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Sense pantalles
acústiques
COMUNICACIÓ BDN

Reducció dels
delictes al primer
semestre de 2021
Badalona.El nombre de delictes
que s’han comès a Badalona durant el primer semestre de l’any 2021 s’ha
reduït prop d’un 5 per
cent respecte al mateix
període de l’any 2019.
Com fan els cossos policials, la comparativa es
du a terme amb el 2019
perquè és el darrer any en

què l’índex de criminalitat
d’aquest període es correspon amb una situació
de normalitat. Concretament, segons les dades
del Ministeri de l’Interior,
durant els primers sis
mesos de l’any 2021 es
van produir a la ciutat
5.751 delictes, mentre
que en aquest període
de l’any 2019 es van

comptabilitzar un total de
6.028. Entre aquests delictes, els robatoris amb
violència i intimidació
han baixat un 21,5% (de
719 a 564), els robatoris
a domicilis establiments
i altres instal·lacions un
25% (de 299 a 224) i les
sostraccions a vehicles
un 43% (de 151 a 86).
Pàg. 7

COMUNICACIÓ BDN
Badalona.El ple de l’Ajuntament
de Badalona aprova per
unanimitat una moció
contra el projecte d’ADIF
d’instal·lar pantalles

acústiques a la Rambla
per reduir el soroll dels
trens. Les obres es volien
dur a terme en una zona
que està inclosa en una
fitxa del Pla de Protecció

de Patrimoni de la ciutat.
davant d’un centre residencial i un equipament
educatiu situats a la Rambla de Santa Madrona.
Pàg.9.

Mantenir els
drets laborals

Nou sistema
de cita prèvia

Exposició a El
Carme

Badalona.-Signat
un acord amb sindicats
per mantenir les condicions laborals dels
treballadors del servei
de neteja. Pàg.4.

Badalona.- Renovada la pàgina web de cita
prèvia del consistori
perquè sigui un sistema
més clar i entenedor.
Pàg.4.

Badalona.-La Sala
Josep Uclés del CC El
Carme acull fins el 28
de novembre la mostra
“It’s a wonderful life”.
Pàg.14.
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(Servicio válido para empresas y comercios)

Servicio técnico

Venta y Reparación de
Ordenadores,
videoconsolas, y
electrónica en general
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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
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Editorial

Si quieres, puedes

a naturaleza, como la vida, no da opciones ni avisos. Lo estamos viendo con la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria
de La Palma. Desde mediados de septiembre sus habitantes se han visto sorprendidos, como todos nosotros, por la fuerza y la violencia de las coladas de magma que destrozan todo a su paso. Poco se puede hacer ante el poder destructivo de este fenómeno natural
que nos vuelve a poner a los seres humanos en la posición que tenemos en el planeta, la de un ser vivo que, a veces, no es capaz
de superar las pruebas que nos plantea el planeta. Mucho se ha hablado sobre lo que están viviendo los palmeros. Algunos dicen
que no se debería haber construido en esa zona, aunque eso implique deshabitar totalmente la isla, pues al tener volcanes activos
en cualquier momento, y en cualquier lugar, podría suceder una catástrofe. También se ha criticado a las personas que van a la isla a
contemplar el fenómeno. Reconozcámoslo, ver la erupción de un volcán en directo es uno de los espectáculos más fascinantes que
nadie puede ver. Pero cuando esa lava ardiente, preciosa desde el punto de vista estético, destroza las casas, el sustento y la forma de vida de miles
de personas, deja de ser fascinante para convertirse en terrorífico. Aunque no tengamos familia ni amigos en La Palma, el ver a personas que lo han
perdido todo, que no ven futuro en sus vidas, te deja tocado. Toda la fascinación que pudieras sentir por el volcán desaparece y no puedes dejar de
pensar en cómo poder ayudar a esas personas. Ahí es cuando aparece la solidaridad que hace que pienses que el ser humano no es tan malo que a
veces pueda parecer. El ver a personas de la otra parte de la isla acogiendo a familias que no conocen de nada, cuidando de los animales domésticos
que no pueden tener consigo sus propietarios, cediendo sus lavadoras para que, al menos, las personas desalojadas puedan tener ropa limpia, te
hace creer un poco más en la bondad intrínseca de la especie humana. También se ha impulsado una campaña para comprar plátano canario, ya que
la Palma es la responsable del 35% de la producción de la fruta más emblemática de las Islas Canarias. Todo suma, pequeños gestos que dejan claro
que la típica frase de “qué puedo hacer yo para ayudar si solo soy una persona” es una excusa barata para mantenernos en la acogedora tranquilidad
de nuestros salones. Ya lo evidenció Óscar Camps, el socorrista badalonés que creó la ONG Open Arms para ayudar a los refugiados que solo intentan tener una vida, no una vida mejor, tan solo quieren vivir porque en sus países les matan en las guerras o en las hambrunas. Si queremos ayudar,
podemos hacerlo. Sin excusas, tan solo tenemos que quererlo para poder hacerlo. Si no es a los palmeros o a los refugiados, a nuestros vecinos,
porque todos necesitamos ayuda en algún momento.

Opinió
Los miserables

H

ablar de vulnerabilidad es complicado, se trata de un concepto con
muchas representaciones. Cabe la posibilidad de imaginar a un ser
herido o también a un sistema artificial dañado. Puede atender a un
tema de índole social, a una reclamación de derechos cuando se pretende destacar el cuidado frente a la desprotección, aunque por otro
lado puede atribuirse a un estado de riesgo ambiental sujeto a las condiciones del
medio (como pasa con las catástrofes climáticas). Lo cierto es que vulnerables,
los hay por fragilidad propia (biológica o psíquica) o porque algo exterior al sujeto
lo suscita, un proceso, este último, nada improvisado, propiciado por la política,
la economía, o en lo cultural, entiéndase como aquellas situaciones derivadas de
la pertenencia a un grupo o a un género determinado.
La tendencia actual nos encamina a la defensa del individualismo, la autonomía
y la independencia por encima de otros comportamientos y valores. El individuo
imaginado por los neoliberales es uno libre, sano, responsable y emprendedor; deja
en un segundo plano a las asalariadas inseguras y desvalidos por la pobreza. Y
aunque unos y otros se resienten de situaciones de injusticia, las desigualdades
se perpetúan entre aquellos de rango inferior, como denunciaría Víctor Hugo. Son
límites simbólicos que provocan confusión al distanciar la noción del bien o del
mal, cambiando el significado de la ética por el de la moralidad (entendida como
mero cumplimiento de normas). La clase política, cuando se desapega de la cosa
pública, amplía, sin que se pueda evitar, la privatización de los medios colectivos,
siempre reservada para una élite que basa su capacidad en la propiedad privada
para disfrute propio, de allegados (también políticos giratorios) y familiares.

violación en Sarrià cuesta el doble menos que una de Terrassa). El envilecimiento
es el gesto a cuyos pies se ofrecen víctimas, unas ciertas, y otras creadas en
beneficio de sus intereses.
Catalunya ha sido estos últimos años la autonomía que, junto a Madrid, ha dedicado menos al gasto social: promoviendo menos al Estado para solucionar
las crisis del desgate de la sociedad, en vez de responsabilizar a los grandes
bancos y corporaciones, acusando a las capas frágiles de pasividad y abuso de
las prestaciones administrativas.
La debilidad se conjuga junto a la desvinculación de las estructuras formales
educativas, de trabajo y ayuda. Está muy feo instrumentalizar la dignidad de los
otros camuflando según qué términos. No demostrar reconocimiento, como dice
Richard Sennett, es un atropello y una falta de respeto. Hay que cuidar muy bien
la calidad de las formas de aceptación, pues no pueden darse sólo de manera
espontánea, voluntarista y menos, propagandística. Por eso visibilizar debe ser
un acto honesto y de búsqueda del bien común.
La libertad que algunos enarbolan o reclaman no tiene nada que ver con el menosprecio velado hacia los anómalos de carácter generalmente indeciso, esos
que no llegan a final de semana y que, como apunta Axel Honneth, no tienen
más remedio que hacer uso de su libertad negativa.
Sólo desplazándose a los lugares donde se concentran las incertidumbres, se
puede comprender el presente, decía el gran Robert Castel.

