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te prestamos un PC.

(Servicio válido para empresas y comercios)

Badalona.- 
El Ple de l’Ajuntament 

ha aprovat inicialment 
les Bases Específiques 
que regiran la convoca-
tòria d’atorgament de 
subvencions per part de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, per concurrència no 
competitiva, destinades 
a ajuts econòmiques a 
autònoms i micro pimes 
afectades pel COVID-

19, durant l’exercici 
2020. 

L’objectiu d’aquesta 
línia d’ajuts econòmics 
dirigida a facilitar la re-
presa de les activitats 
econòmiques de la ciutat 
que han patit de forma 
significativa l’impacte de 
les mesures que s’han 
establert fruit de la crisi 
sanitària generada per la 
COVID-19, és la reactiva-
ció econòmica del petit 

teixit empresarial de la 
ciutat i afavorir la seva 
estabilitat i el foment de 
l’ocupació.

L’import màxim co-
rresponent a l’atorgament 
dels ajuts econòmics és 
de 1.570.000 euros, per 
a l’exercici 2020-2021 
amb el finançament del 
Pla metropolità de suport 
a les polítiques socials 
municipals 2020-2023.. 
Pàg.4Badalona.- 

Els vehicles elèctrics 
de mobilitat personal (pa-
tinets, hoverboards i se-
gways) no podran circular 

pels carrers de Mar i el 
passeig de la Rambla, al 
barri del Centre, i pel pas-
seig de la Salut, al barri 
de la Salut. L’Ajuntament 

de Badalona instal·larà els 
corresponents senyals 
de prohibició per avisar 
d’aquesta prohibició.. 
Pàg.9. 

Prohibits Ajuda als 
autònoms i 
micro pimes

Badalona.- El con-
sistori ha iniciat els 
tràmits per redactar el 
projecte de construcció 
d’una nova comissaria 
de la Guàrdia Urbana al 
barri de Sant Roc, que 
s’emmarcarà on esta-
va l’antiga caserna de 
bombers.Pàg.5.

Comissaria a 
Sant Roc

220 pisos de 
lloguer social

Badalona.-L’Ajun-
tament ha tancat un 
acord amb la Sareb 
per a la cessió de 
220 pisos ocupats 
il·legalment que es 
destinaran a lloguer 
social per als veïns que 
més ho necessiten. 
Pàg.4.

Premi Serra 
Circular

B a d a l o n a . -
L’animació “Malak-
put” del director ira-
nià Farnoosh Abedi, 
guanya el Premi Serra 
Circular de la XIV 
edició del Cryptshow 
Festival, que enguany 
s’ha celebrat online. 
Pàg.13.
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Tiempo para conmoverse

més articles:

Ejercitar las emociones puede llegar a ser motor de cambio, ese que 
a veces necesitamos para seguir adelante. Es como invocar una co-
reografía de vientos y soles, como poemas para la existencia, como 
plantar futuros.

No deja de ser fascinante que de la ciencia sólo podamos esperar 
dudas más que certezas. Esto no debería arruinar la actitud abierta que invita 
a mezclarnos con los límites de lo que sabemos y lo que no; darnos cuenta de 
la diminuta dimensión que somos para seguir asombrándonos, para dejar a un 
lado la crueldad que puede salir del desconocimiento.  Resulta feo que haya 
personajes mimados, que no toleren un “no lo sé” y se pongan a hacer ruido. Dar 
a conocer las cosas es un asunto pendiente al que tenemos derecho mayores y 
pequeños; esos mismos que se enojan culpando a todo el mundo, agarrándose a 
su estribillo medieval, son, en gran parte, los responsables. Deberían aprender a 
resumir los mensaje para sumar muchas más motivaciones en los asuntos que nos 
afectan, pues nos incumbe bastante comprender lo difícil que es el conocimiento 
abstracto. Toca darle un vuelo a las cosas y ejercerla visión curiosa y limpia que 
nos merecemos. No hay tecnología que pare el drama que se avecina si sólo nos 
quedamos en atender efectos porque seguir demonizando a los bichos no nos 
va a sacar de esta nada.

La cultura actual está devorando nuestra especie, escribía el físico Lichtemberg 
hace unos siglos. Un desgarro moral. La nuestra es una civilización de la basura, 
denunciaba el gran Félix Rodríguez de la Fuente, una sinfonía de trampas, el pre-
cio heredado del culto al petróleo,  al plástico, al plomo, al arsénico, al glifosato, 

y luego, al bar más que al campo. Otro alemán, el filósofo vitalista Schopenhauer 
comentó que no sólo hay que descubrir la verdad sino extirpar el error que impone 
su yugo a los pueblos y ahoga las aspiraciones de la humanidad.

Perder el medio ambiente no es un problema atmosférico sino político y económico,  
las ciudades ya no dan más de sí, son artefactos que crecen sin control. Por eso 
es básica la información educativa: somos cultura y naturaleza a un tiempo y el 
respeto sigue siendo un reto que nos convierte en el último recurso. Suerte que 
aún hay quienes siguen en su empeño de sembrar cohesión, solidaridad, ayuda 
mutua, cultivando una suerte de ciencia ciudadana que reclama visión crítica: Mu-
cha gente pequeña, decía Galeano,  con gran capacidad para transformar lo que 
todavía no se valora suficientemente, como un cuarteto inacabado de Hayden.

A lo largo del tiempo hemos ido perdiendo inteligencias, como el entusiasmo de la 
contemplación, y desde entonces buscamos con desesperación sin saber cuál es 
el objeto de la búsqueda. Vivir cerca de un parque o ir a pasear a la montaña no 
nos va a sacar de esta crisis, pero puede aliviar y sanar enfermedades sociales 
que sufrimos, como la ansiedad, el estrés o la depresión. En 
su geometría precisa, respirar árboles y plantas es un verso 
de vida, una práctica similar al arte de la pintura, la escultura, 
la escritura… Ahí predomina el hecho creativo, colectivo, in-
dividual. Generosas cosechas de sensatez y delicia en medio 
del cada día.

Francesc Reina Peral, pedagogo 

Nueva normalidad sin Fiesta Mayor

La nueva normalidad ha llegado para quedarse. Poco a poco nos estamos acostumbrando a cosas que nos parecerían increíbles hace 
tan solo unos meses. ¿Llevar mascarilla en todos los espacios públicos, aunque se cumplan las distancias de seguridad y estemos a 
30 grados? Sin problema. ¿Lavarse las manos constantemente, no dar besos ni abrazos a nuestros amigos, y hacer del gel hidroalco-
holico un producto básico en nuestra casa? Por supuesto. ¿No esperar que se celebre ningún acontecimiento con miles de personas 
en los próximos meses? Sería de ilusos. Así que el anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de la suspensión de los actos de la Fiesta 
Mayor no ha cogido a nadie por sorpresa. Más bien lo contrario. Se esperaba desde hacía semanas. Si no se puede garantizar la 
salud y seguridad de los ciudadanos, mejor es dejarlas correr y esperar al 2021, año del que todo el mundo espera mucho, al menos 
volver a la vida que llevábamos antes, aunque sea en lo social. Porque todos sabemos que nuestro nivel de vida, al menos el de la 

mayoría, tardará muchísimos años en volver a ser como era antes. Muy pocos se van a librar de pasar por una época de vacas flacas que será, como 
esta maldita pandemia que estamos pasando a nivel global, de proporciones inimaginables. 

Nuestras calles no volverán a ser como eran. Muchos negocios han echado el cierre para no volver a abrir más tras el primer confinamiento. Decimos 
primero porque el segundo está a la vuelta de la esquina si los contagios no dejan de ascender. No se puede señalar a nadie en una situación como 
la que estamos viviendo hoy en día, pero todos sabemos que la responsabilidad y solidaridad brillan por su ausencia en algunos individuos. Todos 
sabemos quiénes son. Ahora es fácil reconocerlos. A simple vista es sencillo saber quién está por la labor de parar este virus y quién mira solo por 
sí mismo. Un objeto tan sencillo como la mascarilla nos dice en un segundo si la persona que te cruzas por la calle es una persona responsable o 
no. Los que la llevan en la barbilla, debajo de la nariz, en el codo, en el bolso, o sencillamente la dejan en casa, son ahora mismo las personas más 
irresponsables del mundo. A nadie le apetece caminar con mascarilla por la calle en julio, a pleno sol y a 30 grados, pero si eso sirve para evitar que 
te contagies y que contagies a otras personas, está más que justificado. Lo más curioso del caso es que dichas personas piensan que son las más 
listas, las más informadas, porque no hacen caso a las autoridades, que por supuesto están engañando a la población, ocultando la verdad del co-
ronavirus y expandiendo sus mentiras con la colaboración de los medios de comunicación, sino que hacen caso a los que tienen la verdad absoluta 
sobre este tema, los youtubers y frikis de Twitter que consiguen que sus tonterías calen entre aquellas personas que solo se informan por las redes 
sociales. Seguro que la mayoría van en patinete. Ya no lo podrán hacer por algunas de las calles más concurridas de Badalona, como la calle del Mar 
o la Rambla. Una prohibición más que coarta su libertad. Es lo que tienen los gobiernos de izquierda, que lo prohiben todo. Espera, ¿quién gobierna 
en Badalona?    



