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Badalona.- 
La programació de 

formació empresarial que 
s’ofereix a Badalona des 
de La Unitat de Foment 
Empresarial de l’IMPO i 
el Badalona Centre In-
ternacional de Negocis 
(BCIN) es farà, aquest 
segon semestre de l’any, 
de forma conjunta i coor-
dinada amb els serveis de 
promoció econòmica dels 
ajuntaments de Santa Co-
loma de Gramenet i Sant 
Adrià de Besòs. 

Totes aquestes ac-
cions de formació son 

gratuïtes i estan organit-
zades coordinadament 
pels municipis del Bar-
celonès Nord amb el 
suport de la Diputació 
de Barcelona. Enguany 
totes es faran en línia 
i s’adrecen tant a em-
prenedors en procés de 
crear la seva empresa 
com a persones sòcies o 
treballadores d’empreses 
del territori. 

Des del proper mes 
de juny i fins al desem-
bre s’han programat un 
ventall d’accions amb 
temàtiques variades i 

continguts renovats que 
van des de com iniciar-se 
i entrar en el comerç en 
línia i aprofundir en els 
requisits legals i fiscals 
d’aquest e-commerce 
(comerç electrònic), a 
com desenvolupar idees 
de negoci sostenibles, 
com fer un estudi de mer-
cat, com augmentar les 
vendes, o com desenvo-
lupar idees de negoci sos-
tenibles. També es podrà 
participar en el taller Deu 
coses que els autònoms 
han de saber i ningú els 
hi explica. Pàg. 5

Formació 
empresarial

Cryptshow 
queer

B a d a l o n a . - E l 
Cryptshow Festival ja 
té cartell, d’allò més 
queer i inclusiu, i se 
celebrarà del 25 al 27 
de juny i del 2 al 4 de 
juliol de manera pre-
sencial. Pàg.13.

Badalona.- L’entitat 
Amics de la Gent Gran 
fa una crida urgent per 
trobar voluntaris a la ciu-
tat per cobrir l’augment 
de persones grans que 
pateixen soledat i aïlla-
ment social. Pàg.9.

Crida urgent 
de voluntaris

Acord per 
l’economia

Badalona.-Govern 
municipal, PSC i enti-
tats empresarials amb 
arribat a un acord per 
desenvolupar accions 
destinades a pal·liar la 
crisi econòmica per la 
Covid19. Pàg.4.

Badalona.- 
Badalona participarà 

aquest 2021 en la ter-
cera edició de la Mobile 
Week Catalunya, que 
arribarà a 18 territoris 
catalans. Durant una se-
tmana diverses activitats 
es dedicaran a apropar la 
tecnologia a la ciutadania 
a través d’activitats gra-
tuïtes que combinen el 
format presencial i digital 
i que es celebrarà, en el 
cas de Badalona, del 5 a 
l’10 de juliol.

Durant la setmana 
es duran a terme tallers, 
conferències i taules ro-
dones, que tindran lloc 

als seus territoris durant 
aquest estiu. En total, 
5 municipis de la de-
marcació de Barcelona 
(Badalona, Mataró, Te-
rrassa, Sant Pere de Ribes 
i Vilanova i la Geltrú); 5 
de la Catalunya Central 
(Vic, Manresa, Igualada, 
Centelles i Rupit); 4 de 
la demarcació de Girona 
(Girona, Figueres, Lla-
gostera i Riudellots de la 
Selva); 2 de Lleida (Lleida 
i Mollerussa); 1 de l’Alt 
Pirineu (La Seu d’Urgell) 
i la comarca de les Terres 
de l’Ebre (Ribera d’Ebre) 
formaran part de l’edició 
2021 de Mobile Week 

Catalunya.
A Badalona es presen-

taran, entre d’altres acti-
vitats, un taller des d’on 
formaran els cirurgians del 
futur mitjançant la realitat 
augmentada; es debatrà 
sobre intel·ligència arti-
ficial en el desenvolupa-
ment de les ciutats; sobre 
la utilització de la robòtica 
per a persones amb alta 
dependència i en l’àmbit 
de la salut o tindrà lloc 
una conferència sobre 
com millorar la mobilitat 
amb la inclusió de la 
tecnologia integrant tots 
els serveis i proveïdors de 
transport públic. Pàg.6. 

Badalona, present 
a la Mobile Week 

Catalunya

PC

 d
e sustitució

n48h
Servicio técnico
Venta y Reparación de 

Ordenadores, 
videoconsolas, y 

electrónica en general

Área 96 Computer 
 C/ Andreu vidal, 25 - Sant Adrià de Besòs 

Tel. 93 462 18 63 
info@area96computer.com - www.area96computer.com 

Horario: Lunes a Viernes de 10:00h a 14:00h  
y de 16h a 20:30h

Si la reparación dura más de 48horas, 
te prestamos un PC.

(Servicio válido para empresas y comercios)

PIXABAY
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Opinió

Imperfecto equilibrio

més articles:

El contacto físico provoca la creación de la hormona del bienestar, la 
oxitocina, ésta aumenta la capacidad de sobrellevar situaciones difí-
ciles. Cuando falta, es como no tener casa, se desvanece el sentido 
de pertenencia y de la identidad.

La bióloga Levi Montalcini recibió en 1986 el Nobel de Medicina por 
descubrir un factor de crecimiento en las células nerviosas. Demostró que el 
cerebro humano desarrolla sus capacidades independientemente de la edad. 
Un dato paradójico, pues ella misma se lamentaba de pertenecer a una clase 
cuyo espectacular desarrollo contrasta con una evolución inarmónica originaria 
de comportamientos aberrantes. El fanatismo ha formado siempre parte de la 
historia, decía, y aunque el racismo existe, la raza es un prejuicio, pues no hay 
diferencias más allá de las culturales y sociales.

Dominar impulsos nocivos es una tarea larga e inacabada, dura, pero necesaria; 
como dijo Kant, somos insolidariamente solidarios. Todas las culturas han con-
trolado la agresividad utilizando sistemas de adoctrinamiento: la educación, la 
fuerza, la religión, el código penal… Las comunidades necesitan relacionarse bien 
en un continuo equilibrio sólo desgarrado por ímpetus contradictorios, comenta 
José Antonio Marina en su Biografía de la inhumanidad: nuestra  especie se ha 
ido esculpiendo, y la escultura es un arte violento. 

Los neurólogos y los zoólogos (los primatólogos), sostienen que el sentimiento 
de afecto es fruto de un vínculo íntimo entre las madres y sus crías, un círculo de 
amor incondicional. Por desgracia existen en nuestro cerebro mecanismos que 
bloquean este fenómeno emocional y  cuando esa maravilla desaparece, suele 
dar paso a la violencia, a la insensibilidad ante el dolor ajeno, a la crueldad. 

La expresión Skin Hunger es traducida como “hambre de piel”: los bebes que no 

reciben caricias cuando nacen pueden crecer con importantes carencias emocio-
nales. La intolerancia hacia el otro es la cara de una sociedad violenta e injusta, 
una de las enseñanzas que, a juicio del arqueólogo  Javier Arce, es causa de 
declives, como lo fueron en el pasado grandes imperios. La distinción entre el 
«nosotros» y «los otros» nos deja perplejos cada día que pasa.  La muy discutible 
teoría de “El gran reemplazo” es un ejemplo. Se trata de una nueva cruzada según 
la cual la población blanca cristiana está siendo sistemáticamente reemplazada 
por pueblos no europeos de los que hay que defenderse. El Océano de Silencio, 
hermosa canción de Franco Battiato, fluye lento entre el dolor y la parálisis; en 
su oscuro recuerdo naufragan estatuas de agua. Aparecen, también, manos 
ultraconservadoras con misiles que atizan el choque entre pueblos y creencias. 
Escribía Adorno que el mutismo frente al holocausto es la evidencia de que Dios 
no existe. 

La verdad es triste. La discreción necesita tiempo para abrigar una esperanza de 
futuro, un consciente y libre sentido de responsabilidad que sea capaz de contener 
el grito profundo de las fieras.

Alex Ross cuenta en El ruido eterno que un posible destino para el siglo XXI, junto 
a la diversidad, es la fusión de artistas hablando el mismo idioma, la música.

Escuchen, están durmiendo las penas entre escrituras del desastre. El estrépito 
vuelve, es el precio de la entrada al paraíso, la última voz. 
Una luz desnuda que parte la noche en mil pedazos. Una 
humanidad que va mostrado sus muy diferentes caras a lo 
largo de una vida de imperfección y desequilibrio.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Mirada femenina