Por eso se corre el peligro de deshumanizar al ser humano cuando se alimenta
el sistema de Justicia con sed de sacrificios contra quien viola la ley (aunque una
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“Felipe VI”, un veneno castrador
para la memoria estudiantil

¿Justicia garantista en España?
Menos lobos, Caperucita

P

A

Seguro que usted coincide conmigo en que escribir “Felipe VI” consume menos
tiempo que la lista de verdades que incluye ese entrecomillado largo que, con todos
los detalles que se quieran añadir, sí que debería enseñarse durante la ESO.

¿Puede ser garantista una Justicia en la que su Tribunal Constitucional tarda más
de 60 meses en comparar con la Constitución una ley de solo cinco artículos y
siete disposiciones varias, la de la amnistía fiscal de Montoro y, en cambio, su
Tribunal Supremo tarda solo 25 meses en condenar a 12 personas a penas de
hasta 13 años de cárcel en un asunto como el del Procés?

ara los de mosqueo fácil que antes de seguir leyendo ya están con
la demanda en la pantalla defendiendo honores de terceros, advierto
que lo de «Felipe VI» no es personal.

Se trata de la marca actual y abreviada de «la monarquía restaurada
en 1947 por un dictador que, 31 años después y ya fallecido, pero bajo
la batuta del mismo rey que él había nombrado, se coló como forma de Estado
en una Constitución a pesar de que quienes mandaban sabían que los votantes
habrían elegido república. Con ello cometieron un delito de lesa democracia que,
al quedar impune, ha contribuido decisivamente a convertir la sociedad española
en el Reino de la corrupción».

Digo que «debería enseñarse» porque, si los profesores no respetan la verdad, lo
más probable es que tengan que responder a preguntas incómodas. ¿Si el dictador
se hubiera olvidado de restaurar la monarquía, cree usted que la persona Felipe
de Borbón etcétera sería el VI y viviría en La Zarzuela? Por ejemplo.
Antes de entrar en lo que se hace o no se hace en las aulas, conviene recordar
que, según la RAE, la segunda acepción de “castrar” es “apocar a alguien o
debilitar algo”. En este caso, el “algo” que se “debilita” son muchas memorias en
edad de mejorar, siempre que la verdad no encuentre barreras durante el proceso
educativo.
Para comparar sin malas intenciones nos preguntamos si la monarquía será igualmente castradora en todos los (pocos) países que aún mantienen reyes o reinas.
¿Enseñan los profesores españoles de ESO el último siglo de historia de la monarquía española con la misma libertad para contar toda la verdad con la que lo
hacen los profesores británicos del mismo nivel educativo?
Por si no conoce usted la respuesta, pero sí a estudiantes de ESO que durante
el curso pasado hayan estudiado Historia de España, les puede preguntar lo
siguiente: ¿Recuerdas si el profesor de Historia de España explicó en clase las
lecciones desde la Guerra Civil en adelante, o dijo que no daba tiempo y que
para eso está el libro?
Otro día volveremos con lo que ponen y dejan de poner los libros de texto, pero
investigaciones realizadas por pedagogos han certificado que muchos profesores
deciden aplicar lo de “muerto el perro…”, eludiendo esos contenidos porque quizás no se sienten capaces de curar las “rabias” envenenadas que podrían aflorar
durante la exposición de esas lecciones.
Sería demagógico relacionar aquí a “Felipe VI” con la desgracia de que España
sea el país de la OCDE con más repetidores en la ESO, según un estudio publicado la semana pasada, pero, en cambio, sí supera la prueba de la lógica el
afirmar que “Felipe VI” no ha servido para que los alumnos españoles dejen de
ser los últimos en esa fila.
También sorprende que, tras 7 leyes educativas distintas desde 1980, y además orgánicas, no haya sido posible inmunizar a los profesores de Historia contra el veneno
castrador que supone “Felipe VI”, pero no nos llamará tanto la atención si también nos
enteramos de que hay muchas aulas en las que, de repente, un alumno grita “¡¡Viva
España!!” al mismo tiempo que levanta el brazo como los nazis, y que la mayoría de
sus compañeros le imiten.
No obstante, si lo pensamos un poco, no deja de ser coherente que los gobiernos,
todos, que no han enviado instrucciones indicando al profesorado que debe priorizar
los contenidos educativos que expongan la verdad sobre “Felipe VI”, sean los mismos que tampoco han publicado protocolos de actuación del profesorado ante esas
manifestaciones nazi franquistas en los centros educativos que, según testimonios
de profesores que las han vivido, se han multiplicado desde
que Vox consiguió escaños en el Congreso.
article sencer:
La crueldad desplegada por las élites españolas durante los
siglos XIX y XX contra su propio pueblo consiguió romper el
ritmo que toda sociedad debe mantener en paralelo con cada
tiempo que le toca vivir durante este viaje sin final conocido
al que llamamos historia.

Domingo Sanz

nte el sospechoso archivo de la “Kitchen”, tertulianos multicolores
hablan de la “justicia garantista” para salvar los muebles de un Estado
cuyo Poder Judicial está, en el nivel de su Consejo General, okupado
por 21 juristas adictos a unos cargos bien retribuidos, pues ya llevan
tres años más de los que pone en la ley.

Como siempre que alguien dice que garantiza algo que no controla reacciono en
defensa propia. Al instante me ha venido a la cabeza una comparación cualquiera,
de esas tan odiosas como certeras.

Otra pregunta me viene a la cabeza, y tampoco puedo borrarla.
¿Qué está garantizando un Tribunal Constitucional que lleva once años sin dictar
sentencia ni archivar el recurso contra una ley del aborto que afecta a millones, a
la vista de que quien lo interpuso, ese PP de Rajoy y la Kitchen del que Casado
dice no saber nada cuando le preguntan, no procede a retirarlo?
Lo que con eficacia absoluta garantiza la Justicia española es la inviolabilidad de
Felipe VI para que haga lo que le dé la real gana, tal como estuvo haciendo su
padre, alguien que, al menos desde que ganó Felipe González en 1982, se aburría
mucho, tanto de cintura para arriba como de cintura para abajo.
Hay quien dice que Peñafiel dice que Felipe VI padece narcolepsia, pero, a la
vista de lo muy dormido que se queda en los eventos, yo creo que son los catalanes los que no le dejan conciliar el sueño por las noches. Por tanto, debemos
agradecer a esos rebeldes que el rey de ahora no se aburra tanto porque, de lo
contrario, ¿quién puede asegurar que un hijo inviolable no vaya a parecerse a un
padre inviolable, y más si hablamos de borbones inviolables?
Imposible, pues, evitar la monarquía cuando hablamos de la justicia española,
pues no existe juez capaz de actuar contra cualquier rey o reina por muy delincuentes que sean, y todo por culpa de la tan particular como interesada manera
que tienen de leer el artículo 56.3 de la Constitución.
Descartada la muy “garantista” justicia, debe actuar la política. Hay cuatro “ex”
que podrían escribir al padre de Felipe VI una carta que dijera lo siguiente:
“Remitentes: Felipe González Márquez, José María Aznar López, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy Brey.
Destinatario: Juan Carlos I.
Majestad, seguro que te acuerdas de nosotros.
Antes de comenzar, decirte que nos hemos enterado que tu hijo el rey, y Pablo
Iglesias se tutean, y nosotros haremos lo mismo contigo. Es evidente que, entre
ambos, el de Podemos ha salido perdiendo, pero nosotros no tenemos nada que
perder.
Te escribimos los cuatro para decirte que nos has dejado con el culo al aire ante
todos los españoles por tu maldita manía de meter la mano en la caja de todos y
también entre las piernas de señoras poco discretas, y que no podemos dormir
pensando en que un día a la tal Corinna, harta de tantas molestias y de que le
pidas ahora unos millones que le regalaste, le dé por divulgar algún video que
podría haber grabado contigo en paños menores, o sin paños, por si algún día le
giraban mal las vueltas que da la vida. Como aquel de Pedro J. con Exuperancia,
¿recuerdas?
En fin, que lo nuestro es un sin vivir y se nos ha ocurrido que lo mejor, tanto para ti
como para nosotros cuatro, y también para los españoles,
fíjate que triple win más interesante, sería que le entregaras
article sencer:
al Gobierno toda la pasta que tienes oculta quien sabe
dónde y cómo, esa que el New York Times dijo un día que
podían ser dos mil millones. Te ahorrarás, entre otras cosas,
las minutas de los abogados que estás contratando para
que te defiendan.

