del Pacte Na-
cional per a la Societat 
del Coneixement (PNSC), 
Màrius Rubiralta i Fe-
rran Falcó, membre de 
l’associació Restarting 
Badalona. En aquesta 
trobada s’ha valorat de 
quina manera es pot des-
envolupar aquest hub i les 
principals línies de treball 
que s’han d’implantar du-
rant els pròxims mesos.

Després de la reunió, 

Xavier Garcia Albiol s’ha 
mostrat molt satisfet per 
“un acord que demos-
tra que ambdues ciu-
tats tenim un projecte 
i les idees molt clares 
de què és el que vo-
lem per aquest entorn”. 
L’alcalde de Badalona ha 
destacat que “l’àrea de 
les Tres Xemeneies és 
l’espai més singular i amb 
més valor qualitatiu des 
d’un punt de vista social 
i urbanístic que hi ha 
actualment a Catalunya 
i és per això que la nos-
tra obligació és treballar 
conjuntament per acon-
seguir dotar a les nostres 
ciutats d’infraestructures 
i reclams que ens facin 
créixer i permetin millorar 
les condicions de vida 
dels nostres veïns”.

COMUNICACIO BDN
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Grup La Pau participa 
en un assaig clínic de 
l’Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol 
contra la Covid-19

Redacció

Badalona-
Un total de 17 treba-

lladors i treballadores de 
Grup La Pau   -cooperativa 
que presta servei de 
transport sanitari, adaptat 
i serveis preventius- parti-
cipen en un assaig clínic 
liderat per l’IGTP (Institut 
de Recerca Germans Trias 
i Pujol) i l’IDIAP Jordi 
Gol (Institut Universitari 
d’Investigació en Atenció 
Primària Jordi Gol), que 
es realitza amb professio-

nals sanitaris de les zones 
metropolitanes Nord i Sud 
de Barcelona.  

L’estudi té com a ob-
jectiu avaluar l’eficàcia del 
complement alimentari 
Manremyc com a tracta-
ment profilàctic per dismi-
nuir la taxa d’infecció per 
Covid-19 i la gravetat i per-
vivència de la simptoma-
tologia en cas d’infecció 
en futurs brots. 

Durant l’estudi, que 
té una durada de quatre 
mesos i en el qual es faran 
dues visites presencials 

i dues telefòniques, els 
voluntaris rebran aleatòria-
ment una càpsula de Man-
remyc o de placebo durant 
14 dies, en una raó 2:1, 
és a dir, tindran el doble 
de probabilitats de rebre el 
tractament profilàctic. 

Serà durant les visites 
presencials quan, a través 
d’una extracció sanguínia, 
se’ls farà el test serològic 
d’anticossos contra la 
Covid -19 i cada 15 dies, 
els participants rebran no-
tificacions via WhatsApp 
per fer seguiment.

L’alcalde demanarà 
a la Generalitat que 
els centres comercials 
que compleixin les 
condicions sanitàries 
necessàries puguin 
obrir durant la 
primera fase del pla 
d’obertura progressiva

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalona 

demanarà a la Generali-
tat de Catalunya que els 
centres comercials que 
compleixin les condicions 
sanitàries necessàries 
puguin obrir amb un 30% 
de l’aforament durant 
la primera fase del pla 
d’obertura progressiva 
que s’inicia el pròxim di-
lluns 23 de novembre. Xa-
vier Garcia Albiol traslla-
darà als representants del 
govern català que, sempre 
que les instal·lacions dels 
centres comercials tin-
guin una ventilació ade-
quada i compleixin amb 
els protocols establerts 
per fer front a la Covid-

19, puguin desenvolupar 
la seva activitat de la 
mateixa manera que ho 
fan altres establiments o 
grans magatzems.

Per tal de conèixer la 
situació dels botiguers 
i empresaris que tenen 
els seus negocis dins 
d’un centre comercial, 
l’alcalde Garcia Albiol ha 
visitat aquest matí les 
instal·lacions del Màgic 
Badalona acompanyant 
de la 2a tinenta d’alcaldia 
i regidora de l’Àmbit de 
Govern, Promoció Econò-
mica, Ciutadania i Igual-
tat, Cristina Agüera i la 
regidora de l’Àrea de Co-
merç, Mercats i Consum, 
Rosa Bertran. Durant la 
visita, l’alcalde ha conver-
sat amb el propietari del 

centre comercial Màgic, 
Juan Manuel Sanahuja, 
amb representants de 
Comertia, l’associació 
catalana de l’empresa 
familiar del Retail, i amb 
propietaris de diversos 
establiments del centre 
comercial que en aquests 
moments estan tancats. 
Tant els empresaris com 
els botiguers han explicat 
a l’alcalde que se senten 
discriminats i que consi-
deren que el pla elaborat 
amb la Generalitat no 
s’ajusta a uns criteris 
clars.

COMUNICACIÓ BDN
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El conseller d’Interior 
i l’alcalde de 
Badalona assenyalen 
la multireincidència 
i l’ocupació 
delinqüencial 
d’habitatges com 
dos dels principals 
problemes que 
generen inseguretat

Redacció

Badalona.-
El conseller d’Interior 

de la Generalitat de Cata-
lunya, Miquel Sàmper, ha 
realitzat aquest matí una vi-
sita institucional a Badalona 
en la qual ha mantingut una 
reunió de treball a la Casa 
de la Vila amb l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol. El conseller ha sig-
nat posteriorment al saló 
de plens al llibre d’honor 

de la ciutat i ha saludat als 
presidents i presidentes 
dels diferents grups mu-
nicipals de l’Ajuntament 
de Badalona, en un acte 
que també ha comptat 
amb la representació dels 
comandaments a la ciutat 
de la Guàrdia Urbana i dels 
Mossos d’Esquadra.

