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Resum d’Informació Independent del Barcelonès Nord

Badalona.- 
L’Ajuntament de Ba-

dalona i el Departament 
de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya 
han arribat a un acord 
per desplegar un projecte 
pilot d’acció comunitària 
en inclusió residencial 

als barris de Sant Roc i 
Artigues. Ho han oficia-
litzat avui l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guija-
rro i el conseller Carles 
Campuzano en el decurs 
de la visita que ha efec-
tuat aquest migdia a 
Badalona. Els objectius 

d’aquest projecte són: 
facilitar l’organització 
dels propietaris i els llo-
gaters de les finques, de 
cara a garantir-ne el seu 
bon ús i manteniment; 
millorar les relacions de 
convivència, entre dpal-
tres.Pàg.4. 

Inclusió a Sant Roc
COMUNICACIÓ BDN

Badalona.- Escollit 
el cartell del Carnaval 
2023, obra de Nil Bo-
rrell, estudiants d’arts 
de l’Escola Pau Garga-
llo. Pàg.14.

Cartell del 
Carnaval

Badalona.- 
L’AMB i els ajun-

taments del Besòs, en-
tre ells Badalona, han 
presentat un progra-
ma d’actuacions per 
transformar, cohesionar 
i dinamitzar l’eix del 
Besòs. Aquest pla, amb 
un cost de 500 milions 
d’euros en un termini 
de 10 anys, requereix 
d’una col·laboració in-
terinstitucional entre la 
Generalitat, el Govern 

central, l’AMB, la Dipu-
tació de Barcelona i els 
ajuntaments.

L’àmbit per al qual 
es formulen propostes 
d’actuació és el que con-
formen els municipis de 
Badalona, Montcada i 
Reixac, Sant Adrià de 
Besòs, Santa Coloma de 
Gramenet i els barris de 
Barcelona confrontants 
amb el riu Besòs: Vallbo-
na, Trinitat Vella, Baró de 
Viver i Bon Pastor. Aquest 
territori compta amb una 

superfície total de gairebé 
60 km2 i una població 
de prop de 450.000 ha-
bitants.

Les propostes de mi-
llora i transformació es 
basen en la integració 
urbana, la connectivitat, 
la recuperació ecològica 
i paisatgística del riu, la 
protecció i resiliència de 
la franja costanera, la 
rehabilitació i reactiva-
ció econòmica i l’impuls 
d’habitatge protegit. 
Pàg. 4

500 milions per 
impulsar l’eix Besòs 

AMB

Canvi de nom 
al CAP Montgat

Badalona.- El CAP 
Montgat canvia el nom 
i ret homenatge al doc-
tor Enric Jardí, qui hi 
va treballar durant més 
de 19 anys. Pàg.5.

Badalona.- La Guàr-
dia Urbana comença 
una campanya per vigi-
lar l’ús dels vehicles de 
mobilitat personal com 
els patinets. Pàg.8.

Vigilar els 
patinets
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Opinió
Justicia solidaria

En el reino de España se dedicarán casi 50 mil millones de euros 
en gasto militar, lo mismo que la suma de casi todos los minis-
terios con vocación social: 230 veces la partida para atender 
el Ingreso mínimo vital, más de 2,17 veces lo destinado a las 
prestaciones por desempleo, 10,5 veces más que las pensiones 

no contributivas, 50 veces más que la atención a inmigrantes, más de 14 
veces lo que se destina a las políticas de vivienda.

La juventud en España se independiza de media a los 30 años, en gran 
parte por la dificultad que encuentran para acceder a la vivienda; las cifras 
de desahucios y sus repercusiones son escandalosas.

Gran parte de la humanidad no está siendo tratada con respeto, recibimos 
cada día un buen puñado de antónimos que no dejan en paz la palabra 
dignidad. Ahora que la ley de los secretos oficiales hace mucho que fue 
abolida, sabemos (inquietos, alarmados, desolados) que quienes destru-
yen ilusiones no tienen la menor intención de regenerarlas, que no existe 
ningún lugar donde no se miente, que los nuestros nos han decepcionado, 
que hay quien se aprovecha de los conflictos del prójimo… De la teoría de 
roles, de Pichón-Rivière, sabemos que nuestra conducta está supeditada 
a la posición social que ocupamos en el trabajo, en la familia, en el ocio, 
y que cumplimos casi siempre con lo que nos mandan.

Habrá que echarle una mano a la vida, habrá que producir mucha más 
claridad en esta fábrica de emociones. Habrá que seguir insistiendo en que 
los poderes padecen un pavor exagerado a la belleza. Habrá que volver 

a repetir que hay quienes se aprovechan de los conflictos: tecnócratas y 
otros que dan puñaladas y dicen amén a los intereses de algunos.

La justicia es ciega, pero no puede cerrar los ojos a la realidad, hay que 
atender a la ciudadanía para hacer posible la extensión de la democra-
cia.

No es justa una Justicia que expulsa a familias de sus hogares (por otra 
parte hay que saber que quien hace las leyes nos son los jueces sino los 
que gobiernan), lo mismo pasa con la salud: no es cosa de sanitarios sino 
de las políticas sanitarias.

Fuimos a unas jornadas propiciadas por la Generalitat para hablar de 
problemas sobre la vivienda. Nadie habló de solidaridad. Pero allí había 
gente que va plantando diálogos entre el ruido del presente, activistas de 
la contradicción, mediadoras buscando cielos azules para dibujar rincones 
bonitos.

En estos días, IKEA promociona un concurso destina-
do a personas entre 18 y 30 años que premiará con 
12.000 euros las mejores ideas para hacer más fácil el 
acceso a la vivienda. Me acuerdo de la Negra mientras 
suena Sólo le pido a Dios ¿Será que no existe?

Francesc Reina Peral. Pedagogo

més articles:

Unir fuerzas

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los ayuntamientos del Besòs, entre ellos Sant Adrià de Besòs, siguen uniendo 
fuerzas para conseguir que el eje entorno al río se dinamice. Han conseguido que también se unan los gobiernos de Madrid 
y Catalunya y la Diputación de Barcelona en un plan con un coste de 500 millones de euros en 10 años. Badalona, Mont-
cada i Reixac, Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet y los barrios de Barcelona de Vallbona, Trinitat Vella, Baró de Viver i 
Bon Pastor suman cerca de 450.000 habitantes en una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados. Los puntos claves del 
acuerdo son la integración urbana, la conectividad, la recuperación ecológica y paisajística del río, la protección y resiliencia 
de la franja costera, la rehabilitación y reactivación económica y el impulso de vivienda protegida. Algunos de los proyec-
tos que recibirán fondos serán la reforma de la C-31 en Badalona, la renaturalización y mejora ambiental de río Besòs, la 

descontaminación de las playas adrianenses y badalonenses contaminadas por la presencia de empresas, la rehabilitación de los polígonos 
industriales a ambos lados del río, y la construcción de viviendas de protección oficial. 
Todas estas iniciativas tienen como objetivo mejorar el territorio y, a la larga, incrementar el bienestar de sus habitantes. Está claro que es un 
proyecto ambicioso. Es esperanzador que todas las administraciones se hayan puesto de acuerdo para dinamizar un espacio con tanto poten-
cial pero tan mal aprovechado. Porque es una de las zonas con más posibilidades de Catalunya y, a la vez, con más sombras que luces sobre 
su futuro. Los municipios entorno a Barcelona siempre han creído que es imposible luchar contra el gigantes y que es mejor dejarse llevar por 
el impulso de la gran capital. En muchos casos se ha demostrado que es una estrategia correcta, pero otras se ha visto claramente que hay 
que trabajar por uno mismo para conseguir objetivos. Por uno mismo o con el resto de pequeñas ciudades a tu lado, porque siempre es mejor 
unir fuerzas que ir por tu lado. 
Esperemos que este acuerdo sea una realidad palpable, que podamos ver sus frutos en tiempo más o menos cercano, y que no se quede todo 
en agua de borrajas. Los habitantes del eje del Besòs necesitamos que sea así, que nuestra casa tenga cada vez los cimientos más sólidos y 
que ningún huracán imprevisto nos vuele las paredes.   
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Puigdemont es el miedo de 
Sánchez a la derrota y dos 
manifestaciones

El 10 de enero de 2016 Puigdemont fue investido presidente de la 
Generalitat de Catalunya, aunque quien lideraba la coalición ven-
cedora en las catalanas de septiembre de 2015 era Artur Más, pero 
los necesarios escaños de la CUP le negaron sus votos a pesar de 
que venía de organizar la consulta popular del 9N de 2014 en la que 

participaron cientos de miles de catalanes y por la que el Estado le ha embargado 
las cuentas.

Siendo honestos, debemos reconocer que en aquel mes de enero de hace siete 
años muy pocas personas podían imaginar algunas de las cosas que después 
sucedieron. Siga leyendo, si lo desea, e intente recordar si conoce alguien que 
anunciara entonces como posibles estas dos premoniciones.