3Juliol 2020 -Opinió

España 2020, una agonía 
encerrada en la letrina

Felipe VI puede ser tan 
despreciable como Juan Carlos I

España está proporcionando al mundo el impagable espectáculo de un 
idioma al que se le han acabado los insultos para calificar las tropelías 
cometidas por su jefe del Estado, pero donde incluso a los chistes les 
cuesta convertirse en el teatro necesario para superar la vergüenza 
colectiva que nos tiene dominados.

Digo “despreciable” porque si algún instituto de opinión preguntara por el “emérito” 
y ofreciera, entre otras, la respuesta “despreciable”, podría conseguir un buen 
porcentaje de aciertos. Disculpe la insistencia, pero son más de cinco años sin 
que nos pregunten lo que opinamos sobre esta familia tan poco ejemplar, mientras 
pagamos impuestos para que puedan disfrutar de todos sus vicios.

Y porque no es la primera vez que, con nuestro dinero, el gobierno nos oculta 
que es lo que queremos. ¿Recuerda usted que Adolfo Suárez hacía encuestas 
sobre monarquía o república que después nos ocultaba? ¿Le dijo algo de aquello 
al despreciable Juan Carlos I, además de a Victoria Prego?

Mantengo que Felipe VI puede ser tan despreciable como su padre porque las 
escalas de valores son hijas de los tiempos que en cada momento corren, y se-
guro que sus pueblos respectivos le exigen más decencia a un jefe de Estado que 
sea rey sueco, por ejemplo, que al presidente de una república bananera. Pero 
es muy probable que, al de las bananas, los suyos le exijan mucho más decoro 
del que nuestro gobierno, en nombre del pueblo de España, es capaz de exigirle 
a su rey. Porque ningún decoro es capaz de exigir y, por tanto, puede que esta 
sea la monarquía más podrida de cualquier país de los que presumen de urnas 
y democracia.

Y a esto del Reino de España le llaman una de las mejores democracias, tan es-
tupenda que Sánchez es capaz de celebrar que la prensa “no haya mirado para 
otro lado” con lo del rey, sorprendido quizás porque, tras 40 años de periodistas 
cerrando los ojos para que la mierda de ese despreciable no les ensuciara las 
pupilas, esta vez, como durante la dictadura, la verdad de lo que ocurre en España 
haya tenido que venir desde el extranjero.

Una democracia y su gobierno sometidos a los caprichos de Felipe VI, como el de 
acudir a un funeral eclesiástico y descaradamente oportunista cuando, sabiendo 
todo el mundo que conocía lo del dinero de su padre, hasta para ir a mear tendría 
el rey que pedir permiso a La Moncloa. Felipe VI se delató a sí mismo ante notario, 
hace más de un año, pero nada informó a la Justicia, como era su obligación.

España está proclamando ante el mundo que su rey puede cometer delitos que 
quedarán sin investigación ni condena porque la ley dice que, por ser quien es, 
puede hacer lo que quiera. Y tampoco pagará el gobierno, que está obligado a 
refrendar los actos del rey, porque aquí eso no se va a investigar jamás. En última 
instancia, todo prescribirá oportunamente para que nadie sea declarado culpable, 
mientras comprobamos que portadas como las de El Confidencial o El Español, 
que quizás han decidido apostar por una república de derechas, mueren, una 
tras otra, enterradas por las de cualquier rebrote para seguir adecuadamente 
asustados.

Si, le llaman democracia de calidad periodistas que son capaces de decir que 
nada ha quedado probado aún en contra de Juan Carlos I, y mucho menos contra 
su hijo, sin que suceda que al resto de tertulianos tengan que retirarlos del plató, 
muertos, es decir, fallecidos, tras haberse roto con la risa.

Felipe VI es el hijo de Juan Carlos I y sigue sus pasos, aunque no sabemos hasta 
donde. Se trata de personajes con mucho más poder real del que la ley les otor-
ga, y lo saben, y abusan de ello, y eso los convierte en despreciables absolutos. 
Saben que necesitan debilitar la democracia siempre que la voluntad de progreso 
en la sociedad pone en peligro sus privilegios, y reaccionan creando problemas 
a quien representa el triunfo de las urnas.

¿Recuerda usted cuando algunos decían que el día 3 de octubre de 2017 a las 
nueve de la noche Felipe VI había conjurado un golpe de Estado desde las pan-
tallas de TV, comparándolo con lo que hizo Juan Carlos I 
en la madrugada del 24 de febrero de 1981?

Pues lo que sí coincide en ambas apariciones televisivas es 
que, mientras Juan Carlos I había forzado unos días antes 
la dimisión de Adolfo Suárez y España estaba sin gobierno, 
por tanto, democráticamente débil, casi 37 años después 
Felipe VI apareció por la tele, tras el referéndum del 1 de 
octubre en Catalunya, contra la voluntad del presidente 
Rajoy y, por tanto, debilitándolo. 

Para todo lo que sigue a continuación, añada usted eso tan socorrido 
de “salvando las distancias” para disculpar comparaciones. Pero solo 
cuando le parezca imprescindible.

Cuando Pablo Casado busca ayuda entre los “tacaños”, título conce-
dido por el embajador de Francia en España a ciertos países ricos de 

Europa que no quieren que llegue dinero a los del Sur empobrecidos por la pande-
mia, cómo no recordar al asesino Franco pidiendo ayuda a los también asesinos 
Hitler y Mussolini para acabar con la legalidad democrática en España, aunque, 
de paso, hundiera la economía hasta el pozo de las cartillas de racionamiento.

Y cuando, insistiendo contra España, esta vez con la política, el mismo Pablo Ca-
sado va diciendo por Europa que el gobierno de “su” patria no respeta el Estado 
de Derecho, es imposible olvidarse del mismo Francisco Franco presumiendo de 
lealtad a la II República y proclamando que organizaba un golpe de estado para 
salvarla.

Por supuesto que las leyes en España son papel higiénico usado o, con otras pa-
labras, están pensadas para castigar a los “roba gallinas” (que también cagan) tal 
como dijo Lesmes un día de octubre de 2014, quien sabe lo que estaría pasando 
en ese momento por su cabeza mientras se degradaba la mayoría absoluta del 
PP con traiciones disfrazadas de sonrisas cínicas entre cómplices de larga tra-
yectoria delictiva en las instituciones públicas. Repare, señor Casado, en que ni 
usted ni Rajoy están siquiera inhabilitados para la política, pese a dirigir un partido 
del que nunca sabremos todo lo que ha robado para poder ganar elecciones y 
ser “de gobierno”.

Y ya que está flotando en el ambiente, un rey ladrón e inviolable, y además 
blindado hasta para violar a niños de teta o biberón si ese hubiera sido su vicio, 
por socialistas que no se atreven a dejar de ser “gales” ni “filesos”, aliados para 
salvar al borbón viejo con los mismos que, dirigidos también por Casado, llevan 
cuarenta años empeñados en la ceremonia imposible de enterrar la memoria del 
drama que les molesta porque les implica. Quieren que transitemos por esta vida 
que nos ha tocado compartir con ellos, maldita la coincidencia, como si estuvié-
ramos muertos.

Y rodeando a ese tripartito potente, de PSOE + PP + Vox, formado porque confían 
su futuro a la forma de Estado amarrada por Franco, un coro haciendo leña del árbol 
podrido, pero ignorando a su hijo, Felipe VI, para que no caiga al mismo tiempo. Como 
si no tuviera nada que ver con su padre ni, por hablar de ayer mismo, no hubiera dis-
frutado de una luna de miel de medio millón de euros por medio mundo, donde iban 
ocultando sus nombres tras los del señor y la señora Smith, quizás para no perjudicar 
a la “marca España”. Viaje cuya sospechosa financiación es ahora noticia en Europa. 
Un asunto de 2004. “¡¡Manda huevos!!” que sobre esta ver-
güenza mundial de España no dirá Trillo jamás.

Todos ofendidos con el “Equivocao” para salvar al “Preparao”.

Pero hay otros mundos, en los que sí se atreven a limpiar unas 
letrinas que aquí respetamos como tronos que lo son de una 
monarquía impuesta durante el terror del pasado, condenadas 
a ir llenándose de una mierda que hoy rebosa.

Domingo Sanz

article sencer:

José Megías

Respecte a les normes i lleis

Sempre he educat als meus fills respecte a les normes i lleis, però si al-
guna llei o norma discrimina les persones s’ha de denunciar. Això és el 
que he realitzat durant sis mesos i no ha servit per a res. He denunciat 
que la DGT que discrimina els cotxes per la data de fabricació i no per 
la contaminació. He denunciat a ZBE que els que tenen minusvalideses 

i compleixen totes les condicions, menys que l’automòbil no està al seu nom, no 
els deixen circular per les zones de baixes emissions. He escrit a AMB, ZBE, Ge-
neralitat, departament de justícia, a DGT, al govern d’Espanya, a l’ajuntament de 
la meva zona, i per últim al síndic. Ningú a dit ni pio, uns em remeten a uns altres. 
Tinc més de 50 correus enviats i no ha servit per a res. Ja ha arribat el moment 
d’acabar. La meva família i jo ens donem per vençuts. Gràcies per res, han guanyat 
vostès. Visca la democràcia!