Si estuviéramos en los 80 podríamos decir aquello de “tenemos chica nueva en la oficina”. Pero no estamos en los 80, esa manera 
de hablar es políticamente incorrecta hoy en día, y la chica no es nueva en la oficina ni por asomo. Este mes entrevistamos a Filo 
Cañete, que se ha convertido en la primera alcaldesa de Sant Adrià de Besòs. Nos confesó que no le molesta que se recalque 
tanto el que sea mujer y que ocupe un cargo predominantemente ocupado por hombres, como la mayoría de cargos que existen, 
ya sea en política o en el terreno profesional. Pero sí quiere un reconocimiento por realizar su trabajo de manera correcta, y no 
simplemente por ser mujer. Sus años de experiencia en el Ayuntamiento adrianense le sirven de referencia, bastante positiva, 
por cierto. Eso sí, nos asegura que la ciudadanía, a su entender, sí tenía ganas de tener por fin una mujer al mando. Desde hace 
mucho existe la creencia, sobre todo entre las mujeres, de que el mundo sería un lugar muy diferente si lo dirigieran políticas y no 

políticos. Es un escenario utópico y casi mítico porque, por ahora, no se puede comprobar. Son muchas las barreras, los techos de cristal que tienen 
que superar y romper las mujeres que quieren ocupar cargos de responsabilidad, tanto en el mundo de la política como en el de los negocios. Con la 
discriminación positiva siempre se corren muchos riesgos, no de colocar a personas que no se lo merezcan en algunos puestos como muchos pien-
san, sino de poner a esa persona continuamente en la difícil tesitura de tener que demostrar constantemente su valía. Algo, por cierto, que no tienen 
que sufrir sus compañeros varones. ¿Es cierto que las mujeres gobiernan de diferente manera? ¿Que tienen mayor sensibilidad que los hombres a 
la hora de afrontar problemas sociales? Si generalizamos podríamos decir que sí, porque a las mujeres siempre se nos ha educado para cuidar a los 
demás, en mayor o menor medida. ¿Esto pasa con todas las mujeres que ostentan altos cargos en política? Por supuesto que no, y tenemos varios 
ejemplos que mejor será no nombrar para no herir susceptibilidades. ¿En el mundo habría menos guerras si las mujeres tuvieran el mando del botón 
rojo de las bombas? Tal vez la diplomacia sería el primer recurso en un mundo gobernado por mujeres. Desgraciadamente nunca lo sabremos, o por 
lo menos no en un futuro cercano. Al menos en Sant Adrià de Besòs sí podremos juzgar el trabajo de una mujer al frente del consistorio. Filo Cañete 
promete una manera diferente de hacer política, o al menos, una manera distinta de trabajar dentro del Ayuntamiento, más transversal, para que las 
políticas puedan transformarse en soluciones y ayuda para el ciudadano. Como mínimo tiene dos años para demostrar si su forma de entender la 
política merece la pena. Después, ya se verá. 
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Nuevo gobierno de transición 
para una Catalunya aún española

A primeros de marzo de 2017 aún no se había celebrado ese referéndum 
tras el que tantas cosas han cambiado, pero, más de cuatro años des-
pués, sigue siendo válida la hipótesis planteada entonces de que, para 
España, o tercera república o monarquía sin Catalunya.

Aunque también es probable que el ritmo lento y la opacidad con que 
discurre la crisis de la monarquía permita que vaya madurando una crisis política 
de tal profundidad y envergadura que lo de tener que celebrar cuatro elecciones 
generales en menos de cuatro años terminará pareciendo un entretenimiento. 
No es descartable un escenario en el que ni siquiera un cambio del modelo de 
Estado pactado a la desesperada sea capaz de impedir la independencia de 
Catalunya.

Y que no digan los españolistas de toda condición que no han recibido señales 
suficientes. El rey anterior sigue huido en los emiratos y no es descabellado ima-
ginar a montones de cómplices, comenzando por su propia familia, encendiendo 
cada día una vela a dios para que se muera sin dejar rastros que les compliquen 
la vida, y otra al diablo para que a Sánchez, igual que tras ganar las primarias del 
PSOE en 2017 le dio por echar a Alfonso Guerra de la Fundación Pablo Iglesias, 
no se le ocurra aplicar otra vuelta de tuerca y abrir la caja con todos los truenos 
que oculta la muy franquista y vigente ley de Secretos del Estado.

Los independentistas sí saben pactar coaliciones
Si hay algo que los de ERC, JxCat y la CUP han vuelto a demostrar, y que les 
diferencia radicalmente de los políticos españolistas, es su capacidad para ponerse 
de acuerdo en la formación de coaliciones izquierda/derecha, tanto electorales 
como de gobierno.

Tras la consulta popular del 9N de 2014 constituyeron la coalición electoral gana-
dora JxSí, formada por CiU, ERC y algunos miembros destacados de asociaciones 
independentistas. Sumando los de la CUP consiguieron el 47,8% de los votos 
y el 53% de los escaños. Demostraron tal capacidad para llegar a acuerdos de 
gobierno que incluso Artur Más, su líder electoral, decidió sacrificarse para dejar 
paso a Carles Puigdemont. Algo inimaginable en cualquier otro entorno de la 
política española.

Hasta la votación de hoy en el Parlament, con la elección de un presidente de 
ERC más de ocho décadas después, los independentistas han superado toda 
clase de actuaciones represivas promovidas desde el Estado. Y también muchas 
discrepancias internas sustanciadas en nuevas candidaturas que, después, el 
electorado ha castigado en las urnas para así mantener la utilidad del voto, me-
jorando cada vez los porcentajes conseguidos en las anteriores elecciones. En 
las del 14F, el 52% de los votos y casi el 55% de los escaños.

Sobre lo anunciado por Aragonés, y ya que hablamos de votos, destaca la intención 
de aprobar una ley electoral en Catalunya, lo que significa que tendrá que estar 
sometida a la LOREG y a la Constitución vigentes. El periodista Iu Forn ha hecho 
mención en TV3 y, si no le llegan a parar la lengua los demás tertulianos, se hubiera 
apostado una comida para toda la audiencia a que esa ley no verá la luz.

Como es día de pedir cosas, creo que la Generalitat debería luchar contra el Es-
tado por una ley de consultas populares y referéndums no solo consultivos que 
permita consolidar, mediante la implicación activa de toda la sociedad, el gran 
avance en democracia que se inició en Arenys de Munt en 2010 y consiguió su 
mayor éxito el 1-O de 2017.

Y unos españolistas que no saben perder

Salvador Illa, el candidato que en 2021 no ha podido conseguir tantos escaños como 
Arrimadas en 2017, y no estamos siendo agoreros, ha resultado patético reclamando 
un pleno de investidura sin asegurar antes el éxito. El mismo 
ex ministro que, prepotente, no se quiso hacer el test Covid 
antes de un debate electoral, ha transmitido la sensación de 
que cantaría el “Cara al sol” si Vox se lo hubiera exigido a 
cambio de los votos de sus once parlamentarios.

Domingo Sanz

Francesc Reina Peral. Pedagogo

article sencer:

Els impostos

Últimament es parla que s’està preparant un bombardeig d’impostos. 
Tots sabem que els impostos sempre han existit i s’han recaptat a 
la força, encara que aquesta força ha anat variant, abans, si no els 
pagaves t’assotaven, ara et fiquen en la presó, això si després d’un 
«judici», estem en democràcia. Al meu entendre no crec que els 

socialistes facin grans canvis fins al cap de les eleccions, si ho fessin abans no 
tornessin a governar. Una cosa tinc clara, recordo una opinió de Jean Baptiste 
Colbert, que deia, «L’art dels impostos consisteix a plomar a l’oca de manera tal 
que s’obtingui la major quantitat de plomes amb el menor soroll. Això no s’està 
aplicant en aquests moments. Estan muntant massa rebombori, esperant la reacció 
dels ciutadans i aquesta no és la manera de governar, Han d’estudiar-se les coses 
amb més profunditat. Segurament els governants de la nació i els autonòmics 
estan demostrant amb les seves formes, que estan en classe de «parvulari» 
polítics, només es dediquen estirar-se dels pèls i de les orelles. Si segueixen en 
aquesta línia és molt possible que es creïn nous partits i amb el temps posem als 
polítics en el seu lloc.

Josep Megías

Tiempo de metáforas

Carlo Ginzburg, estudioso de la cultura del olvido, se propuso descubrir 
los senderos recónditos de la sociedad recogiendo las vivencias allá 
donde los problemas se explican; la crueldad de la distancia entre las 
grandes proclamas y la realidad de los hechos: un universo humilde 
donde resuenan las tripas de la nevera, la vida de una madre con sus 

hijos en una habitación alquilada de 4 metros cuadrados, la niña de 8 años con 
las llaves de casa todo el día en el bolsillo, sola, comprando, jugando, estudiando, 
hasta que llegan bien entrada la noche.

El nobel francés Jean-Marie Le Clézio ha escrito, recientemente, que la forma 
en que nos comunicamos es un fiel reflejo de nuestra mirada. El imperio de las 
metáforas fue la tesis de George Lakoff, él nos sugirió vigilar el ámbito de los 
símbolos pues, decía, ejercen un gran dominio sobre la imaginación y nuestras 
conductas: «quien sabe asociar una determinada figura a un comportamiento, 
tiene mucho ganado en el abuso a la gente «.

La metáfora es una herramienta muy potente que ayuda a conformar nuestra 
manera de vivir el mundo. Puede manipular emociones y, también, ideas; es un 
mecanismo que tenemos desde la infancia y que nos induce a entender lo que nos 
rodea con su impacto inevitable, regulando la realidad: nos orienta, nos confunde, 
nos cuenta, nos afecta, hasta que la perdemos de vista porque se ha ido de lo 
aparente, queda en el inconsciente cognitivo como indica Manuel Froufe. A veces 
son golpes de ladrillo que producen moratones en el cerebro, duelen cuando son 
trucos mentales para guiar la toma de decisiones, cuando dibujan una juventud 
bárbara, ignorante, apática; cuando machacan las poblaciones suburbiales pobres 
hablando de sus múltiples problemáticas, su adicción a las drogas, la violencia, el 
robo, el embarazo de adolescentes … Diferentes colectivos sufren esta agresión 
estigmatizada: día negro, marea negra , mercado negro … También en la diver-
sidad sexual, también hacia otras etnias, contra otras lenguas. Es el up-down, lo 
positivo está arriba, lo negativo abajo. La  incapacidad de sostenerse, la sumisión, 
el abandono, la fragilidad emocional, la depresión, lo enfermizo, lo inmoral y sucio. 
Las vulnerables, náufragas que no tocan tierra firme. Alegorías que son jarros de 
agua fría, preceden perversamente la ruptura de los vínculos sociales.

Es más que una cuestión de lenguaje, es la capacidad para imponer una determinada 
percepción que incide en las reacciones de rechazo como lo hace el insulto. Es el 
Panóptico de los que esperan su parte del pastel, la autoridad «terapéutica» del pa-
ternalismo que se aprovecha del sufrimiento de las víctimas cambiando las «guerras» 
por «conflictos armados», «el despido» por «un ajuste de plantilla”.