Nueve meses después Sánchez fue derrocado por un contubernio de diputados y 
barones del PSOE aliados con Felipe González y el Grupo PRISA, siendo después 
todos ellos tan inútiles en la gestión del periodo de transición que habían abierto 
que consiguieron que los afiliados encumbraran de nuevo al destronado.

Y hoy, siete años después, desde un exilio europarlamentario que ganó en mayo 
de 2019 convenciendo a sus votantes (tal como hizo Sánchez en mayo de 2017 
en las Primarias del PSOE), Puigdemont está marcando las agendas política y 
legislativa y proyectando sobre la Moncloa la sombra de una derrota electoral que, 
si sucede, tendrá mucho que ver con la prepotencia verbal que el propio Sánchez 
se permitió contra el catalán el 6 de noviembre de 2019.

Sigo sin recordar a nadie de mi entorno que anunciara entonces alguno de esos dos 
futuros que se hicieron realidad, pero, en cambio, si usted escribe hoy “Sánchez 
Puigdemont fiscal” en Google, los titulares que le mostrará la primera pantalla 
corresponden todos a aquel 06/11/19 fecha, a pesar de que han pasado más de 
tres años. Dirán cosas parecidas a estas tres que copio:

“Pedro Sánchez presume de que la fiscalía depende del gobierno para prometer 
que traerá a Puigdemont”.

“Los fiscales cargan contra Sánchez por poner en duda su independencia…”.

“Sánchez tensa su campaña al sugerir que controla la fiscalía”.

Quizás aquella chulería le sirvió para que el PSOE perdiera solo tres escaños 
respecto de los conseguidos en las elecciones celebradas cinco meses antes, 
pero ahora queda menos de un año para la nueva cita con las urnas y no solo 
Sánchez no ha cumplido, sino que nada indica que la agenda 2023 de Puigdemont 
ante la Justicia europea le permita conseguirlo.

Y, para más inri, hay noticias definitivas que confirman la eficacia política de la 
estrategia del catalán. Por ejemplo, el 22 de diciembre pasado la Agencia EFE 
desde Bruselas: “Junqueras se queda sin opción de entrar en la Eurocámara”, 
lo que demuestra al mismo tiempo que si Puigdemont se hubiera entregado a 
la justicia española tras el 1/10/2017 hoy no sería eurodiputado y que sí lo sería 
Junqueras si hubiera decidido exiliarse con su President.

Desesperado Sánchez ante la incapacidad de responder a las preguntas sobre 
el incumplimiento de su promesa que le lloverán durante este año electoral, lo 
primero que se le ocurrió fueron las reformas legislativas de la sedición y la mal-
versación, con un más que dudoso recorrido en Europa.

Y, quizás incapaz de distinguir entre deseo y realidad, se le ocurrió convocar la 
cumbre hispano gala en Barcelona, lo que ha permitido conseguir dos “éxitos” 
de tal alcance que solo un visionario suicida cavando su propia tumba podría 
atreverse a intentar.

Porque los humanos normales somos incapaces de comprender como no pudo 
prever Sánchez que con lo de Macron en Barcelona conseguiría, 
no solo que muchos de ERC y JxCat volvieran a manifestarse 
juntos por la independencia de Catalunya, sino también devolver 
a Puigdemont a las portadas. Yo mismo acabo de comprobar 
que llevaba un año sin incluir ese apellido en ninguno de los 
títulos de los más de 80 artículos que he enviado a publicar.

Domingo Sanz

Un aborto RAE.4 llamado Reino 
de España

Sufre Ud. de ansiedad? ¿Depresión? ¿Tiene problemas de insomnio? 
¿Le duele la espalda? ¿Se encuentra más irritado de lo normal? ¿Está 
preocupado por el trabajo? ¿Por el futuro de su pensión? ¿El banco le 
pone dificultades para renovarle su crédito? ¿Le cuesta llegar a fin de 
mes? No se preocupe. Su problema tiene solución. Basta tomar cada 

día una cápsula de Feijóo Fortex y desde el primer día notará que se siente mejor, 
aliviado de sus problemas. Feijóo-Fortex es un fármaco que parece ser que no 
tiene contradicciones, tiene soluciones para todos los problemas que tenemos en 
España y en todas las autonomías. Va contra todas las enfermedades que parece 
que trae la política del partido que gobierna el PAIS. En fin, contra todo eso que se 
llaman ideas socialistas o de izquierdas, que están ayudando a los trabajadores. 
Esta medicación se está introduciendo en varias autonomías, aprovechando la 
debilidad del partido del gobierno que para poder gobernar se ha asociado con 
partidos independentistas y también por la gran crisis económica que esta pasando 
en todo el mundo. Seguramente pronto veremos si sus infinitas posibilidades de 
curación son ciertas, es cuestión de tiempo y paciencia. Como decía mi abuelo, 
vota a los que te ayudan y no a los que dicen que te ayudarán.

Domingo Sanz

article sencer:

Ha llegado un nuevo 
medicamento (FEIJÓO-FORTEX)

Llevo cinco días seguidos escuchando en cualquier emisora noticias 
y debates sobre la nueva ocurrencia de los “muy” franquistas de Vox 
para conseguir que se hable de ellos y así robar audiencia a los “no tan” 
franquistas del PP, lo que demuestra que los “muy” lo han conseguido, 
pues solo hay que escuchar cómo tropiezan con sus propias palabras 

los líderes “no tan”, incluido el propio Núñez F., para constatar de nuevo que pega 
dos veces quien pega primero.

Por tanto, van ganando, entre el electorado que comparten e intercambian según 
llueva o haga sol el día de las urnas, los “muy” que proponen escuchar latidos que 
aún no han visto la luz pero que, aliados hace no tanto con los “no tan”, jamás 
reclamaron audiencia para los corazones que aún latían, pero dejaron morir solos 
y sin sanitarios a los que tanto aplaudimos, en aquellas residencias en las que 
nadie hablaba de objeciones de conciencia.

¿O acaso se han disparado las tasas de suicidio entre las personas que deciden 
abortar porque después se han arrepentido? Busquen por ahí los “muy” y los “no 
tan”, franquistas más o menos disfrazados, que quizás encuentren un argumento 
que no sea mentira para sus campañas “por la vida”. Eso sí, menos cuando hay 
guerras de esas con las que tanto disfrutan.  

Ya comenzaba a olvidarme del título elegido para este artículo, pero en el último 
momento decido buscar “aborto” y compruebo que, según la acepción 3 de la 
RAE, significa “ser o cosa abortados”, es decir, no necesariamente un “ser” vivo. 
Y para la acepción 4 elige “engendro” y “monstruo”.

Me quedo con la de “engendro” como muy procedente para el Reino de España, 
teniendo en cuenta que la misma RAE dice que significa “plan, designio u obra 
intelectual mal concebidos”.

No sé lo que pueda estar ocurriendo con un caso parecido al de España, si es 
que existe, en los demás reinos o repúblicas del mundo que antes hayan sido 
imperios tan orgullosos como el nuestro, ni me importa tanto porque mis impuestos 
los pago en este, pero me parece muy adecuada la definición de “engendro” para 
una legalidad vigente que permite que no estén cumpliendo penas de cárcel los 
impresentables y muy togados miembros de un Tribunal Consti-
tucional que lleva más de diez años sin resolver un expediente 
como el de la constitucionalidad de la Ley del Aborto y, en 
cambio, se reúnen a toda prisa para impedir que parlamenten 
de lo que quieran los miembros de los parlamentos elegidos 
en las urnas para parlamentar.

Josep Megías

article sencer:
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L’AMB presenta un pla 
de 500 milions per 
regenerar, cohesionar i 
impulsar l’eix del Besòs

Redacció

Barcelona.-
L’AMB i els ajunta-

ments del Besòs, entre 
ells Sant Adrià de Besòs, 
han presentat avui un 
programa d’actuacions 
per transformar, cohesio-
nar i dinamitzar l’eix del 
Besòs. Aquest pla, amb 
un cost de 500 milions 
d’euros en un termini de 
10 anys, requereix d’una 
col·laboració interinstitu-
cional entre la Generalitat, 
el Govern central, l’AMB, 
la Diputació de Barcelona 
i els ajuntaments.

L’àmbit per al qual 
es formulen propostes 
d’actuació és el que con-
formen els municipis de Ba-
dalona, Montcada i Reixac, 
Sant Adrià de Besòs, Santa 

Coloma de Gramenet i els 
barris de Barcelona con-
frontants amb el riu Besòs: 
Vallbona, Trinitat Vella, 
Baró de Viver i Bon Pastor. 
Aquest territori compta 
amb una superfície total de 
gairebé 60 km2 i una po-
blació de prop de 450.000 
habitants.

Les propostes de mi-
llora i transformació es 
basen en la integració 
urbana, la connectivitat, 
la recuperació ecològica 
i paisatgística del riu, la 

protecció i resiliència de 
la franja costanera, la 
rehabilitació i reactiva-
ció econòmica i l’impuls 
d’habitatge protegit.