El conseller d’Interior 
i l’alcalde de Badalona 
han valorat l’alt grau de 
col·laboració que hi ha a 
la ciutat entre el cos de 

Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Urbana. El con-
seller Miquel Sàmper ha 
assenyalat que l’estat de 
la seguretat a Badalona 
“no és diferent que el 
de la resta de ciutats de 
l’entorn” i han coincidit 
a destacar “la multirein-
cidència i l’ocupació de-
linqüencial d’habitatges” 
com dos dels problemes 
fonamentals que generen 
tensió en l’àmbit de la 
seguretat.

El conseller Miquel Sàmper ha realitzat una visita institucional a 
Badalona on ha signat al llibre d’honor i ha saludat el president i les 

presidentes dels grups municipals.
COMUNICACIÓ BDN

Badalona formarà part 
de la Mobile Week 
Catalunya 2021

Redacció

Badalona.-
Badalona serà una 

de les ciutats que par-
ticiparan en la Mobile 
Week Catalunya 2021, 
una iniciativa de Mobile 
World Capital i Generalitat 
de Catalunya que perse-
gueix l’empoderament 
digital de la ciutadania 
i que planteja espais de 
reflexió, debat i activitats 
en diversos municipis al 
voltant de les tecnologies 
digitals i com poden es-
devenir eines davant les 
necessitats socials, cul-
turals, ètiques i humanes 
de la societat. 

Per part ic ipar en 
a q u e s t  p r o g r a m a , 
l’Ajuntament de Badalona 
i l’associació Restarting 
Badalona van presentar 
una proposta que ha es-
tat valorada seleccionada 
per un equip integrat 
per membres destacats 
de MWCapital i respon-
sables del Departament 
de Polítiques Digitals i 

Administració Pública. 
Aquesta proposta inclou 
activitats que es desen-
voluparan durant tres dies 
entres els mesos de maig 
i juny i que compten amb 
la participació d’entitats 
punteres en l’àmbit de 
la tecnologia i la salut de 
Badalona com Badalona 
Serveis Assistencials i 
l’Hospital Germans Trias 
i Pujol. 

L’edició d’enguany, 
en la que participaran 
un total de 18 municipis 
catalans, girarà al voltant 
de tres temàtiques: la 
protecció de la nostra 
privacitat i dades a Inter-
net, les habilitats profes-
sionals digitals que està 
demanant el mercat i el 
paper que desenvolupa 
la tecnologia durant les 
crisis.

L’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, s’ha 
mostrat molt satisfet per 
la participació de la ciutat 
en aquest esdeveniment, 
un fet que considera que 
és “imprescindible per 

situar Badalona al capda-
vant dels municipis que 
aposten per la innovació 
i la tecnologia i que ajuda 
a projectar internacional-
ment el nostre territori 
des d’una òptica positiva 
i de futur”.

Per la seva part, Fe-
rran Falcó, de Restar-
ting Badalona, ha volgut 
agrair el suport rebut de 
l’Ajuntament en l’impuls 
de la proposta i la impli-
cació de totes les entitats 
i organismes que faran 
possible el que espera 
que “situï Badalona com 
a ciutat compromesa amb 
la tecnologia i la inno-
vació com a palanques 
d’una millor qualitat de 
vida”.

PIXABAY

La proposta presentada per l’Ajuntament i Restarting Badalona ha 
estat seleccionada per un equip integrat per membres destacats de 
MWCapital i responsables del Departament de Polítiques Digitals i 

Administració Pública
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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.-
L’escola Montigalà 

va començar a caminar 
el curs 2009-2010 res-
ponent a la necessitat 
d’escolarització del ba-
rri, fins esdevenir avui 
dia una escola completa 
d’una línia, amb tres cur-
sos d’educació infantil 
i sis cursos d’educació 
primària.

L’edificació provisio-
nal ha acabat sent defini-
tiva. Fa tres anys que van 
sortir els primers alumnes 
de sisè de l’escola Mon-
tigalà havent fet tota la 
seva escolarització en 
barracons. Les promeses 
de construcció d’un nou 
edifici definitiu i la inclusió 
en els Pressupostos de la 
Generalitat d’una partida 
econòmica per a la seva 
construcció o la seva lici-
tació, no han reeixit en els 
darrers deu anys. Tant és 
així, que els terrenys des-
tinats al nou equipament 

van ser convertits en un 
aparcament públic a l’aire 
lliure, tot i l’oposició dels 
veïns i veïnes.

Les famílies dels alum-
nes de l’escola Monti-
galà van rebre la visita 
de l’Honorable Conseller 
d’Educació, Josep Barga-
lló, sense que poguessin 
concretar un calendari 
d’obres de la nova escola. 
A la vegada, el Conseller 
va anunciar el mes de 
juliol de 2019 l’eliminació 
de 700 barracons per a la 
construcció de nous edifi-
cis educatius. A dia d’avui, 
la construcció de la nova 
escola Montigalà continua 
sense calendaritzar.

Per aquests motius, el 
Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar a 
iniciativa del PSC de Bada-
lona ha presentat una mo-
ció al Parlament on s’insta 
al govern de la Generalitat 
a aprovar, conjuntament 
amb l’Ajuntament de Ba-
dalona, la ubicació defini-
tiva de l’escola Montigalà 

garantint la continuïtat del 
seu projecte educatiu. I 
paralitzar de forma imme-
diata qualsevol proposta 
de tancament de l’actual 
escola Montigalà

La moció ha estat 
aprovada, amb la unanimi-
tat de tots els grups parla-
mentaris, per la Comissió 
d’Educació del Parlament 
de Catalunya.