Nuestro criterio no puede estar basado en un mecanismo 
autómata, necesitamos ser conscientes de que se trata de 
una gran herramienta política para limitar el pensamiento, para 
vigilar eso que dicen: que la culpa es del otro. El abuso de las 
palabras debería ser cambiado por la decencia y la honestidad. 
Demasiados aplausos para tan pocos derechos.



4 - Maig 2021 Actualitat

Acord entre govern, 
PSC, l’Associació de 
Marxants i Forquilla 
Badalona per ajudar 
a pal·liar els efectes 
econòmics de la 
Covid-19

Redacció

Badalona.-
El Govern municipal, 

el Grup municipal so-
cialista, l’Associació de 
Marxants de Badalona 
i el grup de restaura-
dors Forquilla Badalona 
han signat un Protocol 
d’acords per al desen-
volupament d’accions 
destinades a pal·liar els 
efectes econòmics de 
la crisi sanitària de la 
Covid-19. El document 
l’han signat l’alcalde de 
Badalona, Xavier García 
Albiol, el president del 
PSC de Badalona, Rubén 
Guijarro, i representants 
de les dues entitats. 

Les mesures pre-
veuen l’anul·lació de re-
buts emesos als titulars 
de parades del mercat 
ambulant dels dimecres, 
divendres i dissabtes. Els 
nous rebuts inclouen bo-
nificació del 70% en els 

rebuts del mercat de dis-
sabte per la no prestació 
del servei durant 10 dies 
i per les afectacions 
econòmica de les me-
sures que restringeixen 
l’aforament del mercat a 
un 30% i la bonificació 
del 50% als mercats dels 
dimecres i per les me-
sures que restringeixen 
l’aforament del mercat 
a un 30%. 

També es pren el com-
promís d’impulsar la mo-
dificació de l’Ordenança 
Fiscal 22 per reduir en un 
75% la taxa per aplicar 
durant l’any 2022, així 
com reduccions durant 
els anys posteriors. 

El document con-
templa l’impuls d’una 
l í n i a  ex t rao rd i nà r i a 
d’ajuts de 1.500 euros 
per al col·lectiu de mar-
xants i aquells establi-
ments de restauració 
que no tenen terrassa i 
no s’han pogut acollir a 

les mesures de reducció 
fiscal sobre la taxa. 

Un altre dels acords 
proposats fa referència a 
una proposta per tal que 
les ordenances fiscals de 
2022 contemplin millores 
i reduccions per a altres 
sectors econòmics que 
també hagin patit restric-
cions o que hagin sofert 
afectacions a causa de la 
crisi sanitària. 

L’alcalde de Badalo-
na Xavier Garcia Albiol 
destaca que ”estic molt 
orgullós d’aquest acord 
perquè és un exemple de 
com s’han de fer les co-
ses en uns moments tan 
complicats com els que 
estem vivint, treballant 
amb l’oposició i amb els 
col·lectius afectats per 
trobar la millor manera 
d’ajudar a pal·liar els 
efectes econòmics i so-
cials per la crisi de la Co-
vid arribant a aquells que 
més ho necessiten”. 

COMUNICACIÓ BDN

El projecte Eix Besòs 
Circular recupera 
55 tones de matèria 
orgànica i 2.640 kg 
d’envasos lleugers 
durant l’any 2020

Montse Sáez

Sant Adrià.-
Les empreses de Ba-

dalona i Sant Adrià de 
Besòs que participen en 
el projecte Eix Besòs 
Circular van recuperar 
durant l’any 2020 més de 
55 tones de matèria orgà-
nica i 2.640 kg d’envasos 
lleugers segons les da-
des subministrades per 
l’Agència de Residus de 
Catalunya i l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.  

L’Eix Besòs Circular 
és una iniciativa de foment 
de l’economia circular im-
pulsat per l’Ajuntament 
de Badalona a través 
de l’empresa municipal 
Reactivació Badalona SA i 
per l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs.  

L’objectiu d’aquest 
projecte, on hi participen 
vuit empreses en la reco-

llida de matèria orgànica i 
sis en recollida d’envasos 
lleugers, és incorporar 
el concepte d’economia 
circular als pol ígons 
d’activitat econòmica 
(PAEs) dels dos muni-
cipis buscant sinèrgies 
entre elles. L’intercanvi 
de recursos entre empre-
ses (materials, energia i 
aigua) i el fet de compar-
tir actius, mitjans logís-
tics i experiència, millora 
l’eficiència en l’ús dels 
recursos i redueix les 
despeses augmentant, 
a la vegada, els benefi-
cis socials, ambientals 
i econòmics. Les indus-
tries que formen part 
del projecte Eix Besòs 
Circular també reben 
assessorament individual 
sobre la recuperació de 
residus específics depe-
nent del tipus d’activitat 
que realitzin.  

L a  r e c u p e r a c i ó 
d’aquestes dues fraccions 
de brossa van anar a pa-
rar a l’Ecoparc 2 tancant 
així el cicle de la matèria 
orgànica generant com-
post i/o biogàs, i facilitant 
el reciclatge dels envasos 
lleuger. La correcta se-
paració d’aquestes dues 
fraccions per part de les 
empreses participants i 
la seva posterior gestió 
va permetre un estalvi 
d’emissions de 16,43 
tones de CO2 , segons 
la calculadora GEH 2019 
de l’Oficina del Canvi 
Climàtic.  

En aquest projecte 
hi col·labora la Federació 
Empresarial de Badalona 
i el Hub Recircula UPC 
AMB, i ha comptat amb 
el suport de la Diputació 
de Barcelona i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
/ Fons Social Europeu.

COMUNICACIÓ BDN

La gestió d’aquests residus ha permès un estalvi d’emissions de més 
de16 tones de CO2. 
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Sant Adrià, Badalona i 
Santa Coloma fan una 
aposta conjunta per 
l’edició de programes 
de formació 
empresarial

Redacció

Badalona.-
La programació de 

formació empresarial que 
s’ofereix a Badalona des 
de La Unitat de Foment 
Empresarial de l’IMPO i el 
Badalona Centre Interna-
cional de Negocis (BCIN) 
es farà, aquest segon 
semestre de l’any, de for-
ma conjunta i coordinada 
amb els serveis de promo-
ció econòmica dels ajun-
taments de Santa Coloma 
de Gramenet i Sant Adrià 
de Besòs amb l’objectiu 
ferm de millorar aquesta 
oferta formativa. 

L a  c o o r d i n a c i ó 
d’aquest programes de 
formació permetrà oferir 
una diversitat més àmplia 
de temàtiques que es 
concretaran en vint-i-tres 
accions formatives de les 

quals nou s’organitzaran 
a Badalona 

Totes aquestes ac-
cions de formació son 
gratuïtes i estan organit-
zades coordinadament 
pels municipis del Barce-
lonès Nord amb el suport 
de la Diputació de Barce-
lona. Enguany totes es 
faran en línia i s’adrecen 
tant a emprenedors en 
procés de crear la seva 
empresa com a persones 
sòcies o treballadores 
d’empreses del territori. 

Des del proper mes 
de juny i fins al desem-
bre s’han programat un 
ventall d’accions amb 
temàtiques variades i 
continguts renovats que 
van des de com iniciar-se 
i entrar en el comerç en 
línia i aprofundir en els 
requisits legals i fiscals 
d’aquest e-commerce 

(comerç electrònic), a 
com desenvolupar idees 
de negoci sostenibles, 
com fer un estudi de 
mercat, com augmentar 
les vendes, o com desen-
volupar idees de negoci 
sostenibles. També es 
podrà participar en el 
taller Deu coses que els 
autònoms han de saber i 
ningú els hi explica. 

L’assistència al curs 
serà gratuïta però cal fer 
inscripció prèvia ja que 
les places són limitades.

Per poder veure tota 
l’oferta formativa i poder 
inscriure’s podeu accedir 
clicant en aquest enllaç:

Redacció

Badalona.-
Tots hem de tenir les 

mateixes possibilitats per 
a evitar el càncer, viure 
amb ell i accedir als re-
sultats de la seva recerca. 
Difondre aquest missatge 
és primordial. Per fer-ho, 
TUSGSAL s’adhereix a un 
acord contra el càncer amb 
l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer (AECC). 
El conveni contempla la 
difusió d’informació relle-
vant i d’interès de l’AECC 
i les seves campanyes, ac-
cions i qualsevol altra ac-
tivitat dirigida al benefici 
dels afectats pel càncer i 
les seves famílies. L’AECC 
oferirà als treballadors/res 
i familiars de TUSGSAL tot 
un seguit de serveis gra-
tuïts, presencials i on-line 
com, per exemple: atenció 
psicològica, acompanya-
ment telefònic, benestar 
corporal o assessorament 
mèdic-sanitari. Per l’AECC 
és important que tinguin 
la informació adequada 
perquè puguin accedir 

als serveis en qualsevol 
moment.

El President del Con-
sell d’Administració de 
TUSGSAL,  Feder ico 
Llobet, el Director Ge-
neral, Carles Fàbregas i 
el Subdirector General, 
J.M. Parra han visitat la 
seu de AECC-Catalunya 
a Barcelona (espai Bcn 
aecc actiu contra el càn-
cer). Els han rebut la Ge-
rent de l’espai Barcelona, 
Angela Sánchez i el seu 
Responsable d’aliançes 
corporatives, David For-
nies. Els representants 
de TUSGSAL han vist 
en primera persona les 
instal·lacions de Barcelo-
na i el seu funcionament. 
Allà mateix s’ha signat 
el acord entre TUSGSAL 
i AECC per col·laborar 
amb la lluita i la prevenció 
contra el càncer.

A partir d’ara la plan-
tilla de TUSGSAL rebrà 
mensualment la news-
letter del programa de 
l’AECC “La teva Salut 
és el primer”. A través 
d’aquesta es difondran 

consells d’hàbits de vida 
saludable, tallers en línia 
o presencials, informació 
sobre avanços en la re-
cerca, prevenció, accions 
que ajuden a recaptar 
fons  voluntaris o jornades 
divulgatives.

