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Resum d’Informació Independent del Barcelonès Nord

Badalona.- 
L’any 2021 es van 

celebrar amb actes online 
per la pandèmia de Co-
vid19, però enguany, les 
Festes de Maig tornen a 
celebrar-se amb total nor-
malitat. Amb el pregó a la 
plaça de la Vila, que anirà 
a càrrec del meteoròleg 
Tomàs Molina. Amb la 
Cremada del Dimoni a la 
platja dels Pescadors. Amb 
concerts de tota mena, 
els més destacats els de 
Manel, Fangoria, Ginetà i 
El petit de Cal Eril. Amb 
cercavila, correfocs, ball 
de gegants, ball de la gent 
gran, activitats pels més 
petits i també pels més 
grans. Tot sense restric-
cions d’aforament i amb 
llibertat de moviments.

En el nostre article us 
detallem els actes més 
destacats i un enllaç al 
nostre web en el que tro-
bareu tota la informació 
de les Festes de Maig 
2022. Pàg. 3

Les Festes de 
Maig tornen a la 

normalitat

Badalona.- La Bi-
blioteca Can Casacu-
berta tornarà a obrir du-
rant el darrer trimestre 
d’enguany després de 
les obres. Pàg.12.

Obertura Can 
Casacuberta

Badalona.- 
E n t r e v i s t e m  a 

l’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro per parlar 
de les Festes de Maig, 
dels primers mesos al 

càrrec, de l’aprovació dels 
pressupostos i dels reptes 
de futur de la ciutat pels 
propers anys. Per Guijarro 
cal posar la ciutat en el 
lloc preferent que tenia 

durant la dècada dels 
90 i que ha anat perdent 
els darrers anys degut a 
les polítiques dels dife-
rents governs municipals  
Pàg.4. 

Entrevista amb 
Rubén Guijarro
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Aprovació 
pressupost

Badalona.- El con-
sistori badaloní ha 
aprovat el pressupost 
municipal de 2022 que 
se situa en 278 milions 
d’euros. Pàg.5.

Final Copa del 
Rei de bàsquet 

Badalona.-La ciu-
tat ha presentat la 
seva candidatura per 
acollir la Copa del Rei 
de bàsquet de l’any 
2023. Pàg.14.
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Opinió

Las voces pendientes

Comentaba Eduardo Galeano que hay palabras que no ayudan 
a dormir pero sí ayudan a despertar, una revolución de  voces 
pendientes para descubrir a una parte de la humanidad sin 
sentido.

Los abriles son días floridos. Para el St.Jordi se precisa, 
además, importar flores de otros países. Tristemente, las recolectoras 
de aquellos perfumes y colores sufren demasiadas historias oscuras. 
Cuenta Gustavo Duc, investigador agromedioambiental,  que esas em-
presas exigen horas extras sin remuneración especial, con contratos sin 
apenas duración, con despidos a embarazadas, con salarios indecentes, 
con enfermedades provocadas por los plaguicidas, y un gasto de agua 
desmesurado para la zona y sus habitantes.

El pensamiento dominante asocia la producción y el consumo al desarrollo 
humano; el crecimiento, dicen, trae prosperidad y reduce las desigual-
dades. A todo esto, los gobernantes, responsables de la gestión de las 
instituciones públicas, son manejados por multinacionales y fondos  de 
finanzas, haciendo lo que les ordena la industria de la alimentación;  por si 
fuera poco, se  gastan el dinero de las gentes en grandes promotoras de 
una alimentación “responsable”, que enseña a cocinar en casi todos los 

canales de tv, recomienda cierto ayuno como medida saludable y advierte 
de los peligros (en letra pequeña) de ciertas substancias que se venden 
en los supermercados.

La mayoría de las veces esto no se explica … El sistema tiene poca ca-
pacidad para dar explicaciones y menos aún  de admitir errores, lo vemos 
diariamente en el circo político y publicitario. Es bochornoso que ideas 
como libertad, justicia, igualdad, se nos cuelen en campañas electorales 
y se aprovechen junto a marcas y empresas, para hacer sus “famosos 
lavados de imagen» y luego… Cada época tiene sus hombres grises, 
ladrones, especuladores…

A principios del s.XX el médico Duncan MacDougall 
realizó investigaciones que le llevaron a sostener que 
el peso del alma podía ser de 21 gramos. La natura-
leza del alma humana puede convertirse en un tema 
interesante si,  tal y como sostienen ciertas creencias, 
algunos animales carecen de ella.  

Francesc Reina Peral. Pedagogo

més articles:

En plena normalidad

Hace dos años hablar de normalidad nos sonaría a chino, o nos aburriría soberanamente. Desde marzo de 2020, ansiamos poder 
vivir como antes, como hacíamos sin darnos cuenta. Abrazando a nuestros amigos, besando a nuestros abuelos, chocando la 
mano en una carrera popular con el público, yendo a conciertos y disfrutando de las fiestas de nuestro barrio o nuestra ciudad. 
Un poco más de dos años ha pasado desde que todo eso nos comenzó a parecer peligroso. Poco a poco volvemos a nuestras 
costumbres, a no tener tanto miedo y ha divertirnos y socializar como hacíamos antes, aC (antes del Covid19). Gracias al esfuer-
zo titánico de los sanitarios, a la campaña de vacunación y al buen comportamiento de la mayoría de nosotros podemos ir sin 
mascarilla por la calle y en la mayoría de interiores. Nos hemos ganado un poco de diversión. Estamos diciendo adiós al mes de 
abril con acontecimientos multitudinarios como la Feria de Abril de Catalunya, que ha reunido en el Parc del Fòrum de Barcelona 

y Sant Adrià de Besòs a miles de personas que desafiaron a un tiempo impredecible, con tormentas de agua y granizo el primer fin de semana. Unas 
tormentas que no impidieron tampoco que la ciudadanía se echara a la calle en toda Catalunya para volver a celebrar Sant Jordi com cal. Años y años 
quejándonos de las aglomeraciones en torno a las paradas de libros y cómo los habíamos echado de menos. Ni la lluvia, ni el viento, ni el granizo 
impidieron que nos armáramos de paciencia para esperar a que nuestro escritor o escritora favorito nos firmara su libro recién adquirido. Nos fuimos 
a casa mojados pero felices, con un buen surtido de libros, gracias Empar Moliner por tu obra maestra que tanto estamos disfrutando, y con unas 
cuantas rosas de las que nos dolió menos que otros años contemplar su muerte avanzada por un capricho de la tradición.  

Ahora damos la bienvenida a mayo con las Festes de Maig de Badalona. De qué poco nos supieron los actos online del 2021, y cómo nos dolió el 
vacío de 2020, aunque en aquella época no estábamos para muchas fiestas, menos en el ayuntamiento, claro. Hay muchas ganas de fiesta, de llegar 
temprano a la playa dels Pescadors para poder ver sin agobios la Cremada del Dimoni, para después acercarse al paseo marítimo y bailar con los 
conciertos, los de Manel, Fangoria y Ginestà, los más destacados este año. Comenzar los días de fiesta con el pregón, que este año cuenta con el 
mediático Tomàs Molina, y que recupera el escenario de la plaza de la Vila. Llevar a los más pequeños a los bailes de gigantes, y a los más grandes 
al Ball de Festa Major. Es curioso como todo lo que nos parecía dado por hecho es nuestra realidad actual todo un acontecimiento. 

En este número dedicado en parte a las Festes de Maig también incluimos una entrevista con Rubén Guijarro, alcalde de Badalona, con el que nos 
reunimos en el edificio El Viver para hablar de sus primeros meses al frente del consistorio, de la aprobación del presupuesto para este 2022, de 
cómo le ha recibido la ciudadanía y de los retos de futuro de la ciudad. Una ciudad a la que espera colocar en el lugar que le pertoca y que, según 
nos explicó, le había arrebatado la mala gestión municipal de los anteriores gobiernos.    
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Badalona celebra les Festes de Maig 
amb un programa ple d’activitats 

per tornar a omplir els carrers 

Redacció

Badalona.-
Badalona recupera les 

Festes de Maig després 
de dos anys de pandèmia 
que han impedit celebrar-
les amb normalitat, torna-
ran a convertir els carrers 
de la ciutat en un immens 
escenari ple d’actes fes-
tius tradicionals, musi-
cals, teatrals, culturals i 
esportius per al gaudi de 
la ciutadania. Entre les 
activitats més destacades 
del programa de festes, 
com sempre, destaca el 
piromusical i la tradicional 
Cremada del Dimoni. 

