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Área 96 Computer 
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Tel. 93 462 18 63 
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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)

Badalona.- 
Guanyem Badalona 

ha exigit explicacions al 
govern municipal del PP 
perquè cosideren que 
s’està ocultant informa-
ció sobre el brot de co-
ronavirus a la plantilla 
del cos que ha denunciat 
fa uns dies el sindicat 
SFP-FEPOL, que alertava 
que uns 40 agents estan 
afectats entre infectats 

i confinats. El govern va 
emetre un comunicat 
en el que afirmava que 
només hi havia 10 po-
sitius confirmats. Per la 
seva banda, el Sindicat 
de Funcionaris Policials 
denuncia que el cos no 
té cap protocol específic 
per prevenir la Covid19 i 
no s’han fet proves a tots 
els agent. Per aquest mo-
tiu, Guanyem Badalona 

demana un reforç dels 
Mossos d’Esquadra.

Per la seva banda, el 
PSC també ha demanat 
que l’alcalde Albiol torni 
a donar instruccions a la 
Guàrdia Urbana per a fer 
complir les mesures de 
seguretat amb rigorositat 
i aplicant les sancions 
oportunes. L’edil badaloní 
va ser present a la prime-
ra guàrdia. Pàg.4

Badalona.- 
Entra en vigor al pas-

seig Marítim el primer 
“Punt Bici” del Barcelonès 
Nord fruit de l’acord entre 

l’Ajuntament de Badalona 
i el RACC. És d’accés 
lliure i gratuït pels usuaris 
de bicicletes i està dotat 
de les eines necessàries 

per a fer petites repara-
cions i manteniment dels 
vehicles com reparar una 
punxada o collar cargols. 
Pàg.8. 

Primer punt bici Demanen reforç 
per la Guàrdia 

Urbana per un brot

Transport 
públic

Badalona.-El con-
sistori badaloní reco-
mana utilitzar el trans-
port públic per visitar 
els cementiris de la 
ciutat la diada de Tots 
Sants. Hi haurà un ser-
vei especial d’autobús. 
Pàg.5.

Acomiadament 
polèmic

B a d a l o n a . -
Els grups de l’opo-
s i c i ó  d e n u n c i e n 
l’acomiadament de 
Ramón Sanahuja com 
a gerent del Consor-
ci Badalona Sud. El 
consistori es defensa. 
Pàg.7.

Suport a les 
estètiques

Badalona.-Xavier 
García Albiol ha do-
nat suport als cen-
tres d’estètica de la 
ciutat que han hagut 
de tancar degut les 
noves mesures de la 
Generalitat per aturar 
la pandèmia. Pàg.6.

COMUNICACIÓ BDN
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Opinió

Calma

més articles:

“Se llama calma y me costó muchas tormentas conseguirla”, Dalai Lama

La locura más desenfrenada es la tendencia a la normalidad cuan-
do no parece existir paz en el interior de nadie si sus vidas han 
tenido un final desolado. La seguridad es una cosa impúdica, 
indecorosa, un vacío atravesado que nos sobra. Es una página 
más de las heridas. Al fin y al cabo la vida consiste en ir surcando 
retazos de melancolía. La pena es que, muchas veces, esta vida 
quiere otra.

A veces Dios nos concede un destino oscuro, no necesariamente 
cruel, que nos va metiendo más y más en nuestras soledades. Si Dios jugara 
limpio, tendríamos el argumento necesario para  acceder a cierto sosiego. Una 
tregua, así se llama la primera novela de Benedetti (él acaba de cumplir 100 años 
igual que Delibes), eso es lo que necesitamos, una tregua.

Cuando alguien se nos va nos quedamos sin una quinta parte de lo que somos. 
Sin aliento, sin tema. Quedar vencido es una deformación grosera de uno mismo, 
una parodia, el derrumbe de la vida, frígida  y total.  Una fórmula de desdicha 
violenta, grave, demoledora.

Morirse viene de adentro, llega con la verdadera respiración del dolor, es un 
abismo sencillo donde lo que importa es la ausencia. Pero no todo el mundo se 
va con la misma remisión, hay quien simplemente deserta, desaparece detrás 

de un oscuro telón de abatimiento sin necesidad de prórrogas, para no alargar 
agonías, en un último gesto de manos entrelazadas.

También hay quien perece prisionero en el propio pasado: <si Dios hubiera estado 
aquí esto no hubiera ocurrido>, piensan; en el lodazal que es la vida, un hueco 
por el que pudo brotar la esperanza.  Precipitados al destino, viven la pérdida no 
como un dolor sino como una catástrofe, como un derrumbe, un caos de pasos 
tropezados, aunque no haya amor -el amor acostumbra a ser un destello instan-
táneo-  sólo cariño fraternal, camaradería amistosa, muchas relaciones conviven 
así. Esos que creen en Dios pero saben que Dios ha dejado de creer en ellos, 
aprendieron a tenerle  miedo.

Pero hay asuntos que nos esperan en las noches. A menudo se extravía gente 
que nos roba la calma, que nos dejan en un estado de ofuscación desgajando 
dudas que se nos caen al suelo junto a la risa y la nada. Huellas de cansancio 
donde las emociones se hacen agua y se escapan por los ojos.

Dicen que nos volverá el sosiego, el aplomo, la serenidad. Desde 
la rebeldía a la resignación, al cansado, aturdido, fastidiado, 
aburrido último respiro de tiempo. Hay algo de mágico en las 
despedidas, pedacitos de momentos pasados que completan 
un puzle triste con vocación de alegría, acompañado de un 
desamparo conmovedor y un adecuado colofón.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Responsabilidad social