Finalment, desta-
quem que aquest any, 
TUSGSAL recolza al pro-
grama de l’AECC  «Aten-
ció integral a la gent gran 
amb càncer” que té per 
objectiu millorar la quali-
tat de vida de 1.000 per-
sones majors de 65 anys 
diagnosticades de càncer 
a Barcelona i la seva 
província. TUSGSAL, en 
qualitat d’empresa so-
cialment responsable i 
compromesa amb les per-
sones, continua sumant 
acords amb entitats com 
l’AECC que s’esforcen en 
impulsar els Objectius de 
Desenvolupament Soste-
nible (ODS) establerts per 
a 2030. En aquest cas 
treballen en salut i benes-
tar, reduir les desigualtats 
i promoure aliances amb 
diferents entitats.

TUSGSAL i l’Associació 
Espanyola Contra el 
Càncer signen un acord 
per promoure hàbits de 
vida saludable

TUSGSAL

Així com donar suport al personal de la companyia i familiars que 
afrontin un procés de la malaltia.
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L’oposició municipal 
de Badalona demana 
a l’alcalde treballi per 
impedir l’obertura del 
bingo a Llefià

Redacció

Badalona.-
Els grups de l’oposició 

donem suport i recol-
zament a les entitats 
veïnals en la seva lluita 
contra l’obertura de la 
casa d’apostes i  bingo 
al barri de Llefià.

Les activitats rela-
cionades amb el joc i les 
apostes poden comportar 
problemes d’ordre públic, 
aportant inseguretat a la 
zona i amb un increment 
de sorolls i molèsties, 
especialment pel veïnat 
que viuen en aquesta co-
munitat. L’impacte social 
d’un local d’apostes pot 
ser negatiu en un barri on 
hi ha moltes famílies amb 
una economia precària. 
Existeix un greu perill de 
caure en addiccions rela-
cionades amb la ludopa-

tia, en concret la població 
més vulnerable sobretot al 
col·lectiu del jovent.

Per tot això, els grups 
de l’oposició, exigim al 
govern municipal que uti-
litzi les eines que té a les 
seves mans per a impedir 
aquesta instal·lació que 
és rebutjada de mane-
ra contundent tant pels 
veïns i veïnes de la zona, 
com per més de 45 enti-
tats de la nostra ciutat.

L’Ajuntament té ei-
nes per posar solució a 
aquesta problemàtica, per 
la qual cosa l’oposició li 
demana al govern muni-
cipal que compleixi els 
acords fixats en la moció 
presentada al ple munici-
pal al mes d’abril, i desen-
volupi una moratòria per 
aprovar una ordenança 
municipal que restringeixi 
la instal·lació d’aquests 

negocis prop de centres 
educatius i de salut.

Demanem a l’alcalde 
que  de forma imminent 
cregui una comissió de 
treball per treballar aques-
ta nova ordenança.

A més exigim la crea-
ció d’una comissió de 
seguiment mixta entre 
veïns, govern i grups de 
l’oposició on s’informi so-
bre les obres que s’estan 
realitzant en local on 
aquest bingo vol instal·lar-
se ja que es tenen dubtes 
sobre la legalitat del les 
mateixes.

Per tot això, els grups 
municipals de l’oposició 
demanem al govern  de 
forma rotunda que no 
eludeixi la seva respon-
sabilitat i busqui les vies 
una  per a impedir la 
instal·lació d’aquest bin-
go i casa d’apostes.

Badalona participa per 
primera vegada a la 
Mobile Week Catalunya 
que vol apropar a la 
ciutadania els canvis 
que porten les novetats 
tecnològiques

Redacció

Badalona.-
Badalona participarà 

aquest 2021 en la ter-
cera edició de la Mobile 
Week Catalunya, que 
arribarà a 18 territoris 
catalans. Durant una se-
tmana diverses activitats 
es dedicaran a apropar la 
tecnologia a la ciutadania 
a través d’activitats gra-
tuïtes que combinen el 
format presencial i digital 
i que es celebrarà, en el 
cas de Badalona, del 5 a 
l’10 de juliol.

Durant la setmana 
es duran a terme tallers, 
conferències i taules ro-
dones, que tindran lloc 
als seus territoris durant 
aquest estiu. En total, 
5 municipis de la de-
marcació de Barcelona 
(Badalona, Mataró, Te-
rrassa, Sant Pere de Ribes 
i Vilanova i la Geltrú); 5 
de la Catalunya Central 
(Vic, Manresa, Igualada, 
Centelles i Rupit); 4 de 

la demarcació de Girona 
(Girona, Figueres, Lla-
gostera i Riudellots de la 
Selva); 2 de Lleida (Lleida 
i Mollerussa); 1 de l’Alt 
Pirineu (La Seu d’Urgell) 
i la comarca de les Terres 
de l’Ebre (Ribera d’Ebre) 
formaran part de l’edició 
2021 de Mobile Week 
Catalunya.

Destaquen especial-
ment els territoris de 
Badalona, Terrassa, Man-
resa, Rupit, Figueres, Lla-
gostera, La Seu d’Urgell i 
Centelles, els 8 municipis 
que s’incorporen per pri-
mera vegada a la Mobile 
Week Catalunya.

A Badalona es presen-
taran, entre d’altres acti-
vitats, un taller des d’on 
formaran els cirurgians del 
futur mitjançant la realitat 
augmentada; es debatrà 
sobre intel·ligència arti-
ficial en el desenvolupa-
ment de les ciutats; sobre 
la utilització de la robòtica 
per a persones amb alta 
dependència i en l’àmbit 

de la salut o tindrà lloc 
una conferència sobre 
com millorar la mobilitat 
amb la inclusió de la 
tecnologia integrant tots 
els serveis i proveïdors de 
transport públic.

En aquesta edició de 
la Mobile Week Catalunya 
hi ha tres temàtiques prin-
cipals molts enfocades a 
cobrir les necessitats i 
inquietuds de la ciuta-
dania: la protecció de la 
nostra privacitat i dades 
a Internet, les habilitats 
professionals digitals que 
està demanant el mercat i 
el paper que desenvolupa 
la tecnologia durant les 
crisis. El Family Day és 
una altra de les novetats 
d’aquest any, una aposta 
per aprendre sobre tecno-
logia en família a través 
de l’entreteniment. Es 
tracta d’una jornada amb 
una programació especial 
per a què nens i nenes i 
les seves famílies puguin 
formar-se d’una forma 
dinàmica i divertida.

COMUNICACIÓ BDN

La regidora de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Comunicació i Turisme, Rosa del Amo (esquerra), durant 
la presentació de la Mobile Week Catalunya, on hi serà present Badalona. 

El passeig Marítim 
acollirà el 12 de juny 
el “Yoga & Friends” 

Redacció

Badalona.-
El passeig Marítim de 

Badalona, just a l’alçada 
del pont del Petroli, serà 
l’escenari el pròxim dis-
sabte 12 de juny de 
l’esdeveniment “Yoga 
& Friends”. Es tracta 
d’una sessió gratuïta de 
75 minuts de durada i 
dirigida per la badalonina 
Anna Garcia Ramos, co-
neguda com a Yoganna. 
L’activitat estarà adap-
tada a tots els nivells de 
pràctica del ioga. 

L’esdeveniment es-

portiu i de promoció de 
la ciutat està impulsat per 
l’Ajuntament de Badalona 
i Reactivació Badalona 
conjuntament amb Obje-
tivo Bienestar, una revista 
digital de salut i benestar 
que forma part de Prisma 
Publicaciones, del Grup 
Planeta. 

Les inscripcions per 
a les 70 places gratuïtes 
de la sessió s’han de fer 
a través del web https://
www.objetivobienestar.
com/. Els participants po-
dran accedir a l’activitat 
del dissabte 12 de juny a 
partir de les 10 per tal que 

la sessió pugui començar 
a les 10.30 hores i està 
previst que finalitzi a les 
12 hores. L’esdeveniment 
tindrà lloc a l’aire lliure 
i es garantiran totes les 
mesures sanitàries per fer 
front a la Covid-19. 

Durant l ’act ivitat 
“Yoga & Friends” la pro-
fessora Yoganna oferirà 
una classe de “vinyas-
sa flow”, un estil de 
ioga, modern i molt po-
pular, on els assistents 
s’endinsaran en la pràc-
tica de moviments i en 
el control de la respiració 
durant els exercicis.



7Maig 2021 -Actualitat

El Govern de la 
Generalitat aprova 
destinar 11,6 milions 
d’euros per a la nova 
construcció de dues 
escoles de Badalona

Redacció

Badalona.-
El Govern ha aprovat 

avui destinar 11,6 milions 
d’euros per a la nova cons-
trucció de dos centres edu-
catius de Badalona, les es-
coles Ventós Mir i Badalona 
Port. Per a fer-ho possible, 
el Departament d’Educació 
signarà dos convenis amb 
l’Ajuntament de Badalona 
per a la construcció dels 
centres. 

Escola Ventós Mir 
Pel que fa a Ventós 

Mir, és una escola històrica 
del municipi de Badalona, 
inaugurada l’any 1926, 
que es troba en un barri 
cèntric on no hi ha pos-
sibilitats d’ampliació de 
l’edifici principal. Les ne-
cessitats d’escolarització 
van implicar l’ampliació del 
centre a una línia i mitja, 
que s’assoleix instal·lant 
mòduls prefabricats en 
un solar pròxim a l’edifici 
principal, en un pati in-
terior de vivendes amb 
una façana oberta. Això 
es fa el curs 2008-2009. 

La construcció d’un nou 
edifici de 2 línies permetrà 
que l’escola Ventós Mir 
pugui oferir dues línies 
completes i donar respos-
ta a la demanda de places 
d’oferta pública a la zona 
centre de Badalona.   Per 
fer-ho possible, el Govern 
ha aprovat una inversió 
de 5.800.000 euros, i 
l’aportació d’Educació es 
farà en tres anualitats: 
1.160.000 euros per al 
2024, 2.320.000 euros 
per al 2025  i 2.320.000 
euros per al 2026. 