Tomàs Molina, 
pregoner d’enguany 

Divendres 6 de maig 
a les 19 hores, el ba-
daloní Tomàs Molina, 
popular presentador i 
cap de meteorologia de 
Televisió de Catalunya, 
serà l’encarregat de llegir 
el pregó que iniciarà les 
festes des del balcó de 
la Casa de la Vila. L’acte 
comptarà amb un intèr-
pret de llenguatge de sig-
nes per a persones amb 

discapacitat auditiva i es 
podrà seguir en directe 
a través de Ràdio Ciutat 
de Badalona i Televisió de 
Badalona.   

Després del Pregó, a 
les 20 hores, també a la 
plaça de la Vila, actuarà Las 
Karamba, un grup de dones 
que representa un còctel de 
cultures de diversos països 
i que fusiona diferents es-
tils musicals amb l’objectiu 
de projectar continguts 
que creïn consciència, que 
impulsin noves generacions 
i, a la vegada, que puguin 
contagiar alegria i il·lusió 
a tot el públic. La primera 
jornada de les Festes de 
Maig es tancarà amb la Nit 
del Mono, organitzada per 
la Comissió de Festes de 
Badalona.  

 Arts Arnús i primers 
concerts al passeig 

Marítim 
El Parc de Can Solei i 

de Ca l’Arnús serà esce-
nari dissabte 7 i diumen-
ge 8 de maig de l’Arts 
Arnús, una programació 
d’actuacions adreçades 
a tots els públics que in-
clou una acurada selecció 

de les novetats musicals 
badalonines: Mar Serra 
Grup, Jero Guitar i Josep 
Traver & Martí Serra; i 
dues destacades propos-
tes nacionals: El Petit de 
Cal Eril i Ginestà. 

Dissabte 7 de maig 
el passeig Marítim de Ba-
dalona acollirà la primera 
gran nit de concerts de 
festes. La jornada co-
mençarà a les 21 hores 
amb l’actuació d’El Último 
Mono, un grup badaloní 
que va guanyar el concurs 
de música de Badalona de 
l’any 2020. Després, a les 
22 hores, els mataronins 
The Tyets continuaran 
animant la festa amb la 
seva proposta de música 
urbana. El popular grup 
Manel s’encarregarà de 
tancar la nit del dissabte 
amb un concert on barre-
jarà temes del seu cinquè 
treball, “Per la bona gent”, 
amb altres èxits de la seva 
consolidada trajectòria.  

Nit de Sant Anastasi  
El vespre del 10 de 

maig, vigília de Sant 
Anastasi, se celebra la 
Nit de Sant Anastasi, 

formada per un conjunt 
d’actes consecutius que 
precedeixen la Cremada 
del Dimoni. Comença a 
les 17 hores amb el re-
pic de campanes des de 
l’església de Santa Maria. 
A les 19 hores, a la plaça 
de la Vila, s’inicia el Ball 
a plaça, el Seguici de la 
Ciutat, l’Acte Sacramen-
tal i el Ball de l’Àliga. 
Després, a les 22 hores, a 
la Rambla, començarà el 
piromusical i la Cremada 
del Dimoni, l’acte més 
representatiu i tradicional 
de les Festes de Maig. El 
disseny guanyador del 
Dimoni d’aquest 2022 
ha estat Dimoni ‘Amunt 
la llum!’, un figura que 
representa la cobdícia i 

la relaciona amb la pujada 
del preu de la llum i que 
ha estat creada per la 
jove badalonina Montse-
rrat Silvestre. El dimoni 
estarà plantat a la platja 
dels Pescadors des del 
diumenge 1 de maig.  

La vigília de Sant 
Anastasi, copatró de Ba-
dalona, es tancarà a partir 
de les 23 hores al passeig 

Marítim amb les actua-
cions de Naia Gonzàlez, 
jove cantautora pop de 
16 anys i guanyadora del 
XXIII Concurs de Música 
de Badalona; Fangoria 
l’aclamada banda de mú-
sica electrònica formada 
el 1989 per Alaska i Na-
cho Canut; i Roba Estesa, 
un grup de música festiva 
i combativa nascut a Ta-
rragona.  

 Més propostes 
artístiques 

Durant les Festes de 
Maig d’aquest any, a més 
dels grans concerts de 
Festes i de les propos-
tes de l’Arts Arnús, la 
ciutadania podrà gaudir 

dijous 12 de maig a la 
plaça Constitució, del 
Racó Íntim, un espai per 
a la lliure expressió artís-
tica. Posteriorment, en 
el mateix indret actuaran 
el cantautor Socunbohe-
mio i la cantant, autora, 
lletrista i compositora 
Raquel Lúa.  

Com a novetat de 
les festes d’enguany, els 

dies 13 i 14 de maig s’ha 
programat L’Aparador 
de l’Escorxador, una se-
lecció de propostes ar-
tístiques genuïnament 
badalonines que vol ser 
una mostra d’allò més 
interessant i innovador 
que es fa a la ciutat en 
aquest àmbit. La primera 
proposta que tindrà lloc 
al parc de l’Escorxador 
és Thriller – 40è Aniver-
sari, un espectacle fet 
per l’Escola de Música de 
Badalona per retre home-
natge al disc Thriller de 
Michael Jackson. La pro-
gramació de l’Aparador 
de l’Escorxador es com-
pleta amb les actuacions 
dissabte de Martí Ruiz i 
del duet Ismael Dueñas 

& Abril. La darrera nit 
musical de les Festes de 
Maig es farà dissabte 14 
a la platja dels Pescadors, 
on actuarà el grup El Pony 
Pisador. 

 

El badaloní Tomàs Molina, popular presentador i cap de meteorologia de Televisió de Catalunya, serà l’encarregat de llegir el pregó d’enguany. 
Entre les propostes musicals de les festes destaquen artistes com Manel, Fangoria, The Tyets, Ginestà, El Petit de Cal Eril o Roba Estesa. 

El grup Manel actuarà el dissabte, 7 de maig, a les 23.30 h. al Passeig Marítim.

El grup d’Alaska i nacho Canut, Fangoria, actuaran el dimarts, 10 de maig, a les 24 hores, al Passeig 
Marítim. Abans ho farà Naia González, i després, Ropa Estesa. 
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«Las Festes de Maig serán unas fiestas con mucha 
ilusión de que la ciudad vuelva a estar viva y en la calle»

Pregunta. ¿Qué nos 
puede avanzar de las 
Fiestas patronales de 
Mayo que Badalona ce-
lebra en torno a Sant 
Anastasi?     

Respuesta. Las Fies-
tas de Mayo 2022 serán 
importantes porque re-
cuperamos la norma-
lidad. La ciudad tiene 
muchas ganas de fes-
tejar, es algo que nos 
ha transmitido la ciuda-
danía. Queremos hacer 
unas fiestas a la altura 
de lo que se merecen 
nuestros vecinos des-
pués de estos dos años 
de pandemia. Ya hemos 
presentado el pañuelo, 
con un diseño tejano 
que ha cuajado muy 
bien y ha tenido muy 
buena acogida. Tendre-
mos como pregonero 
a Tomás Molina, bada-
lonense de pro. Serán 
también unas fiestas 
reivindicativas, con un 
Dimoni que critica el 
precio de las primeras 
materias como la elec-
tricidad. 

También vuelven los 
conciertos. Vamos a 
promover el paseo Ma-
rítimo, como nuevo eje 
motor de la zona de Ba-
dalona en desarrollo al 
entorno al Puerto. Como 
grupos destacados ten-
dremos el día 7 de mayo 
al grupo Manel, y el día 
10 a Fangoria. 

Serán unas fiestas 
con mucha ilusión de 
que la ciudad vuelva a 
estar viva y en la calle. 

P. ¿No habrá ningu-
na restricción de aforo 
o uso obligatorio de 
mascarilla?   

R. No lo tenemos pre-
visto tal y como está la 
situación actualmente.  

P. Antes comentaba 
que la ciudadanía tiene 
muchas ganas de cele-
brar las fiestas. ¿Qué 
cree que implica que se 
puedan volver a celebrar 
en plenitud después de 
dos años?  

R. Recuperar esa 
normalidad. La ciuda-
danía tiene ganas de 
poder festejar, de poder 
salir a la calle, de poder 
tocarnos, de poder abra-
zarnos, de poder asistir 
a un concierto al aire 
libre sin restricciones, de 
poder acudir a nuestra 
plaza de la vila a dis-
frutar del pregón, ir a la 
cremada del Dimoni de 
ver de verdad, y no verlo 
por la televisión como el 
año pasado.   