Al cierre de esta edición, el riesgo de rebrote de Covid-19 en Sant Adrià de Besòs es de 810,17, lo que se considera muy alto. En los últimos 
días de octubre se habían confirmado por PCR 145 casos positivos, 250 los últimos 14 días. El índice de reproducción de la pandemia era 
de 1.24, un indicativo de que la epidemia crece, ya que es superior a 1. Son datos para no estar nada tranquilos. ¿Quién tiene la culpa de 
que no hayamos sido capaces de frenar la segunda ola como sí han sido capaces en países como Australia? De todos, de todos y cada 
uno de nosotros. ¿Que las autoridades, las sanitarias y las políticas, deberían haber reaccionado antes? Por supuesto. ¿Que los ciudada-

nos no estamos poniendo de nuestra parte en su gran mayoría para frenar los contagios? No podemos negarlo. Cuando nos indignamos porque nos 
cierran los bares y restaurante y no podemos ir a tomar un café, o nos imponen un toque de queda y no podemos ver a nuestros amigos, no es porque 
pensemos que la economía se va a resentir, que muchos de los bares a los que íbamos van a tener que echar el cierre, es por nuestro egoísmo. Es 
indudable que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, algunos lo están haciendo bien. No solo porque cumplen las normas para evitar 
los contagios, porque se toman en serio las recomendaciones de quedarse en casa y no salir de fin de semana para pasar el rato en la montaña o 
donde sea. No, no es porque no quieren recibir multas, es porque tienen responsabilidad social, porque piensan más allá de su propia persona, pien-
san en los demás. Al principio de esta terrible pandemia muchas personas pensaron que nos haría mejor como sociedad, que el homenaje vespertino 
a las personas que luchaban contra el virus se traduciría en una conciencia social más elevada. Pero en cuanto se abrió la veda, en cuanto acabó el 
estado de alarma y comenzó el verano de verdad, se nos olvidó todo lo que habíamos aprendido meses atrás a base de miles de muertos. Sí, nos 
relajamos, todos, la sociedad y las autoridades. Pensamos que como ya teníamos experiencia podríamos con la segunda ola que llegaría en invier-
no. Así que, todo el mundo a disfrutar del verano. Es que nos lo merecíamos, habíamos estamos confinados mucho tiempo, sin poder salir de casa. 
Necesitábamos una recompensa. Pobres de nosotros, menudo sacrificio tan gran el haber estado encerrados en casa. Así que, nada, a reunirnos las 
familias, a hacer botellón, a irnos de vacaciones, como si no hubiese un mañana. Desgraciadamente para mucha gente no ha habido un mañana. Se 
nos han olvidado los muertos. A las personas que tenemos la suerte de no contar con familiares ni amigos entre los fallecidos por la Covid19 se nos 
han olvidado las cifras que nos aterrorizaban los meses de abril y mayo. No aprendemos, y creo que nunca lo haremos. 

En nuestra ciudad tenemos nuestro pequeño terremoto particular. La inhabilitación del concejal socialista Juan Carlos Ramos traerá cola. No podrá 
ocupar un cargo público durante 9 años, pero la sentencia no es firme, por lo que, por ahora, continúa en su puesto ante la indignación de los partidos 
de la oposición. Algunos de ellos ya han mostrado su desacuerdo y piden que dimite o que le cese el alcalde, Joan Callau. Así se lo dejaron claro en 
el último pleno. Por ahora, ni uno ni otro han movido ficha.   
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La DGT y (LaTeoría de la araña)

¿Se están aliando Sánchez 
y Casado contra los jueces 
independientes?

Traduzca “jueces independientes” por imprevisibles. En política, 
como en casi todo, el miedo a un peligro no previsto une más 
que cualquier otra cosa a los adversarios, aunque lo sean de 
toda la vida. 

¿Recuerda usted el abrazo histórico de Sánchez e Iglesias a los 
dos días de las últimas elecciones generales? Pocas veces se 
ha visto a dos políticos manifestar con tanta claridad el mismo 
susto por lo que podrían haber sido las consecuencias de las 

muchas idioteces que, uno contra otro, se regalaron tras las urnas del 28A y que 
en las del 10N les llevaron a perder 14 escaños de los18 de ventaja que habían 
conseguido sobre el trío de Colón, además de “lograr” que Vox alcanzara los 
necesarios para presentar mociones de censura cuyas consecuencias nunca 
acaban en una votación.  

Casi un año después, el mismo Sánchez, pero esta vez con Casado, solo se 
abrazarían en público para ahogarse juntos durante el hundimiento del Titanic 
en el que conviven, pero tampoco es exagerado afirmar que cualquier testigo de 
la actualidad habría acusado de temerario a quien, “antes de”, hubiera osado 
mezclar el lío que se traen ambos dos a cuenta de la renovación del CGPJ con 
la moción de censura defendida por Abascal.

En cambio, “después de”, a todo el mundo le ha parecido normal que Sánchez 
paralizara solemnemente esa reforma como reconocimiento a un Casado que, al 
margen del discurso, se limitó a posicionar sus escaños contra una derrota que 
ni sería “heroica” ni tampoco él podría liderar.

Hasta tal punto se alegraron los influyentes del periodismo no ultraderechista que 
incluso se olvidaron de que tres días antes Sánchez ya había dejado caer que 
pararía esa iniciativa si Casado negociaba los nombres, “animado” el presidente, 
quizás, por los ecos desconfiados que llegaban desde Europa.

Y tampoco he leído destacar que Sánchez no pretendía reformar nada, sino ejercer 
presión para recomponer los contubernios del bipartidismo de toda la vida. Tan 
inamovibles como nuestra Constitución, por supuesto.

Abunda en nuestra duda sobre el relato dominante la Europa que nos despierta 
hoy, 25 de octubre, tres días “después de”, con la noticia de que “PP y Cs frenan 
junto al PSOE un debate en la Eurocámara sobre el CGPJ”, noticia que firma 
Gabriel Sanz en Voz Populi. Que sepamos, quien estaba moviendo Roma con 
Santiago más allá de los Pirineos y contra la reforma de Sánchez se llama Pablo 
Casado. Nos lo confirma González Terol, también dirigente del PP quien, en una 
entrevista concedida igualmente a VP, desvela que “gracias a Casado la UE tiene 
al gobierno (de España) en el punto de mira”, añadiendo que, sobre la reforma 
del CGPJ, “Sánchez ha minusvalorado la capacidad política que tienen Casado 
y el PP en Europa”.

Resulta, por tanto, que una iniciativa de eurodiputados alemanes y nórdicos para 
debatir sobre la reforma del CGPJ en España, cuyo argumento era esencialmente 
coincidente con el que el PP estaba manejando también en Europa contra Sánchez, 
es bloqueada por el mismo PP dos días después del supuesto giro de Casado 
en sus relaciones con Abascal. La respuesta está en el apoyo de Puigdemont a 
esa iniciativa europarlamentaria, pero no parece probable que Casado vuelva a 
incordiar tanto por Europa.

Recapitularemos para intentar entender lo que está ocurriendo, ahora que Sánchez 
nos ha autorizado a especular sin tapujos.

Uno de los lugares comunes más compartidos nos dice que, ante la avalancha de 
asuntos de corrupción que afectan al PP y que seguirán conquistando portadas, 
los de Casado se han estado negando a la renovación del CGPJ para que los 
jueces nombrados durante el gobierno de Rajoy resistan 
el máximo tiempo posible.