Escola Badalona Port 
Respecte l’Escola Ba-

dalona Port, és un centre 
d’una línia nascut el curs 
2010-2011 en mòduls 
prefabricats. Es troba en 
una zona de gran creixe-
ment urbanístic i es pre-
veu que en els propers 
anys sigui necessària 
l’ampliació a dues línies. 
El solar en el que es tro-
ba actualment no admet 
cap tipus d’ampliació, ni 
amb mòduls ni per cons-
trucció. Just al costat 
del centre hi ha un solar, 

on hi havia una antiga 
fàbrica ja enderrocada, 
que és on es construirà 
la nova escola de 2 línies. 
El conveni suposa una 
aportació d’Educació de 
5.800.000 euros per a 
l’execució de les obres 
de la nova escola de 2 
línies, en tres anualitats: 
1.160.000 euros per al 
2024, 2.320.000 euros 
per al 2025  i 2.320.000 
euros per al 2026. 

Un total de 30 mi-
lions d’euros a Catalunya 
Aquesta actuació s’inclou 
en la inversió que el Go-
vern ha aprovat avui d’un 
total de 30.189.000 euros 
a la millora, ampliació o 
construcció de diversos 
centres educatius arreu 
de Catalunya. Per a fer-
ho possible, se signaran 
convenis de col·laboració 
entre el Departament 
d’Educació i 9 ajuntaments 
de diferents territoris. Uns 
convenis que suposarà la 
coresponsabilització entre 
les administracions locals 
i el Departament per a la 
inversió econòmica en les 
obres dels centres.

COMUNICACIÓ BDN

El Govern municipal 
vol ampliar els criteris 
i la taxa municipal que 
grava l’ocupació de la 
via pública dels caixers 
automàtics

Redacció

Badalona.-
El Govern municipal 

ha iniciat els tràmits ne-
cessaris per ampliar els 
criteris i l’import de la 
taxa municipal per ocupa-
ció de la via pública dels 
caixers automàtics de les 
entitats bancàries. La pro-
posta s’haurà de portar a 
l’aprovació del Ple munici-
pal perquè les ordenances 
fiscals vigents augmentin 
els criteris i l’import que 
s’apliquen per aquesta 
qüestió.  

Actualment, gràcies a 
un treball d’inspecció i lo-
calització fet durant l’any 
2020, 33 àrees de la 
ciutat on hi ha instal·lats 
caixers ja paguen aques-
ta taxa. Concretament, 
l’ordenança fiscal actual 
regula un import de 500 

euros per cada caixer 
instal·lat fet que ha su-
posat la recaptació de 
23.000 euros anuals. 
La liquidació correspo-
nent a l’any passat es va 
fer un cop finalitzades 
les tasques d’inspecció 
i enguany ja s’ha fet 
el cobrament seguint el 
procediment habitual per 
liquidar qualsevol taxa 
periòdica.  

A r a  c o m  a r a , 
l’ordenança fiscal que 
regula la taxa per activi-
tats en el domini públic 
indica que els caixers 
d’entitats financeres han 
de fer front a aquesta 
taxa sempre que estiguin 
situats en la façana del 
carrer. Ara, la voluntat 
del govern municipal és 
canviar els criteris de 
l’ordenança i incloure 
a tots els caixers que 

ocupin la via pública de 
qualsevol manera, com 
per exemple amb cues 
d’usuaris, encara que 
estiguin en una zona que 
és propietat de l’entitat 
bancària. Aquest canvi 
suposaria que tots els 
caixers que estan al ca-
rrer de la ciutat fossin 
susceptibles de la taxa. 
A banda del canvi en els 
criteris, el govern també 
vol estudiar l’augment de 
l’import de l’impost per 
cada caixer.   

Aquesta mesura re-
cull la petició del grup 
municipal d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya-
Avancem, així com de la 
moció aprovada pel Ple 
municipal el passat mes 
de febrer a proposta del 
Moviment Pensionista de 
Badalona per augmentar 
la taxa.  

COMUNICACIO BDN

Actualment, gràcies a un treball d’inspecció i localització fet durant 
l’any 2020, 33 àrees de la ciutat on hi ha instal·lats caixers ja paguen 

aquest impost.
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TUSGSAL participa en dos projectes de 
mobilitat sostenible seleccionats per 
l’organisme Europeu EIT Urban Mobility 

Redacció

Badalona.-
L’EIT Urban Mobility, 

una iniciativa de l’institut 
Europeu d’Innovació  i 
Tecnologia (EIT) de la 
Unió Europea ha selec-
cionat, per a aquest any 
2021, dos projectes de 
mobilitat sostenible que 
compten amb la partici-
pació de TUSGSAL.

E ls  pro jectes re -
ben el reconeixement 
d ’aquest  o rgan isme 
europeu que, en aques-
ta ocasió, destaca i 
distingeix l’experiència, 
el model i les bones 
pràctiques de mobilitat 
dels ens participants. 
En concret, els dos pro-

jectes en què TUSGSAL 
participa són:

El servei de transport 
a la demanda està co-
brant impuls a Europa, 
especialment a ciutats 
mitjanes i petites i en 
barris de baixa densitat, 
mitjançant rutes i horaris 
flexibles basats en la de-
manda real recopilada dels 
usuaris, a través d’eines 
de comunicació digitals. 
MultiDEPART desenvolu-
parà eines per planificar, 
gestionar i monitoritzar 
solucions de bus a la de-
manda, molt adequades 
per atendre aquest tipus 
d’accessibilitat.

TUSGSAL participa 
en el projecte formant 
part d’un Consorci, que 

combina diferents com-
petències: CARNET (Coo-
perative Automotive Re-
search Network), Certhia 
(Centre for Research and 
Technology – Hellas) i 
la UPC que, provinents 
del sector de la recerca, 
aporten coneixements 
científics sobre el disseny 
de serveis de mobilitat. 

TUSGSAL
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Crida urgent de 
voluntariat per cobrir 
l’augment de persones 
grans que pateixen 
soledat i aïllament 
social a Badalona

Redacció

Badalona.-
En els darrers anys, 

la societat s’ha adonat el 
problema de la soledat no 
desitjada, un fenomen en 
el qual una persona viu en 
base al seu percepció so-
bre la manca de relacions 
i/o la insatisfacció per les 
que té. La solitud té un 
impacte molt perjudicial 
a la salut de les persones, 
tant en el físic com en el 
psicològic, incrementa 
la seva vulnerabilitat i 
el seu aïllament social 
i pot afectar la situació 
socioeconòmica.

Durant la pandèmia, 
les persones grans han 
estat el centre d’atenció, 
per l’impacte del virus 
en aquest segment de 
població, però també pels 
prejudicis i els estigmes 
associats. S’han produït 
situacions de vulneració 
de drets, aplicant mesures 
que els ha afectat, sovint, 
de manera directa sense 
tenir en compte les seves 
necessitats ni la seva 

opinió i, en alguns casos, 
sense informar-les.

De manera generalit-
zada, han patit discursos 
i mesures edatistes que 
les han discriminat per la 
seva edat, i s’ha tendit a 
projectar una imatge de 
les persones grans que no 
es correspon amb la seva 
diversitat. D’altra banda, 
la situació de pandèmia 
ha fet aflorar la tensió 
existent que ja es vivia 
en el sistema de cures i 
atenció a la gent gran.

Segons l ’ informe 
«L’impacte de la COVID-
19 en el sentiment de 
soledat no desitjada de 
la gent gran» realitzat 
per l’Observatori de la 
Soledat, el 41% de la 
gent gran manifesta un 
augment del seu senti-
ment de solitud durant 
la pandèmia, i fins a un 
59% s’ha sentit més 
vulnerable.

A més de tenir un 
impacte directe molt ne-
gatiu en la salut de les 
persones grans que la 
pateixen -en forma de risc 

de malalties cardiovascu-
lars, Alzheimer, suïcidi, 
ansietat, depressió, en 
la salut mental en ge-
neral- la soledat acurta 
l’esperança de vida.

Davant del creixent 
d’aquesta problemàtica 
que afecta a milers de per-
sones grans dels nostres 
barris, Amics de la Gent 
Gran fa una crida urgent a 
la ciutadania de Badalona 
per a incorporar persones 
voluntàries que vulguin 
compartir una estona a 
la setmana amb persones 
grans que pateixen sole-
dat no desitjada.

Per fer-ho, només 
han de contactar amb 
nosaltres mitjançant els 
següents canals: Telèfon: 
93 207 67 73; Email: 
info@amicsdelagentgran.
org; Web: https://ami-
gosdelosmayores.org/ca/
fes-voluntariat.

PIXABAY

El tercer Recompte de 
persones sense llar a 
Badalona localitza 48 
persones dormint al 
carrer de la ciutat

Redacció

Badalona.-
El tercer Recompte 

de persones sense llar a 
Badalona ha comptat 48 
persones dormint a la via 
pública la nit del 19 al 
20 de maig (33 homes, 4 
dones i 11 que no s’han 
pogut identificar).

A aquesta xifra cal 
sumar les 299 persones 
-262 homes i 37 dones- 
allotjades en centres, pisos 
d’entitats, en pensions i 
habitacions de relloguer 
o que viuen en habitatges 
inadequats (ex. naus in-
dustrials). És una xifra que 
en l’anterior recompte del 
2018 també es va sumar 
i que dona la dimensió de 
les persones sense habi-
tatge propi. L’any 2018 
aquesta xifra de persones 
en recursos d’entitats i 
infrahabitatge era inferior 
(172 persones).