Domingo Sanz

article sencer:
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S’aprova la 
convocatòria 2020 
per a la sol·licitud i 
atorgament d’ajuts 
econòmics a autònoms 
i micro pimes afectades 
pel COVID-19

Redacció

Badalona-
El Ple de l’Ajuntament 

ha aprovat inicialment en 
la sessió extraordinària 
celebrada el dimarts 21 
de juliol de 2020 les 
Bases Específiques que 
regiran la convocatòria 
d’atorgament de sub-
vencions per part de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, per concurrència no 
competitiva, destinades 
a ajuts econòmiques a 
autònoms i micro pimes 
afectades pel COVID-19, 
durant l’exercici 2020.

L’Ajuntament de Ba-
dalona amb el suport 
tècnic i econòmic del Pla 
metropolità de suport a 
les polítiques socials mu-
nicipals 2020-2023 de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objecte 
de facilitar la reactivació 
econòmica del petit teixit 
empresarial de la ciutat i 
afavorir la seva estabilitat 
i el foment de l’ocupació, 
té la voluntat d’establir 
una línia d’ajuts econò-

mics dirigida a facilitar la 
represa de les activitats 
econòmiques de la ciutat 
que han patit de forma 
significativa l’impacte de 
les mesures que s’han 
establert fruit de la crisi 
sanitària generada per la 
COVID-19.

L’import màxim co-
rresponent a l’atorgament 
dels ajuts econòmics és 
de 1.570.000 euros, per 
a l’exercici 2020-2021 
amb el finançament del 
Pla metropolità de suport 
a les polítiques socials 
municipals 2020-2023.

Podran ser benefi-
ciàries dels ajuts econò-
mics qui compleixi els 
següents requisits:

1. Ser persona fí-
sica autònoma (treball 
autònom amb i sense 
treballadors) o jurídica 
amb activitat econòmica 
activa a l’entrada en vi-
gor de RD 463/2020 de 
l’estat d’alarma.

2. Tenir la seu social 
al municipi de Badalona

3 . E n  e l  c a s 
d’autònoms: haver sus-

pès la seva activitat, total 
o parcialment, com a 
conseqüència del Reial 
decret 463/2020, de 14 
de març, pel que es decla-
ra l’estat d’alarma per a 
la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada 
pel COVID19. (inclou dis-
minució d’ingressos del 
75% respecte els 6 mesos 
anteriors d’activitat)

4. En cas de micro 
empresa:

-Tenir un màxim de 
9 treballadors i un volum 
d’operacions no superior 
a 2.000.000 euros anuals 
segons el Reglamento 
(UE) nº 651/2014 de la 
Comissió europea.

-Haver suspès la seva 
activitat presencial o tan-
cat al públic pel mateix 
Decret o les seves poste-
riors modificacions

COMUNICACIÓ BDN

Acord per a la cessió 
de 220 pisos ocupats 
il·legalment que es 
desocuparan i es 
destinaran a lloguer 
social per als veïns 
que més ho necessiten 

COMUNICACIÓ BDN

Redacció

Badalona-
L’Ajuntament de Bada-

lona ha tancat un principi 
d’acord amb la Societat de 
Gestió d’Actius procedents 
de la Reestructuració Ban-
cària, Sareb, per a la cessió 
de 220 pisos ocupats 
il·legalment, que es des-
ocuparan i es destinaran a 
lloguer social per als veïns 
que més ho necessiten. 
Aquest ha estat un dels 
principals acords als que 
han arribat l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, amb el president 
de l’entitat, Jaime Echego-
yen, en la reunió que han 
mantingut aquesta tarda a 
les oficines centrals de la 
Sareb a Madrid. “Aquest 
és un acord històric per a 
la ciutat perquè, per pri-
mera vegada, posarem a 
disposició de les famílies 
que tenen greus problemes 

econòmics 220 pisos en 
règim de lloguer social”, ha 
manifestat l’alcalde Xavier 
Garcia Albiol.

A més d’aquests 220 
pisos, hi ha 36 habitat-
ges més que la Sareb 
posarà a disposició de 
l’Ajuntament que no es-
tan ocupats i es podran 
adjudicar de forma imme-
diata, i que es gestiona-
ran a través de l’Oficina 
Local de l’Habitatge per 
a que puguin entregar-
se el més ràpidament 
possible a les famílies 
que més ho necessiten. 
“Agraeixo molt especial-
ment la bona disposició 
de la Sareb i el compro-
mís del seu president per 
seguir treballant perquè, 
a més dels 256 pisos 
que avui ja hem acordat, 
n’arribin més destinats a 
l’habitatge social durant 
els propers mesos per als 
veïns de la nostra ciutat”, 

ha assegurat l’alcalde.
Per a l’alcalde, aquest 

acord permetrà, a més, 
donar una resposta con-
tundent al problema de 
l’ocupació il·legal conflic-
tiva perquè l’Ajuntament 
col· laborarà amb els 
tràmits per desocupar 
aquests 220 habitatges 
i ajudarà a que els veïns 
dels immobles que es-
tan ocupats puguin viure 
tranquils a casa seva. 
Xavier Garcia Albiol ha 
destacat que “iniciarem 
les actuacions de manera 
immediata per enviar un 
missatge molt clar a les 
màfies que es dediquen 
a ocupar pisos de manera 
il·legal i conflictiva: a Ba-
dalona no tenen lloc”.

L’acte oficial de la 
signatura de l’acord entre 
l’Ajuntament de Badalona 
i la Sareb es farà durant la 
primera quinzena del mes 
de setembre a Badalona.

Amb un import d’1.570.000 euros per a l’exercici 2020-2021.
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El govern municipal 
inicia el procés per 
a construir una nova 
comissaria de la 
Guàrdia Urbana al 
barri de Sant Roc

Redacció

Badalona.-
El govern municipal 

de Badalona ha iniciat els 
tràmits per a redactar el 
projecte de construcció 
d’una nova comissaria de 
la Guàrdia Urbana al barri 
de Sant Roc. El nou edifici 
s’emplaçarà on estava 
l’antiga caserna dels bom-
bers, a l’avinguda Marqués 
de Montroig, i servirà per 
donar cobertura a la zona 
sud de la ciutat. L’alcalde 
ha explicat que aquesta 
nova comissaria tindrà 
un espai reservat per als 
Mossos d’Esquadra i els 
altres cossos de seguretat 
presents a la ciutat i ha 
apuntat que la voluntat 
del govern municipal és 
que pugui ser una rea-
litat abans que acabi el 
mandat.

Garcia Albiol també 
ha anunciat que, abans 
que finalitzi aquest any, 
l’Ajuntament de Badalona 
obrirà una nova convoca-
tòria per cobrir 20 places 
de nova creació d’agent 
de la Guàrdia Urbana 
de Badalona. Aquestes 
noves places es sumen 

als més de 30 agents que 
sortiran en les pròximes 
setmanes de l’escola de 
policia i a les 19 places de 
mobilitat interadmistrati-
va que estan actualment 
en  procés de selecció.

Aquests  anunc is 
s’han realitzat en l’atenció 
als mitjans posterior a la 
Junta de Seguretat Local 
de Badalona celebrada 
al Centre Cívic Torre de 
Mena del barri de Llefià. 
La Junta ha estat presi-
dida per l’alcalde de Ba-
dalona, Xavier Garcia Al-
biol, i ha comptat amb la 
participació del conseller 
d’Interior, Miquel Buch; de 
la quarta tinenta d’alcaldia 
i regidora de l’Àmbit de 
Seguretat, Protecció Ci-
vil i Convivència, Irene 
González, i dels màxims 
responsables de la Guàr-
dia Urbana, dels Mossos 
d’Esquadra i del Cos Na-
cional de Policia d’aquesta 
ciutat, així com de la 
Guàrdia Civil i els Bombers 
de la Generalitat.

Durant la trobada, el 
conseller d’Interior Mi-
quel Buch ha confirmat 
que atendrà la petició 
que durant les darreres 

setmanes li ha traslladat 
l’alcalde Garcia Albiol i 
ha anunciat que es des-
tinaran més efectius de 
Mossos d’Esquadra a 
Badalona tan bon punt 
surtin de l’acadèmia a 
finals del mes de juliol.