Aunque Casado sepa que esos trámites pueden producir 
molestos salpicones, sabe aún mejor que ninguna ayuda 
le podría proporcionar la estrategia de “ni sí ni no sino 
todo lo contrario” con el descarado de Abascal, para quien 
“cualquier gobierno de los últimos 80 años es mejor que 
el actual”.

La DGT parece ser que que se ha propuesto eliminar la contami-
nación en Barcelona y la periferia. Para ello, ha ideado eliminar 
los coches de fabricación antes del año 2000 y ha repartido unos 
distintivos que permiten circular según la edad de fabricación y 
sus características. Esta última semana se ha llegado a unos 
máximos de contaminación. Si tenemos en cuenta que ya no 
circulan los 50000 coches contaminantes y por causa del covid 
circulan menos aviones, barcos y coches en general, deberían 

empezar a recapacitar si las prohibiciones y medidas son las adecuadas. Muchas 
veces las conclusiones no son acertadas. Esto me recuerda un debate entre 4 
investigadores. Colocaron en el centro de una mesa a una araña; le arrancaron 
una pata, llamaron a la araña y se desplazó hasta el exterior. Repitieron esta 
operación, hasta que se quedo sin patas, la araña se quedó inmóvil al quitarle 
la última pata. Y llegaron a la conclusión de que cuando se le quitan las patas 
a la araña se queda sorda. Al parecer algunos lo tienen muy claro, éste es el 
verdadero problema.

Domingo Sanz

article sencer:

Domingo Sanz

article sencer:

José Megías

Lo mejor de Europa quemando lo 
peor de España

Como el paraíso no existe, lo mejor es siempre relativo. En 
cambio, los países que han vivido el infierno de la dictadura 
ejercida durante décadas por autores de crímenes contra la 
humanidad saben que lo peor nunca termina de morir.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, con sede 
en Estrasburgo, es de lo menos relativo de Europa. Baste 
decir que no depende de la UE sino del Consejo de Europa 
y, por tanto, sus jueces están lejos de los intereses que se 

trafican en Bruselas.

En el año 2007 dos jóvenes quemaron unas fotos del anterior rey de España en 
protesta por la visita que estaba realizando a Girona y, como lo peor nunca termina 
de morir, sucedió lo normal:

1.    La Audiencia Nacional solo tardó un año en juzgarlos.

2.    Por lo de quemar la foto del rey fueron condenados a quince meses de cárcel 
o pagar una multa de 2.700 €.

3.    En cambio, el Tribunal Constitucional español, que es un trámite judicial 
obligatorio antes de recurrir a la justicia europea, “solo” se demoró siete años* en 
dictar sentencia para rechazar el recurso de amparo de los condenados.

Pero en cuanto el litigio abandonó España, y aunque lo mejor de Europa siga siendo 
relativo, el TEDH tardó dos años, y no siete, en destrozar la sentencia del TC español, 
dando la razón a los jóvenes antimonárquicos y, además, condenando a España por 
impedir el ejercicio de la libertad de expresión.

Hoy es jueves, 8 de octubre y, enarbolando aquella sentencia europea, miles de ca-
talanes se personarán ante las puertas de sus ayuntamientos y, armados de cerillas 
y mecheros, quemarán fotografías con el rostro que mejor representa lo peor de 
España**.

Reincidirán en la libertad de expresión porque mañana, viernes, es el día elegido por 
Sánchez y Felipe VI para el desagravio que se han inventado contra una Catalunya 
a la que cada día que pasa le tienen más miedo. Los catalanes que no tienen rey 
continuarán la acción del jueves montando una cadena humana de las que pasarán 
a la historia.

Ante tal demostración a favor de una república catalana e independiente, españolistas 
de todos los matices recurrirán de nuevo a la “mayoría silenciosa” y dirán que son más 
los que se han quedado en sus casas. En cambio, pondrán 
cara de póker cuando alguien les diga que son infinitamente 
más los españoles que no presumen, ni en mascarillas ni en 
balcones, de la bandera restaurada por el despreciable es-
pañol mayor asesino de españoles de la historia de España, 
porque el solo hecho de escribir su primer apellido puede 
contaminar de maldad esa condición personal tan encomiable 
como es la de la franqueza.
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Guanyem exigeix 
reforços dels Mossos 
per la Guàrdia Urbana 
de Badalona davant el 
brot de COVID-19 a la 
plantilla

Redacció

Badalona.-
Guanyem Badalona 

ha exigit explicacions al 
govern del PP, ja que con-
sideren que s’està ocul-
tant informació sobre la 
gravetat de la situació del 
cos de Guàrdia Urbana, 
i també ha demanat que 
actuï d’urgència per refo-
rçar el dispositiu policial 
amb agents dels Mossos 
d’Esquadra. “Abans del 
brot de COVID, ja ens 
trobàvem amb un alcalde 
que està fent servir la 
policia local per fer de-
magògia i mentir, com ha 
passat amb la propaganda 
de la guàrdia de barri, i 
altres promeses sobre 
reestructuracions a la GU 
que no són ni possibles 

ni plausibles” afirmen els 
de Dolors Sabater. Segons 
alerten, el percentatge 
d’agents inactius podria 
ser molt elevat i el govern 
d’Albiol podria estar ocul-
tant una crisi.

Aquest matí la re-
gidora de seguretat de 
l’Ajuntament de Bada-
lona, Irene González, ha 
confirmat el que molts 
es temien. El brot de co-
ronavirus a la plantilla 
de la Guàrdia Urbana de 
Badalona està creixent. 
En aquest moment es 
confirmen 17 positius i 
el nombre de confinats 
estaria entre els 20 i els 
30 agents. El Sindicat de 
Funcionaris Policials, a 
més, denuncia que el cos 
no disposa d’un protocol 
específic per prevenir la 

malaltia ni s’han fet pro-
ves a tots els agents.

El Grup Municipal de 
Guanyem Badalona en 
comú exigeix també res-
ponsabilitats a la regido-
ra Irene González per la 
situació de precarietat i 
desprotecció que viuen els 
agents del cos de Guàrdia 
Urbana, així com per la 
opacitat en la transmissió 
d’informació. El brot de 
coronavirus es suma a 
diversos problemes expo-
sats des de fa setmanes 
pels sindicats policials i 
els grups de l’oposició 
com la manca de vehicles 
i material. Donades les 
circumstàncies, el partit 
municipalista, ha demanat 
el reforç del dispositiu 
policial amb agents dels 
Mossos d’Esquadra.