Les intervencions 
més rellevants d’aquest 
paquet de mesures són 
les següents Les inter-
vencions més rellevants 
d’aquest paquet de me-
sures són les següents: 

– Reforma de la 
C-31 a Badalona. Con-
junt d’actuacions per 
fer més amable aques-
ta infraestructura que 
exerceix de barrera en 
el territori i millorar-ne la 
permeabilitat:  finalització 
de les calçades laterals 
al seu pas per Badalona, 
remodelació dels 6 nusos 
de passos subterranis 
i implantació de panta-

lles a la carretera entre 
Badalona i Sant Adrià, 
amb l’objectiu de reduir 
l’impacte acústic. 

– Connexió dels mar-
ges del Besòs. Creació 
de noves passeres per a 
vianants i bicicletes que 
connectin els marges del 
riu i millorar els passos 
transversals per facilitar 
la integració urbana i els 
desplaçaments entre els 
diferents barris de l’eix 
del Besòs. 

– Renaturalització i 

millora ambiental del riu 
Besòs. L’AMB està tre-
ballant en la primera fase 
d’aquesta renaturalitza-
ció, que consisteix en la 
creació d’un refugi de 
biodiversitat entre el Pont 
Vell i Can Zam. 

A banda, també es 
proposa la millora de les 
zones verdes adjacents 
al riu, amb la revegetació 
i plantació d’espècies 
autòctones en passeigs 
i parcs annexos a l’espai 
fluvial.

– Descontaminació 
de les platges de Sant 
Adrià de Besòs i Badalona 
entre el port i la desembo-
cadura del Besòs.

Construcció del nou 
col·lector de Llevant i 
desmuntatge de l’actual.

– Rehabilitació dels 

polígons del marge dret 
del Besòs: Montsolís, Bon 
Pastor, Torrent d’Estadella 
i la Verneda.

– Rehabilitació dels 
sectors industrials del 
marge esquer re  de l 
Besòs.

ALBERT CANALEJO-AMB

més informació:

L’alcalde de Badalona, Rubèn Guijarro, i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, signant 
el projecte d’inclusió residencials als barris de Sant Roc i Artigues.   

L’Ajuntament de 
Badalona i Drets 
Socials impulsen un 
projecte pilot d’inclusió 
residencial als barris 
de Sant Roc i Artigues 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona i el Departament 
de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya 
han arribat a un acord 
per desplegar un projecte 
pilot d’acció comunitària 
en inclusió residencial 
als barris de Sant Roc i 
Artigues. Ho han oficia-
litzat avui l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guijarro 
i el conseller Carles Cam-
puzano en el decurs de 
la visita que ha efectuat 
aquest migdia a Bada-
lona. 

Els objectius d’aquest 
projecte són: facilitar 
l’organització dels pro-
pietaris i els llogaters de 
les finques, de cara a 
garantir-ne el seu bon ús i 
manteniment; millorar les 
relacions de convivència; 
desenvolupar pautes de 
gestió veïnal dels béns 
comuns i l’espai públic, 
i detectar les situacions 
d’exclusió residencial se-

vera que puguin com-
portar una atenció social 
específica.  

El programa neix amb 
la voluntat d’estendre’s a 
altres barris de Catalunya 
que presentin condicions 
de segregació urbana, 
concentració de necessi-
tats socials i vulnerabilitat 
residencial.   

El projecte tindrà una 
durada de 2023 a 2025, 
amb possibilitat de prò-
rroga, i el Departament 
de Drets Socials el fi-
nançarà amb 120.000 
euros anuals, que es 
destinaran a cobrir les 
necessitats de personal i 
a serveis jurídics.  

Entre els mesos de 
gener i març de 2023, la 
Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària del 
Departament de Drets 
Socials, d’una banda, i 
l’Ajuntament de Badalo-
na, de l’altra, desplegaran 
metodològicament aquest 
projecte pilot, en detalla-
ran les necessitats pro-
fessionals i econòmiques, 

i establiran la fórmula 
jurídica de la col·laboració 
entre ambdues adminis-
tracions, que prioritària-
ment prendrà la figura 
de conveni. L’objectiu és 
iniciar-lo enguany.  

Aquest projecte és 
hereu de la tasca desen-
volupada pel Consorci Ba-
dalona Sud (CBS), orga-
nisme que es va acordar 
dissoldre el passat mes 
d’abril. A partir d’aquesta 
decisió consensuada,  
l’Ajuntament de Bada-
lona va assumir tots els 
serveis objecte del CBS, 
dins de l’àmbit de les 
seves competències mu-
nicipals. 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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El CAP Montgat 
canvia el nom i ret 
homenatge al Dr. Jardí

Redacció

Badalona.-
Aquest 24 de gener, 

a les 18 hores, es va ce-
lebrar l’acte institucional 
del canvi de nom del CAP 
Montgat en homenatge 
al doctor Enric Jardí, un 
professional de BSA que 
va prestar els seus ser-
veis als veïns i veïnes de 
Montgat i Tiana durant 
més de 19 anys.

L ’ e sdeven imen t , 
que va tenir lloc al CAP 
Montgat, ubicació on 
va desenvolupar les se-
ves tasques el doctor 
des de l’any 2000, va 
comptar amb la presència 
d’autoritats, familiars, 
companys i companyes 
de professió. José Arturo 

Míguez, director gerent 
de l’Àrea Metropolitana 
Nord del Servei Català de 
la Salut, va destacar que 
malgrat el fred que ens 
acompanya aquests dies 
l’acte va recollir l’escalfor 
de tot el poble, recordant 
la gran feina que va fer 
el doctor Enric Jardí. Així 
mateix, l’alcaldessa de 
Montgat, Mercè Marin, 
va posar en valor la gran 
tasca que fan els metges 
de família pel benestar 
de tota la ciutadania, 
posant èmfasi a cada una 
d’aquestes paraules. En la 
mateixa línia, també van 
parlar l’Aida Esparcia i 
el Josep Granero, com-
panys de professió, així 
com la Maria Àngels Gil, 
vídua del doctor.

L’acte, on també hi 
va assistir la gerenta de 
Badalona Serveis Assis-
tencials, Pilar Otermin, va 
estar conduit per la perio-
dista Núria de José.

D’aquesta manera el 
CAP Montgat, inaugu-
rat l’any 2000, passa a 
anomenar-se CAP Mont-
gat – Dr. Jardí, posant 
així de manifest la gran 
tasca que va dur a terme 
com a metge de família 
fins l’any 2019.

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

COMUNICACIÓ BDN

Badalona habilita 
15 places més per 
atendre les persones 
sense llar 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ha ampliat en 
15 places la capacitat 
de l’equipament muni-
cipal que s’ha habilitat 
durant l’Operació hivern 
per atendre les persones 

sense llar.  
L ’ampl iac ió  s ’ha 

fet davant la previsió 
de la baixes temperatu-
res previstes durant els 
pròxim dies i poder aten-
dre fins a 60 persones. 
L’equipament municipal 
ha arribat durant aquests 
dies a una ocupació del 

100% en les seves 48 
places inicials.  

Aquest espai ofereix 
per a les persones sense 
llar un lloc on passar les 
nits, accés a servei de 
dutxa i a la higiene perso-
nal, i un menjador social 
on poder esmorzar, dinar 
i sopar.

COMUNICACIÓ BDN

Arriba a Badalona 
l’Exposició “Menja bé, 
tu hi guanyes!”

Redacció

Badalona.-
La Fundació Ate-

neu Sant Roc acull fins 
el dilluns 6 de febrer 
l ’exposic ió i t inerant 
“Menja bé, tu hi guan-
yes!” que posteriorment, 
del 6 al 20 de febrer, es 
podrà veure al Centre 
Cívic La Salut. Aquesta 

exposició itinerant i inte-
ractiva s’adreça a nens i 
nenes en edats compre-
ses entre els 8 i els 12 
anys, amb la voluntat 
de promoure hàbits ali-
mentaris saludables amb 
productes de proximitat i 
qualitat. 

“Menja bé, tu hi 
guanyes!” pretén de ma-
nera didàctica donar re-

llevància a l’alimentació 
com a eina útil, en la 
qual els infants són els 
protagonistes principals. 
La mostra també inci-
deix en la importància 
de l’activitat física, d’un 
bon descans i en man-
tenir uns bons hàbits 
higiènics amb l’objectiu 
de promoure un estil de 
vida més saludable. 
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CaixaBank reparteix 
330 regals a nens 
en situació de 
vulnerabilitat 

Redacció

Sant Adrià.-
CaixaBank tanca la 

seva cinquena edició de 
‘L’Arbre dels Somnis’ 
amb el lliurament d’un 
total de 27.429 regals 
a menors en situació 
de vulnerabilitat al nos-
tre país, que han vist 
complert el seu desig en 
aquestes festes.

La dimensió del pro-
grama, que arriba a tots 
els racons del territori, 
s’aconsegueix gràcies a 
la participació de 18.518 
clients particulars i pro-
fessionals del banc, 659 
empreses i 457 entitats 

socials. En el reparti-
ment dels regals, han 
col·laborat més de 3.000 
oficines de CaixaBank.