Pel que fa als indi-
cadors de delinqüència, 
durant la Junta Local 
s’ha explicat que els fets 
delictius a Badalona s’han 
reduït un 4,4% durant el 
darrer any, mentre que 
les detencions han pujat 
un 9%. Aquestes dades 
indiquen que les xifres 
referents a la seguretat 
ciutadana a Badalona són 
millors que les de la resta 
de ciutats de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona 
i de la mitjana de Cata-
lunya. En aquest sentit, 
l’alcalde Xavier Garcia 
Albiol ha destacat la bona 
tasca policial i l’esforç 
de la ciutadania i de tots 
els cossos de seguretat 
per assolir aquestes xi-
fres, però ha insistit en 
què “com alcalde de la 
ciutat no considero que 
aquestes dades siguin 
suficients i per això se-
guirem treballant”.

COMUNICACIÓ BDN

Reobre la sala 
d’estudis del Centre 
Cultural El Carme 
adoptant les mesures 
de prevenció sanitàries

Redacció

Badalona-
La sala d’estudis del 

Centre Cultural El Car-
me, situada al carrer de 
Francesc Layret 78-82, 
reobre les seves portes 
reduint el seu aforament 
i adoptant les mesures de 
prevenció sanitàries de la 
Covid-19.

Des de dimarts, 14 de 
juliol, la sala ha reobert en 
horari de dilluns a diven-
dres de 10.30 a 14 i de 
16 a 21 hores de dilluns 

a divendres. La sala s’ha 
preparat amb totes les 
mesures de prevenció 
de la Covid-19 com ara 
posar a disposició dels 
usuaris i usuàries gel hi-
droalcohòlic a l’entrada, 
obligació de l’ús de la 
mascareta durant tota 
l’estada a l’espai, i el 
manteniment de 2 me-
tres de distància entre 
usuaris

En aquesta nova si-
tuació l’aforament màxim 
de la sala d’estudi s’ha 
situat en les 20 persones. 

A l’entrada de la sala, 
una persona controlarà 
l’accés a l’espai i informa 
els usuaris de les mesu-
res de prevenció que cal 
complir. Les taules estan 
numerades i els usuaris 
i les usuàries rebran un 
número a l’entrada que 
indicarà la taula on han de 
seure. A la sortida, entre-
garan el número al con-
trolador i aquest netejarà 
la taula i cadira, deixant 
un marge de 15 minuts 
per tal que hi pugui seure 
una altra persona.
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Badalona impulsa una 
campanya per afavorir 
la recuperació del sector 
turístic local i atreure 
visitants de tot l’Estat

Redacció

Badalona.-
El sector turístic és 

un dels més afectats per 
la situació de crisi sani-
tària que es pateix des de 
fa mesos a causa de la 
pandèmia ocasionada per 
la COVID-19. En aquest 
context, i amb l’objectiu 
de potenciar la projecció 
de la ciutat i atraure més 
visitants a Badalona per 
impulsar la recuperació 
del sector turístic local, 
l’Ajuntament de Badalona 
ha dissenyat la campan-
ya de promoció “Vine i 
gaudeix de Badalona” en 
la versió en català i “Ven 
y disfruta de Badalona”, 
en la versió en castellà, 
per promocionar i reivin-
dicar la ciutat a través 
d’imatges que mostrin 
alguns dels seus principals 
atractius turístics com són 
la platja, el passeig Marí-
tim, el port, la Rambla, el 
Museu municipal, el mo-
nestir de Sant Jeroni de la 
Murtra i la variada oferta 
comercial i gastronòmica 
de la qual disposa. 

Davant la previsió 
de què aquest estiu els 
ciutadans optin per fer 

turisme de proximitat, la 
campanya impulsada per 
l’Ajuntament de Badalona 
té com a objectiu atraure 
el turisme nacional, que 
és el que té més fàcil 
el desplaçament entre 
províncies. Per això es 
vol arribar concretament 
a comunitats autònomes 
que no tenen platja, com 
Madrid i Aragó, i també a 
altres zones de Catalunya 
que no tenen litoral. En 
aquesta mateixa línia, 
s’ha dissenyat una marca 
que durant aquest estiu 
s’incorpora en els dife-
rents suports publicitaris 
que produeix l’Ajuntament 
i que en català, castellà, 
anglès i francès convida a 
la ciutadania a gaudir de 
Badalona.

L’alcalde de Bada-
lona, Xavier Garcia Al-
biol, ha explicat que la 
campanya sorgeix en un 
context complicat però 
ha remarcat que “de les 
adversitats han de sorgir 
oportunitats”. L’alcalde 
ha insistit que aquesta 
iniciativa no és un fet 
puntual per aquest estiu, 
sinó que forma part d’una 
aposta estratègica a llarg 
termini per potenciar el 

litoral badaloní, tots els 
atractius turístics de la 
ciutat i la gran qualitat 
de vida que es pot gau-
dir a Badalona. Garcia 
Albiol ha remarcat que 
“és necessari ressituar la 
centralitat de la ciutat i 
reivindicar i reforçar les 
instal·lacions portuàries, 
que acompanyades de la 
construcció del canal, si-
tuaran Badalona com una 
ciutat molt atractiva i que 
compta amb el gran avan-
tatge d’estar tocant a una 
capital com Barcelona”.

La campanya està 
adreçada especialment al 
públic local i metropolità, 
en un estiu en el qual 
els desplaçaments per 
estiuejar seran inferiors, 
però també s’orienta al 
turista nacional o es-
tranger que viatja a Bar-
celona i a Badalona i 
que trobarà en el recinte 
portuari ofertes de lleure 
i experiències ordenades 
al voltant del web www.
experienciesportbadalo-
na.cat, que esdevé una 
mena d’aparador de les 
diferents possibilitats. Al 
portal s’hi arriba a través 
d’una vintena de recursos 
de promoció.

Entra en servei el nou 
Punt d’Assessorament 
a Empresa i Ocupació 
a la planta baixa de 
l’edifici municipal el 
Viver de Badalona

Redacció

Badalona.-
Entra en servei el nou 

Punt d’Assessorament a 
Empresa i Ocupació si-
tuat a la planta baixa de 
l’edifici municipal el Viver. 
El Punt amplia la seva 
oferta amb la incorporació 
de nous serveis destinats 
a pal·liar els greus efectes 
econòmics i socials que 
viu la ciutat a conseqüèn-
cia de la pandèmia de la 
COVID-19, tant per a les 
persones demandants 
d’ocupació com per a 
les empreses. Així es pot 
obtenir assessorament i 
orientació laboral perso-
nalitzat per a les persones 
desocupades i informació 
específica sobre els ajuts 
que les diferents adminis-
tracions han destinat a 
les empreses per fer front 
a la crisi actual.

El Punt d’Asse-sso-
rament a Empresa i Ocu-

pació està atès pels tèc-
nics del Servei d’Impuls 
Municipal de Promoció 
de l’Ocupació i Desenvo-
lupament Econòmic.

L’horari d’atenció al 
públic servei és de dilluns 
a divendres de 9 a 14 
hores i també les tardes 
de dimarts i de dijous de 
16 hores a 18 hores.

Les persones interes-
sades poden sol·licitar 
cita prèvia mitjançant:

- Correu electrònic a 
impo@badalona.cat .

- Trucant per telèfon al 
número: 683 393 596.

Relació de serveis 
que ofere ix e l  Punt 
d’Assessorament a Em-
presa i Ocupació

Serveis d’atenció a 
emprenedors i empreses

· Consultoria i acom-
panyament a la creació 
d’empreses.

·  Assessorament per 
a la consolidació empre-
sarial.

· Informació actua-
litzada dels ajuts que les 
administracions destinen 
per a fer front a la crisi 
econòmica i social  con-
seqüència del COVID19.

· Informació dels 
serveis que el Badalona 
Centre Internacional de 
Negocis (BCIN) té a dis-
posició de les empreses 
com lloguer d’oficines, 
lloguer d’espais i allotja-
ment empresarial.

Tipologia de serveis 
destinats a les empreses 
i emprenedors

· Anàlisi de viabilitat 
de projectes empresa-
rials.

· Suport en l’obtenció 
de finançament i ajudes.

El Punt incorpora nous serveis per donar orientació laboral a les 
persones desocupades i informació específica sobre els ajuts que 
les administracions destinen a les empreses per fer front a la crisi 

actual a causa de la pandèmia de la COVID-19
COMUNICACIÓ BDN



7Juliol 2020 -Actualitat

MÉS DE 50 ANYS AL VOSTRE SERVEI
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Avda. Catalunya nº 24 - Sant Adrià de 
Besòs - Tel. 93 462 28 33

100 nens i nenes de la 
Salut Alta necessiten 
raons educatives i 
segures per tornar a 
sortir de casa

Redacció

Badalona.-
Després d’estar tres 

mesos confinats, 100 
nens, nenes i adolescents 
del barri de la Salut Alta 
de Badalona necessiten 
propostes educatives i 
de qualitat per tornar a 
sortir cada dia de casa. 
Per això, la Fundació 
Salut Alta engega la cam-
panya de microdonacions 
econòmiques #Motxi-
lla2020 amb la voluntat 
de trobar persones que 
vulguin col·laborar fent 
un donatiu per finançar 
les activitats d’estiu.