Domingo Sanz
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COMUNICACIÓ BDN

L’Ajuntament
de Badalona i
sindicats acorden
mantenir i vetllar pel
manteniment de les
condicions laborals
dels treballadors i
treballadores del servei Nou sistema per
demanar cita prèvia
de neteja
que permet a la
ciutadania accedir a
noves utilitats
Redacció

Badalona.L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol,
i els representants dels
sindicats CCOO, UGT
i Cobas han signat els
acords que el Govern municipal inclourà en el plec
de clàusules de la licitació
del nou servei de neteja
dels edificis municipals i
de les escoles per garantir
les condicions laborals de
tota la plantilla de treballadors i treballadores.
Els compromisos assolits també recullen que
tots els centres tindran un
pla de desenvolupament
de tasques que recollirà el
nombre de treballadors o

treballadores necessàries
per desenvolupar-lo i que
la nova empresa concessionària es compromet a mantenir durant
la vigència del contracte.
Així mateix, per assegurar la qualitat del servei,
s’assenyala que totes les
futures contractacions
de nous treballadors i
treballadores es realitzaran sota la condició de
jornada completa i que
s’assumeix la borsa de
professionals suplents
que hi ha actualment.
Per a vetllar pel compliment dels acords es
crearà una Comissió de
seguiment de l’execució
i desenvolupament de la
contractació del servei

formada per representants dels regidors i regidores, tècnics, sindicats
i l’empresa adjudicatària.
A més, en la licitació del
nou servei s’inclourà la
contractació per part de
l’Ajuntament d’una empresa externa per al control de qualitat, incloent
les condicions laborals i
de reposició de baixes i
suplències del personal.

El web citaprevia.badalona.cat té ara un nou aspecte més clar i
simplificat que facilita les gestions i millora l’accessibilitat.
Redacció

COMUNICACIÓ BDN

Badalona.L’Ajuntament de Badalona ha posat en marxa
un nou sistema per demanar cita prèvia als serveis
i tràmits municipals. S’hi
accedeix a través de la
pàgina web citaprevia.
badalona.cat que ha estat
redissenyada per obtenir
un aspecte més clar i simplificat. El nou sistema té
un únic accés per a totes
les cites que et permet
triar l’oficina i servei que
es necessita i després
seleccionar el dia per fer
la gestió. D’aquesta manera els ciutadans poden
obtenir una cita prèvia
per ser atesos en només
quatre passos.
La implantació
d’aquest nou sistema
millora la prestació del
Servei d’Atenció Ciutadana i facilita l’accessibilitat
de les persones a l’hora
de fe fer gestions amb
l’Ajuntament. Entre els
avantatges que ofereix el

nou programa de gestió
destaquen que el procés
per demanar o anul·lar
una cita és molt més
ràpid, senzill i intuïtiu i
que està adaptat als dispositius mòbils. A més, el
sistema disposa d’un servei recordatori de les cites
programades mitjançant
un correu electrònic a
l’interessat.
El canvi de sistema inclou també la
instal·lació a l’entrada de
l’edifici El Viver de dos
quioscos d’autoservei
per tal que els ciutadans
s’identifiquin i treguin
el número sense haver
de passar per recepció,
fet que permet reduir
el temps d’espera a les
instal·lacions municipals
un cop s’ha reservat cita
prèvia. No obstant això,
el personal de recepció
segueix donant números
si els ciutadans prefereixen identificar-se de
manera personal. A més,
la zona d’atenció al ciutadà disposa ara de diverses

pantalles informatives en
les quals es pot veure el
número de torn i es reprodueixen vídeos i imatges
de campanyes informatives municipals. L’objectiu
d’aquestes pantalles és
millorar la informació de
l’Ajuntament i agilitzar el
temps d’espera.
La s e g o n a t i n e n t
d’alcalde i regidora
de l’Àmbit de Govern,
Promoció Econòmica,
Ciutadania i Igualtat,
Cristina Agüera, ha destacat la importància de
l’actualització del sistema
per millorar l’atenció als
veïns i ha explicat que
“el Govern municipal té
l’objectiu de continuar actualitzant les eines tecnològiques de l’Ajuntament
per a donar un millor servei a la ciutadania”.

Actualitat

Municipalistes per la
República des de Baix
reuneix una quinzena
de governs locals per
fer front a la pujada
del preu de la llum de
manera coordinada
Redacció
Badalona.Municipalistes per
la República des de Baix
(MxRddB) ha convocat
una trobada municipalista oberta per fer front a
la pujada del preu de la
llum des del municipalisme, a la que han assistit
una quinzena de governs
locals (Terrassa, Vilanova
i la Geltrú, Argentona,
Torrelles de Llobregat, Sitges, Sentmenat, Ripollet,
Sant Pol de Mar, Ripollet,
Cerdanyola del Vallès,
Arenys de Mar, Celrà i
Palau Solità i Plegamans),
més d’una vintena de
candidatures municipalistes d’arreu del territori
català (Girona, Badalona, Tarragona, Sabadell,
Sant Esteve de Palautordera, Santa Coloma
de Gramenet i Torelló),
organitzacions polítiques
(Guanyem Catalunya,
CUP, Poble Lliure, ERC i

Comunistes de Catalunya), entitats (Aliança contra la Pobresa Energètica,
Xarxa per la Sobirania
Energètica (XseCat), Plataforma Sant Roc Som
Badalona, Sobiranies i
ANC), sindicats (La Intersindical) i els diputats de
la CUP-Guanyem Dolors
Sabater i Dani Cornellà.
La trobada ha consistit en un debat amb
propostes sobre diferents
eixos (model energètic,
contractació pública i
energètica pública, accions de desobediència,
pobresa energètica, incentius i bonificacions, i
mocions i mobilitzacions)
que es veuen reflectits
en el Decàleg d’accions
conjuntes per fer front a
la pujada de la llum des
dels municipis. Les més
de quaranta participants
han compartit les seves
experiències als municipis i han contribuït en les
propostes que s’inclouran
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Detingudes dues
persones i denunciada
una altra per la seva
vinculació a la crema
d’un taxi a Badalona
per l’ús de plataformes
de mobilitat online

en aquest Decàleg, que
es convertiran posteriorment en accions per
posar en marxa de manera coordinada entre els
municipis. Aquestes propostes seran estudiades
per una comissió tècnica
que avaluarà la viabilitat
de cadascuna i com es
poden engegar a curt,
mig i llarg termini.
El Decàleg contempla
l’estudi de propostes com
el retorn dels rebuts i
mobilitzacions en aquesta
línia, la creació d’oficines
d’afectades per les grans
companyies elèctriques o
auditories independents
de la xarxa de distribució
i auditories jurídiques.