El recompte es realit-
za a Badalona cada dos 
anys des del 2016 però el 
maig passat es va suspen-
dre a causa de la covid. 
Es tracta d’un recompte 
quantitatiu: des de la 

mitjanit fins a les 2 de la 
matinada els més de 120 
voluntaris i voluntàries 
s’han dividit en 17 grups 
que han caminat per tots 
els carrers i espais de la 
ciutat de Badalona. A 
causa de la covid no s’ha 
fet una trobada amb tot 
el voluntariat en un punt 
central com altres anys 
sinó que cada grup ha 
quedat directament a la 
zona assignada.

Amb el recompte 
s’obté la fotografia del 
nombre de persones sen-
se llar a la ciutat en una 
nit determinada per, d’una 
banda, sensibilitzar la ciu-
tadania sobre aquesta pro-
blemàtica i, d’altra, incidir 
el disseny d’unes políti-
ques d’actuació i atenció 
més acurades a la realitat 
de la ciutat. El recompte 
a Badalona s’ha fet la ma-
teixa nit que a Barcelona 
i l’Hospitalet. També s’ha 
realitzat a Santa Coloma 
de Gramenet.

Les xifres mostren 
una situació similar de 
persones dormint al carrer 
respecte al recompte de 
2018, on es van detectar 

57 persones respecte a les 
48 persones d’aquest any 
2021. És una xifra que, 
juntament amb l’augment 
del nombre de persones 
que viuen en recursos de 
les entitats, torna a fer 
evident la cronificació de 
la pobresa.

Le s  e n t i t a t s  i 
l’Ajuntament que formen 
la Taula Sense Llar de Ba-
dalona -integrada, d’una 
banda, per la Fundació 
Llegat Roca i Pi, Càritas 
Diocesana de Barcelona, 
la Fundació Acollida i 
Esperança, Creu Roja 
del Barcelonès Nord, la 
Fundació Mambré, Sant 
Joan de Déu Serveis So-
cials, i, de l’altra, per 
l’Ajuntament de Badalo-
na- volen continuar su-
mant esforços per des-
envolupar més recursos 
d’atenció i seguiment per 
fer front a la problemàtica 
del sensellarisme.

TAULA SENSE LLAR
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Grup TERSA posa en marxa un sistema 
catalític a la Planta de Valorització 
Energètica que permet una reducció 
d’emissions de fins a un 50 %

Redacció

Sant Adrià.-
Grup TERSA, com-

panyia pública de gestió 
de serveis ambientals re-
lacionats amb l’economia 
circular i que està par-
ticipada per l’AMB i 
l’Ajuntament de Barce-
lona, ha posat en marxa 
un nou sistema catalític 
que permet reduir les 
emissions de NOx fins a 
un 50 % a la Planta de 
Valorització Energètica 
(PVE) de Sant Adrià de 
Besòs.

L’arrencada d’aquest 
sistema tecnològic, amb 
què es garanteixen les 
millors pràctiques am-
bientals que es poden 
realitzar actualment, s’ha 
dut a terme de forma 
progressiva durant el 
mes d’abril, després de 
l’aturada tècnica anual, 
durant la qual es van 
acabar d’executar les 
intervencions necessàries 
per a la seva posada en 
marxa. La construcció 
d’aquest equipament de 
gran envergadura, que 
es va iniciar el 2020, ha 
suposat un repte tècnic i 
constructiu per poder in-
tegrar la nova instal·lació 

en la configuració actual 
de la PVE.

Aquesta tecnologia 
puntera permet a Grup 
TERSA avançar-se al 
BREF, la nova normativa 
europea obligatòria a par-
tir de 2023, que rebaixa el 
límit d’emissions d’òxids 
de nitrogen a 150 mg/
Nm3 per a les plantes de 
valorització energètica ja 
existents. Actualment, la 
mitjana de les emissions 
de la PVE ja es troba per 
sota d’aquest límit, però 
la nova tecnologia perme-
trà reduir les emissions de 
NOx encara més, fins a 
un 50 %, el que suposarà 
situar-se molt per sota de 
les emissions que fixarà 
la normativa d’aquí a dos 
anys. Així mateix, el sis-
tema permetrà una major 
reducció de l’emissió de 
partícules.

La implementació 
d’aquest nou sistema 
catalític a la PVE està 
totalment alineat amb les 
mesures impulsades per 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament 
de Barcelona per millorar 
la qualitat de l’aire. En 
aquest sentit, Oriol Vall-
llovera, gerent de Grup 
TERSA, explica que “es 

tracta d’un projecte es-
tratègic per a l’empresa 
aprovat el 2016 amb el 
qual seguim amb la nos-
tra aposta per la millora 
contínua en els processos 
i l’assoliment dels màxims 
estàndards d’eficiència i 
sostenibilitat ambiental 
possibles, amb l’objectiu 
de continuar sent un refe-
rent per al sector”.

Els residus valoritzats 
a la planta de Sant Adrià 
de Besòs també permeten 
subministrar vapor a la 
xarxa urbana de calor i 
fred del Fòrum i del dis-
tricte 22@, donant així 
servei a més de 100 edifi-
cis d’aquesta zona, entre 
ells l’Hospital del Mar. En 
aquest sentit, és l’única 
de l’Estat espanyol que 
proveeix energia tèrmica 
(en forma de vapor) a una 
xarxa de fred i calor per 
utilitzar-la com a calefac-
ció, climatització i aigua 
calenta sanitària.

Sant Adrià Consulting

Tel.  93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50

Av. Catalunya, 77  
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

FISCAL CONTABLE LABORAL 
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS

 EXTRANJERÍA

w w w . s a n t a d r i a c o n s u l t i n g . c o m

TERSA

TERSA
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Amnistia i Llibertat fa 
la seva presentació a 
Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
Dijous 13 de maig va 

celebrar-se a la Plaça Gui-
llermo Vidaña l’acte de 
presentació a la ciutat de 
la plataforma ciutadana 
Amnistia i Llibertat que 
lluita per la fi de la re-
pressió contra les més de 
3300 persones encausa-
des des de l’inici del pro-
cés, demanant l’amnistia 
i l’autodeterminació com 
a única sortida possible 
davant aquest conflicte 
polític.

Amnistia i Llibertat 
manté diferents campan-
yes obertes com són: la 
recollida de signatures 
per a la promoció d’una 
llei d’amnistia que acabi 
amb la repressió contra 
totes aquestes persones 
encausades o la venta de 
merchandising per reom-

plir la caixa de solidaritat 
per fer front a les multes 
i sentències contra els 
represaliats.

Just aquesta set-
mana, la Mesa del Con-
grés dels Diputats ha 
denegat l’admissió a trà-
mit i debat sobre la Llei 
d’Amnistia presentada 
pels grups independen-
tistes al Congrés.

L’acte va ser presen-
tat i conduït per la seva 
portaveu, Núria Arnau, 
comptant amb la presèn-
cia de Marcel Vivet, ac-
tivista represaliat, Sara 
Muñoz, periodista de La 
República i Anna Simó, 
ex-vicepresidenta del par-
lament i represaliada pel 
seu paper a la Mesa du-
rant l’octubre de 2017.

Els ponents van expli-
car les seves experiències 
amb la repressió i van 
donar la seva visió de 

com afrontar-la i com 
superar-la. També van ad-
vertir que la repressió no 
s’aturarà i que cal tenir-
ho en compte, perquè vol 
dir que ens hem de donar 
suport i reconstruir les 
confiances i xarxes entre 
ciutadania, entitats i po-
lítica per poder

afrontar un nou em-
bat democràtic i pacífic.

A més, l’acte va tenir 
el suport de les diferents 
entitats i formacions po-
lítiques del municipi:AN
C,CDR,CUP,,Endavant,E
RC,JoventRepublicà,Jun
ts,MES,Òmnium Cultural 
i Súmate.

Cal remarcar que 
l’acte va comptar en tot 
moment amb les mesures 
de seguretat necessàries 
per preservar la salut de 
tots els assistents que 
van apropar-se.

AMNISTIA I LLIBERTAT

AMNISTIA I LLIBERTAT

Participació ciutadana 
per renovar la imatge 
del Café Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
Cafè Ciutat és una 

campanya adreçada a la 
ciutadania, al teixit asso-
ciatiu, entitats públiques 
i establiments per tal de 
fomentar la consciència 
en el consum de cafè 
d’una manera respon-
sable, coneixent el seu 
origen i les condicions 
de Comerç Just en què 
s’ha produït. Per fer-ho, 
vincula el consum de 
determinats cafès amb 
localitats de la nostra 
terra: així s’impulsa un 
cafè de Comerç Just amb 
identitat per a la nostra 
ciutat, vinculant-la amb 

un cafè d’origen i amb la 
possibilitat d’agermanar-
se amb una cooperativa 
cafetera productora.

El Comerç Just és un 
sistema comercial basat 
en el diàleg, la trans-
parència i el respecte, 
que busca una major 
equitat en el comerç 
internacional prestant 
especial atenció a criteris 
socials i mediambientals. 
Contribueix al desen-
volupament sostenible 
oferint millors condicions 
comercials i assegurant 
els drets de productors/
as i treballadors/as des-
favorits, especialment en 
el Sud”.

La renovació de la 

imatge, ha estat un pro-
cés col·lectiu per repen-
sar i renovar el projecte 
on participen els 11 mu-
nicipis que actualment 
formen part de la Xarxa, 
amb el suport de LaCo-
ordi (https://lacoordi.cat/
qui-som/) i la Diputació de 
Barcelona.

Ara estem en aquest 
moment de renovació 
de la imatge del paquet 
i l’Ajuntament de Sant 
Adrià vol que ciutadans i 
ciutadanes diguin la seva 
i participin en el canvi. 
Ho poden fer, fins al 31 
de maig, a través del link 
https://lacoordi.cat/cafe-
ciutat/  votant la imatge 
que més els agradi.