“Quan t’han posat 
la por del contagi al cos, 
quan has trencat amb 
l’escola i quan vius en 
un barri sense recursos, 
necessites un espai on 
parlar i sortir d’un àmbit 
familiar que no sempre 
ens ajuda a créixer.” Així 
ho explica Maria Nadeu, 
directora de la Funda-
ció Salut Alta, l’entitat 
que treballa amb infants, 
adolescents i famílies 
que viuen situacions de 

pobresa severa al barri de 
La Salut de Badalona. “I 
és que desconfinar-se en 
un barri com aquest no 
és tan fàcil. Quan la llei 
ho va permetre, tothom 
tenia moltes ganes de 
sortir del confinament i 
ocupar carrers, places, 
terrasses, muntanya... 
Però a la Salut Alta hi ha 
hagut infants que fins el 
dia 29 de juny no han 
sortit de casa. Per què? 
Perquè no tenien raons 
per sortir.”

#Motxilla2020: ofe-
rim raons per sortir

Davant aquesta rea-
litat, l’entitat ha reorga-
nitzat les propostes de 
lleure per aquest estiu 
i, des del 29 de juny, ha 
iniciat quatre setmanes 
de casal d’estiu per a 60 
nens i nenes de primària, 
dues setmanes de casal 
d’estiu a la ciutat per 
30 adolescents i, com a 
novetat, quatre dies de 
colònies a Ogassa on hi 
participaran una vintena 
de nois i noies.

Per dur-ho a terme, 
la Fundació Salut Alta 

ha obert la campanya de 
microdonacions econòmi-
ques #Motxilla2020 per 
finançar un 15% del cost 
que suposen les activitats. 
Per això, busca persones 
que creguin en el poten-
cial del lleure i que vulguin 
oferir oportunitats edu-
catives perquè els nens 
i nenes del barri tinguin 
raons per sortir cada dia 
de casa. Les aportacions 
es poden fer a través de la 
pàgina web habilitada, per 
transferència o a través de 
Bizum al 33399.

A la Fundació Salut 
Alta treballem per oferir 
oportunitats a infants, 
adolescents i famílies del 
barri de la Salut Alta de 
Badalona que viuen situa-
cions d’exclusió social, 
perquè puguin créixer 
i desenvolupar-se amb 
plenitud. Diàriament fem 
activitats educatives amb 
140 infants i adolescents, 
70 famílies i 50 dones 
del barri que viuen un alt 
nivell d’exclusió social. A 
més, fem accions comu-
nitàries, de sensibilització 
i incidència política.

La Fundació Salut Alta engega la #Motxilla2020 oferint activitats 
de casal d’estiu a un centenar d’infants i adolescents del barri la 

Salut Alta de Badalona.

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona posa en marxa la 
campanya “Gaudeix de 
l’estiu a Badalona AMB 
RESPONSABILITAT”. Mi-
tjançant missatges a tra-
vés de diversos suports 
publicitaris i per les dife-
rents xarxes socials i pel 
web municipal (www.ba-
dalona.cat), es recordarà 

a la ciutadania les regles 
bàsiques i les mesures 
recomanades per protegir 
la nostra salut i la de les 
persones del nostre en-
torn evitant la propagació 
de la Covid-19.

Les mesures bàsiques 
de protecció contra el 
coronavirus són les se-
güents:

- L’ús de la mascareta 
és obligatori a qualsevol 
espai a l’aire lliure o tan-

cat d’ús públic o obert al 
públic.

- Cal respectar la dis-
tància de seguretat d’1,5 
metres.

- Cal rentar-se bé les 
mans i de manera fre-
qüent.

- En cas de tenir 
símptomes de la Covid-
19, cal contactar amb 
el Centre d’Assistència 
Primària (CAP) i quedar-
se a casa.

Gaudeix de l’estiu 
a Badalona AMB 
RESPONSABILITAT, 
nova campanya de 
l’Ajuntament per evitar 
la propagació del 
coronavirus
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Badalona disposa d’una nova platja

Redacció

Badalona.-
Des del pròxim diven-

dres, 17 de juliol, Badalo-
na disposarà d’una nova 
platja amb tots els ser-
veis. L’alcalde de Bada-
lona, Xavier Garcia Albiol 
i el regidor de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, 
Daniel Gracia, ha anun-
ciat avui que la platja de 
la Marina, situada entre 
el dic sud del port de 
Badalona i el barri de la 
Mora, entrarà oficialment 
en servei, una vegada 
l’Ajuntament ha obtingut 
l’autorització de la Gene-
ralitat de Catalunya.

A partir del 17 de ju-
liol la platja de la Marina 
disposarà de tots els ser-
veis dels quals disposen 
la resta de les platges 
de la ciutat, com ara la 

senyalització, els serveis 
de socorrisme i vigilància, 
papereres i la neteja noc-
turna amb màquines de 
la sorra. La nova platja no 
disposarà no obstant del 
servei de dutxes. Aquesta 
instal·lació estarà a punt 
per a la pròxima tempo-
rada d’estiu.

L’alcalde de Badalona 
ha destacat que l’obertura 
d’aquesta platja amb tots 
els serveis respon a una 
reivindicació històrica 
dels veïns i “és una molt 
bona notícia, no només 
per al barri de la Mora, 
sinó també per a Bada-
lona en el seu conjunt”. 
En aquest sentit, Xavier 
Garcia Albiol, ha afegit 
que a la posada en marxa 
de la platja de la Marina, 
“seguiran més actuacions 
d’aquest govern per recu-
perar l’entorn del barri de 

la Mora i fer que el nou 
canal i el port de Badalo-
na esdevinguin una nova 
centralitat i una zona re-
ferent de Badalona”.

Els treballs de descon-
taminació d’aquest espai, 
la neteja i l’enderrocament 
d’antigues construccions 
ha anat a càrrec de Ma-
rina Badalona SA. La 
platja de la Marina s’ha 
regenerat i se l’ha do-
nat la seva forma actual 
amb l’aportació de prop 
de 6.000 metres cúbics 
de sorra procedent del 
dic de recer del port de 
Masnou.

La platja de la Marina, situada entre el dic sud del port de Badalona i el barri de la Mora, compta amb els serveis de neteja i socorrisme.

COMUNICACIÓ BDN
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TUSGSAL obté la certificació d’AENOR 
enfront la COVID-19

Redacció

Badalona.-
AENOR ha certifi-

cat a TUSGSAL (Trans-
ports Urbans i Serveis 
Generals, SAL), les seves 
instal·lacions i vehicles 
pels seus protocols en-
front la COVID-19, garan-
tint així que el servei de 
transport de viatgers que 
ofereix la companyia és 
de total confiança.

El certificat d’AENOR 
és un aval extern so-
bre l’efectivitat de les 
mesures que aplica la 
companyia i, de forma 
paral·lela, recolza que 
aquestes iniciatives com-
pleixen amb les directrius 

marcades pel Ministeri 
de Sanitat en matèria de 
prevenció i higiene sobre 
la COVID-19. El segell té 
una validesa anual, tot i 
que s’ha de sotmetre a 
revisions de seguiment 
cada tres mesos.

TUSGSAL ha posat en 
marxa un complet pla de 
mesures preventives de 
seguretat i salut per a em-
pleats i clients. Entre elles 
destaquen la instal·lació 
de mampares a l’espai 
del conductor en tots els 
vehicles, la desinfecció 
diària de tota la flota i 
instal·lacions, la delimita-
ció dels espais comuns, 
l’establiment de les mesu-
res de seguretat sanitària 

o l’exigència als proveï-
dors de l’acompliment de 
les mesures de protecció 
i seguretat.

L’avaluació que ha 
realitzat AENOR valora 
aspectes com la gestió de 
riscos; la gestió de la salut 
en el treball; la formació, 
informació i comunica-
cions desenvolupades; 
protocols establerts per a 
diversos escenaris, les me-
sures organitzatives (torns, 
traçabilitat de contactes, 
control d’aforament, dis-
tàncies, pantalles sepa-
radores), de protecció 
(ús d’EPIS), així com les 
bones pràctiques de ne-
teja, higiene i desinfecció, 
entre d’altres.

AENOR ha auditat les condicions de seguretat i salut en què es desenvolupa l’activitat de transport tant per a empleats com per a usuaris i 
proveïdors en les instal·lacions i en la flota de vehicles.

TUSGSAL

Prohibida la circulació 
de patinets elèctrics 
pel carrer de Mar, el 
passeig de la Rambla i 
el passeig de la Salut

Redacció

Badalona-
Els vehicles elèctrics 

de mobilitat personal (pa-
tinets, hoverboards i se-
gways) no podran circular 
pels carrers de Mar i el 
passeig de la Rambla, al 
barri del Centre, i pel pas-
seig de la Salut, al barri 
de la Salut. L’Ajuntament 
de Badalona instal·larà els 
corresponents senyals 
de prohibició per avisar 
d’aquesta prohibició.