MUNICIPALISTES PER LA REPÚBLICA

Redacció
Badalona.Agents de la Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra van
detenir el passat 15 de
setembre dues persones
i en van prendre declaració com a investigat a
una tercera persona per
amenaces i coaccions a
un taxista de l’AMT que
oferia els seus serveis a
través d’una una empresa de transports online.
Els arrestats tenen 53 i
32 anys i són de nacionalitat espanyola i pakistanesa i es van detenir a
Badalona i l’Hospitalet de
Llobregat.
Aquestes detencions
es produeixen arran d’un
conflicte laboral que s’ha
reactivat des de que
l’any passat l’AMT van
autoritzar als taxistes
poder fer també ús de

les plataformes online.
Les darreres setmanes,
el conflicte entre alguns taxistes contraris
a aquestes plataformes i
els taxistes que sí en fan
ús s’ha incrementat i han
protagonitzat alguns incidents a Barcelona i especialment a l’Aeroport de
Barcelona – El Prat.
En aquest context, el
10 d’agost passat es va
produir un atac contra un
taxi que es trobava estacionat en un carrer de
Badalona. El vehicle va
aparèixer amb l’interior
cremat i el capó amb
pintades contra la plataforma.
Es va donar el cas
que persones contraries
a aquesta aplicació havien assenyalat els taxistes que les utilitzaven.
De fet, els investigadors
van rebre la denuncia
de dos taxistes que van

ser amenaçats i coaccionats quan anaven a
buscar els seus clients.
Un d’aquests taxistes és
el propietari del vehicle
cremat a Badalona.
Els agressors
s’apropaven on s’havia
de produir la recollida i
intentaven convèncer el
client que no pugés al
taxi. Si no se’n sortien
cridaven, amenaçaven i
gravaven amb els seus
telèfons mòbils tant al
vehicle com al conductor, i especialment el
seu número de llicència,
ja que es tracta de taxis
de l’AMT.
Aquestes accions
acostumaven a ser compartides per les xarxes
socials amb l’objectiu
d’assenyalar i coaccionar
a aquests treballadors, ja
que publicaven fins i tot
les seves dades personals i les del vehicle.
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La Fundació ”la
Caixa” dona suport a
3 projectes biomèdics
punters a Badalona
perquè les seves
innovacions arribin a
la societat
LA CAIXA

El PSC demana al
govern de Badalona
que s’aculli al Pla
de recuperació,
transformació i
resiliència del Govern
de l’Estat i convoqui
urgentment al Consell
de la Mobilitat
Redacció

Redacció
Badalona.La Fundació ”la Caixa”
accelerarà l’arribada al
mercat de 20 nous projectes biomèdics de gran
impacte social en el marc
de la convocatòria CaixaResearch Validate i Consolidate 2021. Es tracta
d’un programa que té
com a objectiu impulsar la
innovació i la transferència
de coneixement i tecnologies en l’àmbit de la biomedicina i la salut, a més
de crear noves empreses
basades en la recerca.
L’entitat dona suport a 17 nous projectes
dels 97 presentats en la
convocatòria CaixaResearch Validate, orientada
a projectes d’innovació
precoç. Els projectes reben del programa fins a
100.000 euros per validar
les seves tecnologies i
dissenyar un full de ruta
per valoritzar-les.

A més, s’han escollit
3 dels 39 projectes presentats en la línia CaixaResearch Consolidate,
destinada a iniciatives
més madures a les quals
es vol ajudar per tal que
s’apropin a la inversió comercial. Tres projectes rebran 300.000 euros cada
un per desenvolupar-se i
arribar al mercat.
Del total de projectes seleccionats aquest
any, 9 s’emmarquen en
el camp de les teràpies
i el desenvolupament
de fàrmacs, i 11, en el
del medtech, que inclou
tècniques de diagnòstic,
dispositius mèdics i projectes de salut digital.
Més enllà del suport
econòmic, tots els investigadors reben un acompanyament consistent
en formació especialitzada en àmbits clau (com
transferència de tecnologia, eines de finançament
o negociacions) i mento-

ria (mentoring).
Els tres projectes seleccionats a Badalona són:
·Millorar el tractament
de l’ictus isquèmic agut.
Investigadora: Alicia Martínez, Fundació Institut
d’Investigació en Ciències de la Salut Germans
Trias i Pujol (IGTP)
·Predicció de la mortalitat per xoc cardiogènic. Investigador: Oriol
Iborra, Fundació Institut
d’Investigació en Ciències de la Salut Germans
Trias i Pujol (IGTP)
·Citometria de flux en
mode Boost per diagnosticar i monitorar el VIH, la
tuberculosi i la COVID. Investigadora: Marta RuizRiol, Institut de Recerca
de la Sida – IrsiCaixa

Badalona.El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana ha obert la primera convocatòria per repartir entre els ajuntaments
1000 milions d’euros dels
fons europeus del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència destinats per
a la mitigació de la contaminació i la transformació digital i sostenible el
transport urbà.
Des del PSC es mostren preocupats perquè
aquests fons són una
gran oportunitat que Badalona no pot deixar
passar i hores d’ara no
tenim constància que el
govern del Partit Popular

estigui treballant.
En paraules del President del PSC Rubén Guijarro: “En un context on el
govern del Partit Popular
ha renunciat a presentar
els pressupostos municipals, aquestes ajudes
del Govern de l’Estat als
Ajuntaments són una
oportunitat irrenunciable
per Badalona. Un cop
més els Socialistes ens
mostrem proactius pel bé
de la ciutat davant d’un
govern que no té rumb ni
projecte de ciutat”
Per poder aprofitar els
ajuts de l’Estat s’ha de
saber què es vol fer, tenir
una estratègia i una planificació. En aquest sentit
el Socialistes reclamem
la convocatòria urgent del

Consell de la Mobilitat de
Badalona per pactar quins
projectes presentarà el
govern a la convocatòria
de les ajudes del Ministeri.
A més a més recordem
que ens trobem dintre de
la Setmana Europea de la
Mobilitat Sostenible (16 al
22 de setembre), un marc
especialment idòni que el
govern municipal hauria
d’haver aprofitat per presentar els seus projectes
subvencionables.

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

Actualitat

Badalona redueix
un 4,6% els delictes
que es cometen a la
ciutat durant el primer
semestre de 2021
respecte al mateix
període de l’any 2019
COMUNICACIÓ BDN
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Badalona ofereix la
Generalitat un local
per a la construcció
d’un CAP a Sant Crist
de Can Cabanyes
Redacció
Badalona.L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol,
ha enviat una carta al
conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per
posar a disposició del
seu Departament un local de 1.550 m2 per a la
construcció d’un Centre
d’Assistència Primària
(CAP) al barri de Sant
Crist de Can Cabanyes.
En una carta enviada
al conseller, l’alcalde re-

corda que el barri de Sant
Crist, amb una alta densitat de població, no disposa de cap centre d’atenció
sanitària i els prop de
10.500 veïns i veïnes que
hi viuen s’han de traslladar al altres zones de la
ciutat cada vegada que
necessiten assistència.
Així mateix, l’alcalde
informa al conseller que
per a fer front a aquesta
“demanda tan necessària i justa per a Badalona”, després d’anys
d’endarreriments la ciutat

ja disposa del local on poder ubicar el CAP de Sant
Crist i per això demana
que es prioritzi la construcció de l’equipament
sanitari i es consigni la
partida pressupostària
necessària als pressupostos de la Generalitat
del 2022.