COMUNICACIÓ BDN

El PSC exigeix a 
Albiol que torni a 
donar instruccions a 
la Guàrdia Urbana 
per a fer complir les 
mesures de seguretat 
amb rigorositat i 
aplicant les sancions 
oportunes

Redacció

Badalona.-
El Consell de Minis-

tres ha aprovat un nou 
decret d’estat d’alarma 
per a tot Espanya, per in-
tentar doblegar la segona 
onada de la pandèmia del 
coronavirus. La pretensió 
de Govern Espanyol és 
que es prolongui durant 
sis mesos, fins al pròxim 
9 de maig, tot i que estarà 
en mans del Congrés dels 
Diputats aprovar aques-
tes pròrrogues.

En paraules de Rubèn 
Guijarro «La batalla con-
tra el virus serà difícil, 
però amb disciplina so-
cial, resistència i unitat 
ciutadana ho tornarem a 
aconseguir. Estic segur 
que els ciutadans de Ba-

dalona estarem a l’alçada 
per doblegar el virus per 
segona vegada»

Recordem que la si-
tuació a la regió Sanitària 
Metropolitana Nord, d’on 
forma part Badalona,  se-
gons les darreres dades 
és la següent:

–  S’ha passat a una 
mitjana d’uns 100 casos 
diaris (amb puntes de 
més de 1.500)

–  La RT s’enfila a 
1,5.

–  El risc de rebrot és 
molt alt (+ de 600).

– Han augmentat no-
tablement tant les consul-
tes a urgències dels hos-
pitals de referència per 
COVID-19 com el nombre 
de nous ingressos.

“Davant d’aquestes 
preocupants dades faig 

una crida a la responsa-
bilitat col·lectiva de tots 
els ciutadans de Badalo-
na. Imatges com les dels 
“botellons” que hem vist 
aquest cap de setmana 
per part de persones irres-
ponsables no es poden 
tornar a produir, i exigim 
al govern local del PP que 
abandoni la permissivitat 
mostrada fins ara. Re-
cordo que l’alcalde de la 
dreta va admetre pública-
ment la seva laxitud amb 
les normes de seguretat, 
com l’obligació de portar 
mascareta o el control de 
la distància entre taules 
a les terrases. Cal que el 
govern del PP extremi el 
control i el compliment de 
les mesures de seguretat” 
ha afegit Guijarro.

COMUNICACIÓ BDN

El sindicat SFP-FEPOL de la Guàrdia Urbana de Badalona alertava d’un 
brot de COVID a la plantilla, que aquest matí ja hauria afectat a uns 40 

agents entre infectats i confinats.
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Badalona En Comú 
Podem demana al 
govern actualitzar els 
protocols de seguretat 
i salut per a la plantilla 
municipal respecte a la 
Covid-19

Redacció

Badalona-
Badalona En comú 

Podem demana al govern 
que actualitzi els proto-
cols de Seguretat i salut 
en el que a la Covid-19 es 
refereix per a tots els tre-
balladors i treballadores 
de la plantilla municipal, 
fomentant el teletreball 
i dotant al personal dels 
EPIS necessaris.

Després de les últi-
mes dades del desenvo-
lupament de la pandèmia, 
en tot l’estat, s’estan 
prenent de nou mesures 
excepcionals que ajudin a 
contenir el creixement de 
contagis.

El  passat dia 16 
d’octubre, la Generalitat 
va imposar entre altres 
mesures de caràcter so-
cial, el tancament de 
bars, restaurants o aquells 
negocis que impliquin un 
contacte pròxim.

Quant a l’àmbit la-

boral, es demana que es 
prioritzi el teletreball i les 
reunions telemàtiques, 
mantenir la distància de 
seguretat entre emplea-
des al centre de treball 
i l’ús obligatori de mas-
caretes.

Una setmana des-
prés de l’entrada en vigor 
d’aquestes mesures, i 
de continuar creixent 
el número d’infectats, 
l’Ajuntament de Badalona 
no ha adaptat els proto-
cols de treball de la plan-
tilla municipal a les noves 
recomanacions sanitàries 
del Departament de Salut 
de la Generalitat.

El grup municipal 
Badalona En Comú Po-
dem s’ha reunit amb les 
seccions sindicals de  
AC-CATAC, UGT, SFP i 
CCOO que denunciem 
l’incompliment sistemàtic 
de les mesures preventi-
ves i les recomanacions 
contra la Covid-19 del 
Departament de Salut.

Reclamen la posada 
en marxa de mesures 
organitzatives eficients, 
que permetin el teletre-
ball, modificant la reso-
lució del dia 29/06 en la 
qual es prioritza el treball 
presencial respecte al te-
letreball, ja que les dades 
de contagis actuals no 
són equiparables als de 
la data citada.

També deixen cons-
tància de la inseguretat i 
exposició a la qual estan 
sotmesos a causa de 
la falta de mesures pre-
ventives acordades pel 
personal essencial com 
l’ús de mascaretes FP2 
i EPI, especialment per a 
aquells serveis conside-
rats essencials.

COMUNICACIÓ BEC

L’Ajuntament de 
Badalona recomana 
utilitzar el transport 
públic per visitar els 
cementiris de la ciutat en 
la diada de Tots Sants

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona recomana a tots 
els ciutadans que visitin 
els cementiris de la ciutat 
durant la diada de Tots 
Sants que ho facin amb 
transport públic ateses 
les circumstàncies espe-
cials actuals derivades del 
COVID-19 i a les aglome-
racions que habitualment 
es donen durant la diada 
de Tot Sants al Cementiri 
de Sant Pere i al Cemen-
tiri del Sant Crist.

Per aquest motiu 
durant aquests dies hi 
haurà un servei especial 
d’autobusos que cobrirà 
els recorreguts entre dife-
rents barris i el Cementiri 
de Sant Pere.

Recordem que durant 
la resta de l’any la línia B3 
de TUSGSAL arriba els 
diumenges i dies festius al 
Cementiri de Sant Pere.

Per a més informa-
ció: TUSGSAL trucant 
al telèfon 901 51 11 51 
o entrant a la seva pà-

gina web https://www.
tusgsal.cat

Els d ies 30 i  31 
d’octubre i 1 de novem-
bre no es podrà accedir 
amb vehicle al cementiri 
de Sant Pere, s’haurà de 
fer a peu des de la parada 
de l’autobús ubicada a 
l’avinguda de Pomar amb 
el camí dels Xiprers.

Aquest any també es 
limitarà a 1 hora la per-
manència als cementiris 
els dies 30 i 31 d’octubre 
i el diumenge 1 de nov-
embre.