En paraules del Presi-
dent del PSC de Badalona 
i regidor Rubén Guijarro 
“L’escola Montigalà és una 
escola amb un projecte 
educatiu d’excel·lència, 
amb una comunitat edu-
cativa activa, implicada, i 
molt vinculada al territori. 
L’acord que pren avui el 
Parlament gràcies a la 
moció del PSC és un pas 
importantíssim per garantir 
que després de 10 anys 
l’Escola Montigalà abando-
narà els barracons i podrà 
continuar el seu projecte 
educatiu amb la dignitat i 
condicions que mereixen 
en un nou edifici”

El PSC aconsegueix 
el compromís del 
Parlament per tal 
que la nova Escola 
Montigalà de 
Badalona sigui una 
realitat

L’oposició en bloc 
exigeix una reforma 
fiscal que arribi a 
tota la ciutadania i 
denuncia la falta de 
projecte del govern del 
Partit Popular

Redacció

Badalona.-
Els grups municipals 

del Socialistes, Guan-
yem Badalona en Comú, 
ERC - Avancem MES, 
En Comú Podem i Junts 
per Catalunya han votat 
contra de la celebració 
del ple d’aquesta tarda. El 
govern del Partit Popular 
es disposava a presen-
tar les modificacions als 
impostos, taxes i preus 
públics pel 2021 en un 
ple convocat amb només 
24 hores d’antelació. 

Les ordenances fiscals 
són el conjunt de normes 
que aprova l’Ajuntament 
per la regulació de les 
aportacions dels veïns i 
veïnes de Badalona en 
forma d’impostos i taxes 
que gestiona el govern. 
Amb la situació derivada 
de la pandèmia de la CO-
VID, els grups municipals 
havien exigit en diverses 
ocasions reformes fiscals 
integrals i profundes per 
combatre l’emergència 
social i econòmica. 

La proposta del govern 

del Partit Popular és molt 
poc ambiciosa davant 
la crisi sanitària, social, 
econòmica i climàtica que 
patim i demostra la falta 
de model de ciutat dels 
populars. Per exemple, 
no preveu polítiques que 
durant el darrer any han 
rebut un ampli consens 
al ple com el recàrrec 
del 50% als pisos buits 
(validat per una sentència 
judicial) o l’actualització 
de la fiscalitat i els incen-
tius mediambientals, entre 
d’altres. 

El llistat de mesures 
fiscals urgents que el 
govern municipal oblida 
és molt llarg: la reducció 
de taxes en el sector 
de la cultura, de les en-
titats esportives, dels 
ciutadans que utilitzen les 
instal·lacions municipals 
per practicar esport, en 
la tramitació dels per-
misos municipals que 
han de realitzar moltes 
empreses, beneficis so-
cials per les famílies de 
Badalona, els cementiris, 
la teleassistència, meca-
nismes per subvencionar 

l’IBI, etc.
El govern municipal 

del Partit Popular ha pre-
sentat a contratemps (el 
límit per aprovar la pri-
mera proposta és avui) la 
modificació d’ordenances 
fiscals per l’any 2021 en 
un ple municipal convocat 
ahir. Els grups municipals 
de l’oposició conside-
ren que aquest ple s’ha 
convocat “amb presses 
i malament” i que les 
propostes que fa el go-
vern d’Albiol són del tot 
insuficients.

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
ha assenyalat que “aquest 
Govern Municipal lamenta 
el bloqueig de l’oposició 
que, amb la seva actitud, 
ha impedit que es puguin 
aprovar bonificacions i 
rebaixes a sectors que 
estan patint molt la crisi”. 
L’alcalde ha afegit que 
“ja estem treballant per 
trobar vies alternatives 
perquè aquestes rebaixes 
es puguin aplicar urgen-
tment a partir de l’1 de 
gener malgrat l’intent de 
bloqueig de l’oposició.

COMUNICACIÓ BDN
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Badalona preveu recuperar el pont del 
Petroli l’estiu de l’any 2022

Redacció

Badalona.-
La reconstrucció del 

pont del Petroli de Badalo-
na estarà enllestida l’estiu 
de l’any 2022. Aquest 
termini ha estat anunciat 
en roda de premsa per 
l’alcalde Xavier Garcia 
Albiol, qui ha fet públic 
el calendari i les fases 
previstes per fer realitat 
el projecte que servirà per 
reobrir un dels principals 
símbols de la ciutat, des-
prés que el passat mes de 
gener la seva estructura 
quedés danyada a causa 
del temporal Glòria.

Per continuar amb el 
procés de rehabilitació del 
pont, i una vegada es té la 
garantia que l’estructura 
actual és segura, s’està 

elaborant un conveni amb 
la Universitat Politècni-
ca de Catalunya (UPC) 
per a realitzar un assaig 
d’onatge en un canal a 
escala amb maquetes 
que inclou un estudi de 
model reduït en piscina. 
Aquest assaig permet 
avaluar de manera correc-
ta les pressions exercides 
sobre la plataforma i el 
pont i que per tant, ajudi 
al dimensionament de la 
nova plataforma final. El 
conveni, que està previst 
que se signi abans de 
la finalització de l’any 
2020, té una valoració 
econòmica de 42.400 
euros i s’empraran 13 
setmanes (3 mesos) en 
la seva elaboració.

Pa ra l · l e l ament  a 
l’estudi de la UPC, es 

començarà a treballar en 
la redacció del projecte de 
reconstrucció. L’empresa 
encarregada d’aquesta 
tasca a través d’un con-
tracte de serveis serà la 
mateixa enginyeria que 
va realitzar la reparació 
dels desperfectes del pont 
l’any 2017 i la intervenció 
inicial posterior al tem-
poral Glòria de gener de 
2020. Aquesta empresa 
d’enginyeria participarà 
també en l’estudi de la 
UPC per a poder definir la 
millor estructura del pont. 

Pe l  que fa a l  f i -
nançament del projecte, 
l’alcalde de Badalona ja 
ha avançat que es bus-
caran recursos a través 
del Consorci de Compen-
sació, les subvencions 
estatals per a afectats pel 

temporal, amb el ministeri 
de Ciència i Tecnologia, 
en tractar-se d’una es-
tructura singular i amb la 
Generalitat.

El calendari previst 
indica que la licitació es 
portarà a terme durant el 
segon trimestre de l’any 
2021, que les obres co-

mencin durant el tercer 
trimestre del mateix any 
i que estiguin enllestides 
en un termini d’entre 9 i 
12 mesos.