Sant Adrià Consulting

Redacció
Badalona.El nombre de delictes
que s’han comès a Badalona durant el primer
semestre de l’any 2021
s’ha reduït prop d’un
5 per cent respecte al
mateix període de l’any
2019. Com fan els cossos policials, la comparativa es du a terme amb el
2019 perquè és el darrer
any en què l’índex de criminalitat d’aquest període es correspon amb una
situació de normalitat, ja
que les xifres de 2020
estan condicionades pel
confinament i el decret
d’estat d’alarma. Concretament, segons les dades
del Ministeri de l’Interior,
durant els primers sis
mesos de l’any 2021 es
van produir a la ciutat
5.751 delictes, mentre
que en aquest període
de l’any 2019 es van
comptabilitzar un total de

6.028. Entre aquests delictes, els robatoris amb
violència i intimidació
han baixat un 21,5% (de
719 a 564), els robatoris
a domicilis establiments
i altres instal·lacions un
25% (de 299 a 224) i les
sostraccions a vehicles
un 43% (de 151 a 86).
Amb aquestes xifres,
que inclouen les dades
d’actuació de tots els
cossos de seguretat, Badalona obté el millor índex
de criminalitat des de
l’any 2016, quan en el
mateix període de temps
es van denunciar 5.363
delictes. Les mateixes
dades indiquen que, durant el primer semestre
de l’any 2021, Badalona, amb 25,7, se situa
per sota de la mitjana
en nombre d’infraccions
penals per cada mil habitants respecte a altres
ciutats del voltant com
L’Hospitalet (26,4) o Barcelona (33,45); i també

en comparació amb altres
capitals d’Espanya com
València (29,09), Madrid
(28,6) o Sevilla (26,72).
Aquestes dades delictives han estat presentades aquest dimarts al
matí a la sala de premsa
de l’edifici El Viver per
l’alcalde Xavier Garcia
Albiol, acompanyat de
la 4a tinenta d’alcaldia
i regidora de l’Àmbit de
Seguretat, Protecció Civil
i Convivència, Irene González, i el superintendent
de la Guàrdia Urbana de
Badalona, Conrado Fernàndez.

FISCAL CONTABLE LABORAL
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS
 EXTRANJERÍA

Tel. 93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50
Av. Catalunya, 77
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

www.santadriaconsulting.com
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Comença el curs 2021-2022 al Centre de
Recursos i Assessorament per a les Dones
Redacció
Badalona.El Centre de Recursos i Assessorament de
les Dones (CRAD) de
Badalona, ubicat al carrer
de l’Arquitecte Fradera,
s/n, del barri de la Salut
(nau 2 de l’antic escorxador), inicia aquest
dilluns, 13 de setembre,
els seus tallers i cursos
2021-2022.
Les activitats, que
van adreçades a les dones de la ciutat, comprenen diversos tallers i cursos, que seran impartits
en horari de matí, seguint
totes les normatives higièniques i sanitàries que
s’estableixen des de Protecció Civil, respectant
així mateix l’aforament
màxim establert.

En aquest proper
curs que s’inicia es vol
donar continuïtat als tallers i activitats que van
començar l’any passat
ja que, a causa de la
pandèmia de la COVID19, només es van poder
dur a terme durant dos
mesos.
Els tallers i cursos
programats per a aquest
2021-2022 continuen
en la mateixa línia de
treball del curs passat
oferint diverses activitats
com ara: català bàsic;
català avançat; anglès
bàsic; jocs de memòria;
manualitats, pintura i
procediments pictòrics;
biodansa; tai-txi o ioga.
La regidora de l’Àrea
de Gent Gran, Ciutadania
I Polítiques d’Igualtat, Feminismes I LGTBI, Florèn-

COMUNICACIÓ BDN

cia Badia, ha animat les
dones de Badalona a participar dels tallers i cur-

sos que ofereix el CRAD
destacant el “compromís
que hi ha hagut sempre

des del CRAD per a fomentar la participació i
visibilització de les dones

de la ciutat de Badalona, amb activitats que
potencien i empoderen
en l’àmbit del desenvolupament personal, les
habilitats instrumentals
i artístiques i les llengües”.
El CRAD disposa
també com a servei un
centre de documentació
sobre la dona i realitza activitats dirigides a
aquest col·lectiu.
Per a més informació sobre les activitats
que s’ofereixen des del
CRAD es pot trucar de
dilluns a divendres, de 9
a 14 hores al telèfon del
centre 93 387 54 88 o
adreçar-se personalment
al carrer de l’Arquitecte
Fradera, s/n (darrera del
centre comercial Màgic
Badalona).

Actualitat

Autònoms o
microempreses de
la ciutat es poden
acollir als programes
“Badalona Impulsa’t
Dona” i “Badalona
Impulsa’t Jove”
per superar la crisi
provocada per la
Covid-19
Redacció
Badalona.L’Ajuntament de
Badalona, mitjançant la
Unitat de Foment Empresarial del Servei Impuls
Municipal de Promoció
de l’Ocupació (IMPO),
ha posat en marxa dos
nous programes anomenats “Badalona Impulsa’t
Dona” i “Badalona
Impulsa’t Jove” dirigits
a ajudar a autònoms i a
petites empreses de la
ciutat que siguin gestionades per dones i per
joves en tant ser dels
col·lectius més afectats
per la pandèmia. A través

d’aquests programes se’ls
assessorarà per superar
l’actual situació de crisi
provocada per la pandèmia de la Covid-19.
Els programes pretenen evitar el tancament
de les petites empreses
de la ciutat formades per
dones i per joves i també
dels autònoms que es
trobin en situació de crisi,
ajudant-los a adaptar-se
a les dificultats provocades per l’actual situació.
D’altra banda es pretén
ajudar a posar les bases
per a una millora i un
creixement sostingut a
tots aquells casos que
presentin un potencial
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El Ple de l’Ajuntament
de Badalona aprova
per unanimitat
una moció contra
el projecte d’ADIF
d’instal·lar pantalles
acústiques a la
Rambla per reduir el
soroll dels trens
COMUNICACIÓ BDN

real de creixement.
Podran participar en
els programes “Badalona
Impulsa’t Dona” i “Badalona Impulsa’t Jove” fins
a cinquanta autònoms o
microempreses integrades per menys de deu
treballadors. (En aquest
cas es consideren joves
les persones menors de
trenta-cinc anys).

Redacció
COMUNICACIÓ BDN

Badalona.El Ple de l’Ajuntament
de Badalona ha aprovat
aquest migdia per unanimitat una moció de
suport a les al·legacions
que l’Ajuntament presenta al projecte d’ADIF que
preveu instal·lar pantalles acústiques en dos
trams de la Rambla de
Santa Madrona per reduir el soroll dels trens.
L’Ajuntament al·lega que
els espais afectats per la
col·locació d’aquestes
pantalles es troben dins
de l’àmbit de protecció
del Conjunt urbà de la
Rambla del Catàleg de
Patrimoni de Badalona,
catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

i que les pantalles provocarien un fort impacte
visual a la via pública i
des de les construccions
afectades.
El projecte de construcció de proteccions
acústiques d’ADIF pel
que fa a Badalona preveu
la instal·lació de pantalles
davant d’un equipament
educatiu i d’un centre
residencial situats a la
Rambla de Santa Madrona. Les dues localitzacions corresponen a una
zona que està inclosa en
una fitxa del Pla de Protecció de Patrimoni de la
Ciutat. En el document
d’al·legacions s’explica
que el Conjunt urbà de
la Rambla (Fitxa G3) és
un Bé d’Interès Local del
grup de Conjunts Urbans