El cabirol del Besòs ja 
és de nou a casa

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 15 de maig 

es va rescatar a les aigües 
del Port Fòrum el cabirol 
que s’havia vist per la 
part baixa del riu Besòs 
i que s’havia desorientat 
pels carrers de Sant Adrià 
i Badalona. Una barca el 
va veure nedant al port 
i va avisar a les autori-
tats. Agents rurals de la 
Generalitat, Mossos i la 
policia local adrianenca 
el van aconseguir salvar. 
L’animal, en bon estat tot 
i els dies que havia passat 

espantat en els carrers de 
la ciutat (se’l va veure fins 
i tot pel barri de La Mina) 
va ser traslladat al Centre 
de Fauna Salvatge Torre-
ferrussa. L’animal, que 
té el seu hàbitat natural 
a la Serralada de Marina, 
havia baixat al Parc Flu-
vial del Besòs feia unes 
setmanes. Les autoritats 
no van plantejar un res-
cat per tornar-lo al bosc 
perquè tenia bon aspecte 
i estava en un espai natu-
ral, però enlloc de tornar 
ell sol es va desorientar i 
va sortir del parc per es-
capar pels carrers de Sant 

Adrià i també Badalona. 
El consistori adrianenc va 
demanar la col·laboració 
dels ciutadans i el 112 va 
rebre moltes trucades de 
veïns que havien vist el 
cabirol. Finalment, tota 
la història ha acabat amb 
l’animal en bon estat tot 
i l’ensurt. 

Pocs dies després, el 
cabirol va ser retornat al 
seu hàbitat de la Serra-
lada de Marina, tot i que 
alguns experts asseguren 
que l’animal podria tornar 
al riu perquè són animals 
que es mouen per un te-
rritori molt ample.
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Sant Adrià celebra 
el Dia Internacional 
d’Acció per a la Salut 
de les Dones de 
manera virtual

Redacció

Sant Adrià.-
28 de maig de 2021, 

Dia Internacional d’Acció 
per a la Salut de les Dones. 
L’origen d’aquesta com-
memoració es remunta a 
l’any 1987, quan en una 
reunió de la Xarxa Mundial 
la Xarxa de Salut de les 
Dones Llatinoamericanes 
i del Carib es va proposar 
la creació d’un Dia Inter-
nacional d’Acció per a la 
Salut de les Dones.

L’objectiu d’aquest 
esdeveniment, que cada 
any se celebra el 28 de 
maig, és difondre l’estat 
de salut de les dones, 
les seves necessitats i 
demandes i el compromís 
de les administracions per 
donar-hi una resposta.

Enguany, per la si-
tuació de la pandèmia, 

aquesta celebració es 
traslladarà a l’àmbit vir-
tual. S’incidirà en el tema 
de l’autocura per millorar 
la salut, el benestar físic 
i psíquic personal i la 
qualitat de vida.

Divendres, 28 de 
maig. 18.30 a 20 h. Nu-
trició, salut i emocions. 
Com afecten les situa-
cions d’estrès i ansietat a 
la nostra alimentació? Qui 
són els bons hàbits ali-
mentaris? A càrrec d’Itziar 
Urizarbarrena (entrenado-
ra de salut i nutrició holís-
tica). Format en línia

Dimarts, 1 de juny. 
De 18.30 a 20 h. 50 
frases per l’alliberament 
i el benestar emocional. 
Sessió d’autocura i be-
nestar personal. Juntes 
reflexionarem sobre com 
cuidar-nos i descobrirem 
eines per aprendre a fer-

ho. A càrrec de Montse 
Lucena (formadora i en-
trenadora personal). For-
mat en línia

Dimecres, 19 i 26 de 
maig i 2 i 9 de juny. De 
17.30 a 18.30 h. Taller 
de relaxació i autocura.A 
càrrec de Josefina Raven-
tós (psicòloga del CIOD). 
Format en línia

Dimecres, 9, 16, 23 
i 30 de juny. De 9.30 a 
11 h. Espai Dona i Salut. 
La salut, les emocions i 
el cos. A càrrec de pro-
fessionals del CAP Doc-
tor Barraquer. Lloc: a la 
platja. Format presencial 
(grup molt reduït)

Inscripcions dels ta-
llers al CIOD: infodona-
ciod@sant-adria.net. Tel. 
93 462 11 21.

*Tots els tallers són 
gratuïts i les places són 
limitades

COMUNICACIÓ SAB

El programa d’activitats serà en línia i l’autocura per a la millora de la 
salut serà un dels temes centrals.

Sant Adrià impulsarà 
un centre de formació 
professional integrada 
gràcies a una moció 
d’Esquerra Republicana

Redacció

Sant Adrià.-
ERC Sant Adrià va 

proposar al Ple d’abril la 
creació d’un centre edu-
catiu encarat a millorar la 
formació professional a la 
ciutat. Aquesta proposta 
és essencial a la segona 
ciutat amb la taxa d’atur 
més elevada de l’AMB i 
on la precarietat laboral 
és notable. I plou sobre 
mullat, perquè a més 
també és una de les ciu-
tats amb més absentisme 
escolar i les dades dels 
joves pel que fa a l’atur i 
al fracàs escolar tampoc 
no són gaire encoratja-
dores.

El centre de formació 
professional integrat vol 
aprofitar l’impuls del HUB 
per al coneixement, el 
desenvolupament soste-
nible i la pau, emmarcat 
a l’àmbit de les Tres Xe-
meneies, acordat per la 
Generalitat a finals del 
2020, i que han de ser 
una oportunitat per teixir 
un futur laboral i indus-
trial renovat i sostenible 
a Sant Adrià.

El moment d’aprofitar 

aquestes oportunitats 
és ara perquè fluiran els 
recursos econòmics en 
forma dels ajuts Next 
Generation, i Sant Adrià 
ha d’optar a aconseguir el 
màxim finançament pos-
sible per assolir l’objectiu 
de desenvolupar aquest 
espai i que acabi im-
pactant positivament en 
la ciutadania, com per 
exemple, amb la creació 
d’aquest centre.

En Pol Carrión, regi-
dor del grup republicà, 
va defensar-ho així: “Tots 
aquests elements fan que 
estiguem davant d’una 
oportunitat immillorable 
per tal de bastir, a redòs 
del Hub del coneixement, 
un projecte que sigui di-
rectament beneficiós per 
a la ciutadania de Sant 
Adrià, a través de l’impuls 
de la formació i la qualifi-
cació professionals.”

Moció dol peri-
natal, gestacional i 

neonatal
Alhora, ERC va pre-

sentar una moció per 
reconèixer públicament el 
dol perinatal, gestacional 
i neonatal que també va 

ser aprovada per unanimi-
tat. La moció demanava 
no només el reconeixe-
ment públic d’aquest dol 
sinó també un compromís 
per part de l’Ajuntament 
traduït en l’habilitació 
d’espais físics de record 
i la commemoració del 
15 d’octubre amb una 
cerimònia per acompan-
yar psicològicament les 
famílies que pateixen 
una pèrdua en aquestes 
circumstàncies.

La regidora del Jovent 
Republicà, Cristina Me-
seguer, ho va defensar 
explicant que “Ha estat 
gràcies al trencament 
del silenci de moltes ma-
res, de moltes famílies 
i d’entitats, que aquest 
dol perinatal, o “dol no 
reconegut” a poc a poc 
disposa de més visibilitat, 
reconeixement social i 
també mèdic davant les 
pèrdues d’un fill.”

PIXABAY
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El cartell del Cryptshow 
es vesteix de queer 
per a una edició que 
reivincica la diferència

Redacció

Badalona.-
El Festival Cryptshow 

ja té cartell per a l’edició 
2021. En un gest de com-
plicitat amb els seguidors 
més fidels, els protagonis-
tes d’edicions anteriors 
tornen per a un cartell 
que evoca La Creació 
d’Adam, de Miquel Àngel. 
Amb un cop d’ironia, un 
dels màxims exponents 
de la pintura religiosa ser-
veix d’inspiració a l’autor 
del cartell, l’il·lustrador 
Toni Benages, per a la 

reivindicació de la diver-
sitat, el desordre i allò 
que surt de la norma. Tant 
se surt de la norma, que 
algunes pantalles tremo-
laran amb aquesta paleta 
de colors.

Després d’una edi-
ció, la del 2020, total-
ment online a causa de 
la pandèmia, Cryptshow 
Festival tornarà a omplir 
el Teatre El Círcol de Ba-
dalona amb una selecció 
de curtmetratges de la 
Secció Oficial a Competi-
ció, concerts i alguna que 
altra sorpresa. A més, 

l’organització ha decidit 
oferir la possibilitat de vi-
sionar tota la Secció Ofi-
cial a Competició online, 
a l’igual que l’any passat, 
a través de la plataforma 
FesthomeTV.

A banda de les pro-
jeccions de curts, durant 
els dos caps de setmana 
es faran taules rodones, 
presentacions de llibres, 
recitals de poesia i con-
certs. Algunes d’aquestes 
activitats seran online, tot 
i que el gran gruix d’actes 
recuperen la presenciali-
tat al Teatre El Círcol.

Cryptshow Festival se celebrarà de forma presencial, però mantenint 
algunes activitats online els dies 25, 26 i 27 de juny i el 2, 3 i 4 de juliol.

El CERCAT convoca 
el XV Concurso de 
Fotografía Rociera 2021

Redacció

Sant Adrià.-
El Centro de Estudios 

Rocieros y Cultura Anda-
luza en Catalunya (CER-
CAT), con sede en Sant 
Adrià de Besòs, ha hecho 
públicas las bases de la 
decimoquinta edición de 
su Concurso de Fotogra-
fía Rociera 2021. Debido 
a la situación causada por 
la pandemia de Covid-
19 en todo el mundo, la 
XV edición de nuestro 
Concurso Fotográfico ha 
debido adaptarse a las 
circunstancias. Como en 
la edición de 2020, este 
año tampoco se han ce-
lebrado ni la Romería del 
Rocío, ni la Feria de Abril 
ni las procesiones de Se-
mana Santa, por lo que 
os animamos de nuevo a 
que busquéis en vuestros 
archivos fotográficos y 
participéis con imágenes 
de pasadas ediciones.