L’Ajuntament recoma-
na també avançar la visita 
per tal d’evitar aglome-
racions. Els dos recintes 
obriran fins dimarts 3 de 
novembre, de 8 a 18 hores, 
i diumenge 1 de novembre, 
de 8 a 19 hores.

Per evitar l’alt risc de 
contagis durant aquestes 
dates en els dos cementi-
ris municipals es realitzarà 
un control d’aforament 
màxim de persones per 
accedir al recinte i es 
vetllarà que es mantingui 
la distància de seguretat 

interpersonal a les seves 
instal·lacions. També es 
posarà a disposició del 
públic dispensadors de 
gel hidroalcohòlic. Les 
instal·lacions es desinfec-
taran de forma habitual.

Aquest any tampoc es 
podrà menjar ni beure als 
cementiris i es recomana 
no fer servir els bancs 
que hi ha a l’interior dels 
recintes.

L’Ajuntament de Ba-
dalona recorda que totes 
les persones que vulguin 
accedir als cementiris han 
de complir les recoma-
nacions dictades per les 
autoritats sanitàries, és a 
dir, portar les mascaretes 
posades i respectar la dis-
tància de seguretat durant 
l’estança als recinte.

COMUNICACIÓ BDN
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L’alcalde de Badalona 
dona suport als 
centres d’estètica de 
la ciutat després de 
l’obligatorietat de 
tancar a causa del 
risc de contagi de la 
Covid-19

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
s’ha reunit amb les re-
presentants dels centres 
d’estètica i bellesa de 
Badalona per analitzar 
la situació que pateix el 
sector per l’obligació de 
la Generalitat de Cata-
lunya de tancar els seus 
negocis a causa de la 
Covid-19

Garcia Albiol s’ha 
mostrat contrari a aques-
ta mesura perquè enviarà 
“a l’atur a un sector de la 
població que no és res-
ponsable de l’augment del 
nombre d’infeccions de la 
Covid-19”. L’alcalde s’ha 

compromès a enviar una 
carta al Departament de 
Salut de la Generalitat de 
Catalunya per donar su-
port als centres d’estètica 
i bellesa i que puguin 
tornar a obrir evitant així 
l’augment del patiment 
d’aquests sector.

L’alcalde ha afegit 
que “hi ha alternatives per 
ajudar a reduir el risc de 
contagi de la pandèmia i 
que no passa per tancar 
aquests centres, o els esta-
bliments de restauració que 
no són els culpables dels 
contagis.” “Decreta l’estat 
d’alarma o el toc de queda 
seria una manera més efi-
cient d’evitat la proliferació 
dels contagis” ha conclòs 
Xavier Garcia Albiol.

Per això ha enviat 
una carta a la consellera 
de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, Alba Ver-
gés, per demanar que la 
Conselleria permeti que 
els centres d’estètica i 
bellesa puguin tornar a 
obrir i a exercir la seva 
activitat. En la missiva, 
l’alcalde justifica aques-
ta petició indicant que 
“es tracta d’un sector 
segur, que ha fet una 
gran inversió per a poder 
prestar el servei amb 
les màximes garanties 
de seguretat i que, està 
demostrat, no represen-
ta un focus de contagi 
ni és responsable de 
l’augment del nombre 
d’infeccions”. 

Ha demanat per carta a la consellera de Salut que els centres 
d’estètica i bellesa puguin tornar a obrir i a exercir la seva activitat

COMUNICACIÓ BDN

En Comú Podem 
presenta una moció 
per defensar el HUB 
Internacional de 
“Coneixement pel 
Desenvolupament 
Sostenible i la Pau” a 
les 3 Xemeneies

Redacció

Badalona.-
En el marc del Pla 

Director Urbanístic (PDU) 
en l’àmbit de les Tres 
Xemeneies (3X), que en-
globa els municipis de 
Sant Adrià de Besòs i 
Badalona, actualment 
en període d’al·legacions 
que també presentarà En 
Comú Podem, destaca 
la necessitat d’aprovar 
el projecte funcional 
que doni un valor social, 
econòmic i mediambien-
tal a tot el sector, i amb 
projecció internacional. 
Aquest projecte és el HUB 
Internacional de “Co-
neixement pel Desenvo-
lupament Sostenible i la 
Pau”, liderat per un grup 
de persones expertes, i 
que ha estat recolzat al 
Ple Municipal de Sant 

Adrià del Besòs, però en-
cara no per l’Ajuntament 
de Badalona.

Per aquest motiu, En 
Comú Podem proposa al 
proper Ple Municipal del 27 
d’octubre, una moció per 
garantir el suport polític del 
consistori del HUB davant 
la Generalitat de Catalunya 
i també institucions com la 
Unió Europea, a través de 
la presentació del projecte 
als fons europeus “Next 
Generation”.

Això suposa una 
oportunitat immillorable 
d’aconseguir una capi-
talitat internacional, des-
envolupant projectes vin-
culats amb la formació, 
la recerca i la innovació, 
responent a necessitats 
del s.XXI, pel creixement 
sostenible, la lluita contra 
el canvi climàtic, la resolu-
ció pacífica de conflictes i 

una oportunitat única per 
millorar les condicions 
de vida de la ciutadania, 
especialment de l’àmbit 
implicat. A més,  apor-
ta grans oportunitats al 
territori amb una potent 
oferta de Formació i Qua-
lificació Professionals, a 
través de l’Institut Poli-
tècnic del Besòs.

Segons la presidenta 
del grup municipal d’En 
Comú Podem, Aïda Llau-
radó, “el HUB Internacional 
és una oportunitat única per 
atraure inversió a Badalona, 
amb programes europeus 
com el Next Generation, 
institucions públiques i 
sectors vinculats amb la 
recerca i el coneixement, 
que poden suposar des-
envolupament econòmic 
i social molt favorable als 
barris de l’entorn i al con-
junt de la ciutat”.

ECP
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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

Redacció

Badalona.-
Els grups de l’oposició 

denuncien en un comuni-
cat que s’ha donat per 
finalitzat el contracte del 
Sr. Ramón Sanahuja i 
Vélez, com a gerent del 
Consorci Badalona Sud, 
sense cap alternativa ni 
avís en un termini pruden-
cial, deixant el Consorci 
en una situació d’extrema 
feblesa. 

Amb data 20/10/2020 
el Consorci de Badalona 
Sud comunicava, que 
la durada estipulada a 
l’acord de nomenament 
provisional de gerent del 
Sr. Ramón Sanahuja i Vé-
lez de data 30/01/2020, 
i al contracte individual 
d’alta direcció de data 
03/02/2020 havia arribat 
a la seva finalització, una 
vegada transcorreguts 
els sis mesos de la seva 
durada, ampliats en els 
terminis corresponents 
a la declaració de l’estat 
d’alarma per la pandèmia 
del COVID-19.