En el cas de Sant 
Adrià, L’’Arbre dels Som-
nis’ ha arribat a 330 nens 
gràcies a la participació de 
2 entitats socials locals: el 
Centre Socioeducatiu Sant 
Adrià- Fundació Tarrés i el 
Casal Infantil La Mina.

Des del mes de nov-
embre passat, les oficines 
de CaixaBank han anat 
rebent les cartes dels 
nens i nenes als quals, 
pels escassos recursos 
econòmics de la seva 
família, els resulta difícil 
rebre l’obsequi que han 

demanat aquest Nadal. 
Clients i empleats que han 
volgut col·laborar amb la 
iniciativa han recollit les 
cartes i comprat els regals 
que els nens demanaven 
en les seves cartes.

Un 10% de les cartes 
procedien de nens d’entre 
1 i 3 anys; un 20%, entre 
4 i 6 anys; un 34%, entre 
7 i 9 anys; i un 36% entre 
10 i 12 anys. A més de jo-
guines i roba, a les cartes 
destaquen altres desitjos 
no materials, com passar 
més temps en família, 
aconseguir la pau al món 
i desitjar regals per als 
seus germans o amics 
pròxims.

COMUNICACIÓ SAB

PC

 d
e sustitució

n48h
Servicio técnico
Venta y Reparación de 

Ordenadores, 
videoconsolas, y 

electrónica en general

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

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

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

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

(Servicio válido para empresas y comercios)

La FAVB es reuneix 
amb Aïda Llauradó 
i En Comú Podem 
al Parlament pel 
perllongament de la L1

Redacció

Badalona.-
La Taula de Mobilitat i 

Accessibilitat de la FAVB es 
va reunir al Parlament amb 
Aïda Llauradó, candidata de 
Badalona En Comú Podem 
a l’alcaldia de Badalona, 
amb el diputat Marc Pares, 
del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, i represen-
tants del Grup Municipal de 
Badalona En Comú Podem 
com Dani Alfonso, Dani 
Sosa i Paula Martínez.

L’organització morada i 
la Federació d’Associacions 
de Veïns de Badalona con-
sideren que després de la 

sortida de Junts del Govern 
de la Generalitat de Ca-
talunya, i el corresponent 
cessament del conseller de 
Territori Jordi Puigneró, que 
va anunciar el ajornament 
de l’inici de les obres, és 
més important que mai 
que el govern d’Esquerra 
Republicana escolti al Ple 
de l’Ajuntament de Bada-
lona, que ha manifestat el 
seu suport al projecte i ha 
demanat la seva posada 
en marxa.

Aïda Llauradó ha in-
format que la FAVB i la 
seva Taula de Mobilitat 
i Accessibilitat compten 
amb el suport i acompan-

yament de Badalona En 
Comú Podem en la de-
fensa del projecte de per-
llongament de l’L1 fins a 
Badalona Pompeu Fabra. 
«El perllongament de l’L1 
fins a Badalona Pompeu 
Fabra ha d’establir no-
ves estacions als barris 
de Montigalà, Lloreda, 
Bufalà i fins a l’estació 
de tren, a més ha d’anar 
acompanyat del perllon-
gament de la T4 del Tram 
fins al centre de Badalo-
na. Cal que transformem 
la mobilitat de la nostra 
ciutat i impulsar una mo-
bilitat verda i sostenible» 
ha manifestat Llauradó.

EN COMÚ PODEM BDN

15 places més per a 
persones sense llar

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Bada-

lona ha ampliat en 15 places 
la capacitat de l’equipament 
municipal que s’ha habilitat 
durant l’Operació hivern 
per atendre les persones 

sense llar.  
L’ampliació s’ha fet 

davant la previsió de la 
baixes temperatures pre-
vistes durant els pròxim 
dies i poder atendre fins a 
60 persones. L’equipament 
municipal ha arribat durant 
aquests dies a una ocupa-

ció del 100% en les seves 
48 places inicials.  

Aquest espai ofereix 
per a les persones sense llar 
un lloc on passar les nits, 
accés a servei de dutxa i 
a la higiene personal, i un 
menjador social on poder 
esmorzar, dinar i sopar.
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Badalona reposa 
prop de 600 arbres a 
diversos districtes  

Redacció

Badalona.-
L’A juntament  de 

Badalona ha iniciat la 
campanya d’hivern de 
reposició d’arbrat als sis 
districtes de la ciutat. 
Aquesta campanya està 
orientada a la replantació 
de l’arbrat que manca 
als diversos carrers i pla-
ces de la ciutat i que ha 
desaparegut per diverses 
causes com poden ser els 
dèficits estructurals, les 
afectacions per plagues, 
l’envelliment de l’arbre o 
els accidents de trànsit 
entre altres. 

La substitució de 
l’arbrat es fa amb espè-
cies que estiguin adapta-
des a la configuració dels 
carrers on s’ha de fer la 
seva reposició, tenint en 
compte aspectes com 
l’amplada de les voreres, 
la distància a les façanes, 
el vol dels edificis per evi-
tar futurs conflictes amb 
el creixement dels arbres 
i els elements urbans i 
l’accessibilitat de les per-
sones. També s’escullen 
espècies adaptades al 
clima mediterrani i amb 
la voluntat de potenciar 
la biodiversitat en espais 
urbans. 

Entre les espècies 
d’arbres a plantar des-
taquem els freixes i els 
Hibiscus syriacus que 
presenten una floració a 
la primavera i estiu molt 
vistosa. També es planta-
ran lledoners pruneres de 
fulles vermelles, xicran-
des o lagunàries.  

En tots els arbres que 
es plantaran s’instal·laran 
dos tutors de fusta tor-
nejats per facilitar el seu 
creixement recte. Els tu-
tors aniran identificats 
amb una franja der color 
blau per tal de saber-ne 
l’any de plantació i pla-
nificar i establir els pe-
ríodes de reg dels arbres 
per millorar d’aquesta 
manera la gestió del seu 
manteniment. Un cop 
plantats els arbres se-
ran regats manualment 
i setmanalment durant 
dos anys per facilitar-ne 
el desenvolupament de 
la seva part subterrània. 
En el moment de la seva 
plantació es substitueix 
un 60% del terra existent 
per substrat adient per al 
millor desenvolupament 
de l’arbre i per millorar-ne 
també la qualitat el sol de 
plantació.  

Segons la regidora 
de l’Àrea de Medi Am-

bient i Sostenibilitat de 
l ’Ajuntament de Ba-
dalona, Rosa Trenado, 
“aquesta és la segona 
temporada on es possibi-
lita la reposició de l’arbrat 
desaparegut a la ciutat 
i amb aquesta actuació 
s’arribarà a les 1.500 
unitats d’arbres reposats. 
A més està previst una 
plantació de 500 arbres 
anuals en les properes 
campanyes”. Trenado ha 
afegit que «està demos-
trat que els arbres presen-
ten múltiples beneficis 
per a les nostres ciutats 
ja que ajuden a baixar la 
temperatura ambiental, 
protegeixen dels raigs 
del sol, disminueixen la 
contaminació o ajuden 
a millorar la salut física 
i mental. Per tant, és vi-
tal la reposició d’aquest 
arbrat viari especialment 
en un context de crisi 
climàtica com el que ens 
trobem”. 

L’Ajuntament de 
Badalona reactiva la 
campanya “D’oli a la 
pica, ni mica!” amb la 
incorporació de nous 
establiments repartits 
per tots els districtes 
de la ciutat

Redacció

Badalona.-
La campanya “D’oli a 

la pica, ni mica!”, que va 
obtenir el passat mes de 
juny el primer premi en 
la XIII edició del Premi 
Europeu de la Prevenció 
de Residus en la catego-
ria d’administracions pú-
bliques, es torna a posar 
en marxa i ho fa arribant 
a tots els districtes de 
la ciutat gràcies a la 
incorporació de 10 nous 
establiments al projecte. 
L’objectiu fonamental 
és facilitar la recollida 
selectiva de l’oli que els 
ciutadans fan servir per 
cuinar. Aquest oli, si no 
és reciclat correctament, 
pot ocasionar greus pro-
blemes tant pels eco-
sistemes aquàtics com 
per a la xarxa de clave-
gueram. 

La iniciativa va néixer 
l’any 2021 de la mà del 

ja desaparegut Grup For-
quilla Badalona amb la 
intenció de sensibilitzar 
la població sobre aquesta 
problemàtica ambiental i 
ampliar la xarxa de punts 
de recollida existents amb 
la col·laboració dels esta-
bliments de restauració. 
En aquest sentit, gràcies 
a la campanya, es reco-
llirà l’oli domèstic usat 
tant a les deixalleries 
com a qualsevol dels 
establiments de restau-
ració adherits que estaran 
degudament identificats 
amb un cartell visible des 
del carrer. 