P. Además serán las 
primeras como alcalde.   

R. Sí, es todo un 
orgullo ser alcalde de 
esta ciudad. Cada día 
y cada hora, pero más 
especialmente en esas 
fechas. Pero simplemen-
te aquí mi papel es que 
la gente pueda disfrutar 
de estas fiestas con to-
tal normalidad.       

P. Nos hablaba del 
sentido reivindicativo 
del Dimoni de este año 
que critica la subida 
abusiva del precio de la 
luz. Hay quien piensa 
que la cultura popular 
no debería usarse como 

altavoz político. ¿Cuál 
es su postura?  

R. Bueno, en el dise-
ño del Dimoni se convoca 
un concurso en el que 
todo el mundo puede 
participar y presentar di-
seño y hay un jurado que 
escoge el que tenga más 
calidad artística. Pero yo 
pienso que siempre está 
bien reivindicar un poco. 
Está claro que cuando el 
discurso político divide 
o el mensaje no gene-
ra consenso o puede 
generar malestar en la 
población no es del todo 
integrador, y las fiestas 
deben ser integradores. 
Pero, ¿quién no está en 
contra de la subida de la 
luz? Yo soy el primero. 
Así, me parece bien que 
la gente se exprese y 
reivindique. Lo que quere-
mos es potenciar siempre 
unas fiestas en las que la 
gente pueda participar y 
hacer suyas estas fiestas 
después de dos años y 
podamos disfrutar de 
nuestra ciudad.        

P. ¿Qué piensa que 
transmiten de la ciudad 
las Fiestas de Mayo? 

R. Los valores pro-
pios de Badalona. Una 
ciudad que quiere ser 
referencia, que tiene 
símbolos como precisa-
mente la Cremada del 
Dimoni y que son las 
que queremos exportar. 
Que somos una ciudad 
preponderante en el Bar-
celonés Nord a este lado 
del Besòs, que cuida, 
que es saludable, una 
ciudad que tiene cultura 
y unos nuevos ejes de 
transformación como 
es el canal del Gorg. 
Una ciudad que quiere 
mostrarse tal y como es 
y que quiere recuperar 
ese papel de referente 
que teníamos en los 90 
y que quizás hemos ido 
perdiendo y queremos 
recuperar.

P. ¿Cómo valora sus 
primeros meses al frente 
de la alcaldía?   

R. Con mucho traba-
jo, con mucha responsa-
bilidad, pero orgulloso. 
Orgulloso de esta etapa 
que se ha iniciado hace 
pocos meses y que está 
dejando atrás una etapa 
de vaivenes, oscura para 

la ciudad, y caracterizada 
por hechos que se alejan 
del día a día de nuestros 
vecinos. Creo que he-
mos conseguido cierta 
estabilidad estos meses. 
Hemos conseguido sacar 
a la ciudad del foto me-
diático por temas ajenos 
al día a día de los ciuda-
danos y hemos vuelto a 
situar a las personas y a 
los vecinos como eje prin-
cipal de nuestra gestión. 
Y en esto continuamos, 
trabajando como decía 
antes para conseguir que 
Badalona vuelva a ser un 
referente en Catalunya y 
en España como lo fui-
mos hace años.

P. ¿Cómo le ha reci-
bido la ciudadanía a pie 
de calle?   

R. La verdad es que 
recibo buen trato, buenas 
palabras y buen trato en 
todos los sitios a donde 
voy. He notado mucho 
respeto y mucho afecto, 
y eso sirve para espolear-
te y continuar trabajando 
para el beneficio de la 
ciudadanía.

P. Después de tres 
años se ha firmado un 

acuerdo para la aproba-
ción de los presupues-
tos municipales. ¿Lo 
siente como una victoria 
personal que le reafirma 
como alcalde?   

R. Lo siento sobre 
todo como un triunfo 
para la ciudad y para 
sus vecinos. Lo que no 
es normal es que en una 
ciudad no se consigan 
aprobar presupuestos en 
tres años. Pero es que, 
diría más, no es que no se 
aprobaran los presupues-
tos, es que ni siquiera se 
presentaron. El anterior 
gobierno ni en el ejercicio 
de 2020 ni en el de 2021 
presentó cuentas, recha-
zaron debatir el presu-
puesto de la ciudad, que 
Badalona necesita para 
dar la batalla a la crisis 
sanitaria y a la posterior 
crisis económica que 
hemos vivido. Necesita-
mos un presupuesto que 
pueda ayudar a todas 
esas personas que lo 
están pasando mal debi-
do a la crisis. Ponernos 
a la altura del resto de 
ciudad en materia de se-
guridad, mantenimiento y 
limpieza. Y fundamentar 
proyectos importantes 
para esta ciudad y que 
es imposible hacerlo sin 
la herramienta del presu-
puesto. 

En cuanto a mí per-
sonalmente siempre me 
he considerado una per-
sona de diálogo, de con-
senso y con capacidad 
para llegar a acuerdo, y 
el presupuesto es una 
muestra de ello. Pero 
no es tan importante el 
tema personal como el 
beneficio que tendrá para 
la ciudadanía.

Rubén Guijarro, alcalde de Badalona

MS

entrevista completa:
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L’Ajuntament de 
Badalona engega 
una campanya 
per fomentar la 
naturalització d’espais 
públics no enjardinats 
i la plantació als 
escocells dels arbres 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, a través de l’Àrea 
de Medi Ambient i Soste-
nibilitat impulsa la cam-
panya “Enjardinem Bada-
lona: crea i cuida un jardí 
al costat de casa teva!”, 
una iniciativa que busca 
fomentar la naturalitza-
ció d’espais públics no 
enjardinats i la plantació 
als escocells dels arbres 
mitjançant la participació 
ciutadana i la implicació 
de les diferents associa-
cions de la ciutat. 

Els objectius de la 
campanya són:  promoure 
la natura i la biodiversitat 
de la ciutat amb tots els 
beneficis que això com-
porta per a la salut; fo-
mentar la participació ciu-
tadana en l’embelliment, 

la millora i la naturalitza-
ció del nostre entorn pro-
per; crear vincles socials i 
promoure intercanvis en-
tre el veïnatge; reforçar, 
entre la ciutadania, el 
sentiment de pertinença 
i manteniment de l’espai 
públic com a bé i patri-
moni de tothom que viu 
a Badalona. 

El permís de naturalit-
zació, tota la informació 
necessària i la normativa 
de funcionament, es podrà 
demanar a títol personal o 
en representació d’una 
entitat al Departament de 
Gestió del verd Urbà de 
l’Àrea de Medi Ambient 
i Sostenibilitat mitjançant 
el correu electrònic verd_
urba@badalona.cat. Tam-
bé es podran consultar 
tots els requeriments i 
informació necessària al 
web municipal.  

F i n a l m e n t , 
l’autorització de naturalit-
zació s’atorgarà després 
d’estudiar la viabilitat tèc-
nica de la petició i com-
provar que es compleixen 
tots els requeriments. A 
banda d’aquests permi-
sos, l’Ajuntament també 
dona a la ciutadania la 
possibilitat d’apadrinar 
un arbre de la ciutat, que 
inclou una autorització 
per cuidar-lo.  

La regidora de Medi 
Ambient, Sostenibilitat 
i Benestar Animal, Rosa 
Trenado, ha explicat que 
“aquesta campanya dona 
resposta a la demanda 
de la ciutadania de ser 
partícip de la cura dels 
nostres espais públics i, 
molt especialment, de 
tot allò que té a veure 
amb el medi ambient i la 
natura”. 
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El Ple aprova inicialment 
el Pressupost municipal 
de 2022 el qual se situa 
en 278 milions d’euros

Redacció

Badalona.-
El Ple de l’Ajuntament 

de Badalona en la sessió 
extraordinària celebrada 
el dijous 28 d’abril ha 
aprovat inicialment el 
Pressupost municipal 
per a l’exercici 2022 i la 
plantilla del personal al 
servei de l’Ajuntament, el 
dels seus organismes au-
tònoms i societats mer-
cantils que en depenen, 
i les Bases d’execució 
del Pressupost per a 
l’exercici 2022. 

El pressupost muni-
cipal d’aquest exercici 
se situa en 278 milions 

d’euros, una xifra que in-
clou la despesa corrent, el 
pressupost d’inversions i 
les despeses financeres. 

La proposta del pres-
supost per a l’exercici de 
2022 incrementa en 26,2 
milions d’euros la des-
pesa corrent en relació 
amb el pressupost vigent, 
en pròrroga de 2019. El 
nou pressupost creix un 
16,34% i se situa en 187 
milions d’euros.  