COMUNICACIÓ BDN
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L’Ajuntament de Badalona posa en marxa 
una segona línia d’atenció ciutadana per 
emetre i validar certificats digitals

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, a través del seu 
Departament d’Atenció 
Ciutadana, ha posat en 
marxa una doble línia 
d’atenció per emetre i 
validar certificats digitals 
(idCAT) i oferir resposta 
a la gran demanda que 
hi ha per part de la ciu-
tadania. La nova mesura 
permet agilitzar aquest 
tràmit i doblar el nombre 
de peticions que es poden 
tramitar diàriament.

L’IdCAT és un iden-
tificador digital que ga-

ranteix la identitat de 
les persones a Internet i 
permet operar amb dife-
rents administracions i, 
a més, assegura la inte-
gritat de les dades que 
s’envien, així com la seva 
confidencialitat, ja que 
està emès pel Consorci 
Administració Oberta de 
Catalunya.

El certificat digital es 
pot obtenir directament 
https://www.idcat.cat/
idcat/ciutada/menu.do o 
bé a través de les Enti-
tats de Registre idCAT. 
L’Ajuntament de Bada-
lona és una d’aquestes 
Entitats de Registre en-

carregades de comprovar 
la veracitat de les dades 
introduïdes a la sol·licitud 
del certificat.

Atesa la situació ac-
tual, bona part de la ges-
tió adreçada a qualsevol 
de les administracions 
s’ha de fer “on line” o bé 
mitjançant cita prèvia, per 
la qual cosa els certificats 
digitals han esdevingut 
eines fonamentals per po-
der accedir a un nombre 
de tràmits cada vegada 
més gran per Internet.

El resultat és que 
s’està atenent majoritària-
ment a ciutadans empa-
dronats a Badalona.

COMUNICACIÓ BDN

Correos ofrece el 
servicio de Cita Previa 
en sus oficinas de 
Badalona

Redacció

Badalona-
Las oficinas de Co-

rreos en Badalona dispo-
nen del servicio de Cita 
Previa de forma que sus 
clientes pueden elegir el 
día y la hora a la que quie-
ren acudir a su oficina y 
evitar esperas.

El servicio se puede 
solicitar a través de la 
web, www.correos.es, 
de la app o de la Oficina 
Virtual de Correos, y la 
elección de la hora y el 
día generará al cliente 
un código que solo ten-
drá que introducir en la 
máquina de turno ubi-

cada en la oficina para 
ser atendido de forma 
inmediata. El sistema, en 
su petición, discrimina 
los tramos horarios de 
mínima afluencia de for-
ma que el cliente pueda 
elegir con la garantía de 
que va a ser atendido a 
su llegada. Igualmente 
contempla una ventana 
de tiempo, antes y des-
pués de la hora solicitada, 
para que si se adelanta o 
atrasa pueda ser atendido 
igualmente.

Esta moderna y com-
pleta funcionalidad permi-
te a los clientes gestionar 
mejor su tiempo y, a su 
vez, las oficinas pueden 

dirigirlos a las horas de 
menor afluencia.

Además, las perso-
nas de más de 65 años 
disponen del número de 
teléfono de Atención al 
Cliente, 915 197 197, 
para que puedan pedir 
cita previa en estas ofi-
cinas, garantizando aún 
más su seguridad.

Correos seguirá tra-
bajando para ofrecer nue-
vos productos y servicios, 
tanto de administracio-
nes públicas como de 
empresas privadas, que 
contribuyan a explotar el 
potencial de la red de ofi-
cinas y a facilitar la vida 
a los ciudadanos.

L’idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet i permet operar amb diferents administracions.

Los clientes pueden elegir el día y la hora a la que quieren acudir a su 
oficina y evitar esperas.
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Realitzen 300 
ecografies clíniques als 
dos Centres d’Atenció 
Primària de BSA, des 
de la seva implantació 
aquest estiu

Redacció

Badalona.-
El CAP Nova Lloreda i 

el CAP Morera-Pomar de 
Badalona Serveis Assis-
tencials (BSA) són els dos 
Centres d’Atenció Primària 
de l’organització que dis-
posen des d’aquest estiu 
dels aparells necessaris 
per dur a terme l’ecografia 
clínica com a tècnica diag-
nòstica, prèvia formació 
dels professionals de Me-
dicina de Família. Es tracta 
de millorar el rendiment 
de l’exploració tradicional 
i facilitar al clínic una 
eina que permet obser-
var, mesurar i avaluar de 
forma directa estructures 
internes, inaccessibles per 
altres vies, incrementant 
la seguretat, disminuint el 
llindar d’incertesa i millo-
rant, per tant, la capacitat 

resolutiva. 
El projecte posat en 

marxa durant la pandèmia 
de la COVID19 suposa una 
ampliació dels serveis de 
l’Atenció Primària. Tot i que 
l’avaluació inicial del project 
està prevista a finals d’any, 
ja hi ha dades que eviden-
cien la millora generada. 
El 98% de les ecografies 
generades als dos centres 
han estat resoltes directa-
ment sense necessitat de 
derivar-les, amb un termini 
mitjà de resolució inferior a 
la setmana.

Tot i la elevada poten-
cionalitat de l’exploració 
ecogràfica, les explora-
cions més comunes a 
l’Atenció Primària són les 
d’espatlla, parts toves i la 
pulmonar, per al seguiment 
i control dels usuaris que ja 
van patir pneumonia per la 
COVID19. L’ecografia és 

un procediment innocu ja 
que no utilitza radiacions. 
Tot i així, igual que en altres 
especialitats, la realització 
de l’ecografia és a criteri 
clínic del professional, que 
sempre pondera els riscos i 
beneficis de fer una prova 
diagnòstica a l’usuari. 

Un altre dels beneficis 
és que permet prioritzar 
de forma més adequada 
les sol·licituds d’ecografia 
que es deriven al Servei 
de Diagnòstic per Imat-
ges de BSA, ubicat a 
l’Hospital Municipal de 
Badalona, que concentra 
les peticions de radiologia 
de l’organització (eco-
grafia, TAC, radiologia 
convencional, radiologia 
contrastada,  ressonància 
magnètica, mamografia, 
incloent cribatge pobla-
cional, densitometria i 
ortopantomografia).