A més de les deu 
noves incorporacions, la 
campanya “D’oli a la pica, 
ni mica!” està sempre 
oberta a qualsevol esta-
bliment de restauració 
que vulgui adherir-se con-
tactant directament amb 
l’Àrea de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, trucant al 
telèfon 93 483 26 71. 

Tots els elements in-
formatius de la iniciativa 
contenen un codi QR 
que dirigeix als usuaris al 
web municipal, on es pot 
consultar en qualsevol 
moment el llistat actua-
litzat dels establiments 
col·laboradors, així com 
informació general sobre 
la campanya.  

La col·laboració ciu-
tadana en la recollida 
d’oli domèstic usat és 
essencial per evitar les 
greus conseqüències am-
bientals que provoca la 
contaminació de l’aigua 
amb oli. Per aquest mo-
tiu, com a part de la cam-
panya, es repartiran, fins 
a esgotar existències, uns 
embuts que s’adapten 
a la rosca de la majoria 
d’ampolles de plàstic per 
tal de facilitar a la ciuta-
dania poder guardar l’oli 
usat de manera còmoda 
abans de portar-lo a algun 
dels punts de recollida.

COMUNICACIÓ BDN

La campanya es realitza durant els mesos d’hivern.
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Campanya de la Guàrdia Urbana per 
vigilar l’ús dels els patinets elèctrics 

Redacció

Badalona.-
Des d’aquest diven-

dres 13 de gener la Guàr-
dia Urbana de Badalona 
prestarà una especial 
atenció a la vigilància 
de l’ús que es fa dels 
vehicles de mobilitat 
personal (VMP). Aques-
ta nova campanya de 
control té l’objectiu de 
conscienciar els usuaris 
d’aquest vehicles (com 
ara els patinets elèc-
trics) que cal fer un ús 
responsable d’aquest 
mitjà de transport i de 
les conseqüències de 
l’incompliment de la nor-
mativa establerta. 

Durant la campanya, 
que s’allargarà durant 10 
dies, i en aplicació de 
la normativa en matèria 

de circulació, es poden 
aplicar sancions que 
poden anar des dels 100 
fins als 1.000 euros, 
depenent de la infracció 
comesa. Els conductors 
de vehicles de mobilitat 
personal estan obligats a 
sotmetre’s a les proves 
per a la detecció de les 
taxes d’alcoholèmia i de 
presència de drogues. 
La Guàrdia Urbana, en 
el marc de les seves 
competències de control 
i vigilància del trànsit a 
les vies urbanes, realit-
zarà aquests controls de 
manera aleatòria per tota 
la ciutat. 

Entre les infraccions 
específiques (i les san-
cions que comporten) en 
les quals poden incórrer 
els VMP (vehicles de mo-
bilitat personal) segons la 

Llei de Trànsit i Seguretat 
Vial i el Reglament Gene-
ral de Circulació es troben 
les següents. 

– No respectar les 
semàfors (200 euros) 

– Conduir utilitzant 
dispositius de telefonia 
mòbil o sistemes de co-
municació que requereixin 
intervenció manual del 
conductor (200 euros) 

–  Conduir utilitzant 
auriculars a dispositius 
receptors o emissors de 
sons (200 euros) 

– Conduir de manera 
negligent (200 euros)  

– Conduir de forma 
temerària (500 euros) 

– Incomplir l’obligació 
de sotmetre’s a les proves 
d’alcoholèmia o de detec-
ció de drogues (1.000 
euros) 

–  C o n d u i r  a m b 

presència de drogues 
a l’organisme (1.000 
euros). 

En cas de sanció, 
aquesta pot reduir-se a la 
meitat si el pagament és 
immediat. 

La campanya que 
s’inicia avui s’allargarà 
durant 10 dies fins al 
diumenge 22 de gener i 
es fa en coordinació amb 
el Servei Català de Trànsit 
(SCT). 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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COMUNICACIÓ SAB

La campanya “A 
Badalona som 
Bons!” injecta més 
de 520.000 euros al 
comerç local 

Redacció

Badalona.-
La iniciativa comer-

cial “A Badalona som 
bons!” ha permès injectar 
al comerç local més de 
520.000 euros gràcies a 
la suma de l’impacte de 
totes les compres vincu-
lades a l’acció. Durant el 
mes en què la campanya 
ha estat en funcionament, 
s’han distribuït més de 
35.000 bons de consum, 
els quals permetien fer 
compres per valor de deu 
euros pagant-ne només 
sis. Aquest fet ha suposat 
un estalvi directe de més 
de 140.000 euros per a 
la ciutadania, que podia 
adquirir un màxim de 10 
bons per persona.  

El balanç de la cam-
panya indica que per cada 
euro que l’Ajuntament ha 
destinat a la campanya, 
els comerços locals han in-
gressat 3,47 euros, fet que 
situa l’efecte multiplicatiu 
de la iniciativa en 3,4. Les 
xifres indiquen que gran 
part de la injecció econò-
mica se l’han endut les 
botigues especialitzades, 
amb un impacte econò-

mic de més de 215.000 
euros, on l’atracció de 
les botigues de joguines 
i les perfumeries ha estat 
molt destacable. Els esta-
bliments de moda també 
han assolit un impacte 
remarcable amb més de 
125.000 euros, seguit dels 
d’alimentació amb prop de 
100.000 euros generats.  

Concretament, la 
gran majoria de bons 
s’han bescanviat en bo-
tigues especialitzades 
(42,8%), seguit dels esta-
bliments tèxtils (25,8%) i 
d’alimentació (18,8%). 
Les botigues especialit-
zades que més interès 
han generat han estat les 
botigues de joguines, les 
perfumeries i les ferrete-
ries, les quals han validat 
més de 12.100 bons.  

La iniciativa “A Bada-
lona som Bons!” ha estat 
liderada per l’Ajuntament 
de Badalona amb la 
col·laboració de la Cam-
bra del Barcelonès Nord, 
de la Federació de Comer-
ciants Badalona Comerç, 
de Badalona Restauració 
i dels Mercats Municipals 
de la ciutat. La campan-
ya, que va començar el 

passat 28 de novembre, 
ha permès complir el 
triple objectiu que tenia: 
impulsar el comerç de 
proximitat, contribuir a la 
promoció dels negocis lo-
cals i ajudar els ciutadans 
a fer front a la inflació de 
preus en la seva cistella 
de la compra. 

La valoració de la 
campanya s’ha fet públi-
ca aquest dijous al matí 
en un acte celebrat a la 
sala de premsa de l’edifici 
El Viver en el qual han 
participat el tercer tinent 
d’alcaldia i regidor de 
l’Àmbit de Protecció So-
cial a les Persones i Impuls 
Comercial, David Torrents; 
el president de la Cambra 
del Barcelonès Nord, Pere 
Alemany; i el president de 
Badacentre i la Federació 
de Comerciants de Bada-
lona, Cinto Gubern.  

COMUNICACIÓ BDN

més informació:

Iniciat el procés de 
licitació de les obres 
de construcció del 
viaducte ferroviari del 
canal del Gorg 

Redacció

Badalona.-
Marina de Badalona 

ha posat en marxa els 
tràmits per a licitar les 
obres de construcció del 
viaducte del ferrocarril 
que passarà per sobre 
del canal del Gorg de 
Badalona. El pròxim 4 de 
febrer es coneixeran les 
ofertes que es presenten 
i el 30 de març el consell 
d’administració de la so-
cietat mercantil aprovarà 
l’adjudicatari. 

D’aquesta manera, a 
finals d’abril ja es podrà 
signar el contracte amb 
l’empresa adjudicatària i 
es fixarà el dia d’inici de 
les obres. El projecte su-
posarà una inversió públi-
ca de més de 12 milions 
d’euros, dels quals 8,5 
són a càrrec de Marina 
Badalona i 3,8 a càrrec de 
l’Ajuntament, els quals ja 
estan recollits en el pres-
supost ordinari aprovat 
durant l’any 2022.  

La construcció del via-
ducte és un element im-
prescindible per enllestir 
definitivament la construc-
ció del nou canal del Gorg 
i unir el litoral badaloní i la 
resta de la ciutat, creant 
així una nova centrali-
tat urbana. Actualment, 
abans d’arribar a la fase 
final del projecte, s’estan 
executant les obres per fer 
els primers 250 metres del 
canal, que van iniciar-se el 
passat mes de juny i que 
estaran enllestides durant 
la primavera de 2023.

Els treballs inclouen 
l’adequació de l’espai per 
al desviament provisional 
de les vies del ferrocarril, 
tal com demana Adif, una 
actuació que és impres-
cindible per no interrom-
pre el servei del ferrocarril 
mentre es construeix el 
viaducte definitiu, que 
podria entrar en servei 
l’estiu de 2024. 

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha 
destacat “la nostra sa-

tisfacció per assolir una 
fita que fa 20 anys que 
la ciutat esperava i que 
per fi, després de la sig-
natura del conveni amb 
Adif, hem aconseguit fer 
realitat”. Guijarro ha ex-
plicat que “era imprescin-
dible publicar la licitació 
de l’assistència tècnica 
per a l’aixecament de la 
via per poder executar 
l’actuació i finalitzar la 
construcció del canal del 
Gorg, un projecte emble-
màtic que feia dues dèca-
des que estava encallat i 
que permetrà a Badalona 
ser una ciutat més cohe-
sionada i amb un disseny 
urbà més atractiu per als 
veïns i les persones que 
ens visiten”.  