E l  comunicat  de 
l’ajuntament agraeix els 
serveis prestats pel Sr. 
Ramón Sanahuja i Vélez 
com a gerent del Consorci 
Badalona Sud i expressa 
les raons de la no re-
novació del contracte. 
L’objectiu que s’hi es-
menta, és d’evitar traves 
burocràtiques per al paga-
ment de les nòmines dels 
treballadors. Això seria 
degut als problemes que 
causaria que el fins ara 
gerent es mantingués al 
capdavant del consorci.

Tots els grups de 
l’oposició coincideixen que 
els problemes burocràtics 
es resoldrien mantenint a 
Sanahuja al càrrec. S’han 
mostrat desconcertats da-
vant l’anunci d’ahir a la nit i 
han pogut confirmar que es 
tracta d’una decisió presa 
d’esquenes a la Generalitat 
de Catalunya. Sospiten 
de que es tracta d’una 
decisió política del govern 
d’abandonament del con-
sorci de Badalona sud.

Segons comuniquen 
consorci Badalona Sud 

es troba en un estat 
d’abandonament i extre-
ma feblesa, i el govern 
municipal no havia adver-
tit l’extinció del contracte 
del seu gerent. Davant 
aquesta situació els grups 
de l’oposició exigeixen 
una rectificació al govern 
d’Albiol. Demanen que 
es torni a contractar a 
Ramón Sanahuja i Velez 
tenint en compte el perfil 
professional i el treball 
directiu realitzat durant 
aquest temps. També po-
sen èmfasi en la situació 
de deixadesa del consorci 
i demanen que es mantin-
guin els llocs de feina dels 
seus treballadors.

El govern de la ciu-
tat afirmava en un altre 
comunicat que la fina-
lització del contracte no 
era inesperada ja que es 
coneixia des del primer 
dia del seu nomanament. 
A més, afirma que la 
seva aposta en relació als 
barris de la zona sud és 
invertir més des del propi 
Ajuntament, la Diputació 
i la Generalitat. 

L’oposició exigeix 
al govern d’Albiol 
que rectifiqui en 
l’acomiadament del 
gerent del Consorci 
Badalona Sud

Badalona comptarà 
amb 45 nous agents 
de la Guàrdia Urbana 
durant el 2021

Redacció

Badalona.-
Badalona comptarà 

amb 45 nous agents de la 
Guàrdia Urbana durant el 
2021 després que la Jun-
ta de Govern Local hagi 
aprovat la convocatòria 
de 26 noves places de 
Guàrdia Urbana. Aquests 
nous agents, que faran 
les proves de selecció a 
final d’any, s’incorporaran 
a la plantilla policial du-
rant el mes de setembre 
de 2021. Durant el primer 
trimestre de l’any vinent 
també s’incorporaran els 
19 agents provinents 
d’altres administracions, 
en una convocatòria in-
teradministrativa que el 
Govern local ja ha posat 
en marxa.

L’a lca lde de Ba-
dalona, Xavier Garcia 

Albiol, ha explicat que 
“l’aposta d’aquest go-
vern per tenir el màxim 
nombre d’agents al carrer 
és absoluta i aquesta 
nova convocatòria és 
una mostra més del ferm 
compromís per reforçar 
la seguretat a la ciutat i 
que els veïns puguin viu-
re amb tranquil·litat”. En 
aquest sentit, l’alcalde ha 
assenyalat que “durant 
els tres propers anys es 
destinaran els màxims 
recursos humans i mate-
rials per garantir que els 
veïns puguin passejar i es 
tornin a sentir orgullosos 
de la seva ciutat”.

“Amb la incorpora-
ció de més agents de la 
Guàrdia Urbana volem 
millorar i personalitzar el 
servei de seguretat. Vo-
lem que els veïns tinguin 
un contacte més directe 

amb la Guàrdia Urbana i 
aconseguir així un servei 
més eficient i eficaç” ha 
afirmat l’alcalde.

Garcia Albiol també ha 
destacat que “l’ampliació 
del cos permetrà la con-
solidació i l’ampliació 
d’unitats tan necessàries 
com els Policies de Barri, 
que ja han començat a 
patrullar a peu a tots els 
barris de la ciutat, o la 
Unitat Omega, que es 
posarà en funcionament 
en els pròxims mesos.” 
“Aquesta nova convoca-
tòria és una molt bona 
notícia per a la ciutat i 
continuarem treballant 
en aquesta línia per anar 
reposant els efectius de la 
Guàrdia Urbana fins a arri-
bar al nombre d’efectius 
necessaris per a una ciu-
tat com Badalona”, ha 
conclòs l’alcalde.

COMUNICACIÓ BDN

Redacció

Badalona.-
A partir d’aquest 

divendres, 23 d’octubre, 
no es podrà accedir en 

vehicles a motor a la Se-
rralada de Marina des de 
Badalona i Santa Coloma 
de Gramenet. La mesura 
ha estat acordada per 
tots dos ajuntaments i la 

Diputació de Barcelona 
per tal de regular l’accés 
al medi natural i reduir 
les actituds incíviques i 
contràries a les recoma-
nacions sanitàries.

Tancats accesos a la Serralada 
de Marina pels vehicles
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Entra en servei al passeig Marítim el 
primer “Punt Bici” del Barcelonès Nord 
fruit de l’acord de l’Ajuntament i el RACC

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
i el director general del 
Reial Automòbil Club de 
Catalunya (RACC) Xavier 
Pérez, acompanyats pel 
regidor de Via Pública, 
Medi Ambient, Soste-
nibilitat i Habitatge de 
l’Ajuntament de Bada-
lona, Daniel Gracia, han 
inaugurat el passat 25 
d’octubreal passeig Marí-
tim, a l’alçada de la platja 
dels Pescadors, el pri-
mer “Punt Bici” que s’ha 
instal·lat a la ciutat.

El Punt Bici del pas-
seig Marítim de Badalona, 

el primer que s’instal·la 
al Barcelonès Nord, for-
ma part de les accions 
previstes en el conveni 
signat entre l’Ajuntament 
i el RACC amb l’objectiu 
de potenciar una mobili-
tat més segura, cívica i 
respectuosa. 

Aquest equipament 
és d’accés lliure i gratuït 
per als usuaris de bici-
cletes i està dotat de les 
eines necessàries per a 
fer petites reparacions i 
manteniment com ara in-
flar les rodes; reparar una 
punxada; collar cargols; 
ajustar radis, ajustar els 
frens o la tija del selló.