COMUNICACIÓ BSA

Badalona viurà un 
Nadal amb la ciutat més 
il·luminada que mai

Redacció

Badalona.-
Badalona estarà més 

il·luminada que mai du-
rant les festes de Nadal 
gràcies a l’augment de 
l’enllumenat nadalenc 
que ornamenta els carrers 
i que enguany s’instal·larà 
a tots els districtes de la 
ciutat. L’augment de la 
il·luminació anirà acom-
panyat de la instal·lació de 
dos grans arbres de Nadal 
d’aproximadament 15 
metres que s’emplaçaran 
a la plaça de la Vila i a 
l’avinguda del Marquès 
de Sant Mori, al barri de 
Llefià. 

També està prevista 
la col·locació en diferents 
punts de la ciutat de qua-
tre boles de nadal tran-
sitables de 25 m² en les 
que la gent podrà fer-se 
fotografies i de diverses 
figures en forma d’àngel 
de més de dos metres. A 
més, per primera vegada 
s’il·luminarà la façana del 
Museu de Badalona amb 
l’objectiu de donar visibi-
litat a un dels principals 
elements culturals de la 
ciutat. 

Enguany, a causa 
de la crisi sanitària i les 

restriccions establertes 
per evitar l’augment dels 
contagis, la cavalcada de 
reis no es podrà celebrar 
com es feia fins ara. No 
obstant això, perquè tots 
els infants de la ciutat 
puguin gaudir de la seva 
màgia, els Reis d’Orient 
arribaran en helicòpter 
a l’estadi Municipal de 
Badalona el diumenge 
27 de desembre a les 12 
hores i instal·laran el seu 
campament entre els dies 
28 de desembre i 5 de 
gener (ambdós inclosos) 
en el parc de Montigalà. 
Per visitar aquest Campa-
ment Reial, on es podrà 
veure a Ses Majestats, 
els seus Patges i tots 
els seus acompanyants, 
caldrà demanar cita prè-
via. Aquelles persones 
que vagin al campament 
sense cita podran dema-
nar torn en un estand 
que estarà instal·lat a 
l’entrada del recinte. El 
Campament Reial estarà 
obert al públic entre les 
17 i les 21 hores i només 
romandrà tancat els dies 
31 de desembre i 1 de 
gener.

Els infants també po-
dran gaudir aquest Nadal 
de la Fàbrica de Joguines 

situada a la Nau 3 del Cen-
tre Cultural L’Escorxador. 
La instal·lació es podrà 
visitar demanant cita prè-
via els dies 28, 29 i 30 de 
desembre i el 2, 3 i 4 de 
gener entre les 17 i les 
21 hores. 

El termini i els canals 
per demanar cita prèvia 
per aquestes activitats 
es faran públics durant 
les pròximes setmanes a 
través del web i les xarxes 
socials municipals. 

D’altra banda, del 
13 de desembre al 6 de 
gener també s’instal·laran 
sis Bústies Reials on es 
podrà fer entrega de la 
carta als Reis. Aquests 
elements s’emplaçaran 
a: Avinguda d’Alfons XIII 
amb el carrer Pau Cla-
ris; Avinguda de Martí 
Pujol amb avinguda dels 
Vents; Avinguda de Martí 
Pujol amb avinguda dels 
Arbres; Carrer de Pérez 
Galdós; Plaça d’Artigues; 
Plaça de l’Alcalde Joan 
Manet.

El parc de Montigalà acollirà durant set dies el Campament Reial, on 
els infants podran veure i entregar les seves cartes a Ses Majestats 

els Reis d’Orient. 
COMUNICACIÓ BDN
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Catalunya En Comú 
defensa la reducció 
del 36% del sostre 
edificable al PDU 

Campanya “Cap nen 
sense joguines” dels 
Barnabitas

Redacció

Sant Adrià-
L’Associació Juvenil 

Barnabitas prepara una 
nova edició de la seva tra-
dicional campanya “Cap 
nen sense joguines”, una 
iniciativa en la que recu-
llen joguines perquè els 
nens i nenes de famílies 
sense recursos puguin ju-
gar aquest Nadal i passar 
uns dies menys frisos.  

Enguany, degut a 
la Covid19 i per raons 
d’higiene i atenent a les 
recomanacions de sanitat, 
les joguines donades hau-
ran de ser noves. La seu 
de Barnabitas, a la Plaça 
Mossèn Anton, 7, del ba-
rri de Sant Joan Baptista 
de Sant Adrià de Besòs, 

romandrà oberta de dilluns 
a divendres, de 8 a 14 
hores perquè tothom qui 
vulgui pugui participar en 
aquesta campanya amb 
alguna donació.

L’associació obre de 
dilluns a dissabte i cons-
ta de diversos projec-
tes: Centre Obert, Aula 
Oberta i Estudi Assistit, 
quatre equips de Futbol 
Sala inscrits a la Lliga 
del Consell Esportiu i un 
equip d’Escola de futbol, 
Esplai de dissabtes, Alfa-
betització en castellà per 
a mares, Punt Jove i Ta-
llers Educatius Familiars, 
projecte intergeneracional 
“Renovem” mitjançant 
les noves tecnologies de 
la comunicació, projecte 
Prosocial i al gener en-

trarà en funcionament el 
servei Matern Infantil 0-3 
anys i Ludoteca. A més, 
el centre participa activa-
ment i organitza activitats 
i festes no només al barri 
sinó també a la resta de 
la ciutat.

Com a objectius ge-
nerals s’intenta dotar els 
infants de rutines, límits, 
normes i hàbits saluda-
bles, millorar les seves 
habilitats socials i perso-
nals, els aprenentatges 
bàsics i les competències 
vinculades a partir de les 
tasques escolars i millorar 
els aspectes d’higiene, 
de salut i d’alimentació 
dels infants. Al final de la 
sessió, es fa la valoració 
de la tarda i s’acomiada 
els infants.   