COMUNICACIÓ BDN

més informació:

A finals d’abril ja es podrà signar el contracte amb l’empresa 
adjudicatària i es fixarà el dia d’inici de les obres.

Moment de la presentació del balanç de la campanya amb la presència del tercer tinent d’alcaldia i 
regidor de l’Àmbit de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial, David Torrents; el president 
de la Cambra del Barcelonès Nord, Pere Alemany; i el president de Badacentre i la Federació de 
Comerciants de Badalona, Cinto Gubern. 
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Redacció

Badalona.-
L ’ O f i c i n a  Lo c a l 

d’Habitatge de Badalona 
(OLH) ha augmentat el 
seu equip de treballadors 
per millorar el servei i po-
der afrontar un volum de 
feina més elevat. Amb la 
incorporació a l’oficina de 
vuit nous perfils, el servei 
dobla els seus recursos i 
passa a tenir un equip de 
15 persones. L’ampliació 
de la plantilla es vol con-
tinuar en una segona 
fase de contractacions 
on s’incorporin a l’equip 
persones amb experiència 
en temes com l’eficiència 
energètica o la mediació 
amb grans tenidors per 
poder millorar la gestió de 
situacions relacionades 
amb aquestes qüestions i 
també ampliar els serveis 
que ofereix l’oficina.  

L’ampliació de per-
sonal ha possibilitat aug-
mentar l’atenció presen-
cial de l’Oficina Local 

d’Habitatge, que està 
situada a l’avinguda 
Alfons XIII cantonada 
amb el carrer Ponent (als 
baixos de Palau Municipal 
d’Esports). A partir d’ara 
l’OLH, obre també els 
dimarts a la tarda, sent 
el seu horari de dilluns 
a divendres de 8.30 a 
14 hores i les tardes de  
dimarts i dijous de 16 a 
18.30 hores.  

La contracció de nous 
treballadors ha suposat 
també un increment sig-
nificatiu del nombre de 
cites presencials i tele-
fòniques que s’atenen 
diàriament. Actualment, 
amb la disposició de fins 
a sis punts de treball si-
multanis, es pot atendre 
de prop de 100 cites 
presencials al dia, fet que 
permetrà passar de les 
més de 7.000 atencions 
que es van fer in situ 
a l’oficina durant l’any 
2022, a una xifra prope-
ra a les 15.000 durant 
aquest any 2023. 

A la millora del ser-
vei de l’Oficina Local 
d’Habitatge de Badalona 
i l’ampliació de perso-
nal s’ha d’afegir també 
l’adequació de l’espai. 
Concretament, s’ha am-
pliat la zona de recepció 
de l’oficina per tal de 
disposar de quatre nous 
punts d’atenció presen-
cial i s’ha redistribuït la 
zona interna de l’oficina 
per a disposar de més 
espai i poder posar nous 
punts de treball que donin 
cobertura als nous serveis 
que s’han d’implantar.  

També s’ha comple-
mentat l’augment de la 
plantilla la dotació de més 
recursos materials. 

L’Oficina Local 
d’Habitatge de 
Badalona augmenta 
el seu equip de 
treballadors i amplia 
els horaris d’atenció 
presencial al públic 

L’Ajuntament de 
Badalona impulsa, 
per primera vegada, 
un programa per 
contractar dotze 
persones trans en 
situació d’atur 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, a través del ser-
vei Impuls Municipal de 
Promoció de l’Ocupació 
(IMPO) seleccionarà i 
contractarà, durant 12 
mesos, a temps com-
plert, a 12 persones del 
col·lectiu trans en situa-
ció d’atur i inscrites al 
Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya com a de-
mandants d’ocupació no 
ocupades.  

Les persones contrac-
tades rebran una formació 
de caràcter transversal i 
desenvoluparan la seva 
feina entre el mes de 
març de 2023 i el mes 
de febrer de 2024 amb 
l’objectiu de millorar la 
seva ocupabilitat amb 
l’adquisició d’aptituds i 

competències, tant pro-
fessionals i tècniques, 
com personals i transver-
sals. A més, durant la du-
rada del contracte rebran 
un acompanyament a la 
seva contractació. 

Les inscripcions es 
podran fer del 23 al 27 
de gener de 2023, de 
9 a 14 hores, al centre 
del servei IMPO situat 
a la masia Can Boscà, 
carrer de la Nova Cançó, 
1 de Badalona. Es po-
drà recollir el formulari 
d’inscripció presentant 
la targeta d’atur com a 
demandant d’ocupació.  

Segons el pr imer 
t inent d’a lca ld ia de 
l’Ajuntament de Bada-
lona, Alex Montornès, 
aquesta iniciativa demos-
tra que «aquest és un 
Govern compromès amb 
la igualtat d’oportunitats 

per a tothom. Per això 
hem considerat que calia 
impulsar un programa 
que ajuda a visualitzar un 
col·lectiu que no sempre 
ha gaudit de les mateixes 
oportunitats que la resta 
de ciutadania.» 

Per a qualsevol con-
sulta referent a aquesta 
convocatòria podeu tru-
car al telèfon 93 460 52 
00, de 9 a 14 hores, fins 
al 27 de gener de 2023. 

Aquest programa 
està finançat pel Servei 
Públic d’Ocupació de 
Catalunya. 

més informació:

més informació:

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ BDN
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Engestur estrena un 
innovador programari 
per millorar el 
funcionament i la 
vigilància de tots els 
equipaments que 
gestiona 

Redacció

Badalona.-
L’empresa pública 

Engestur ha incorporat 
l’innovador programa-
ri VMS per millorar el 
funcionament i la vigi-
lància de tots els equi-
paments que gestiona. 
La instal·lació d’aquesta 
eina facilita la visualitza-
ció i gravació d’imatges 
i la introducció d’altres 
paràmetres específics 
per localitzar i programar, 
amb antelació, qües-
tions concretes. A més, 
el sistema inclou fun-
cionalitats domòtiques 
que permeten que una 
única persona pugui con-
trolar simultàniament 
l’obertura i tancament de 
portes. L’eina també està 
preparada per gestionar 
de la climatització, llums 
i subministraments de 

tants centres com sigui 
necessari. 

Engestur gestiona 32 
aparcaments de residents 
i 4 de rotació a la ciutat, 
sumant prop de 10.000 
places distribuïdes pel 
subsòl de Badalona. To-
tes elles són controlades 
per més de 500 càmeres 
de videovigilància des del 
centre de control ubicat 
al dipòsit municipal de 
vehicles de Can Caban-
yes. Des d’aquest mateix 
centre s’atén a la ciuta-
dania durant les 24 hores 
del dia i els 365 dies de 
l’any, amb una mitjana de 
1000 trucades mensuals. 
A més dels estaciona-
ments, des del centre de 
control també es vigila 
la resta d’equipaments 
d’Engestur, com per 
exemple l’Oficina Local 
de l’Habitatge, les ofi-
cines del carrer Liszt, o 

l’Estadi Municipal. 
L’alcalde de Bada-

lona, Rubén Guijarro, i 
la 4a tinenta d’alcaldia i 
regidora de l’Àmbit de Te-
rritori, Habitatge, Esports 
i Salut, Teresa González 
han visitat aquest di-
marts al matí el centre 
de control d’Engestur per 
conèixer com funciona la 
nova eina. L’alcalde ha 
explicat que “el software 
VMS és un model de 
gestió capdavanter que 
permet a Badalona fer 
un salt qualitatiu i afa-
voreix la innovació en la 
seguretat de la ciutat, ja 
que es tracta d’un recurs 
que pot ser exportable a 
altres serveis, com per 
exemple la videovigilàn-
cia dels carrers de la 
ciutat, d’altres equipa-
ments i centres o de les 
diferents instal·lacions 
públiques”. 

COMUNICACIÓ BDN

Badalona actualitza 
el cens d’empreses 
dels seus polígons 
industrials 

Redacció

Badalona-
L’Agència de Desen-

volupament Econòmic de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en col·laboració 
amb Reactivació Badalona 
SA / Ajuntament de Bada-
lona, està portant a terme 
els treballs d’actualització 
de la informació de les 
empreses ubicades als po-
lígons d’activitat econò-
mica de la ciutat per tenir 
una imatge real i precisa 

de la realitat empresarial. 
L’Agència de Desen-

volupament Econòmic de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona ha encarregat 
a l’empresa especialitzada 
Solucions Geogràfiques la 
recollida i el tractament 
de les dades. El personal 
tècnic d’aquesta empresa, 
correctament identificats 
amb armilles corporatives 
i una carta de vinculació 
amb aquest projecte en 
nom de l’Agència Metro-
politana de Desenvolupa-

ment Econòmic de l’Àrea 
Metropolitana de Barce-
lona, són els encarregats 
de visitar els polígons per 
a l’actualització del cens. 
Aquests treballs hauran 
de finalitzar durant el mes 
de febrer. 

més informació:

La finalitat d’aquest treball és disposar d’informació actualitzada de 
l’activitat econòmica dels diferents polígons de la ciutat.  
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L’acte va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i, 

l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete.