Es preveu obtenir 
190 mil ions d’euros 
d’ingressos corrents, 
23,6 milions d’euros més 
que el que preveia el pres-
supost de 2021, el que 
representa un increment 

del 14,16%. 
El pressupost té un 

annex d’inversions de 
87,7 milions d’euros. 

Pel que fa al pressu-
post general consolidat, 
compost pel pressupost 
de l’Ajuntament, els or-
ganismes autònoms i les 
societats municipals, se 
situarà aquest 2022 en 
380 milions d’euros. 

El dictamen ha estat 
aprovat amb els vots a 
favor dels grups muni-
cipals de JxCB, BeCP, 
ERC-A-MES, 2 vots de 
GBeC i PSC, i l’abstenció 
del Grup Municipal del PP 
i de dos representants de 
GBeC.

COMUNICACIÓ BDN
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Redacció

Badalona.-
La consellera de Re-

cerca i Universitats, Gem-
ma Geis, ha visitat aquest 
dilluns Badalona, on ha 
participat en l’acte ins-
titucional de presentació 
de les noves places del 
Grau en Infermeria de 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) que 
acollirà la Unitat Docent 
de la Facultat de Medicina 
a l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol, on 
ja s’imparteix el grau en 
Medicina. Concretament, 
a partir del curs vinent, 
Can Ruti acollirà 75 noves 
places, que formen part 
de les prop de 600 que la 
Generalitat ha incremen-
tat per l’any que ve per 
donar resposta a les ne-
cessitats que hi ha al país, 
que s’han fet més evi-
dents amb l’emergència 
sanitària provocada per 
la Covid-19 durant els 
darrers dos anys. 

Abans de l’acte de 

presentació, la consellera 
Geis ha visitat la Casa 
de la Vila de Badalona, 
on ha saludat els repre-
sentants dels diferents 
grups municipals convo-
cats al Saló de Plens i ha 
signat el llibre d’honor de 
l’Ajuntament. Després, 
s’ha reunit amb l’alcalde 
de Badalona, Rubén Gui-
jarro, i amb el primer 
tinent d’Alcaldia i regidor 
de l’Àmbit d’Impuls de 
Ciutat i reconstrucció CO-
VID, Àlex Montornès.  

Poster iorment, la 
consellera de Recerca i 
Universitats i l’alcalde de 
Badalona s’han traslladat 
a l’Hopital Germans Trias 
i Pujol per participar en 
l’acte de presentació de 
les noves places junta-
ment amb el rector de 
la UAB, Javier Lafuente; 
la directora d’Infermeria 
de l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol, 
Isabel Andrés; i la di-
rectora del Departament 
d’Infermeria de la UAB, 
Dolors Bernabé. 

En la seva intervenció 
en l’acte, l’alcalde Guija-
rro ha remarcat la impor-
tància dels professionals 
de la infermeria en la nos-
tra societat i s’ha mostrat 
molt orgullós de què “Ba-
dalona, sigui part de la 
solució de la mancança 
de places formatives en 
aquest àmbit que hi ha a 
Catalunya”. L’alcalde ha 
assegurat que “des del 
Govern municipal apos-
tem per enfortir el vincle 
de la nostra ciutat amb 
el món universitari i el de 
la salut i per això volem 
acollir més institucions 
acadèmiques de prestigi 
que ajudin a crear sinèr-
gies amb els actuals pols 
de desenvolupament del 
municipi”. En aquest sen-
tit, Guijarro ha mostrat 
“l’ambició de consolidar 
el HUB biomèdic de Can 
Ruti i refermar-lo com un 
referent en la investiga-
ció, en la sanitat, en la 
biomedicina, en la biolo-
gia i en la innovació en 
l’àmbit internacional”.

La consellera de 
Recerca i Universitats 
presenta les noves 
places del Grau en 
Infermeria que acollirà 
l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol  

COMUNICACIÓ BDN

Ajuntament i UPC 
signen un conveni 
per crear un espai de 
coneixement al CACI

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Rubén Guijarro; el pri-
mer tinent d’alcaldia i re-
gidor de l’Àmbit d’Impuls 
de Ciutat i Reconstrucció 
COVID, Àlex Montornès; 
el rector de la UPC, Da-
niel Crespo, i el director 
general de la Fundació 
CIM, José María Cabre-
ra, han signat un acord 
d’intencions per con-
vertir l’espai de l’antiga 
fàbrica de la Compañía 
Auxiliar del Comercio y 
la Industria (CACI), de 
Badalona, en un centre 
de coneixement científic 
i tecnològic orientat a 
l’R+D+I en l’àmbit de 
la Indústria 4.0, la ma-
nufactura avançada i la 
fabricació digital, inclo-
ent processos, materials, 
sostenibilitat i economia 
circular 

La fabricació o ma-
nufactura avançada con-
sisteix a fer servir co-
neixements i tecnologia 
innovadora per produir 
productes complexos i 
millorar els processos a 
fi de reduir els residus, 
la contaminació, el con-
sum de materials i l’ús 
d’energia. La robòtica, 
la impressió 3D i 4D, la 
intel·ligència artificial i 

la computació d’alt ren-
diment per a la modelit-
zació i simulació també 
són elements importants 
en la fabricació avançada. 
Els dos reptes importants 
de la fabricació avançada 
són: la digitalització i el 
canvi cap a una producció 
més sostenible des del 
punt de vista mediam-
biental. Donar resposta 
a aquests reptes suposa 
crear un espai orientat a 
la transició industrial. 

El projecte per crear 
un centre de manufactu-
ra avançada està alineat 
amb l’origen de la CACI 
(indústria manufacture-
ra) i amb la necessitat 
de conservar i protegir 
l’arquitectura industrial 
de referència, com ja 
s’ha fet amb la rehabi-
litació exterior d’aquest 
edifici emblemàtic, que 
ara recobrarà una nova 
vida convertint-se en un 
centre de recerca en In-
dústria 4.0. 

La iniciativa es con-
cep també com un espai 
de coneixement per a la 
ciutadania, que permetrà 
comprendre aspectes 
clau de la societat trans-
formada per la innovació 
tecnològica, alhora que 
possibilitarà experimen-
tar-ho directament. Tan-
mateix, el projecte aju-

darà a disminuir l’escletxa 
digital i, en conjunt, su-
posarà una oportunitat 
d’aprenentatge per a la 
ciutadania. La proposta 
per a l’espai CACI se 
sustenta, doncs, en tres 
eixos: R+D+I, fabricació 
digital oberta a la ciutada-
nia i recerca col·laborativa 
(co-working) i emprene-
doria. 

En l’espai obert a 
la ciutadania de la nova 
CACI es podrà desenvolu-
par fabricació digital i pro-
totipatge, tant en l’àmbit 
de la impressió 3D, com 
del disseny d’equips elec-
trònics, la robòtica i la 
programació informàtica 
(com ara Arduino, etc).

La CACI disposarà, 
d’altra banda, d’un espai 
de recerca col·laborativa 
(o àrea de co-working), 
planter d’empreses i crea-
ció de spin-offs o start-
ups, per atreure empreses 
que desitgin desenvolupar 
projectes en l’àrea de ma-
nufactura avançada.

COMUNICACIÓ BDN
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La Guàrdia Urbana de Badalona estrena 
vuit nous vehicles policials 

Redacció

Badalona.-
La Guàrdia Urbana 

de Badalona disposa des 
d’aquesta setmana de 
vuit nous vehicles poli-
cials adaptats per fer les 
tasques de patrullatge i 
de trasllat de detinguts. 
Els nous cotxes patrulla 
tenen totes les eines 
necessàries per facilitar 
la feina dels agents, com 
per exemple la senyalit-
zació òptica, el sistema 
acústic, les telecomuni-
cacions, l’equipament 
interior, el kit de detinguts 
o una tablet per fer ges-
tions telemàtiques. Com 
a novetat, els vehicles 
tenen logotipat en els 
costats i el sostre un codi 
QR que si es fotografia 

amb el mòbil connecta 
telefònicament als usua-
ris amb la centraleta de la 
Guàrdia Urbana.  

La  i n c o r p o ra c i ó 
d’aquests nous vehicles 
s’ha fet mitjançant arren-
dament financer (rèn-
ting) amb un contracte 
adjudicat per un import 
de 537.692 euros i una 
durada de quatre anys. El 
contracte inclou diversos 
serveis com l’assegurança 
a tot risc, el manteniment 
integral i la reparació de 
totes les avaries mecà-
niques o elèctriques i 
la substitució de pneu-
màtics. 