En esta edición de 
nuevo especial especial, 
el certamen consolida su 
formato con dos temas 
principales y un tema 
especial. El tema prin-
cipal y clásico es el de 
«Romería del Rocío», que 
engloba todos los actos 
del movimiento rociero 
en Catalunya (Romería 

del Rocío, cambios de 
vara, pregones rocieros, 
peregrinaciones, etc), así 
como las fotografías reali-
zadas a las Hermandades 
afincadas en Catalunya 
que realizan los actos 
marianos en la Romería 
de Almonte. El segundo 
tema es «Catalunya cofra-
de», que recoge cualquier 
expresión de la cultura y 
fe que realizan las Her-
mandades de Pasión en 
Catalunya. Asimismo, se 
establece el tema especial 
“Feria de Abril catalana”, 
que engloba cualquiera de 
sus ediciones y cualquier 
expresión de cultura po-
pular que se celebre en 
el Real durante los días 
de Feria.

E l  concurso está 
abierto al público general 
y cada autor podrá pre-
sentar cinco fotografías 
que deben enviarse te-
lemáticamente a través 
de la página web www.
cercat.es. Las fotografías 
deben ser archivos jpg, 
tener un tamaño mínimo 
en su parte más larga de 
1.024 píxeles y con un 
peso máximo de 5 Mb. 
Para concursar se debe 
acceder a www.cercat.
es, y cumplimentar el 
formulario de participa-
ción en el que se podrán 

adjuntar las fotografías. 
El participante deberá 
informar de los siguien-
tes datos: Tema, título 
de la imagen, nombre y 
apellidos del concursante, 
nombre y domicilio del 
concursante, dirección 
de correo electrónico 
de contacto, teléfono 
de contacto, y fecha y 
lugar donde se realizó la 
fotografia.

En las categorías de 
Rocío y Catalunya cofra-
de se repartirán tres pri-
meros premios, dotados 
con 150 euros, 100 euros 
y 50 euros cada uno, y 
un cuarto también de 50 
euros. Además, el primero 
de cada una de las cate-
gorías recibirá una meda-
lla Federació Catalana de 
Fotografia, que reconoce 
el concurso y colabora 
en la organización del 
mismo. En la categoría de 
Feria de Abril entregará 
un primer premio dotado 
con 100 euros.

Las inscripciones se 
abren el 1 de junio, y se 
podrán presentar fotogra-
fías hasta el 30 del mismo 
mes. El jurado deliberará 
el 6 de julio y los premios 
se entregarán el 10 de 
julio en un acto virtual, 
tal y como se realizó el 
pasado año 2020.

JOSÉ REYES BELZUNCE

El primer premio de la categoría Romería del Rocío, “Día de lluvia” de José Reyes Belzunce.
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La Cursa del Dimoni 
2021 se celebrarà en 
format virtual

Redacció

Badalona-
La 41a edició de la 

Cursa Popular Ciutat de 
Badalona, coneguda po-
pularment com a la Cursa 
del Dimoni, se celebra en 
un format diferent i únic a 
causa del context sanitari 
actual. La cursa tindrà lloc 
en format virtual i, a través 
de l’aplicació La Cursa del 
Dimoni Virtual, permetrà a 
tots els badalonins i bada-
lonines seguir gaudint de 
la competició.  

Tots aque l ls  que 
vulguin córrer la cursa 
s’hauran de descarregar 
l’aplicació, accessible des 
de Google Play i Apple 
App Store fins diumen-
ge 13 de juny. Aquesta 
aplicació permetrà parti-
cipar de la cursa a través 
d’un circuit amb diferents 
trams que coincideixen 
amb els mateixos que la 
cursa física, és a dir; el 
circuit mini de 2 quilòme-
tres, el circuit mitjà de 5 
quilòmetres i el gran de 

10 quilòmetres. 
En aquesta edició 

de la Cursa del Dimoni, 
mitjançant un sistema 
de gamificació (és a dir; 
aprenent de manera di-
vertida) al llarg dels 10 
quilòmetres del recorre-
gut les persones que hi 
participen podran anar 
assolint reptes que se’ls 
proposaran per guanyar 
les diferents medalles 
“endimoniades”. Aquests 
reptes estaran inspirats en 
l’esport, l’imaginari de la 
Cremada del Dimoni i al-
tres elements populars de 
les Festes de Maig, com el 
mocador o el “micaco”. 
A més podran seguir els 
progressos que facin du-
rant la cursa a través de 
plataformes de tracking i 
sumar els quilòmetres.  

El regidor d’Esports, 
Juan Fernández, ha as-
senyalat que: “la Cursa 
del Dimoni Virtual 2021 no 
només fomentarà la pràcti-
ca esportiva, sinó que les 
i els participants també 
s’hi trobaran informacions 

d’interès com ara els punts 
icònics més importants de 
la ciutat de Badalona per 
on passa el recorregut, 
fomentant el sentiment de 
pertinença a la ciutat”. El 
regidor també ha avançat 
que mitjançant l’aplicació 
es trobaran consells sa-
ludables per combinar la 
pràctica de l’esport amb 
uns bons hàbits de vida; 
així com vídeos d’exercicis 
per escalfar abans de có-
rrer i fer uns bons esti-
raments després d’haver 
finalitzat la cursa. 

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
ha expressat “la gran im-
portància que té aquesta 
cursa dins del calendari de 
les Festes de Maig”, i ha 
manifestat la seva volun-
tat que, “tot i la situació 
de crisi que s’està vivint 
actualment, aquesta 41a 
edició virtual sigui tot un 
èxit i permeti que aquest 
esdeveniment pugui se-
guir desenvolupant-se en 
format presencial a partir 
de l’any vinent”. 

Esports

El RCD Espanyol fa 
una aportació de 
12.000 d’euros per a 
actuacions socials a 
Sant Adrià de Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
L’A juntament  de 

Sant Adrià de Besòs i 
el Reial Club Esportiu 
Espanyol (RCDE) van 
signar l’any 2014 un 
conveni de col·laboració, 
amb una vigència de 10 
anys, amb l’objectiu de 
promoure actuacions de 
caràcter social a la ciu-
tat.  El document esta-
blia que el RCD Espanyol 
faria una aportació de 
12.000 euros anuals a 
programes socials del 
municipi i que el Club 
i la Regidoria de Be-
nestar i Família decidi-

rian conjuntament cada 
any el destí i la data de 
l’aportació econòmica.

En el marc d’aquest 
conveni el RCDE finançarà 
aquest any 2021 dues 
accions:

D’una banda, l’ adqui-
sició de 1.200 gorres dins 
de la campanya «Posa’t la 
Gorra» de l’Associació de 
familiars i amics de nens 
oncològics de Catalun-
ya-AFANOC, destinades 
als infants dels centres 
oberts i entitats del te-
rritori que fan activitats 
d’estiu, amb una aporta-
ció de 9.600 euros.

D’altra banda, la 
compra de medicaments 

a l’Associació Banc Far-
macèutic per un import 
màxim de 2.400 euros. 
El Banc Farmacèutic, és 
una ONG sense ànim de 
lucre que té com a fina-
litat garantir l’accés als 
medicaments a persones 
sense recursos i en si-
tuació d’exclusió social i 
pobresa.

El RCDE és una enti-
tat vinculada a Sant Adrià 
i històricament ha tingut 
la voluntat de col·laborar 
amb la infància i la joven-
tut fomentant l’esport i 
la formació i promovent 
també projectes solida-
ris de diversa índole en 
l’àmbit local.

COMUNICACIO BDN

Per participar cal descarregar-se una aplicació mòbil que estarà 
disponible fins diumenge 13 de juny 

COMUNICACIO 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

Serveis
Ho

rò
sc

op
 A

st
ro

lò
gi

c

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
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dimecres 30
Av. Martí Pujol, 133

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
Aquests dies hauràs de fer front a moltes obligacions, i 
això farà que no facis el cas que deus a la teva família. 
Recorda que els deus una visita. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
Saps que t’aniria molt bé sortir i relacionar-te amb 
gent? Necessites gaudir de l’aire lliure, la naturalesa 
i les persones del teu entorn proper; recarregaràs piles. 

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Per què no ets capaç de valorar tot el que tens en la teva 
vida? És molt més del que poden imaginar uns altres, i 
els diners no ho és tot. 

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
Les tafaneries sobre la teva vida seran una constant en el 
teu entorn, i aconseguiran fer que et sentis malament. No 
li donis aquesta satisfacció a aquestes persones. 

AQUARI (21 gener-19 febrer)
No tens problemes econòmics importants, però no oblidis 
que necessites estalviar per evitar problemes imprevists 
dins d’un temps. 
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
Portes bastant temps estalviant diners del teu dia a dia, 
així que aquest mes podràs donar-te un capritx que et fa 
molta il·lusió. Gaudeix el moment que estàs vivint.

ARIES  (21 març-20 abril)
Estàs molt il·lusionat davant la perspectiva d’un futur 
viatge de negocis, tant que comences ja a preparar-ho. 
Gaudeix de cada moment organitzant vols i hotel.

TAURE  (21 abril-20 maig)
T’apropes a dies de canvis importants en la teva vida, 
originats per una persona propera a tu. Fins i tot la gent 
que més et vol s’estranyarà.      

BESSONS  (21 maig-21 juny)
No et confiïs massa en temes de salut aquest mes. 
Necessites cuidar-te més, si no vols tenir un refredat 
que et deixi en el llit.   

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Mes en el qual l’organització econòmica va a ser 
primordial si no vols acabar amb tots els teus estalvis. 
Cura amb el que compres per no malbaratar.

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
Tens davant teu un mes en el qual hauràs d’aprendre la 
necessitat de prioritzar les coses que formen part de la 
teva vida. És hora que decideixis què és important.

VERGE (24 agost-2 setembre)
Aquest mes hauries de proposar-te millorar la teva 
alimentació. Si sopes menys i desdejunes de manera 
equilibrada, et sentiràs millor durant el dia. 