i forma part del Catàleg
adjunt al Pla especial de
Protecció del Patrimoni
Històric, Artístic, Arquitectònic, Paisatgístic, Típic i Tradicional de Badalona. També s’indica que
per la seva uniformitat,
coherència urbanística
i tipologia és especialment representatiu per
a Badalona i reforça el
caràcter i identitat de la
ciutat, per la qual cosa
cal que es mantinguin els
valors històrics, artístics i
arquitectònics de la seva
façana marítima.
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L’Ajuntament de
Badalona i Adif
acorden explorar
solucions que permetin
reduir el soroll del
tren i al mateix temps
protegir la Rambla
L’alcalde de Badalona s’ha reunit amb la presidenta de l’entitat, María
Luisa Domínguez, i han acordat estudiar la possibilitat de signar un
conveni amb la UPC que permeti complir amb la normativa europea en
matèria ambiental i protegir un dels espais més emblemàtics del municipi.
Redacció
Badalona.L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol,
s’ha reunit amb la presidenta d’Adif, María Luisa
Domínguez, i han acordat
explorar vies alternatives
a les pantalles acústiques
inicialment projectades
que permetin, d’una banda, reduir el soroll del tren
i al mateix temps protegir
la Rambla de la ciutat.
Durant la reunió, que
s’ha celebrat a la seu de
l’entitat a Madrid, tant
l’alcalde com la presidenta han coincidit en la

necessitat de buscar vies
alternatives en aquests
punts singulars. Aquestes
alternatives hauran de
complir amb la normativa europea en matèria
ambiental, ajustant-se als
paràmetres que marqui
l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, però
també hauran de protegir
un dels espais més emblemàtics de la ciutat, catalogat com a Bé Cultural
d’Interès Local.
Per proposar aquestes opcions, l’Ajuntament
i Adif estudiaran la possibilitat de signar un conveni amb la Universitat

Politècnica de Catalunya
(UPC) per presentar solucions tècniques viables
que puguin ser adaptades
a la singularitat de la
Rambla del municipi. Tant
l’alcalde com la presidenta s’han emplaçat a treballar de forma immediata
en aquestes alternatives
per poder presentar-les al
més aviat possible.

COMUNICACIÓ BDN

Ajuntament i CF
Badalona renoven
el seu contracte de
patrocini per a dos
anys més millorant les
condicions de l’acord i
l’import econòmic
Redacció

COMUNICACIÓ BDN

Badalona.L’Estadi Municipal de
Futbol ha acollit aquest
dilluns 27 de setembre
l’acte de signatura del
nou contracte de patrocini de l’Ajuntament de Badalona al Club de Futbol
Badalona. L’alcalde de
Badalona, Xavier Garcia
Albiol, i el president del
Club de Futbol Badalona,
Miguel Ángel Sánchez,
han signat aquest nou
contracte de patrocini que
té una vigència de dos
anys i que preveu la seva
possible pròrroga durant
una tercera temporada.
L’acte també ha comptat amb la presència del
primer tinent d’Alcaldia,
Juan Fernández.
Aquest nou contracte
de patrocini millora substancialment les condicions de l’acord de 2017 i
també l’import econòmic
anual, que ara ascendeix

a un màxim de 302.487
euros. Amb la signatura
d’aquest nou contracte,
el CF Badalona seguirà
lluint la marca “Badalona
és futur” en la samarreta
del primer equip i en altres suports de difusió del
club com el web, les xarxes socials, les tanques
publicitàries, el marcador
electrònic de l’Estadi, les
entrades impreses dels
partits, els carnets de
temporada, etc.
L’objectiu és seguir
fent difusió de l’esport
del futbol i dels valors associats a la seva pràctica i
publicitar la marca “Badalona és futur”, potenciant
la imatge d’aquesta ciutat
com un municipi que
dona suport a l’esport
i a la seva promoció. A
la vegada, es vol donar
suport al CF Badalona i
ajudar-lo a construir un
equip competitiu que
pugui pujar de categoria
i convertir-se en un gran

referent per a la resta de
clubs de tota la ciutat.
L’import màxim anual
que preveu aquest nou
contracte és de 302.487
euros (IVA inclòs), amb
181.487 euros fixos i
121.000 euros que corresponen a una prima
variable en funció de
l’impacte econòmic del
patrocini esportiu. Aquesta xifra representa un increment notable en relació
amb l’anterior contracte
de patrocini, dotat aleshores amb un pressupost
anyal de 99.220 euros
(IVA inclòs). A més, el
CF Badalona, a través de
la seva fundació, seguirà
rebent 100.000 euros
anuals per a promocionar
el futbol base.

Actualitat

Badalona promou
entre els infants els
desplaçaments a peu o
amb transport públic per
anar i tornar de l’escola
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Es posa en marxa
EMPRENEDONA, un
projecte per afavorir la
creació i consolidació de
negocis liderats per dones

COMUNICACIÓ BDN
Redacció

Redacció
Badalona.Durant aquesta primera setmana del nou curs
prop de 2.100 nens i nenes de primer de primària
i les seves famílies rebran,
a cada una de les seves
escoles, un díptic amb
el cartell Caminant cap a
l’escola i una carta de la
Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària de
Badalona amb la voluntat
de fomentar els desplaçament cap a l’escola, a peu
o en transport públic.
L’objectiu d’aquesta
acció és millorar la mobilitat i la qualitat de l’aire
dels entorns escolars.
El cartell, creat
per la Comissió i amb
il·lustracions del dissenyador Albert Navarro, mostra
diferents situacions que
fan referència a la seguretat i a l’educació viària i

que promouen el desplaçament de les persones per
la ciutat caminant o en
transport públic.
La carta, elaborada
també per la Comissió,
exposa diferents preguntes a les famílies i informa
de quines son les normes
i les actituds que afavoreixen una millor qualitat
de l’aire i una mobilitat
més segura dels infants i
de tothom quan camina,
quan utilitza el transport
públic o, si és imprescindible, el vehicle privat.
El díptic ha estat editat per l’Equip d’Educació
Viària de la Guàrdia Urbana i el Servei d’Educació
de l’Ajuntament de Badalona, i ha comptat amb la
col·laboració de tots els
centres escolars per a la
seva distribució aquests
dies, coincidint també
amb la celebració de la Setmana Europea de la Mo-

bilitat «Fes salut. Mou-te
de manera sostenible».
La Comissió del Pla
de Seguretat i Educació
Viària de Badalona (CPSEVB) està formada pels
centres, entitats i serveis següents: ADEVIC;
Ajuntament de Badalona:
Equip d’Educació Viària
de la Guàrdia Urbana, Servei d’Educació, Servei de
Mobilitat i Vialitat, i Xarxa
Municipal de Biblioteques
de Badalona; Escoles:
Les Ciències, Lestonnac,
López Torrejón, Mare de
Déu de la Salut, Miguel
Hernández, Pere de Tera,
IE Rafael Alberti i IE Turó
d’en Caritg; FAMPAS;
Generalitat de Catalunya: Centre de Recursos
Pedagògics i Servei Català de Trànsit; Institut
Guttmann; RACC; Som
Mobilitat; Sport Ciclista
Bétulo; STOP Accidentes,
TRAM i TUSGSAL.