Els nous vehicles de 
la Guàrdia Urbana de 
Badalona s’han presentat 
aquest dilluns al matí al 
passeig Marítim en un 

acte en què han par-
ticipat l’alcalde Rubén 
Guijarro i el sisè tinent 
d’Alcaldia i regidor de 

l’Àmbit de Govern i Se-
guretat Ciutadana, Chris-
tian Carneado. Durant la 
presentació, Guijarro ha 

explicat que “la incorpo-
ració d’aquests vehicles 
permetrà renovar parcial-
ment el parc mòbil del 

cos policial de la nostra 
ciutat, una necessitat que 
des del Govern municipal 
considerem prioritària; 
és per això que, un cop 
s’hagi aprovat definitiva-
ment el nou pressupost, 
s’adjudicarà l’adquisició 
de set nous vehicles amb 
les mateixes caracte-
rístiques”. L’alcalde de 
Badalona ha destacat que 
“aquesta mesura forma 
part de l’evolució de la 
Guàrdia Urbana cap a un 
model policial del segle 
XXI, que inclou una millor 
dotació per als nostres 
agents i el desplegament 
de càmeres de videovigi-
lància en els punts més 
problemàtics de la ciutat 
per tal de dotar de la 
màxima seguretat possi-
ble a la ciutadania”.  

COMUNICACIÓ BDN
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Badalona augmenta 
de vuit a nou el 
nombre de guinguetes 
a les platges 

Redacció

Badalona.-
La platja de la Marina, 

situada entre el port de 
Badalona i el barri de la 
Mora que es va posar en 
servei l’estiu del 2020, 
comptarà aquesta tem-
porada amb una nova 
guingueta i els seus ser-
veis. D’aquesta manera 
s’afegirà a les altres vuit 
guinguetes de les platges 
de Badalona que han co-
mençat aquesta setmana 
a instal·lar-se i que estan 
situades a la platja de la 
Barca Maria, Cristall, el 
Pont d’en Botifarreta, dels 
Pescadors, del Petroli i del 
Coco i dues a la platja de 
l’Estació.  

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha fet 
l’anunci que està a punt 
de licitar-se una nova 
guingueta que entrarà en 
servei a la platja de la Ma-
rina. Aquesta novetat l’ha 
explicada en el decurs 
d’una visita a les feines 

d’instal·lació d’una de 
les guinguetes que s’està 
instal·lant a la platja de 
l’Estació i que entrarà 
en funcionament aquest 
mateix cap de setmana. 
L’alcalde, acompanyat del 
3r tinent d’alcaldia i regi-
dor de l’Àmbit de Protec-
ció Social a les Persones 
i Impuls Comercial, David 
Torrents i de la regidora de 
Medi Ambient, Rosa Tre-
nado, ha assenyalat que: 
“estem molt satisfets 
d’haver pogut prorrogar 
el contracte per aquest 
any de les vuit guinguetes 
que tenien la concessió i 
fer possible, entre tots, 
deixar enrere aquests 
darrers dos anys marcats 
per les restriccions de la 
Covid”. “Estem desitjant 
que tots els badalonins i 
les badalonines, així com 
els molts visitants que 
tenim a la ciutat, puguem 
gaudir del nostre magnífic 
litoral”. 

Pel que fa a la pèrdua 
de sorra i les destrosses 

provocades pels diver-
sos temporals en alguns 
trams de les platges de 
Badalona, l’alcalde de 
Badalona s’ha mostrat 
optimista pel que res-
pecta al suport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), la Generalitat 
i l’Estat perquè abans de 
l’inici de la temporada es 
pugui recuperar part de la 
sorra perduda. En aquest 
sentit, Rubén Guijarro ha 
afegit que l’Ajuntament 
està treballant per recu-
perar molt aviat com a 
platja un espai de 350 
m2 que s’ha guanyat 
per l’enderrocament de 
l’antic mòdul de la Guàr-
dia Urbana a la platja del 
Pont d’en Botifarreta, al 
barri de Casagemes. 
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La nova platja de la Marina comptarà amb una guingueta.

L’Ajuntament de 
Badalona s’ha adherit 
a la Declaració 
institucional per a uns 
municipis i comunitats 
cuidadores 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona s’ha adherit a 
la Declaració per a uns 
municipis i comunitats 
cuidadores. Aquesta De-
claració aposta per impul-
sar polítiques públiques 
locals per tal de situar les 
cures al centre del debat i 
de l’acció municipal amb 
una corresponsabilitat 
d’homes i dones. Tam-
bé es proposa afavorir 
l’accessibilitat a serveis 
de cures, incorporar la 
perspectiva de la inter-
dependència, promoure 
accions per fomentar 
la dignitat i autonomia, 
així com polítiques per 
enfortir la coordinació i 
l’aliança entre adminis-
tracions i potenciar els 
espais de debat. 

L’adhesió s’ha do-
nat en el marc de les 
“Jornades de Cures en 
la comunitat: innovació 
i transformació des de 
les polítiques locals” 
que, organitzades per la 
Diputació de Barcelona 
han tingut lloc el 25 i 
26 d’abril al Paranimf 
de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica i 
Industrial de Barcelona 
amb l’assistència a la 
jornada inaugural de la 2a 
tinent d’Alcaldia, i regido-
ra d’Educació, Feminis-
mes, LGTBIQ+ i Agenda 
2030 de l’Ajuntament de 
Badalona, Aïda Llaura-
dó, qui ha destacat que: 
“aquestes jornades són 
important i urgents, ja 
que les cures són un dels 
reptes més necessaris 
que cal abordar des de 
les polítiques locals i de 

proximitat. Cal que les di-
ferents institucions unim 
esforços per a millorar les 
vides i les condicions de 
vida de les persones més 
vulnerables (persones 
grans, dependents, per-
sones que cuiden) i que 
sovint, no poden fer-se 
càrrec d’elles mateixes i 
que no disposen d’una 
xarxa de suport suficient. 
Com que no podem dis-
posar d’aquesta de xarxa 
de suport, som les insti-
tucions les que hem de 
donar resposta a aques-
tes necessitats”. 

COMUNICACIÓ BDN
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innovació i transformació des de les polítiques locals” que ha 

organitzat la Diputació de Barcelona amb la participació d’Aïda 
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Els ajuntaments de 
Badalona, Montgat i 
Tiana acorden reforçar 
la restricció dels 
accessos a la zona de 
Les Costes on hi ha un 
abocador il·legal 

Redacció

Badalona.-
Els ajuntaments de 

Badalona, Montgat i Tiana 
han acordat reforçar la 
limitació dels accessos a 
la zona de Les Costes, uns 
terrenys limítrofs entre 
els tres municipis, on s’hi 
estan fent abocaments 
il·legals. 

En una reunió celebra-
da a l’Ajuntament de Ba-
dalona aquest dimecres, 
27 d’abril, l’alcalde de 
Tiana, Isaac Salvatierra; 
l’alcalde de Montgat, An-
dreu Absil; el tercer tinent 
d’Alcaldia i regidor de 
l’Àmbit de Protecció a les 
Persones i Impuls Comer-
cial de l’Ajuntament de 
Badalona, David Torrents; 
i la regidora de Medi Am-
bient i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Badalona, 

Rosa Trenado; han acordat 
treballar conjuntament 
per acabar amb aquests 
abocaments il·legals a Les 
Costes. Tot i que tots els 
terrenys són de propietat 
privada, els tres ajunta-
ments treballen per evitar 
els abocaments il·legals 
i l’activitat al circuït de 
4×4, que també s’ha 
detectat a la zona. 

En la reunió de tre-
ball que s’ha fet amb la 
presència dels serveis 
tècnics dels ajuntaments 
de Badalona i Tiana s’ha 
acordat reforçar la limita-
ció pel camí d’accés des 
de Badalona per evitar que 
hi entrin vehicles a llençar 
tot tipus de materials. 

Els tres ajuntaments 
també han decidit unificar 
esforços en el marc de la 
iniciativa “Let’s Clean Up 
Europe!”. Per aquesta raó 

impulsaran una campanya 
de neteja a la zona de Les 
Costes on s’han detectat 
aquests abocaments el 
proper dissabte, 7 de 
maig. 

La campanya té com 
a un dels principals ob-
jectius conscienciar la 
ciutadania de la impor-
tància de mantenir net 
el seu entorn. L’acció és 
una oportunitat única per 
incrementar la conscien-
ciació sobre el problema 
de la brossa i ajudar a 
canviar el comportament 
de la ciutadania.