A conseqüència de 

la proliferació a les vies 
urbanes dels vehicles 
elèctrics per al desplaça-
ment dels ciutadans, 
s’havien detectat a de-
terminats punts de la 
ciutat situacions que 
podien ocasionar mo-
lèsties o conflictes. El 
tercer tinent d’Alcaldia 
i regidor de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat 
de l’Ajuntament de Ba-
dalona, Daniel Gracia, 
ha pres la decisió de 
prohibir la circulació dels 
vehicles elèctrics de mo-

bilitat personal basant-
se en un informe tècnic 
municipal que aconse-
llava prendre aquesta 
mesura. “Les caracterís-
tiques d’aquestes zones 
comercials i de passeig 
i el volum de persones 
que en fan ús diàriament 
d’aquests espais tan 
concorreguts, fa neces-
sària la prohibició de 
la circulació d’aquests 
vehicles per evitar ac-
cidents i conflictes”, 
ha assenyalat el regidor 
Daniel Gracia.

La mesura pretén protegir els vianants als espais molt concorreguts, 
evitar situacions de conflictes i possibles accidents.
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Badalona presenta 
candidatura per 
formar part de 
la Mobile Week 
Catalunya 2021

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, en col·laboració 
amb l’associació Restar-
ting Badalona, presenta 
candidatura per partici-
par en la Mobile Week 
Catalunya 2021, una ini-
ciativa de Mobile World 
Capital i Generalitat de 
Catalunya que perse-
gueix l’empoderament 
digital de la ciutadania 

i que planteja espais de 
reflexió, debat i activitats 
en diversos municipis al 
voltant de les tecnologies 
digitals i com poden es-
devenir eines davant les 
necessitats socials, cul-
turals, ètiques i humanes 
de la societat

La Mobile World Capi-
tal Barcelona (MWCapital) 
i la Generalitat de Cata-
lunya han obert la convo-
catòria per sumar-se a la 
Mobile Week 2021, que 

el proper any arribarà a la 
seva cinquena edició. 

Les activitats previs-
tes al programa es des-
envoluparien durant tres 
jornades al llarg de la 
setmana del 28 de febrer 
de 2021 i compten amb 
la participació d’entitats 
punteres en l’àmbit de 
la tecnologia i la salut de 
Badalona com Badalona 
Serveis Assistencials i 
l’Hospital Germans Trias 
i Pujol.

COMUNICACIÓ BDN

L’Ajuntament i l’associació Restarting Badalona proposen un programa 
d’activitats per al mes de febrer amb el títol de “Tecnologia pel bé comú.

La platja de l’Estació 
disposa del Servei 
d’acompanyament al 
bany per a persones 
amb diversitat funcional 

Redacció

Badalona-
La platja de l’Estació 

de  Bada lona d ispo-
sa des d’aquest cap 
de setmana del Ser-
vei d’acompanyament 
al bany per a persones 
amb diversitat funcional. 
Aquest any, i per motius 
de seguretat i de preven-
ció de la Covid-19, el ser-
vei de cadira amfíbia cal 
demanar-lo prèviament 
per cita prèvia.

L’horari del servei 
és de dilluns a divendres 
d’11 a 18 hores i caps de 
setmana de 10 a 18 ho-
res. Per concertar la utilit-

zació del servei, així com 
per saber si l’estat de la 
mar permet el bany, s’ha 
de demanar cita prèvia al 
telèfon: 689 735 409.

En aquesta tempo-
rada de bany per a la 
prestació d’aquest servei 
també cal que:

· Els acompanyants 
hauran de venir amb les 
mesures mínimes de pro-
tecció individual neces-
sàries, és a dir, mascareta 
i guants si fos precís.

· Els acompanyants 
hauran de fer-se’n càrrec 
d’ajudar a transferir a la 
persona assistida, tant a 
la cadira com a l’entrada 
i sortida de l’aigua.

· Els acompanyants 
i la persona assistida es 
fan responsables de les 
seves condicions prèvies 
de salut.

· La cadira l’hauran de 
netejar amb posterioritat 
al seu ús amb els produc-
tes viricides del mercat i 
deixar-la llesta per al seu 
ús posterior. 

· El responsable de 
la supervisió de l’ús de 
la cadira serà el profes-
sional contractat per 
l’Ajuntament a aquests 
efectes i, tant els acom-
panyats com la perso-
na assist ida, hauran 
d’atendre en tot moment 
les seves indicacions.

COMUNICACIÓ BDN
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En Comú Podem 
presenta una Proposta 
de Resolució al 
Parlament per 
defensar el Servei de 
Pediatria del CAP de 
Bufalà-Canyet

Redacció

Badalona.-
La Generalitat de Ca-

talunya ha anunciat la 
centralització del servei 
de Pediatria del CAP de 
Bufalà-Canyet de Bada-
lona, que haurà de pres-
tar el seu servei al CAP 
del barri Centre, Doctor 
Robert, i per tant, les 
famílies dels barris de 
Bonavista, Canyet, Bufalà 
i una part de Montigalà-
Batllòria, veuran aquesta 
especialitat allunyada de 
casa seva. 

Per aquest motiu, les 
diputades d’En Comú 
Podem, Susana Segovia 
i Marta Ribas, presenten 
una proposta de resolució 
al Parlament de Catalun-
ya per defensar que no 
es tregui el Servei de 
Pediatria del CAP Bufalà-
Canyet a Badalona, elabo-
rada conjuntament amb 
el Grup Municipal Bada-
lona En Comú Podem. A 
més, a nivell municipal 

BECP també presentarà 
una moció al proper Ple 
d’aquest mes de juliol, 
amb l’objectiu de comp-
tar amb les entitats invo-
lucrades i per aconseguir 
el suport de tots els grups 
municipals.  

Segons En Comú Po-
dem, lluny de reforçar la 
salut pública destinada 
als infants, la Generalitat 
vol reduir serveis, debili-
tant més la salut pública. 
Segons la presidenta del 
grup municipal BECP, 
Aïda Llauradó, “Aquesta 
zona té un nombre molt 
elevat d’infants, i en un 
servei tant bàsic com 
la pediatria necessitem 
atenció a prop de casa. És 
un pas enrere fer aquest 
canvi, quan el repte avui 
és reforçar l’atenció de 
pediatria amb més recur-
sos humans i qualitat del 
servei”.  

En aquest sentit, la 
Proposta de Resolució 
al Parlament de Cata-
lunya, defensa mantenir 

l’especialitat de pediatria 
al CAP de Bufalà-Canyet, 
invertint els recursos ne-
cessaris per mantenir i 
ampliar el servei. També 
defensa garantir més re-
cursos humans i una mi-
llor remuneració i condi-
cions de treball del perso-
nal perquè no hi hagi una 
manca d’especialistes en 
el sistema sanitari. 

En  Comú Podem 
agraeix la tasca feta per 
les associacions de veïns 
del districte, especialment 
les de Bufalà, Canyet i 
Bonavista, així com la 
FAVB,  que estan reco-
llint signatures contra la 
centralització del servei 
de Pediatria d’aquests 
barris, s’han reunit amb 
l’Ajuntament i amb mem-
bres del Departament de 
Salut per mantenir el ser-
vei de pediatria. Badalona 
En Comú Podem fa dies 
ha penjat una pancarta 
davant del CAP de Bufalà-
Canyet, amb la mateixa 
finalitat. 

ECPBDN

Acordonen parcilament 
les platges de Sant 
Adrià més properes a 
la desembocadura del 
riu Besòs

Redacció

Sant Adrià.-
El passat 15 de juliol 

van començar les obres 
de l’acordonament de les 
zones de platja adjacents 
a la desembocadura del 
riu Besòs a càrrec de 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià juntament amb 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB).

L’actuació ha con-
sistit en una estacada 
amb pal i corda a la zona 
de sorra i una senyalit-
zació amb boies al mar. 
L’àrea quedarà deguda-
ment senyalitzada amb 
cartells informatius que 
es col·locaran els pro-
pers dies.

Aquesta intervenció 
té un doble objectiu:

En primer lloc, pro-
moure la biodiversitat 
dels hàbitats, la flora i la 
fauna de la zona. L’actual 
trànsit de persones posa 

en risc l’ecosistema i la 
biodiversitat de l’entorn 
del riu Besòs, on hi ha-
biten ecosistemes dife-
rents d’interès comu-
nitari i que serveix de 
refugi i zona de pas per 
ocells en migració. Al 
reduir l’ús públic de la 
zona de sorra es per-
met l’estabilització de 
les dunes dins la zona 
acordonada, amb un clar 
benefici per a la flora i 
la fauna.

E n  s e g o n  l l o c, 
l’acordonament perme-
trà restringir l’accés al 
bany a la desemboca-
dura del riu (on ja està 
prohibit) i a les zones 
de platges més properes 
on es produeixen episo-
dis temporals de pèrdua 
de la qualitat de l’aigua 
de bany. Durant l’època 
sense pluja abundant, les 
aigües de bany mantenen 
els seus nivells de qualitat 
bona i/o excel·lent. No 

obstant, amb episodis de 
pluges o xàfecs intensos, 
el Besòs rep descàrregues 
dels sistemes de saneja-
ment unitaris (DSU) que 
provenen de la barreja 
d’aigua de pluja amb la 
de les instal·lacions de 
sanejament. Les DSU 
arrosseguen contamina-
ció fecal a les zones de 
bany més pròximes al 
riu, generant episodis de 
contaminació de curta 
durada (24-72 hores) que 
alteren temporalment la 
qualitat habitual de les 
aigües de bany.