COMUNICACIÓ ECPB

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 23 de no-

vembre a la platja de 
Sant Adrià del Besòs, 
Catalunya En Comú va 
explicar les al·legacions 
presentades al PDU de 
les Tres Xemeneies, amb 
la participació de David 
Cid, diputat d’En Comú 
Podem, Aïda Llauradó, 
Regidora de Badalona En 
Comú Podem, i Irene Al-
dabert, regidora de Sant 
Adrià En Comú.

Entre les al·legacions 
presentades, destaquen la 
defensa de la reducció del 
36% del sostre edificable, 
i no superar mai l’alçada 
de la nau de turbines, 
una conclusió sorgida del 
procés participatiu que es 
va dur a terme amb an-
terioritat. De fet, el PDU 
actual, no recull cap de les 
propostes d’aquest procés 
iniciat el mandat passat.

En aquest sentit, 
David Cid explica que 
el govern de la Gene-
ralitat s’ha plegat als 
interessos econòmics 
dels grans propietaris 
d’aquests terrenys, amb 
una clara voluntat espe-
culadora, fins al punt que 
l’administració pública 
s’haurà de fer càrrec del 
trasllat de la subesta-
ció elèctrica d’Endesa, 
valorada en 19 milions 

d’euros. Catalunya En 
Comú considera en les 
seves al·legacions que 
aquesta càrrega del sec-
tor no s’hauria de compu-
tar, i per tant, ho hauria 
de pagar l’empresa.

Aïda Llauradó, també 
destaca que en el procés 
participatiu va sorgir la 
necessitat d’aconseguir 
una mixtura d’usos, amb 
un equilibri entre l’activitat 
econòmica, l’habitatge, els 
equipaments i les zones 
verdes. Per aquest motiu, 
Catalunya En Comú al·lega 
mantenir un mínim del 
40% d’activitat econò-
mica, reduint així el total 
d’habitatge, i mantenint en 
tot cas el 40% d’habitatge 
de protecció oficial. 

De fet, Llauradó ex-
plica que l’àmbit de les 
Tres Xemeneies és un 
dels espais més estratè-
gics de l’AMB, tocant els 
polígons industrials del 
Sot i de Badalona Sud, 
molt ben connectat amb 
Barcelona, i amb un gran 
potencial econòmic. Per 
això, Catalunya en Comú 
ha presentat al·legacions 
vinculades amb el desen-
volupament econòmic de 
la zona, i en la defensa 
del Projecte Funcional del 
PDU del HUB Internacio-
nal del Coneixement pel 
Desenvolupament Soste-
nible i la Pau.

A més, la regidora 

de Sant Adrià En Comú 
destaca la manca de pre-
visió respecte la lluita 
contra el canvi climàtic, i 
la seva petjada de carbo-
ni, que hauria de tendir 
a ser zero. En aquest 
sentit, s’han de reduir 
els impactes ambientals 
amb construccions més 
sostenibles i eficients, de 
consum energètic gairebé 
nul, i a través de normati-
ves d’obligat compliment 
al PDU. Fa notar la man-
ca de coherència amb 
l’Estratègia Catalunya 
d’Adaptació al Canvi Cli-
màtic, així com el Pla local 
contra el canvi climàtic de 
Sant Adrià i el Pla Clima 
i Energia de l’AMB. Amb 
tot, destaca els perills 
de l’augment del nivell 
del mar i les zones inun-
dables, que s’haurien 
d’haver tingut en compte. 
Així mateix, alerta sobre 
els sols contaminats, la 
necessitat de planificar 
una mobilitat sostenible, 
la continuïtat del pas-
seig, el soterrament de la 
RENFE, l’allargament del 
Tramvia, i el trasllat del 
col·lector de llevant.

Amb tot, Catalunya 
En Comú lamenta que 
aquest no sigui el seu 
projecte, però amb totes 
les al·legacions presen-
tades seguiran defensant 
un PDU més sostenible i 
d’impuls econòmic. 
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Els nens i nenes de 
la Fundació Salut 
Alta creen el primer 
informatiu de l’entitat 
amb motiu del Dia 
Universal dels Drets 
dels Infants

Redacció

Badalona.-
Amb motiu del Dia 

Universal dels Drets dels 
Infants, que se celebra el 
20 de novembre, els nens 
i nenes de la Fundació 
Salut Alta han treballat la 
importància del dret a ser 
escoltats. I per a recollir 
totes les reflexions fetes, 
amb l’ajuda dels i les 
adolescents de l’entitat, 
s’ha creat l ’ infoSA, 
l’informatiu oficial de la 
Fundació Salut Alta.

C o m  e s  d i u  a 
l’informatiu «venim d’un 
temps de confinament 
on hem pres moltes de-
cisions i, en molts ca-
sos, no hem tingut en 

compte l’opinió dels més 
petits». És per això que 
aquest any, com a entitat, 
s’ha decidit apostar per 
ressaltar la importància 
d’aquest dret.

Inspirats en l’infoK, 
l’informatiu infantil de Te-
levisió de Catalunya que 
moltes tardes visualitzem 
al projecte d’adolescents, 
ha sorgit l’InfoSA. A través 
d’un presentador i dos re-
porters, es treballen pregun-
tes com «Què és un dret?», 
«Per què és important el 
20N?» i es fan entrevistes a 
infants, famílies, membres 
de l’equip o voluntariat. A 
més, l’atrezzo i l’ús de la 
càmera també ha estat en 
mans dels adolescents de 
l’entitat.

Els nens, nenes i ado-
lescents de la Fundació fem 
crida per compartir-lo!

Per posar en pràctica 
aquest dret, ens agradaria 
que aquest vídeo arribés 
a molta gent. Una manera 
de reconèixer el treball 
realitzat i demostrar que 
els nens i nenes tenen 
molt a dir i que, com a 
societat, oferim espais on 
ser escoltats.