Redacció

Sant Adrià.-
El passat dissabte, 

21 de gener, la consellera 
de Justícia, Drets i Me-
mòria, Gemma Ubasart 
i González, i l’alcaldessa 
de Sant Adrià de Besòs, 
Filo Cañete Carrillo van 
signar a l’Ajuntament 
de Sant Adrià un acord 
de col·laboració entre el 
Memorial Democràtic i 
el Museu d’Història de 
la Immigració de Cata-
lunya.

D’acord amb el text 
del conveni, ambdues 
institucions es compro-
meten a treballar con-
juntament per impulsar 

activitats de recerca, di-
fusió i homenatge de les 
migracions arribades a 
Catalunya durant el segle 
XX, i a fer visible la seva 
aportació en la consolida-
ció del procés democràtic 
a Catalunya.

E l  p r i m e r  f r u i t 
d’aquesta col·laboració 
és l’exposició “Paco Can-
del i els altres. Un retrat 
literari de la immigració a 
Catalunya”, una aproxi-
mació a la immigració 
durant el franquisme, a 
partir de l’obra Els altres 
catalans, de Francesc 
Candel, que es va inau-
gurar el mateix dissabte 
al Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya 

i que va comptar amb la 
presència del president de 
la Generalitat, Pere Ara-
gonès i García, a més de  
la consellera de Justícia, 
Drets i Memòria, Gemma 
Ubasart i de l’alcaldessa 
de Sant Adrià, Filo Cañe-
te. També hi van participar 
el director del Memorial 
Democràtic, Jordi Font, 
i la directora del MhiC, 
Imma Boj.

El MhiC inaugura 
l’exposició «Paco 
Candel i els altres. 
Un retrat literari 
de la immigració a 
Catalunya»El MhiC 
inaugura

COMUNICACIÓ SAB

més informació:

A la inauguració de l’exposició van estar presents el president de la Generalitat, Pere Aragonès, 
la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, i l’alcaldessa Filo Cañete.

L’Espai Betúlia 
presenta l’exposició 
“Paraula, matèria, 
imatge” 

Redacció

Badalona.-
Des d’avui 17 de ge-

ner fins al 3 de març, 
l’Espai Betúlia, Centre 
de la paraula i les lletres, 
acull l’exposició Paraula, 
matèria, imatge, d’Arnau 
Puig, Agustí Penadès, 
Lluís Ivern. 

L’exposició presenta 
un conjunt de fotografies 
de Lluís Ivern que exploren 
les formes, textures, om-
bres i llums contingudes 
en algunes de les obres 
escultòriques d’Agustí 
Penadès, i que van do-
nar peu a un conjunt de 
reflexions d’Arnau Puig. 
L’exposició, per tant, 
ofereix la fusió d’aquests 
tres llenguatges com-
plementaris: escultura, 
fotografia i paraula. 

La inauguració de 
l’exposició tindrà lloc a 
les 19 hores d’avui 17 
de gener a l’Espai Betúlia, 
carrer d’Enric Borràs, 43-
47 i comptarà amb la 
presència de dos dels 
autors: Agustí Penadès 
i Lluís Ivern (Arnau Puig 
va morir el 2020) així 
com de la regidora de 
Cultura de l’Ajuntament 
de Badalona, Anna M. 
Lara Carmona 

Per al dimarts 14 
de febrer s’ha previst 
una visita guiada amb la 

presència de Lluís Ivern 
a partir de les 19 hores. 
Cal reserva prèvia tru-
cant al 93 464 62 55 o 
escrivint a espaibetulia@
badalona.cat  

ARNAU PUIG (Barce-
lona, 1926 – 2020) ha 
estat una figura cabdal en 
l’art català de la segona 
meitat del s. XX. Impulsor 
de l’avantguardisme a 
Catalunya i fundador de 
la revista Dau al Set de la 
qual en sortí el grup d’art 
del qual en fou teòric. 
Com a filòsof, fruit dels 
anys d’estada a la capital 
francesa, va mantenir un 
substrat existencialista 
que es reflectiria a les 
diferents publicacions 
que recullen el corpus 
del seu pensament. En-
tre els seus importants 
reconeixement destaquen 
la Creu de Sant Jordi 
(1992), el Premi Nacio-
nal de Cultura (2012) o 
la Medalla d’Oficial de 
l’Orde de les Arts i les Lle-
tres concedida pel Govern 
francès (2017). 

AGUSTÍ PENADÈS 
(Manel, València, 1935) 
és un pintor i escultor 
de llarga trajectòria amb 
nombroses exposicions 
arreu d’Europa. En el 
conjunt de la seva obra fa 
servir nombrosos i variats 
materials: llimadures i 
escòries de ferro, planxes 

metàl·liques, carbó mi-
neral, terra cassel, terra 
de foneria, ferro colat, 
fustes, resines, tintes, 
pigments i un llarg etc. 
Penadès ha treballat en 
pintures de grans dimen-
sions i és notable la seva 
faceta com a escultor. La 
seva ha estat una obra lli-
gada sempre als postulats 
de l’informalisme. L’obra 
de Penadès està represen-
tada a importants museus 
i col·leccions públiques 
de Catalunya, Espanya 
i Italia. 

LLUÍS IVERN (Barce-
lona, 1962) és un artista 
que utilitza diferents re-
cursos visuals per ex-
pressar-se amb una obra 
que centra el seu interès 
en les empremtes gràfi-
ques de l’ésser humà i 
la relació que es desprèn 
entre cultura i natura. Ha 
realitzat nombroses ex-
posicions, com a pintor i 
gravador. En el terreny de 
l’art gràfic ha mantingut 
una presència constant 
en algunes de les princi-
pals biennals internacio-
nals de gravat celebrades 
a Europa, Amèrica i Àsia 
on ha obtingut reconeixe-
ments diversos. La seva 
obra figura a museus i 
col·leccions públiques 
de Catalunya, Espanya, 
Portugal, Canadà i Xina, 
entre d’altres països. 
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Inici de la campanya 
informativa per reduir 
els excrements de 
gossos al carrer

Montse Sáez

Sant Adrià.-
El passat dijous 12 

de gener l’equip d’agents 
cívics va donar el tret de 
sortida a la nova cam-
panya adreçada a les 
persones propietàries 
de gossos. Els objectius 
d’aquesta campanya són 
informar, d’una banda, 
sobre l’obligació de cen-
sar els gossos al registre 
municipal i, d’altra ban-
da, sobre l’obligació de 
portar-los lligats, recollir 
els excrements, així com 
tenir cura del lloc on 
els deixem orinar per tal 
de generar les mínimes 
molèsties. S’incidirà es-
pecialment en l’obligació 
de portar els gossos con-
siderats potencialment 
perillosos adequadament 
lligats i amb morrió.

Aquesta campanya 
era una de les accions 
previstes en el nou pro-
grama de civisme i els 
resultats de les enquestes 
fetes pels agents cívics 
a la ciutadania han prio-
ritzat la seva posada en 

marxa per dos motius: 
en primer lloc, han con-
firmat que els excrements 
al carrer és un dels te-
mes que més preocupa 
i molesta als ciutadans i 
ciutadanes; i, en segon 
lloc,s’ha detectat un em-
pitjorament de la situació. 
Per tal de que l’acció dels 
agents sigui el més efi-
cient possible, s’ha fet un 
estudi previ per detectar 
punts crítics on es dona 
aquesta problemàtica, 
així com l’estat dels ca-
rrers, jardins i parcs més 
conflictius de la ciutat.

L’Ajuntament facili-
tarà tots els mitjans al seu 
abast per donar resposta 
i millorar la situació, per 
això a la campanya hi col.
laboren els agents cívics i 
la policia de proximitat.

Cal recordar que la 
normativa municipal es-
tableix que no censar 
el gos es considera una 
falta lleu amb multes 
a partir de 150 euros. 
D’altra banda, no lligar el 
gos, no recollir els seus 
excrements i deixar ori-
nar els gossos en parcs 

infantils, zones d’esbarjo 
i façanes d’edificis són 
considerades faltes greus 
amb multes a partir de 
251 euros.

En el cas dels gos-
sos potencialment peri-
llosos, no censar al gos, 
no posar-li el morrió, no 
portar-lo lligat o amb una 
corda inadequada a la via 
pública, es consideren fal-
tes greus, en aquest cas 
sancionades amb multes a 
partir de 301 euros.

La inscripció dels gos-
sos al cens és gratuïta i 
es pot fer presencialment 
a l’ajuntament, o bé a 
travésd’aquest enllaç

Finalment, recordar 
que al web municipal es 
pot consultar la ubica-
ció dels pipicans i àrees 
d’esbarjo per a gossos, on 
sí poden anar deslligats. 
Ho podeu fer AQUÍ.