Amb la instal·lació de 
Badalona són ja els 11 els 

Punts Bici que el RACC 
ha desplegat a diverses 
municipis catalans, gene-
ralment, com és aquest 
cas, en llocs pròxims a 
estacions de tren (dels 
Ferrocarrils Catalans o 
de Renfe) perquè, a més 
dels usuaris de bicicletes 
per oci, siguin útils en es-
pais molt freqüentats per 
persones que combinen 
l’ús de la bicicleta amb 
altres transports com el 
ferrocarril.

COMUNICACIÓ BDN
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L’Ajuntament i Deixem de Ser Invisible 
signen un conveni per assegurar 
l’accessibilitat en els projectes urbanístics 

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
i la presidenta de Deixem 
de Ser Invisibles, Rosa 
Bové, han signat un 
conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de 
Badalona i l’entitat, que 
es dedica a la defensa 
dels drets de les perso-
nes amb discapacitat 
funcional de Badalona. 

Gràcies a aquest 
acord, d’ara endavant 
la plataforma Deixem 
de Ser Invisibles parti-
ciparà en tots els pro-

jectes d’urbanització de 
carrers i places i en les 
actuacions que es reali-
tzin en els equipaments 
públics de la ciutat. 
D’aquesta manera, els 
membres de l’entitat ba-
dalonina podran aportar 
la seva visió i les seves 
propostes per assolir 
una Badalona més ac-
cessible per a totes les 
persones. 

Després de la sig-
natura  de l  conven i , 
l’alcalde s’ha mostrat 
satisfet per aquest con-
veni ja que suposarà 
“la participació de les 
persones amb mobilitat 

reduïda en les millo-
res urbanístiques que 
l’Ajuntament realitzi a 
la ciutat per eliminar 
barreres arquitectòni-
ques o fer espais més 
amables per les perso-
nes que tenen dificultat 
per moure’s per una 
qüestió f ís ica o una 
qüestió d’edat”. Garcia 
Albiol s’ha mostrat tam-
bé “molt orgullós per 
ser la primera vegada 
que l’Ajuntament assu-
meix aquest compromís 
davant el col·lectiu de 
persones que tenen di-
versitat funcional i pro-
blemes de mobilitat”.

COMUNICACIÓ BDN

Badalona se suma 
a la campanya de 
vacunació antigripal

Redacció

Badalona-
El Departament de 

Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a través de 
l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya, ha iniciat la 
campanya antigripal. Les 
vacunacions es realitzen 
amb cita prèvia i alguns 
Centres d’Atenció Pri-
mària (CAP) utilitzen es-
pais municipals per evitar 
aglomeracions. Aquesta 
és la planificació per als 
usuaris de Badalona:

Usuaris CAP Bufalà: 
de 10 a 19.30 hores 
en el mateix centre. Cal 
cita prèvia al web ics.
gencat.cat o trucant al 
93.326.89.01

Usuaris CAP Dr. Ro-
bert: matins de dilluns a 
divendres de 10 a 13.30 
hores o bé tardes de di-
lluns a dijous de 15.30 
a 17.30 hores al Centre 

Cultural El Carme (ca-
rrer de Francesc Layret, 
78 planta baixa). Cal 
cita prèvia al web ics.
gencat.cat o trucant al 
93.326.89.01

Usuaris CAP Gran 
Sol: de 15 a 20 hores 
a la planta 1 del ma-
teix centre (entrada per 
la porta a la dreta de 
l’entrada principal). Cal 
cita prèvia al web ics.
gencat.cat o trucant al 
93.326.89.01

Usuaris CAP Llefià: 
del 19 d’octubre al 6 de 
novembre, matins de 10 a 
13 hores. El 27 d’octubre 
i el 3 de novembre també 
en horaris de tarda de 
15.30h a 19 hores al 
Centre Cívic Torre Mena 
(plaça de Trafalgar, 1). 
Cal cita prèvia al web ics.
gencat.cat o trucant al 
93.326.89.01

Usuaris CAP St. Roc: 
del 15 d’octubre al 19 de 

novembre matí de 9.40 a 
13 hores i tardes de 15 a 
19 hores al mateix centre 
(a la planta baixa, accés 
pel carrer del Comerç). 
Cal cita prèvia al web ics.
gencat.cat o trucant al 
93.326.89.01

Usuaris dels Centres 
d’Atenció Primària Mar-
tí Julià, Progrés-Raval, 
Nova Lloreda, Apenins-
Montigalà, Morera- Po-
mar: les vacunacions 
començaran divendres 
16 d’octubre amb cita 
prèvia seguint les vies 
de comunicació habituals 
o bé on-line, seguint els 
passos següents:

Accedir a www.bsa.
cat (apartat “Petició visita 
al CAP”)

Introduir el CIP
Triar l’opció “vacunar-

se contra la grip”
Seleccionar centre
Escollir dia i hora.

Gràcies a aquest acord els membres de l’entitat podran aportar la seva visió i les seves propostes per assolir una Badalona més accessible.
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El ple aprova 
l’addenda al Contracte 
Programa en matèria 
de serveis socials per 
a la implementació 
de mesures 
extraordinàries en 
relació amb l’impacte 
social de la pandèmia

Redacció

Badalona.-
El ple de Badalona va 

aprovar per unanimitat 
aquest dijous 8 d’octubre 
en sessió extraordinària 
l’addenda al Contracte 
Programa en matèria de  
serveis socials, altres 
programes i serveis re-
latius al benestar social 
i polítiques d’igualtat 
per la implementació de 
mesures extraordinàries 
en relació amb l’impacte 
social de la pandèmia 
de la COVID-19 durant 
l’exercici 2020. Aquesta 
addenda estarà vigent 
fins al 31 de desembre 
i suposa un augment 
de 399.000 euros que 
es destinaran al Servei 
d’Atenció Domiciliaria 
(SAD), la posada en 

marxa d’equipaments 
i serveis per facilitar 
l’atenció i el confina-
ment de persones sense 
llar durant l’actual situa-
ció d’emergència i al sis-
tema de resposta urgent 
per a dones que han 
patit violència masclista 
i els seus fills i filles.

Concretament, amb 
aquesta addenda els nous 
objectius que es volen 
assolir són:

Serve i  d ’Atenc ió 
Domicil iaria (SAD) – 
271.402,09 euros.

Proporcionar atenció 
domiciliària a totes les 
persones i famílies que 
no eren beneficiàries i 
detectar aquelles que 
ara ho necessiten a cau-
sa de l’actual situació 
d’emergència.