Per tal de reduir el 
nombre de residus abo-
cats a la natura i donar vi-
sibilitat a la problemàtica, 
la Setmana Europea de 
la Prevenció de Residus 
coordina aquesta jornada 
anual de neteja o clean-
up day a tot Europa.
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Badalona demana la 
retirada de les vies 
del tren de la primera 
línia de la costa i la 
implementació de 
mesures a llarg termini 
per protegir el litoral

Redacció

Badalona.-
E l  p r imer  t i nen t 

d’Alcaldia i regidor de 
l’Àmbit d’Impuls de Ciutat 
i Reconstrucció COVID de 
l’Ajuntament de Badalona, 
Àlex Montornès, ha recla-
mat quan falten poques 
setmanes per al comença-
ment de la temporada de 
platges que “Generalitat 
i Estat actuïn de manera 
urgent per recuperar part 
de la sorra perduda durant 
els darrers temporals i 
que ha fet retrocedir o 
desaparèixer diferents 
trams de les platges de 
la ciutat”. Montornès ha 
demanat aquesta solució 
urgent, però també actua-
cions a mitjà i llarg termini 
que “passen, entre altres 
factors, per la retirada de 
primera línia de la costa 
de les vies del ferrocarril i 
el seu trasllat per l’interior 

de la ciutat”. 
E l  p r imer  t i nen t 

d’Alcaldia s’ha reunit 
aquest dilluns 25 d’abril 
amb els responsables de 
l’Hotel Miramar, situat a 
la Rambla de Badalona 
davant la platja i amb més 
de 75 anys d’història, 
dins de les trobades ha-
bituals amb el sector 
turístic per conèixer les 
seves inquietuds i neces-
sitats i impulsar plans i 
actuacions que accelerin 
la seva recuperació des-
prés de la pandèmia de 
la Covid-19.  

Àlex Montornès ha 
remarcat que “des de 
l’Ajuntament no apostem 
per un turisme només 
de platja i treballem per 
potenciar altres valors 
culturals i naturals com 
el Museu de Badalona o 
la Serralada de Marina”, 
però, ha afegit, “és evident 
que la pèrdua de sorra i 

les conseqüències dels 
temporals a les platges i a 
la façana litoral és una de 
les preocupacions més im-
portants perquè afecta un 
dels atractius més valorats 
de la ciutat de Badalona, 
tant pels mateixos bada-
lonins i badalonines com 
pels visitants”. 

E l  p r imer  t i nen t 
d’alcaldia ha reclamat 
“celeritat” i que s’actuï 
“en totes aquelles solu-
cions que exposin els ex-
perts per evitar de manera 
natural la regressió de les 
platges”. En aquest sen-
tit, ha demanat de “fer 
un front comú amb els 
municipis del Maresme, i 
si cal amb el lideratge de 
Badalona, per aconseguir 
a llarg termini la retirada 
de les vies del tren de la 
primera línia de la costa i 
recuperar aquest espai i 
consolidar un litoral més 
lliure de barreres”.

COMUNICACIÓ BDN

Reunió de l’alcalde de Montgar, Andreu Absil, i el tercer tinent d’Alcalde i regidor de l’Àmbit de 
Protecció a les Persones i Impuls Comercial de l’Ajuntament de Badalona, David Torrents.
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El Bicibox metropolità 
suma 92 places a 
Badalona amb un 
gran aparcament de 
bicicletes 

Redacció

Badalona.-
L’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (AMB) ha 
posat en marxa a Bada-
lona un nou aparcament 
d’alta capacitat per a bi-
cicletes, integrat al servei 
Bicibox. Aquesta nova 
instal·lació, similar a les 
que ja funcionen a Gavà 
i a Sant Joan Despí, se 
suma als mòduls estàn-
dard del Bicibox, de 7 
o 14 places, per seguir 
potenciant i facilitant 
l’ús de la bicicleta com a 
transport diari. 

Aquest nou aparca-
ment està situat a la 
plaça Roca i Pi (plaça de 
l’Estació de Badalona), al 
costat de l’estació de Ro-
dalies Renfe, a l’espai que 
ha deixat buit l’enderroc 
d’una edificació afectada 
pel planejament urbanís-
tic. L’ampliació prové de 
les peticions que han fet 
els ajuntaments al Pla de 
Sostenibilitat Ambien-
tal (PSA) que l’AMB va 
llançar el passat 2021. 

El nou equipament és 
un recinte metàl·lic mo-
dular amb capacitat per 

a 92 places i està ideat 
per donar servei, princi-
palment, als usuaris de 
l’estació de tren, tot i que 
està disponible a qualse-
vol usuari del Bicibox de 
manera gratuïta. 

El recinte permet 
l’estacionament de bi-
cicletes a doble nivell, i 
compta amb espai per 
a bicicletes d’ample es-
pecial com les bicicletes 
de càrrega (cargo bikes), 
un punt d’autoreparació i 
manteniment, i armariets 
amb endoll integrat per 
connectar-hi la bateria de 
la bicicleta elèctrica amb 
seguretat. 

L’equipament també 
té càmeres de vigilància i 
il·luminació amb detectors 
de presència. L’accés al 
recinte és electrònic, amb 
control mitjançant la tar-
geta d’usuari de Bicibox. 

En ser un recinte 
modular, la instal·lació 
permetrà futurs canvis 
i ampliacions, en funció 
de les necessitats i de la 
demanda. La construcció 
està feta amb materials 
reciclables, és desmunta-
ble totalment i reutilitza-
ble en altres ubicacions. 

Aquest projecte es 
finança amb els fons Next 
Generation EU, que re-
centment ha adjudicat el 
govern central a l’AMB 
i als municipis metropo-
litans. El manteniment i 
l’explotació del nou apar-
cament es realitzarà dins 
del servei Bicibox, a través 
del contracte del manteni-
ment i gestió vigent. 

L ’AMB  amp l i a r à 
aquest any un 20% 
l ’ o f e r t a  d e  p l a c e s 
de Bicibox, el servei 
d’aparcament segur de 
l’AMB per a bicicletes 
particulars. D’acord amb 
els municipis, instal·larà 
490 noves places a la 
metròpolis de Barcelona 
per seguir creant una in-
fraestructura segura per 
als usuaris de la bicicle-
ta i continuar impulsant 
la mobilitat sostenible. 
Aquesta ampliació coinci-
deix amb el 10è aniversari 
del servei. 

Actualment, el servei 
de Bicibox, que és gra-
tuït, està present en 21 
municipis de la metròpolis 
de Barcelona. Ofereix 
2.152 places i té 17.826 
usuaris.

COMUNICACIÓ BDN

El BCIN acull una nova 
edició del Dia de les 
Esquadres de l’Àrea 
Bàsica Policial de 
Badalona i Sant Adrià 
de Besòs

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Ruben Guijarro, 
ha presidit els actes de 
celebració que han tingut 
lloc al Badalona Centre 
Internacional de Negocis 
per commemorar el Dia 
de les Esquadres.  

Aquest acte de ce-
lebració del Dia del Cos 
dels Mossos d’Esquadra, 
que se celebra a l’Àrea 
Bàsica Policial de Badalo-
na i Sant Adrià de Besòs, 
també ha comptat amb la 
presència de l’alcaldessa 
de Sant Adrià del Besòs, 
Filo Cañete. 

Durant la jornada s’ha 
presentat un resum de 
les actuacions més des-
tacades per part del Cos 

de Mossos d’Esquadra 
a Badalona i Sant Adrià 
de Besòs. En aquesta 
sentit, s’ha informat que 
els Mossos van portar a 
terme durant el 2021 un 
total de 63.000 identifi-
cacions, es van produir 
2.400 detencions i es van 
fer 23.000 requeriments 
a través del 112, el servei 
d’atenció de trucades 
d’urgència. 

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha 
agraït la tasca realitzada 
pels Mossos d’Esquadra 
i ha demanat “nous i mi-
llors recursos materials i 
humans per fer front als 
nous reptes de la policia 
del segles XXI com ara 
els delictes d’odi o els 
delictes sexuals”. 

Guijarro ha volgut 

destacar també l’estreta 
col·laboració i coordina-
ció que hi ha entre els 
Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Urbana de Ba-
dalona.  

Durant l’acte s’ha fet 
un reconeixement a la tas-
ca i al servei realitzat pels 
Mossos d’Esquadra i a la 
Federació d’Associacions 
de Veïns de Badalona 
(FAVB) i a la federació 
d’empresari xinesos de 
Barcelona per la seva 
col·laboració.  