Sant Adrià.El dimarts vinent
d i a 2 8 d e s e t e m b re
a les 16 hores tindrà
lloc al Centre de recursos per a dones (CIBA)
l’acte de presentació
d’Emprenedona, un projecte d’acompanyament
adreçat a dones emprenedores i empresàries del
territori que es desenvoluparà al llarg d’aquest
darrer trimestre de l’any.
La iniciativa, impulsada
per l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs i el Servei
de Foment Empresarial
Grameimpuls de Santa
Coloma i finançada per
la Diputació de Barcelona, pretén afavorir el
naixement, creixement i
consolidació de projectes
d’emprenedoria liderats
per dones, a partir de
les sessions grupals de
formació i coaching individual que impartirà
la consultora Cresàlida
en què es treballaran
competències comunicatives, tècniques (co-

neixements financers,
aspectes comercials i de
marketing, etc.), competències directives; habilitats personals i relacions
interpersonals amb altres
dones participants.
A l’acte s’explicarà
breument el projecte i
hi participaran les alcaldesses de l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs
i de Santa Coloma de
Gramenet, Filo Cañete i
Nuria Parlon.
E l p ro g ra m a e s t à
previst que iniciï el 4
d’octubre i finalitzarà a
principis de desembre.
Al llarg d’aquests mesos,
les participants rebran
acompanyament integral
combinant tant itineraris formatius flexibles
adaptats a les seves necessitats, com espais de
networking i sessions de
tutorització permanent
a càrrec de l’equip de
tècniques municipals.
Les participants hauran
de ser dones emprenedores, empresàries o
intra-emprenedores en
una organització. Es farà

un procés de selecció per
participar-hi.
Per tal d’assistir a l’acte
inaugural del programa Emprenedona del pròxim 28
de setembre, degut que
les places són limitades,
per a fer la inscripció caldrà
contactar amb el Servei
de suport empresarial de
l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs trucant al 93 462
2874 / 663 815 679 o enviant un correu electrònic a
empresaiemprenedoria@
sant-adria.net.
Per tal de donar a
conèixer el programa, el
Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls
ha organitzat sessions
informatives, on caldrà
inscripció prèvia. La propera serà el dilluns, 27
de setembre, de 14 a
15 h. (VIRTUAL). Cal
inscriure’s aquí:

PIXABAY
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Homenatge a tres
L’Esperit Sant,
adrianencs que van ser guanyador dels Premis
deportats a camps nazis Experiència del Pacient
del Congrés Nacional
d’Hospital i Gestió
Sanitària
Redacció

Sant Adrià.El 7 de setembre va
tenir lloc la descoberta
de les tres llambordes
stolpersteine al refugi
de la placeta Macià, en
record de tres persones
del municipi deportades
als camps nazis: José Álvarez Menéndez, Alfredo
Rionda Menéndez i Antonio Conesa Montes.
A l’acte hi van assistir la consellera de
Justícia, Lourdes Ciuró;
l’alcaldessa de Sant Adrià
de Besòs, Filo Cañete;
el director general de
Memòria Democràtica,
Antoni Font; el director
de Memorial Democràtic,
Jordi Font; el subdirector
de Memòria Democràtica,
Àlex Quintana i el director
gerent de la Fundació
b_Tec, Jordi Bosch, entre
altres representants.
Filo Cañete, va agrair
a la Generalitat la seva
implicació en el Memorial i
a l’artista, Gunter Demnig,
que no va poder assistir,
aquesta iniciativa de caire
internacional. L’ alcaldessa va assenyalar que
el projecte Stolpersteine
«contribuirà a fer més
visible la realitat dels represaliats en els diferents
contextos històrics i en un
lloc emblemàtic per a la
ciutat, pel seu significat,

com és el refugi antiaeri.
Aquesta és una iniciativa
que se suma a altres com
el monument memorial
Bosc d’empremtes, que
s’ubicarà als jardins al costat de Escola d’Enginyeria
de Barcelona Est (EEBE),
per difondre i preservar
la memòria històrica, un
objectiu pel qual han de
vetllar les administracions
públiques».

Un projecte internacional que relaciona
art i memòria

Les llambordes stolpersteine són micromonuments urbans creats per
l’artista alemany Günter
Demnig en record a totes
les persones i perseguides pel nazisme. Es tracta
d’uns blocs de ciment,
d’aproximadamente 10
cm x 10 cm, amb una placa de llautó daurat on hi
ha gravades les dades de
les persones detingudes i
deportades.
Des de l’any 2017
el memorial Democràtic
coordina la implantació
del projecte Stolpersteine
a Catalunya. Està previst
que, d’aquí a finals d’any
s’instal·lin 60 noves llambordes a Catalunya.
La consellera de Justícia i l’alcaldessa de Sant
Adrià van visitar també
l’espai on es construirà el
futur monument memo-

rial Bosc d’empremtes,
als Jardins de Can Llima
(Campus Diagonal-Besòs),
on van escoltar l’explicació
de l’artista, Francesc Abad,
sobre el projecte i la seva
evolució.

L’obra evoca un raspall disposat de cap per
amunt sobre una empremta dactilar. És una imatge inspirada en la cita “cal
passar el raspall a contrapel per la història”, del
filòsof judeoalemany Walter Benjamin. El monument Bosc d’empremtes
estarà format per 1.686
tubs de ferro disposats
en 36 fileres. Cada tub
tindrà 6 metres d’alçada
i 50 mil·límetres de diàmetre. Estaran situats
sobre una empremta digital de 12 metres de llargada i gairebé 8 metres
d’amplada. L’empremta
i els tubs representen la
singularitat de cadascuna
de les 1.686 persones
que van ser afusellades
pel franquisme al Camp
de la Bota, entre 1939
i 1952.

FHES

El premi ha estat atorgat per la nova aplicació que permet a familiars fer
seguiment dels pacients atesos pel Servei d’Urgències.

Redacció

GEN

Badalona.La nova aplicació de
l’Hospital de l’Esperit
Sant que permet informar
els familiars del seguiment dels pacients que
estan ingressats a l’àrea
d’Urgències ha estat la
guanyadora dels Premis
Experiència del Pacient
del 22è Congrés Nacional
d’Hospitals i Gestió Sanitària, que s’ha celebrat a
Màlaga els passats dies
15,16 i 17 de setembre.
Des del passat
mes d’octubre l’Àrea
d’Urgències de l’Hospital
l’Esperit Sant compta
amb aquesta nova aplicació dirigida a familiars
i acompanyants de persones ateses al servei
d’urgències, que permet
seguir des del mòbil del

familiar i en temps real
l’estat de la persona des
del triatge a l’alta.
Aquesta nova eina
que pretén oferir una
atenció més propera i
transparent, millorant
la comunicació amb els
usuaris del centre i complementa, i en cap cas
substitueix, la informació que els professionals sanitaris van oferint
als acompanyants sobre
l’estat de salut i l’evolució
del pacient.
La informació sobre
el pacient es va actualitzant en temps reals i es
mostra en una pantalla
que indica si el pacient
està «En triatge», «En exploració i/o proves», «En
observació», «Ingressat»,
«Alta urgències» o «Trasllat altre centre». També
s’informa de la ubicació

en què es troba el pacient en cada moment. La
pantalla d’informació està
ubicada a la sala d’espera
externa i, per facilitar la
mobilitat dels familiars,
també es pot consultar
des del mòbil.
El projecte, impulsat
per l’àrea d’admissions i
l’àrea de registres assistencials, s’ha pogut tirar
endavant gràcies al treball
en equip de professionals
d’altres àmbits; àrea TIC,
àrea assistencial, etc.
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El cartell de la 47a
Exposició col·lectiva
edició de FILMETS
dels socis de
Badalona Film Festival l’Agrupació Fotogràfica
és d’Alexandra López
Tomás, alumna de
l’Escola d’Art Superior
de Disseny Pau
Gargallo de Badalona

M PILAR DE LA TORRE

Redacció
Badalona.El cartell de l’edició
d’aquest any de FILMETS
Badalona Film Festival es
obra de la dissenyadora
Alexandra López Tomàs,
de 20 anys, il·lustradora
que ha estudiat un Grau
Superior d’Il·lustració a
l’Escola d’Art Superior
de Disseny Pau Gargallo
de Badalona.
Els elements centrals
del cartell són uns ulls
de colors molt vistosos,
inspirats en l’amulet tradicional Nazar, també
conegut com ull turc o
ull grec.
A l exa n d r a L ó p e z
Tomàs ha explicat que
“els ulls de l’espectador

juguen un paper imprescindible en el cinema, per
això els he fet protagonistes del cartell de FILMETS“. “Alguns ulls del
cartell miren en direcció al
logotip del festival, altres
miren cap a l’espectador,
creant una interacció. De
fet, els ulls representen
a totes les persones que
senten passió pel cinema, i concretament pels
curtmetratges“, afegeix
l’autora.
A l exa n d r a L ó p e z
Tomàs es defineix com
“una persona versàtil,
amb inquietuds constants de recerca i millora
de les competències artístiques“.
Aquest cartell serà la
imatge gràfica de l’edició

de 2021 de FILMETS
i es podrà veure a les
banderoles i en tots els
suports comunicatius del
certamen.
Com cada any, els
alumnes l’Escola d’Art
Superior de Disseny Pau
Gargallo de Badalona tenen la possibilitat de participar en un treball que
és la creació del cartell
del festival FILMETS. La
tutora d’Alexandra López
Tomàs ha estat la professora Georgina Alcàcer.