 

Per promoure la biodiversitat de la zona i restringir l’accés al bany a la 
desembocadura del riu.

MS
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Televisió de Badalona 
estrena ‘En primera 
persona’, un 
programa que recull 
l’experiència de 
diversos ciutadans 
que han viscut la 
pandèmia de la Covid 
19 a Badalona

Redacció

Badalona.-
Televisió de Badalona 

estrena aquest divendres 
24 de juliol el programa 
‘En primera persona’, un 
espai que durant 11 capí-
tols recollirà l’experiència 
i les vivències de diversos 
ciutadans que han viscut 
la pandèmia de la Covid 
19 a Badalona. El progra-
ma s’emetrà cada diven-
dres a les 20.50 hores, i 
es reemetrà a les 22.15 
hores, just després de 
l’Informatiu Vespre.

Es tracta d’un pro-
grama de televisió on els 
únics protagonistes són 
badalonins i badalonines 
que expliquen directa-
ment com van viure la 
passada pandèmia de 

la Covid 19, i com els 
va canviar la seva vida 
quotidiana, la seva feina, 
la seva relació amb les 
altres persones del seu 
entorn, etc...

Ciutadans de 
diversos àmbits
El programa recull 

testimonis de persones 
de diversos àmbits socials 
i laborals. Hi ha l’opinió, 
entre d’altres, d’un pe-
diatra de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol que 
va ser derivat a la UCI 
de l’hospital especia-
litzada en Covid 19; el 
cas d’una infermera de 
l’Institut Guttmann que 
ha vist com el centre de 
neurorehabilitació es va 
convertir en una extensió 
de l’hospital de Can Ruti; 

el d’una farmacèutica, 
que de sobte va veure 
com se li van acabar les 
existències de produc-
tes bàsics de prevenció 
sanitària; o l’experiència 
d’un agent de la Guàrdia 
Urbana de Badalona que 
feia controls durant el 
confinament.

En el programa no hi 
faltaran iniciatives soli-
dàries com la confecció 
de mascaretes per part 
de la ciutadania, o el 
repartiment de menjar 
a famílies vulnerables. 
Tots els protagonistes 
explicaran, en primera 
persona, com han viscut 
a Badalona el passat con-
finament, una situació 
totalment extraordinària 
que ha trasbalsat a la 
població en general.

Redacció

Sant Adrià.-
El pasado sábado, 11 

de julio, se demostró una 
vez más la fuerza vecinal 
en Sant Adrià. Los veci-
nos de Sant Adrià Nord se 
enteraron de la reciente 
ocupación ilegal de un 
local en la calle Andreu 
Vidal, a pocos números 
del Ateneu Adrianenc, y 
decidieron evitarla. Sin 
violencia, sin provocacio-
nes, tan solo con su pre-
sencia y con mucho ruido 
de cacerolas y cánticos, 
consiguieron la marcha 
de varias personas que 
se habían propuesto vivir 
en un local no habilitado 

como vivienda sin pagar 
alquiler.

Unas decenas de per-
sonas, entre vecinos, 
amigos y familiares, se 
congregaron a las puertas 
del local, que llevaba va-
cío pocos días, pidiendo 
la marcha de los ocupas. 
En breve se personaron 
diversas dotaciones de 
los Mossos d’Esquadra 
que crearon un cordón 
policial para evitar po-
sibles enfrentamientos. 
No los hubo. Los ocupas 
negociaron con el propie-
tario del local y la policía 
y al final accedieron a 
marcharse entre las se-
ñales de alegría de los 
vecinos, que temían la 

degradación del barrio 
si la ocupación seguía 
adelante. Al marcharse, 
los ocupas comentaron 
entre ellos que se habían 
equivocado de ciudad, 
que “esto es Sant Adrià, 
tendríamos que haber ido 
a Santa Coloma”.  

Para evitar otros in-
tentos de ocupación, los 
vecinos han creado un 
grupo de WhatsApp para 
estar alerta ante este tipo 
de actuaciones ilegales.  

Vecinos de Sant 
Adrià Nord evitan la 
ocupación de un local 
en la calle Andreu Vidal

JP

JP
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L’animació Malakout del director iranià 
Farnoosh Abedi guanya el Premi Serra Circular

Redacció

Badalona-
Una stop mot ion 

gòtica, fosca, que fa un 
homenatge al cinema 
de terror dels anys 50 i 
60 i amb una tècnica i 
fotografia molt cuidada 
rep el Premi Serra Cir-
cular del certamen. Dels 
47 curtmetratges de la 
Secció Oficial, el jurat 
del festival ha triat la 
producció iraní Malakout 
del director Farnoosh 
Abedi com millor curtme-
tratge en la XIV edició 
de Cryptshow Festival, 
emportant-se així un pre-
mi de 666 euros. Abedi 
ha realitzat més d’una 
vintena de curtmetratges 
d’animació, així com 
series de televisió i do-
cumentals i les seves 
pel·lícules han estat pre-

sentades i projectades 
en més d’un centenar 
de festivals internacio-
nals de cinema. Entre 
els seus treballs destaca 
The Servant (2016), una 
aclamada animació que 
ha guanyat diversos cer-
tamen arreu del món. 

El Jurat Oficial del 
Cryptshow ha estat for-
mat per quatre professio-
nals internacionals molt 
relacionats amb el cinema 
de terror. Els directors de 
cinema Alberto Corredor 
(Baghead, 2017), Éric 
Flardeau (Thanatomor-
phose, 2012) i Andrew 
Leavold (The Search For 
Weng Weng, 2013) i la 
productora i guionista 
Clarissa Jacobson (Lunch 
Ladies, 2017) han es-
tat els responsables de 
triar els guanyadors de 
l’edició Pandemònium 

d’aquest any. 
A banda de Malakout, 

el jurat ha donat altres 
premis. O.I. del canadenc 
N’cee van Heerden ha 
estat guardonat amb el 
segon premi. D’aquesta 
producció el jurat n’ha 
destacat l’originalitat de 
la proposta i la seva po-
sada en escena.

El tercer premi ha 
anat per la cinta francesa 
Sous le mousse de Ollivier 
Briand, un curtmetratge 
que recorda, explica el 
jurat, a produccions de 
terror dels 90, com ara 
els Critters, tant en la 
història com en el disseny 
de personatges. 

Durant la presenta-
ció del palmarès, també 
es presentaran els cinc 
curtmetratges finalistes 
als Premis TAC, guardó 
que els diferents festi-

vals de terror i fantàstic 
atorguen als millors curts 
de producció catalana. 
El finalistes han estat 
triats d’entre tots els 

curts que van participar 
al 2019 en les diferents 
edicions dels festivals 
que formen la federació 
del TAC. 

L’Ajuntament de Sant 
Adrià convoca el III 
Premi de Fotografia 
Isabel Rojas

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs, el Consell 
Municipal d’Accessibilitat 
i l’Agrupació Fotogràfica 
Sant Joan Baptista con-
voquen el III Premi de 
Fotografia Isabel Rojas.

La temàtica d’aquesta 
edició és vida quotidiana 
i diversitat funcional i els 
treballs es poden presen-
tar fins al 30 d’octubre 
de 2020. Pot participar 
tothom que ho desitgi. 
Les imatges han d’estar 
en format JPG, màxim 
2400 píxels el costat 
més llarg, a 300 ppp. Es 
recomana que l’espai de 
color sigui sRGB.

Les fotografies hauran 
de presentar-se per co-
rreu electrònic a l’adreça 
concursosafsantadria@
gmail.com. Les fotogra-
fies han d’anar etique-
tades amb el títol. En el 
mateix correu s’hi ha de 
fer constar: nom i cog-
noms de l’autor, adreça 
completa, e-mail i telèfon, 
i si s’escau, entitat a la 
qual pertany i número de 
soci de la FCF. La inscrip-
ció és gratuïta.

S’estableixen tres pri-
mers, el primer de 400 
euros, el segon de 300 i 
el tercer de 200 euros. Els 
guanyadors es faran pú-
blics el 12 de novembre.

Aquest Premi és un 
homenatge a Isabel Rojas 

Castroverde, adrianenca 
que va viure i treballar 
a Sant Adrià fins a la 
seva mort a causa de 
l’Esclerosi Lateral Amio-
tròfica (ELA). Va impul-
sar la creació de l’Arxiu 
Municipal que porta el 
seu nom, va lluitar per 
millorar l’accessibilitat 
del municipi i per la igual-
tat d’oportunitats de les 
persones amb diversitat 
funcional i va treballar 
incansablement per vi-
sibilitzar l’ELA, recaptar 
fons per a la recerca de la 
malaltia i per donar suport 
a les persones afectades i 
a les seves famílies. Gran 
aficionada a la fotografia, 
aquest concurs és un re-
coneixement a la Isabel.