COMUNICACIÓ BDN

L’alcalde de Badalona ha demanat més recursos materials i humans 
als Mossos pels nous reptes policials a la ciutat.

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, amb l’alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, 
durant el Dia de les Esquadres de l’Àrea Bàsica Policial d’ambdues ciutats.
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Productors Audiovisuals 
de Catalunya (PAC) 
i FILMETS Badalona 
Film Festival creen 
el Premi Productor/a 
Emergent PAC destinat 
a reconèixer nous 
talents en la producció 
audiovisual catalana

Redacció

Badalona.-
La 48a edició de 

FILMETS Badalona Film 
Fest ival ,  que se ce-
lebrarà del 21 al 30 
d ’oc tub re,  a to rga rà 
juntament amb Pro-
ductors Audiovisuals 
de  Cata lunya  (PAC) 
a partir d’aquest any 
el Premi Productor/a 
Emergent PAC. Aquest 
guardó estarà dotat 
amb 1.000 euros, una 
Venus de Badalona i 
un any de pertinença a 
l’associació PAC.

L’objectiu del nou 
premi és buscar nous 
talents en la producció 
audiovisual catalana, 
així com premiar el risc 

i la llibertat creativa del/a 
productor/a. A més, amb 
aquest guardó es vol 
reconèixer el treball dels 
productors i les produc-
tores, una figura absolu-
tament necessària en el 
món audiovisual però al 
mateix temps molt desco-
neguda fora del sector.

L’associació Pro-
ductors Audiovisuals de 
Catalunya reivindica el 
curtmetratge com a for-
mat imprescindible dins 
del ventall de la producció 
audiovisual, ja que és un 
dels primers exercicis de 
producció que es planifica 
i es porta a terme de for-
ma semiprofessional.

Els curtmetratges se-
leccionats a la Secció 
Oficial de FILMETS que 

poden optar a aquest 
guardó, que es lliurarà 
a la Nit de les Venus de 
FILMETS, són aquells 
que compten amb un/a 
productor/a emergent 
que no hagi produït més 
de dos curtmetratges o 
un llargmetratge durant 
tota la seva trajectòria 
artística.

A més, haurà de ser 
una producció majori-
tàriament catalana, i aquí 
s’hi engloben el equips, 
els proveïdors i les lo-
calitzacions. Finalment, 
cal que el/la productor/a 
aparegui en els títols de 
crèdit i que l’empresa 
productora estigui inscrita 
com a tal en el registre 
del sector audiovisual de 
l’ICEC o de l’ICAA. 

La Biblioteca 
Central Urbana Can 
Casacuberta de 
Badalona tornarà a 
obrir durant el darrer 
trimestre d’aquest any 

Redacció

Badalona.-
La Biblioteca Central 

Urbana Can Casacuberta 
de Badalona es reobrirà 
a la ciutadania durant el 
darrer trimestre d’aquest 
any, un cop s’hagin en-
llestit totes les actuacions 
imprescindibles per poder 
tornar a la seva activitat 
habitual. La regidora de 
Cultura, Anna Maria Lara, 
ha donat a conèixer la 
data de reobertura i ha 
informat de l’estat de les 
obres de condicionament 
de l’equipament aquest 
matí durant una visita a la 
instal·lació acompanyada 
de representants de les 
comunitats educatives i de 
les associacions veïnals. 

La principal actuació 
que resta per executar és 
la substitució del sistema 
de climatització de la bi-
blioteca, que comparteix 
també amb l’Espai Be-

túlia. Aquesta obra ja ha 
estat adjudicada per un 
import de 246.000 euros 
i es durà a terme du-
rant els pròxims mesos, 
període en el qual tam-
bé s’acabarà d’enllestir 
l’adequació de l’edifici 
a la normativa de pro-
tecció contra incendis. 
Posteriorment, amb la 
instal·lació ja oberta al 
públic, es farà la repara-
ció de la coberta de zinc 
exterior, amb un pressu-
post d’aproximadament 
200.000 euros.  

Durant els darrers 
mesos a la biblioteca 
s’han fet les següents 
actuacions: canvi de la 
caldera per una nova i 
complementació amb un 
sistema de climatitza-
ció addicional; reparació 
de part de la coberta 
plana per filtracions de 
l’aigua de la pluja; subs-
titució d’una de les por-
tes d’accés a la biblio-

teca i eliminació d’una 
altra pel mal estat en què 
es trobava; millora de 
l’accessibilitat a la sego-
na planta amb l’adaptació 
del muntacàrregues a un 
ascensor;  reducció del 
taulell per adequació a 
la normativa de preven-
ció de riscos laborals; 
instal·lació de mampares 
per delimitar la zona de 
magatzem; instal·lació 
d’una nova capa de con-
traxapat a tota la zona del 
passadís; incorporació de 
panells rotulables i mag-
nètics a la secció infan-
til; augment dels punts 
d’endolls a les sales de 
lectura i a la zona infantil 
per facilitar la connexió 
als usuaris; increment 
de la il·luminació amb 
focus penjats i alineats 
a la paret del passadís; i 
implantació de les màqui-
nes d’autopréstec, on els 
mateixos usuaris podran 
fer les gestions. 

COMUNICACIÓ BDN

Durant els pròxims mesos es duran a terme les obres per adequar la 
climatització de l’equipament, que ja s’han adjudicat per un import de 

246.000 euros.
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L’Ateneu Cooperatiu 
del Barcelonès Nord 
articula el sector 
cultural del territori

Redacció

Badalona.-
E l  p ro g rama  d e 

l’AteneuBNord i el nou 
cercle cooperatiu de les 
indústries culturals, Peri-
fèrica, es va presentar al 
Teatre Zorrilla de Badalo-
na, amb una taula rodona  
en la qual van participar 
diverses cooperatives 
culturals catalanes.

Representats de les 
cooperatives La Tresca i 
la Verdesca, El Timbal, 
L’Avalot Teatre i Pol·len 
Edicions van compartir 

que, a pesar que calen es-
tructures de suport i bons 
instruments financers, el 
panorama és engresca-
dor, cada vegada hi ha 
més atenció al cooperati-
visme i hi ha consciència 
que les necessitats com-
partides ens condueix 
cap a la cooperació.

Josep Vidal, Director 
General d’Economia social 
i solidària, tercer sector i 
les cooperatives de la Ge-
neralitat va obrir l’acte as-
senyalant que  l’economia 
social està centrada a les 
persones i genera activitat 

per donar resposta a les 
necessitats.

La nova etapa de 
l’Ateneu, que abasta el 
trienni 2021-24 compta 
amb un pressupost d’un 
milió d’euros per reforçar 
el cooperativisme i la 
intercooperació, també 
amb el comerç local i 
amb grups de consum 
conscient, per reforçar 
la ciutadania activa i fer 
una societat més lliure, va 
afegir Vidal.

A l’acte també hi van 
participar Àlex Montornès, 
primer tinent d’alcaldia de 

l’Ajuntament de Badalo-
na; Blanca Padrós sego-
na tinenta d’alcaldessa 
de l’àrea d’economia de 
l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet; 
Filo Cañete, alcaldessa de 
Sant Adrià del Besòs. Tots 
tres van celebrar poder 
construir aliances entre 
els municipis.

«Penso en el projecte 
d’eòlica popular, Viure de 
l’aire, que val dos milions 
d’euros i que han fet 
possible veïnes i veïns 
de Pujalt, a l’Anoia», va 
manifestar Montornès, «i 

com seria possible que a 
la nostra comarca es fes-
sin projectes similars».

A Sant Adrià, va ex-
plicar Cañete, s’ha tre-
ballat el programa Re-
empresa, juntament amb 
Santa Coloma, per donar 
continuïtat a projectes 
econòmics de la ciutat, 
des d’un vessant coope-
rativista.

Contribuir a apropar 
els municipis «és un dels 
reptes estratègics que 
ens hem marcat per als 
propers tres anys tant des 
de l’administració com des 

de l’associacionisme i el 
cooperativisme, per crear 
un ecosistema de l’ESS 
al Barcelonès Nord. Tam-
bé volem continuar con-
solidant la col·laboració 
público-cooperativa-comu-
nitària a través de la inter-
cooperació», va assenyalar 
Aitor Blanc, un dels coordi-
nadors de l’Ateneu.