COMUNICACIÓ SAB

700 infants del 
Barcelonès Nord han 
rebut joguines noves 
amb la campanya de 
Creu Roja d’enguany

Redacció

Sant Adrià.-
Creu Roja al Barce-

lonès Nord ha repartit 
3.500 joguines a un total 
de 357 famílies que es 
troben en situació de vul-
nerabilitat al Barcelonès 
Nord amb la campan-
ya #ElsSeusDretsEnJoc 
d’enguany. D’aquesta 
forma, 700 infants han 
pogut rebre joguines no-
ves i gaudir del seu dret 
al joc en unes dates tan 
assenyalades. 

La campanya, que 
es va iniciar a finals de 
novembre amb un acte 
en col·laboració amb el 
Club Joventut Badalona, 
ha finalitzat amb l’entrega 
dels lots a les famílies 
beneficiàries, formats per 
4-5 joguines adaptades a 
les edats dels infants, i ha 
comptat amb la implicació 
de més de 20 persones 
voluntàries. Gràcies al 
seu suport, s’han pogut 
dur a terme les diferents 
tasques que componen la 
campanya, com els actes 
de recollida, la classifica-
ció i l’entrega final a les 
famílies. Una altra part 
destacada de la campan-

yasón els tallers de sensi-
bilització per a les famílies 
beneficiàries i per a la ciu-
tadania en general sobre 
la importància educativa 
del joc. En total han estat 
13 tallers els que s’han 
impartit enguany. 

D’altra banda, els re-
sultats han estat possi-
bles un any més gràcies 
a la ciutadania que ha 
col·laborat amb dona-
cions econòmiques o 
que ha portat joguines 
noves als diversos punts 
de recollida, la gran ma-
joria vinculats als esde-
veniments i activitats 
organitzats per diverses 
entitats i empreses dels 
municipis del Barcelonès 
Nord. En el cas de Santa 
Coloma de Gramenet, la 
iniciativa s’ha englobat 
dins la campanya Mu-
nicipal “Santa Coloma 
Solidària també a Nadal”, 
amb actes com la cursa 
popular “La Nadalenca”, 
entre d’altres. 

Creu Roja vol agrair 
el seu suport a totes 
aquestes persones i a les 
empreses i entitats que, 
un any més, s’han volgut 
sumar perquè cap infant 
es quedi sense joguina: 

Santa Coloma de Gra-
menet: Escola de dansa 
Yolanda Valero, establi-
ments i bars d’oci de 
la Nit Solidària (Yester-
day, Línea Uno, Floren’s, 
Joco, Don Martin, Times 
Casanovas), l’Excèntrica, 
Fundació Hospital Esperit 
Sant, Territori Bàsquet 
Colomenc, DRAFT Santa 
Coloma de Gramenet, 
Running Vigia, Motoris-
tas Imperial, Hermandad 
Nuestra Señora del Rocío 
“Los Varales”, Bdance. 

Sant Adrià del Besòs: 
Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs, PSC de Sant 
Adrià del Besòs, Clíni-
cas Dental Mayo, Clínica 
Dentobucal, Bar SUAU, 
TUCANS, RCD Espanyol, 
CEM La Verneda, FEC-
DAS, Fundació Tallers; 
Asociación de Mujeres 
Bienvenidas. 

més informació:

La iniciativa forma part de les actuacions del nou programa de civisme i 
té com a objectiu informar i sensibilitzar a les persones propietàries de 

gossos sobre les seves obligacions.

més informació:

COMUNICACIÓ CREU ROJA
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El Festival Flamenc-
On llega a su tercera 
edición en Santa 
Coloma de Gramenet

Redacció

Santa Coloma.-
Del 17 de febrero al 

26 de marzo Santa Co-
loma de Gramenet se lle-
nará de flamenco gracias 
al Festival Flamenc-On, 
que en 2023 llega a su 
tercera edición con las 
ganas de consolidarse y 
reafirmar objetivos como 
ser el trampolín para artis-
tas jóvenes de proximidad 
y seguir apostando por 
la interacción con otras 
disciplinas artísticas.

En esta tercera edi-
ción destacan dos nom-
bres propios: el cantaor 
onubense Arcángel y la 
catalana Mayte Martín. 
El primero actuará el 11 
de marzo, y la segunda 

el día 25 en el Teatre 
Sagarra. Ente medio, des-
taca también la actuación 
del guitarrista Jerónimo 
Maya, que hará lo propio 
el 18 de marzo.

Otro de los momentos 
imprescindibles de esta 
edición será la presenta-
ción de la Fundación Ma-
nolo Sanlúcar en el Aura 
Sanlúcar de la mano de 
Juan Carlos Romero. Así 
como los espectáculos 
«Manuela quiere bailar» (2 
de marzo; 11 horas; Teatre 
Sagarra), «Medea» (26 de 
marzo; 19 horas; Teatre 
Sagarra), y «Tauromagia», 
de la Compañía de Mer-
cedes Ruiz, que abre el 
festival el 17 de febrero a 
las 19 horas también en 
el Segarra.

Por último, destacar 
también el encuentro de 
flamencos organizado por 
Solera Flamenca, «Juerga 
con solera» en La Central 
Escénica el 17 de marzo 
a las 19.30 horas; y el 
programa «Flamenco por 
los rincones», que lleva 
de nuevo el cante, toque y 
baile al aire libre, concre-
tamente al Parc Europa (a 
las 11.30 h. con el recital 
de cante a cargo de Raúl 
Leiva y Manuel Castilla), 
al Mercat Segarra (a las 
12.30 h; recital de gui-
tarra con Toni Abellán 
y Juan Antonio Moya), 
y a la Rambla de Sant 
Sebastià (a las 17.30 h.; 
espectáculo de baile con 
Lourdes Alcántara).

El Festival Flamenc-

Escollit el cartell per al 
Carnaval de Badalona 
d’enguany 

Redacció

Badalona.-
Nil Borrell, estudiant 

de segon curs d’Arts 
plàstiques i disseny en 
assistència al producte 
gràfic imprès a l’Escola 
d’Art Pau Gargallo, és 
l’autor del cartell per 
al Carnaval de Badalo-
na 2023. El cartell ha 
estat escollit entre els 
43 dissenys presentats 
per un jurat format per 
un representant de la 
Comissió de Carnestol-
tes de Bufalà; Miquel 

Aregay i Àgata Gil, pro-
fessors dels Cicles For-
matius de Grau Supe-
rior i Estudis Superiors 
de Disseny Gràfic que 
s’imparteixen a l’escola; 
la il·lustradora i autora 
de còmics Genie Espino-
sa; i tècnics dels serveis 
de Cultura i de Comuni-
cació de l’Ajuntament 
de Badalona. 

El mateix jurat ha 
seleccionat com a fi-
nalista l’obra de Clara 
Campamar, estudiant 
de primer curs d’Arts 
plàstiques i disseny en 

il·lustració. 
Del 13 al 22 de fe-

brer una exposició tem-
poral al centre cívic Torre 
Mena permetrà gaudir 
dels diferents dissenys 
presentats pels alumnes 
en aquesta edició. 

El cartell de Nil Borrell 
il·lustrarà les activitats 
que s’inclouran en el Car-
naval de Badalona 2023 
que tindran lloc durant el 
cap de setmana del 18 i 
19 febrer, com ara la 41a 
Rua de Carnestoltes a 
Llefià i el Carnaval Infantil 
a Bufalà. 

El jurat ha seleccionat la proposta presentada per Nil Borrell, 
estudiant d’Arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic 

imprès a l’Escola d’Art Pau Gargallo.
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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
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Dimecres 1
Francesc Layret, 83 

Dijous 2
Concòrdia, 1 local B-41

Divendres 3
Canonge Baranera, 60 

Dissabte 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Diumenge 5
Av. Martí Pujol, 133

Dilluns 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Dimarts 7
Salvador Seguí, 4 

Dimecres 8
Av. Catalunya, 60-62

Dijous 9
Creu, 89  

Divendres 10

Ctra. Antiga de València, 31
Dissabte 11

 Mar, 23
Diumenge 12 

Juan Valera, 197
Dilluns 13

Marques Montroig, 207 
Dimarts 14

Pau Piferrer, 82
Dimecres 15

Av. Morera, 112 
Dijous 16

C. Antiga València, 31 
Divendres 17

Juan Valera, 197
Dissabte 18
Rellotge, 56

Diumenge 19
 Otger, 2

Dilluns 20
 Londres, Bl1 Tda2

Dimarts 21
Pl. Pomar, s/n  
 Dimecres 22

Marquès St Mori, 127
Dijous 23

 Doctor Bassols, 125
Divendres 24

Marquès St Mori, 38
Dissabte 25 
Ros i Güell, 6
Diumenge 26

Jerez Frontera, 90
Dilluns 27

Alfons XIII, 476-480
Dimarts 28 
Sicília, 96

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. 