La participació està oberta fins el proper 30 d’octubre.
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Presentat el llibre “La 
història de Sant Adrià”

Redacció

Sant Adrià.-
L ’ ú l t i m  t r e b a l l 

d’investigació fonamen-
tal per conèixer l’evolució 
de Sant Adrià a principis 
del segle XX ja té data i 
lloc de presentació. Serà 
als jardins del Museu 
d’Història de la Immi-
gració  (MhiC) el pròxim 
15  de juliol a les 19 h i 
comptarà amb la presèn-
cia el seu autor, Manel 
Márquez Berrocal, el qual 
culmina així amb 20 anys 
d’investigació arreu dels 
arxius del territori.

“La història de Sant 
Adrià de Besòs: de 1900 
a 1939” la formen 3 
volums dedicats als trets 
fonamentals que van 
marcar aquests anys: la 
construcció de la ciutat, 
la formació de la classe 
obrera i la lluita per la 
llibertat emmarcada des 

de la política, la societat 
i la cultura.

“Es tracta d’una eina 
bàsica de consulta per 
comprendre el passat 
i l’evolució del territo-
ri en aquest anys clau 
de la història de Sant 
Adrià”, afirma l’alcalde 
Joan Callau, “marcada 
a més per una indústria 
puntera i un creixement 
demogràfic determinant 
que ha sabut mantenir la 
seva identitat.

L’autor, Manel Már-
quez, amb arrels extre-
menyes i des de la in-
fància a Catalunya, es 
considera un enamorat 
de Sant Adrià i més quan 
es va enfonsar a la seva 
història. Márquez se sent 
orgullós d’aquesta apor-
tació a la ciutadania. És, 
en realitat, la seva tesi 
doctoral (excel·lent cum 
laude i premi extraordinari 
de Doctorat de la UAB del 

curs 2019) reconvertida 
a publicació. “L’accés a 
un arxiu com el de Sant 
Adrià viu i ric ha sigut fo-
namental per comprendre 
el trencaclosques del pas-
sat i reconstruir, amb tot 
detall, la vida i els actes 
d’aquella ciutadania que 
és protagonista”.

Aquesta edició ha 
comptat amb el suport 
de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la DIBA i trac-
ta d’impulsar la recerca 
de la història social de la 
ciutat. Molt aviat podrà 
consultar-se a l’arxiu i les 
biblioteques municipals.

COMUNICACIÓ SAB

Suspesa la Festa Major 
de Sant Adrià per la 
crisi sanitària de la 
Covid-19

Redacció

Sant Adrià.-
L’Equip de Govern 

municipal ha aprovat  en 
la Junta de Govern sus-
pendre la Festa Major 
d’enguany. Donat que 
l’esdeveniment estava 
programat per al mes de 
setembre (del 4 al 8), la 
decisió s’havia ajornat 
durant l’estat d’alarma 
per tal de valorar si 
l’evolució de la pandèmia 
provocada per la COVID-
19 permetia mantenir la 
celebració. Finalment, 
el Govern municipal ha 
decidit anul•lar els actes 
de la Festa Major 2020, 
tenint en compte el con-
text actual d’incertesa 
pel que fa a l’evolució 
del virus, els rebrots que 
estan sorgint en diferents 
indrets del territori, els 
advertiments sobre una 
possible segona onada 
de l’epidèmia a la tardor 
i el perill de contagi que 
impliquen els actes mul-
titudinaris i festius.

Aques ta  dec i s i ó 
respon a una prioritat: 

la protecció de la sa-
lut i seguretat de les 
persones. L’organització 
d’esdeveniments massius 
no és convenient fins 
que es trobi una vacu-
na o un tractament que 
garanteixi la participació 
segura dels ciutadans i 
de les ciutadanes. Així 
mateix, el Govern munici-
pal sempre ha apostat per 
una Festa Major oberta a 
tothom i adreçada a per-
sones de totes les edats 
i de tots els col•lectius, 
i no es considera adient 
un model de festa més 
restrictiu que limiti la 
participació lliure de tota 
la ciutadania. 

La suspensió de la 
Festa Major es fa ex-
tensiva a les activitats 
següents:

• L’ús d’equipa-
ments públics (oberts i/o 
tancats) per a la realitza-
ció d’activitats fora de la 
seva finalitat principal o 
de les entitats socials que 
hi facin activitats autorit-
zades.

• L’ús de la via 
pública per al desenvo-

lupament d’actes que 
puguin afavorir aglomera-
cions de persones o situa-
cions de contagi. Només 
s’autoritzaran aquells en 
els quals el promotor faci 
un projecte de tancament 
del recinte amb control 
expressat de la capacitat  
i de les mesures de segu-
retat vigents i en les quals 
el promotor mateix sigui 
responsable directe del 
seu compliment, a banda 
de complir els requisits 
necessaris per ocupació 
de via pública i llicència 
d’activitats.

L’Ajuntament no des-
carta la realització d’algun 
acte puntual durant el tri-
mestre octubre-desembre 
si la situació de pandèmia 
ha remès i les condicions 
de salut i seguretat ho 
permeten. 

El Govern municipal prioritza la salut i la seguretat de les persones.

JMP

L’autor Manuel Márquez posa amb els tres volums del llibre “La història de Sant Adrià”.
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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
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st
ro

lò
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c

Dissabte 1
Francesc Layret, 83 

Diumenge 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dilluns 3
Canonge Baranera, 60 

Dimarts 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dimecres 5
Av. Martí Pujol, 133

Dijous 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Divendres 7
Salvador Seguí, 4 

Dissabte 8
Av. Catalunya, 60-62

Diumenge 9
Creu, 89  

Dilluns 10
Ctra. Antiga de València, 31

Dimarts 11

 Mar, 23
Dimecres 12 

Juan Valera, 197
Dijous 13

Marques Montroig, 207 
Divendres 14
Pau Piferrer, 82
Dissabte 15

Av. Morera, 112 
Diumenge 16

C. Antiga València, 31 
Dilluns 17

Juan Valera, 197
Dimarts 18
Rellotge, 56

Dimecres 19
 Otger, 2

Dijous 20
 Londres, Bl1 Tda2

Divendres 21
Pl. Pomar, s/n  

 Dissabte 22
Marquès St Mori, 127

Diumenge 23
 Doctor Bassols, 125

Dilluns 24
Marquès St Mori, 38

Dimarts 25 
Ros i Güell, 6
Dimecres 26

Jerez Frontera, 90
Dijous 27

Alfons XIII, 476-480
Divendres 28 

Sicília, 96
Dissabte 29

Pau Piferrer, 82
Diumenge 30
Pau Piferrer, 82

Dilluns 31
Juan Valera, 197

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
És un bon moment per pensar en regals, ja que encara 
estan barats i els centres comercials encara no estan 
plens. Millor seria que fessis una llista. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
Aquests dies hauràs d’arreglar milers de papers i per 
desgràcia no els podràs acabar perquè tindràs alguns 
dubtes i no sabràs si donar el pas. 

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Hauràs d’aprendre la lecció que tu no ets qui porta 
la veu cantant al grup i no s’ha de fer sempre el que 
tu vulguis. 

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
Aquest mes serà el millor moment per dur a terme 
els somnis que portes tan de temps esperant. No ho 
dubtis i fes-ho.  

AQUARI (21 gener-19 febrer)
Potser les teves butxaques tornaran al seu estat normal 
a partir de la segona setmana del mes gràcies a una 
gran inversió.
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
Arriba l’hivern i necessitaràs la companyia d’un bona 
bona xocolata calenta i una companyia mentre cau la neu 
fora. No és una fantasia, és el que necessites. 

ARIES  (21 març-20 abril)
Un ésser estimat estarà més a prop teu i voldrà estar  
amb tu. Estaràs eufòricper com t’aprecia, aconseguint 
viure moments inolvidables per ambdós. Aprofita’l.

TAURE  (21 abril-20 maig)
Has de fer una escapada, però no per plaer, sinó per 
obligació, i vols portar-te’n algú especial. Escull amb 
el cap, no amb el cor.      

BESSONS  (21 maig-21 juny)
Aquest mes tindràs un somriue tatuat a la cara, perquè 
les coses et van realment bé. Intenta atresorar aquests 
moments per si les coses es posen magres.   

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Tindràs molts plans aquest mes i una agenda tan plena 
que no et permetrà descansar. Gaudeix perquè hi haurà 
moltes bones oportunitats.

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
Hi ha un viatge molt interessant que t’agradaria fer, 
però no tens molt de temps per fer-ho. No t’emprenyis 
si la resta sí que hi va, deixa’ls que gaudeixin.

VERGE (24 agost-2 setembre)
Estàs una mica amargat aquest mes perquès estàs molt 
aburrit i la rutina et consumeix. Intentar ser creatiu 
perquè la vida no sigui tan pesada. 