ACBN

La 48a edició del 
Festival Filmets ja té 
cartell i és obra de 
Paula B. Redondo, 
alumna de l’Escola 
d’Art Pau Gargallo de 
Badalona

Redacció

Badalona.-
El cartell de l’edició 

d’aquest any de FILMETS 
Badalona Film Festival es 
obra de la dissenyadora 
Paula B. Redondo, de 19 
anys, il·lustradora que ha 
estudiat un Grau Superior 
d’Il·lustració a l’Escola d’Art 
Pau Gargallo de Badalona.

Les diverses adap-
tacions del cartell, que 
seran la imatge de la 
48a edició de FILMETS 
que es farà del 21 al 30 
d’octubre, són diverses 
cares on es destaquen es-

pecialment els ulls, la qual 
cosa vol ser un homenat-
ge al públic i a l’acte físic 
de veure cinema.

Paula B. Redondo ha 
explicat que ha volgut 
elaborar “uns cartells 
que transmetessin la im-
portància de la visió, així 
com fer un reconeixe-
ment als espectados que 
assisteixen al festival i 
que tenen ganes de veure 
els curtmetratges”. “Per 
això, dins dels conceptes 
treballats en el meu car-
tell de FILMETS cal des-
tacar tres elements: els 
ulls, el públic i la identitat 

del festival FILMETS”, ha 
afegit Paula B. Redondo.

Aquest cartell serà la 
imatge gràfica de l’edició 
de 2022 de FILMETS i es 
podrà veure a les bande-
roles i en tots els suports 
comunicatius del festival 
de curtmetratges.

Com cada any, els 
alumnes l’Escola d’Art 
Pau Gargallo de Badalona 
tenen la possibilitat de 
participar en un concurs 
per a la creació del cartell 
del festival FILMETS. La 
tutora de Paula B. Redon-
do ha estat la professora 
Georgina Alcàcer.

Les diverses adaptacions del cartell tenen com a element central 
diverses cares on destaquen els ulls, la qual cosa vol ser un 

homenatge al públic que assisteix al festival de curtmetratges.

Àlex Montornès, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Badalona, i Filo Cañete, alcaldessa 
de Sant Adrià de Besòs, durant la presentació del programa de l’Ateneu del Barcelonès Nord.
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Badalona presenta la 
seva candidatura per 
ser la seu de la Copa 
del Rei de Bàsquet de 
l’any 2023 

Redacció

Badalona.-
Badalona vol la Copa. 

En un acte fet avui al par-
quet del Palau Municipal 
d’Esports amb el lema 
#VolemLaCopa, l’alcalde 
Rubén Guijarro, acom-
panyat del president del 
Club Joventut Badalona, 
Juanan Morales, el pre-
sident de l’Associació 
Badalona Bàsquet Base, 
Rosendo Gabara, així 
com una representació 
dels 12 clubs federats 
de la ciutat que apleguen 
183 equips de bàsquet, 
ha demanat que la ciutat 
de Badalona sigui seu de 
la Copa del Rei de Bàs-
quet 2023. 

En l’acte de presen-
tació de la candidatura 
badalonina, l’alcalde ha 
posat en relleu que Ba-

dalona “és una ciutat que 
viu i es desviu pel bàs-
quet, som l’única ciutat 
que ha tingut tres equips 
a la màxima categoria, 
som per dret propi el 
bressol del basquetbol” 
i ha afegit que “la Copa 
per Badalona significa 
molt més que un esdeve-
niment esportiu, estem 
celebrant els 30 anys 
dels mítics Jocs Olímpics 
de Barcelona ’92, en els 
quals Badalona com a 
subseu olímpica va tenir 
un paper primordial, i 
volem recuperar aquell 
esperit olímpic que ens 
va projectar com a ciutat 
oberta, esportista, alegre 
i col·laborativa”. 

L’alcalde de Badalona 
ha destacat que la candi-
datura té “tot el suport 
de les entitats socials, 
veïnals, empresarials i 

esportives, com ho de-
mostra la seva assistència 
en aquest acte de presen-
tació, estem preparats 
i il·lusionats, oferim als 
organitzadors de la Copa 
una ciutat atractiva, ober-
ta al mar i excel·lentment 
comunicada”. “A Badalo-
na volem la Copa, la vo-
lem de valent i des de fa 
temps ens la mereixem” 
ha conclòs l’alcalde de 
Badalona. 

L’última edició de la 
Copa del Rei que es va 
celebrar a Badalona va ser 
la 49a, corresponent a la 
Copa del 1985.

Badalona acollirà 
dissabte 7 de maig la 
primera Trobada Dona 
i Mar amb activitats 
al Port, la platja de 
la Marina i els espais 
Rampa i Llotja 

Redacció

Badalona.-
El proper dissabte, 7 

de maig, es durà a ter-
me al port de Badalona 
la I Trobada Dona i Mar, 
que porta per títol “Ex-
periències de sol a sol”. 
Aquesta iniciativa neix per 
apropar totes les dones al 
mar, a l’esport nàutic i a 
la consciència ambiental 
i emocional a través de 
diferents activitats espor-
tives i lúdiques a mar que 
començaran a les 6.41 
del matí fins a les 20.55 
hores, coincidint amb la 
sortida i la posta de sol. 

La Jornada té un pro-
grama ple de diverses acti-
vitats com ara pàdel surf, 
caiac, esnòrquel, vela, 
ioga, pilates o xerrades 

(sobre salut, emprenedo-
ria, sostenibilitat i benes-
tar) i que es realitzaran 
a diversos espais com la 
platja de la Marina, l’Espai 
Llotja, l’Espai Rampa i al 
moll de Capitania del port 
de Badalona. 

Aquesta jornada va 
dirigida especialment a 
les dones de totes les 
edats, però no vol ser 
excloent i, per tant, es 
convida a totes les per-
sones amb la voluntat de 
fer conèixer l’univers del 
mar, de l’emprenedoria i 
de l’esport.  

L’acte de presenta-
ció ha comptat amb la 
presència de l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guija-
rro; de la segona tinen-
ta d’alcaldia i regidora 
de l’Àmbit d’Educació, 

Feminisme, i LGTBIQ+, 
Ciutadania, Participació i 
Agenda 2030; Aïda Llau-
radó; de la regidora de 
l’Àrea de Cultura i Mobili-
tat, Anna Maria Lara, del 
regidor d’Esports, Jordi 
Subirana i del gerent de 
Marina Badalona, Imanol 
Sanz. 

L’alcalde Rubén Gui-
jarro ha destacat que: 
“aquestes activitats són 
un pas més en la recu-
peració de la connexió 
de Badalona amb el mar, 
de promoure els valors 
positius de la pràctica de 
l’esport, de poder mos-
trar el nostre litoral i, a 
més, serà una jornada 
que posarà en valor, una 
vegada més, la capacitat 
mobilitzadora i creativa de 
les dones”. 

COMUNICACIÓ BDN

Durant tot el dia es duran a terme activitats com pàdel surf, caiac, 
esnòrquel, vela, ioga, pilates oxerrades.

COMUNICACIÓ BDN

L’alcalde, Rubén Guijarro, ha destacat la il·lusió “d’una ciutat que es 
viu i es desviu pel bàsquet” en un acte al Palau Municipal d’Esports 

que ha comptat amb la representació dels 12 clubs federats de 
Badalona. 

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, durant la seva intervenció a l’acte.
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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

Diumenge1
Francesc Layret, 83 

Dilluns 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dimarts 3
Canonge Baranera, 60 

Dimecres 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dijous 5
Av. Martí Pujol, 133

Divendres 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Dissabte 7
Salvador Seguí, 4 

Diumenge 8
Av. Catalunya, 60-62

Dilluns 9
Creu, 89  

Dimarts 10
Ctra. Antiga de València, 31

Dimecres 11

 Mar, 23
Dijous 12 

Juan Valera, 197
Divendres 13

Marques Montroig, 207 
Dissabte 14

Pau Piferrer, 82
Diumenge 15
Av. Morera, 112 

Dilluns 16
C. Antiga València, 31 

Dimarts 17
Juan Valera, 197

Dimecres 18
Rellotge, 56
Dijous 19
 Otger, 2

Divendres 20
 Londres, Bl1 Tda2

Dissabte 21
Pl. Pomar, s/n  

 Diumenge 22
Marquès St Mori, 127

Dilluns 23
 Doctor Bassols, 125

Dimarts 24
Marquès St Mori, 38

Dimecres 25 
Ros i Güell, 6

Dijous 26
Jerez Frontera, 90

Divendres 27
Alfons XIII, 476-480

Dissabte 28 
Sicília, 96

Diumenge 29
Francesc Layret, 83 

Dilluns 30
Concòrdia, 1 local B-41

Dimarts 31
Canonge Baranera, 60

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

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. 