FILMETS

Montse Sáez
Sant Adrià.Ja fa uns anys vam
reemprendre una activitat
que feia molts anys que
havíem abandonat, fer
una exposició de fotografies amb obres que ens
mostren el treball d’alguns
dels nostres Socis.
Ens va semblar que,
ja que la nostra Sala
d’Exposicions “Joan Vila
i Plana” acull durant tot
el curs una gran varietat
d’exposicions de diferents
estils i temàtiques, fora
adient que també, un cop
a l’any, poguéssim mostrar els treballs d’alguns

dels diferents artistes sorgits de dins l’Agrupació.
Les fotografies que
componen aquesta exposició han estat seleccionades en funció de les
puntuacions obtingudes
en el nostre Concurs Social de tema lliure. És a
dir, són les millors puntuades en cada una de
les modalitats dels quatre
lliuraments que es fan
durant la temporada. A
més s’hi ha afegit una fotografia, com a mínim, de
cada un dels participants
d’aquest Concurs.
És cert que potser trobareu a faltar fotografies
de destacats “artistes”

Socis de la nostra Entitat,
però com hem dit el procés de selecció l’hem fet
a partir de les fotografies
presentades en aquest
Concurs. Animem a tots
aquells que han deixat de
participar-hi ho tornin a
fer. Ens agradaria poder
veure l’any vinent les
seves obres en aquesta
exposició.
Enguany mostrem 54
fotografies de 30 autors
diferents i de tècniques
i temàtiques absolutament diverses. L’exposició
col·lectiva dels socis es pot
visitar fins el 7 d’octubre
de dilluns a dijous, de
18.30 a 20.30 hores.

JOSE LUIS TRINIDAD
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L’exposició gràfica It’s
a wonderful life arriba
al Centre Cultural El
Carme de Badalona
Redacció

El MhiC s’uneix a les
celebracions del 90è
aniversari de la II
República
Podeu visitar l’exposició “1936-1980. Tres generaciones bajo el
mismo techo”, de Jaime Martín, fins al 30 d’octubre
Redacció
Sant Adrià.Fins al 30 d’octubre,
podreu gaudir de
l’exposició 1936-1980.
Tres generaciones bajo el
mismo techo de l’autor
Jaime Martín, a la Sala Petita del Museu d’història
de la immigració a Catalunya (MhiC).
L’exposició, comissariada per Cornellà Còmic,
s’inscriu dins del cicle
d’activitats de Vinyetes
migrants. Còmic, migració
i memòria que el MhiCestà portant a terme des del
passat mes de març sota
la coordinació de Lilianna
Marín de Mas i David Fernández de Arriba.
Tanmateix des del Museu s’ha volgut cercar un
recurs per donar suport a
la celebració del 90è ani-

versari de la proclamació
de la Segona República.
D’aquesta manera, inicia
la tardor amb la commemoració d’aquesta
efemèride acompanyada
també per altres activitats expositives que aviat
se celebraran a l’Arxiu
Municipal de Sant Adrià
de Besòs «Isabel Rojas
Castroverde».
L’exposició 19361980: Tres generaciones
bajo un mismo techo,
mostra la trilogia de l’autor
Jaime Martín, de la qual
formen part els còmics
Jamás tendré 20 años,
Las guerras silenciosas
i Siempre tendremos 20
años. Tots ells inspirats
en la seva família. A partir
de la construcció del relat
familiar vinculat amb la
casa que ha reunir aquestes tres generacions, Jai-

me Martín ens condueix
per la historia mes recent
d’Espanya: des del final
de la República i la fugida dels seus avis cap a
Catalunya, passant pel
llarg règim franquista i
acabant amb la transició,
època que coincideix amb
la joventut de l’autor.
D’aquesta manera, Jaime Martín crea un vincle
generacional on mostra
tant les diferències com
les similituds entre la seva
història, la dels seus pares i la dels seus avis.

Badalona.La Sala Josep Uclés
del Centre Cultural El Carme acull, des del 30 de
setembre fins al 28 de
novembre, l’exposició It’s
a wonderful life, poètiques sobre l’addicció, del
projecte fotogràfic Leafhopper integrat per Blanca
Galindo i David Simon.
Aquesta exposició és una
iniciativa del Vicerectorat
de Patrimoni i Activitats
Culturals de la Universitat de Barcelona (UB) i
l’Ajuntament de Badalona

que pretén apropar l’art
contemporani i la fotografia al públic interessat en
noves narratives a través
de la imatge.
A la mostra es revisa, amb poètiques
visuals a través de la
fotografia i el vídeo, conceptes com l’addicció,
la connexió emocional,
l’individualisme o el consumisme i com poden
tenir una vessant fosca o
una “vida meravellosa”.
L’exposició lt’s a wonderful life es pot visitar
gratuïtament de dimarts a
divendres, de 16.30 a 20

hores; dissabtes, d’11 a
14 i de 16.30 a 20 hores;
i diumenges i festius, d’11
a 14 hores. La inauguració
tindrà lloc dijous 30 de
setembre, a les 19 hores
a la Sala Josep Uclés del
Centre Cultural El Carme
(carrer de Francesc Layret, 78-82)

Horòscop Astrològic

Serveis

Telèfons
d’interès
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

AQUARI (21 gener-19 febrer)
No tens problemes econòmics importants, però no oblidis
que necessites estalviar per evitar problemes imprevists
dins d’un temps.

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.

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.

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 Nacional93.381.50.11
-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 Nacional93.466.38.45
-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

Farmàcies de torn - OCTUBRE 2021
Divendres 1
Francesc Layret, 83
Dissabte 2
Concòrdia, 1 local B-41
Diumenge 3
Canonge Baranera, 60
Dilluns 4
Ptge. Riu Ter, 18-20
Dimarts 5
Av. Martí Pujol, 133
Dimecres 6
Av. Martí Pujol, 6-8
Dijous 7
Salvador Seguí, 4
Divendres 8
Av. Catalunya, 60-62
Dissabte 9
Creu, 89
Diumenge 10
Ctra. Antiga de València, 31
Dilluns 11

Mar, 23
Dimarts 12
Juan Valera, 197
Dimecres 13
Marques Montroig, 207
Dijous 14
Pau Piferrer, 82
Divendres 15
Av. Morera, 112
Dissabte 16
C. Antiga València, 31
Diumenge 17
Juan Valera, 197
Dilluns 18
Rellotge, 56
Dimarts 19
Otger, 2
Dimecres 20
Londres, Bl1 Tda2
Dijous 21
Pl. Pomar, s/n

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

Divendres 22
Marquès St Mori, 127
Dissabte 23
Doctor Bassols, 125
Diumenge 24
Marquès St Mori, 38
Dilluns 25
Ros i Güell, 6
Dimarts 26
Jerez Frontera, 90
Dimecres 27
Alfons XIII, 476-480
Dijous 28
Sicília, 96
Divendres 29
Ptge. Riu Ter, 18-20
Dissabte 30
Av. Martí Pujol, 133
Diumenge 31
Canonge Baranera, 60

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