En aquest enllaç po-
dras veure l’informatiu:

21 arpilleres 
internacionals aterren 
a Badalona per 
reivindicar els Drets 
dels Infants

Redacció

Badalona.-
Gran part de la tasca 

que es fa diàriament a la 
Fundació Ateneu Sant 
Roc gira al voltant de 
què el respecte dels drets 
sigui una realitat per a 
tots els infants sense 
dependre del lloc on vis-
quin. Fa molts anys que 
infants i joves de diferents 
projectes de la Fundació 
celebren el Dia Mundial 
dels Drets dels Infants; 
educadors i educado-
res preparen activitats 
amb molta cura i il·lusió, 
conscients a donar a 
conèixer que el fet de 
ser estimat, tenir una llar 
o ser escoltat, són coses 
a les quals tots els nens i 
nenes tenen dret només 
pel fet d’existir. A Sant 
Roc també!

 Enguany una ex-
posició d’obres tèxtils 
d’artistes reconegudes 
de la col·lecció de Rober-
ta Bacic, arpilleristes de 
Badalona i nens i nenes 
de l’Aula oberta de la 

Fundació Ateneu Sant 
Roc, omplen les parets 
del saló de l’entitat i amb 
elles ens endinsem en el 
camí cap a la realització 
dels Drets dels Infants, en 
particular els relacionats 
amb la vida familiar, els 
jocs i el lleure, l’educació, 
i la salut i l’entorn.

 Amb robes i fils, les 
arpilleristes expressen 
les seves experiències, 
anhels i emocions creant 
espais de reflexió que 
ens situen en entorns de 
vulneració com es pot 
veure a l’arpillera d’Anna 
Frank, Mines antiperso-
nes o Nadons robats. 
També trobem peces que 
expliquen la importància 
de la comunitat en situa-
cions adverses, altres que 
reivindiquen i recorden 
l’obligació dels estats de 
vetllar per la ciutadania o 
una brillant obra d’Irene 
McWilliam que aborda 
el preocupant deteriora-
ment del medi ambient. 
Per últim cal destacar 
una de ben especial, la 
dels nens i les nenes del 

projecte Aula oberta, que 
exercint el seu dret a la 
participació, reivindiquen 
el dret al lleure.

Aquestes obres, punta-
da a puntada, ens desvet-
llen l’impacte i la resposta 
a la vulneració d’aquests 
drets i se’ns planteja la 
pregunta: Com podem fer 
realitat una cultura dels 
Drets dels Infants?

 Veus d’arpilleres pels 
#DretsdelsInfants ha es-
tat possible gràcies al 
treball en xarxa de Ro-
berta Bacic, investigadora 
en Drets Fonamentals, i 
el grup d’arpilleres de la 
Fundació Ateneu Sant 
Roc, que fa més d’una dè-
cada comparteixen diver-
sos espais d’intercanvi.

 A causa de la norma-
tiva vigent, cal concertar 
visita amb la Fundació 
Ateneu Sant Roc (C. Cá-
ceres, 34 · 08918 Ba-
dalona) per poder veure 
aquesta interessant ex-
posició.

De dilluns a divendres 
fins el 29 de gener de 
2021.

L’informatiu, titulat InfoSA, ha estat gravat per un grup d’adolescents 
del projecte A100 de l’entitat.

Amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Infants, la Fundació Ateneu 
Sant Roc i Conflict Textiles inauguren l’exposició internacional Veus 

d’arpilleres pels #DretsdelsInfants.

COMUNICACIÓ FSA
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Els infants adrianencs 
podran visitar als 
Reis Mags en un 
campament reial

Redacció

Sant Adrià-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià, seguint les mesu-
res i recomanacions del 
govern de la Generalitat 
i de les autoritats sani-
tàries i amb les previsions 
actuals d’evolució de la 
Covid-19, organitzarà per 
a la propera campanya de 
Nadal una proposta alter-
nativa a la  cavalcada de 
reis.  La cavalcada i el saló 
infantil i juvenil Adrilàndia 
són dos dels esdeveni-
ments amb més afluència 
de públic a Sant Adrià, 

per això l’equip de govern 
ha decidit suspendre’ls i 
evitar així aglomeracions 
que posin en risc la salut 
de la població.

Aquestes seran unes 
festes atípiques però 
els reis mags no volen 
perdre’s la seva trobada 
anual amb els més men-
uts del municipi i per això, 
l’Ajuntament  organitzarà 
els dies 4 i 5 de gener 
un campament reial. Els 
nens i nenes adrianencs 
podran trobar-se amb ses 
majestats en una zona 
propera al seu domicili i 
lliurar-los les cartes amb 

tots els seus desitjos.
Aquesta  p ropos -

ta, permetrà contro-
lar l’aforament, ja que 
s’accedirà amb cita prèvia 
i oferirà a tots els infants 
del municipi, de 0 a 12 
anys, i a les seves famílies 
l’oportunitat de gaudir de 
la màgia del dia de Reis 
d’una manera segura. 

L’ activitat es durà 
a terme sempre que les 
condicions sanitàries de-
rivades de la Covid-19 ho 
permetin. S’anirà infor-
mant sobre les novetats 
de l’activitat a través de 
les xarxes socials.

Inaugura l’exposició 
«Revivint al-Ma’in a 
Nir-Oz” al MhiC

Redacció

Sant Adrià.-
L’exposició “Revivint 

al-Ma’in a Nir-Oz” es pot 
visitar al Museu d’Història 
de la Immigració a Catalun-
ya (MhiC) fins a finals de 
novembre. Aquesta mostra 
narra com era la vida a 
l’espai que ara ocupa un 
kibutz abans de l’arribada 
dels israelians.

“Revivint al-Ma’in a 
Nir-Oz” es va presen-
tar l’any 2019 a la sala 
d’exposicions “The Whi-

te House Gallery” del 
kibbutz Nir-Oz, a Israel. 
Al-Ma’in, on vivien més 
de mil persones, és una 
de les 615 localitats des-
truïdes per Israel l’any 
1948. Aquell any, Israel 
va expulsar 750.000 pa-
lestins en el que es co-
neix com la “Nakba” o 
la catàstrofe, en àrab. Els 
habitants d’al-Ma’in van 
trobar després refugi a la 
franja de Gaza, principal-
ment a la ciutat de Khan 
Yunis. Fins al 1948, la 
franja de Gaza comptava 

amb aproximadament 
70.000 habitants. Durant 
la Nakba, se li van afegir 
prop de 200.000 refu-
giats de diferents regions 
de Palestina.

L’exposició explica la 
història del poble d’al-Ma’in 
des de la perspectiva dels 
seus habitants, els quals a 
dia d’avui continuen sent 
persones refugiades.

“Revivint al-Ma’in a 
Nir-Oz” està organitzada 
per l’ONG (De)Colonizer i 
el Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament.

ARXIU

Ses majestats no faltaran a la cita anual amb els nens i nenes de Sant 
Adrià, que aviat rebran a casa una carta dels mags d’orient amb les 

instruccions a seguir per poder visitar-los el 4 i 5 de gener.

Súmate Sant Adrià acull 
l’exposició «BicMan»

Redacció

Sant Adrià.-
La història més re-

cent de Catalunya di-
buixada en bolígraf Bic. 
Aquest és el leit motiv 
de l’exposició «BicMan», 
que l’entitat Súmate 

acull fins el 30 de gener 
a la seva seu del ca-
rrer Josep Royo, número 
21. Els dibuixos, obra 
de Jordi Magrià, parlen 
sobre l’impacte de l’1 
d’octubre, els presos dels 
procés, el món casteller 
que ara no pot actuar i de 

Llís Llac, entre d’altres.
L’entrada és gratuïta 

i oberta a tothom i es pot 
visitar de dilluns a diven-
dres, de 16 a 20 hores, i 
els dissabtes de 10 a 14 
hores. Cal portar masca-
reta. Es proporcionarà gel 
hidroelèctric.

COMUNICACIÓ SAB
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Telèfons 
d’interès 

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

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

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

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32
-Averies Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Aigues de Barcelona
 900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tugsal- 93.395.31.11
-Grup de Famílies de Jugadors 
compulsius (GAM-ANON)- 
645.343.336
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Dimarts 1
Francesc Layret, 83 

Dimecres 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dijous 3
Canonge Baranera, 60 

Divendres 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dissabte 5
Av. Martí Pujol, 133

Diumenge 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Dilluns 7
Salvador Seguí, 4 

Dimarts 8
Av. Catalunya, 60-62

Dimecres 9
Creu, 89  

Dijous 10
Ctra. Antiga de València, 31

Divendres 11

 Mar, 23
Dissabte 12 

Juan Valera, 197
Diumenge 13

Marques Montroig, 207 
Dilluns 14

Pau Piferrer, 82
Dimarts 15

Av. Morera, 112 
Dimecres 16

C. Antiga València, 31 
Dijous 17

Juan Valera, 197
Divendres 18
Rellotge, 56
Dissabte 19

 Otger, 2
Diumenge 20

 Londres, Bl1 Tda2
Dilluns 21

Pl. Pomar, s/n  

 Dimarts 22
Marquès St Mori, 127

Dimecres 23
 Doctor Bassols, 125

Dijous 24
Marquès St Mori, 38

Divendres 25 
Ros i Güell, 6
Dissabte 26

Jerez Frontera, 90
Diumenge 27

Alfons XIII, 476-480
Dilluns 28 
Sicília, 96

Dimarts 29
Pau Piferrer, 82
Dimecres 30

Pau Piferrer, 82
Dijous 31

Juan Valera, 197

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
Has d’ordenar-te la teva vida, reestructurar el teu 
habitatge, crear nous objectius i sortir de la situació en 
la qual et trobes i això et farà gastar molta energia. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
En general, aquest mes estaràs refugiat molts estones 
en la teva llar, solament, reflexionant en veu alta sobre 
la teva vida i els teus fracassos. 

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Quant a la teva vida personal i social, estaràs més 
tranquil per norma general, amb menys ansietat que de 
costum. Estaràs més relaxat i assossegat.

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
El terreny laboral porta ofertes i propostes laborals però 
fins que no estiguin signades, no donis gens per fet 
perquè tot podria canviar en qüestió de minuts. 

AQUARI (21 gener-19 febrer)
La teva vida personal i les teves relacions amb els altres seran 
d’allò més cridaner, a remarcar: comences una trasformación 
total la qual cosa et portarà a canviar d’amistats.
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
L’ocupació que comencis ara ja no canviarà fins que et 
retiris; has vingut a fer un treball i ara toca posar-se 
de debò a fer-ho.

ARIES  (21 març-20 abril)
Has d’estar molt despert i saber a tot moment què 
fer, dir o callar. És el mes de les oportunitats: tot va 
si pot ser per a tu.

TAURE  (21 abril-20 maig)
La teva vida anirà més folgada, els diners passarà a 
un segon pla. Fins ara, t’has dedicat a gastar molt per 
sobre de les teves possibilitats.      

BESSONS  (21 maig-21 juny)
Comences un nou cicle, tot comença a veure’s des 
d’un altre angle. Ara hi haurà plans en parella, de dos, 
i buscaràs, entre altres, una nova casa.   

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Quant a l’amor, deixa de dubtar. Si estàs en una nova 
relació, amb una nova parella, no pots seguir dubtant 
d’ella. Si esteu junts, és per alguna cosa.

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
A l’àrea laboral, tot anirà sobre rodes, com de costum. 
Aconseguiràs els teus objectius traçats, fins i tot els 
superaràs, els fruits els veuràs ràpidament. 

VERGE (24 agost-2 setembre)
Has d’ordenar-te la teva vida, reestructurar el teu 
habitatge, crear nous objectius i sortir de la situació en 
la qual et trobes i això et farà gastar molta energia. 