Incrementar les hores 

d’assistència domiciliària 
a aquelles persones i fa-
mílies que ja eren benefi-
ciàries però que han vist 
com augmenten les seves 
necessitats pel context 
actual.

Equipaments i serveis 
per a persones sense llar 
– 107.100 euros.

Hab i l i ta r  equ ipa-
ments i serveis específics 
d’emergència per atendre 
a les persones sense llar 
que no han estat ateses 
prèviament amb recursos 
públics o privats del terri-
tori i facilitar-los les me-
sures de confinament.

Sistema de resposta 
urgent per a dones que 
han patit violència mas-
clista – 20.893 euros.

Mantenir els objectius 
que s’havien establert en 
addendes anteriors.

COMUNICACIÓ BDN

Ingressa a presó 
un atracador 
multireincident per cinc 
robatoris violents i dos 
robatoris amb força 
en establiments de 
Badalona

Redacció

Badalona.-
Agents de la Policia de 

la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra de la unitat 
d’investigació de la co-
missaria de Badalona van 
detenir el 16 d’octubre, 
un home de 34 anys i 
veí de Badalona  com a 
presumpte autor de cinc 
delictes de robatori amb 
violència i intimidació i 
dos de robatori amb força 
a establiments de la ciu-
tat. En el moment de la 
detenció l’arrestat porta-
va dos ganivets de grans 
de cuina, un tornavís i 
una defensa extensible 
amagats entre la roba.

Durant les últimes 
setmanes, els investi-
gadors van detectar un 
increment d’atracaments 
violents que seguien un 
mateix modus operandi. 
L’autor entrava a plena 
llum del dia amb la cara 
tapada amb una masca-

reta i la caputxa de la 
dessuadora cobrint-li el 
cap. S’apropava als treba-
lladors i els demanava els 
diners de la caixa intimi-
dant-los amb un ganivet 
de grans dimensions.

Paral·lelament, i amb 
poc temps de diferència, 
s’havien produït diver-
sos robatoris amb fo-
rça a establiments de 
Badalona i tots tenien 
característiques sem-
blants. De fet, que el grup 
d’investigadors buscava 
una sola persona que 
finalment van poder de-
tenir i relacionar-lo amb 
dos fets.  Es dona la cir-
cumstància que, durant 
l’escorcoll que es va rea-
litzar en el domicili del de-
tingut dels robatoris amb 
força els agents va trobar 
la roba i complements 
que coincidien amb els 
que duia l’home que ro-
bava establiments oberts 
al públic amb un ganivet 
de grans dimensions. 

Per  aquests  fe ts 
l’home va ser detingut 
pels dos robatoris amb 
força i per cinc roba-
toris amb violència i 
intimidació a establi-
ments. En el moment 
de la detenció portava 
amagats a la roba dos 
ganivets grans de cui-
na, un tornavís i una 
defensa extensible.

A més, el detingut va 
resultar ser un atracador 
reincident amb múltiples 
antecedents policials i 
que es trobava en llibertat 
provisional.

Els investigadors no 
han tancat la investigació 
i es continuen les ges-
tions, ja que no es des-
carta relacionar-lo amb 
més fets.

L’arrestat va passar a 
disposició judicial el pas-
sat  17 d’octubre  davant 
del jutjat en funcions de 
guàrdia de Badalona el 
qual va decretar ingrés 
a presó.

COMUNICACIÓ BDN
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L’Ajuntament de 
Badalona posa en 
marxa el primer Banc 
d’Aliments a la ciutat 
amb capacitat per 
atendre fins a 9.000 
persones

Redacció

Badalona-
E l  n o u  B a n c 

d’Aliments Badalona Sud, 
situat al barri de Sant Roc, 
té capacitat per atendre i 
gestionar les necessitats 
d’alimentació de 9.000 
persones. L’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, i el regidor de Ser-
veis Socials i Participació 
de l’Ajuntament de Bada-
lona, Miguel Jurado, han 
presentat aquest migdia 
aquestes instal·lacions 
que compta amb la gestió 
del Creu Roja i de la Fun-
dació BDN Capaç.

Aquest nou espai 
municipal, de 431 m² 
d’emmagatzematge i do-
tat de cambres frigorífi-
ques, substitueix i millora 
el Banc d’Aliments que 
s’havia instal·lat, de ma-
nera provisional, al Palau 
Municipal d’Esports de 
Badalona, el qual du-

rant el seu funcionament 
ha permès la distribu-
ció més de 450 tones 
d’alimentació, amb una 
aportació suplementària 
de l’Ajuntament de Ba-
dalona per un import de 
447.000 euros. 

El repartiment dels 
aliments al nou Banc 
d’Aliments Badalona Sud 
es farà durant tres dies a 
la setmana, amb horari 
de matí i tarda, amb cita 
prèvia i amb les persones 
que prèviament han estat 
ateses pels Serveis So-
cials de l’Ajuntament de 
Badalona.

La capacitat d’aquest 
espai per atendre 1.500 
famílies se suma als al-
tres espais de distribu-
ció d’aliments per a les 
persones i les famílies 
de Badalona en situació 
de vulnerabilitat amb ca-
pacitat per arribar fins a 
6.000 persones més. 

Per tal de garantir 

l’accés a l’alimentació a 
les persones que ho ne-
cessitin l’Ajuntament va 
impulsar el passat 10 de 
setembre la constitució 
de la Taula d’Aliments 
de Badalona amb la re-
presentació de totes les 
entitats que participen en 
el lliurament d’aliments.

Amb el nou Banc 
d’Aliments de Badalona 
Sud i la constitució de la 
Taula d’Aliments es pre-
tén que cap persona que 
necessiti aquest servei 
en quedi exclosa, però a 
la vegada que no hi hagi 
cap duplicitat perquè els 
Serveis Socials supervi-
sen les dades. Així mateix 
es garanteix l’accés a una 
cistella única en tots els 
punts de distribució, amb 
un mínim de productes 
bàsics, i es posarà en 
marxa d’un programa 
informàtic específic que 
optimitza la gestió del 
repartiment alimentari.

COMUNICACIÓ BEC

Ajuntament i 
comerciants de 
Badacentre arriben a 
un acord històric que 
modernitza el centre 
de la ciutat i resol un 
problema que dura 
més de 20 anys

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalona, 

Xavier Garcia Albiol, i el 
president de l’associació 
de comerciants Badacen-
tre, Jacint Gubern, han 
signat un acord en el qual 
Ajuntament i comerciants 
es comprometen a  treba-
llar de manera conjunta 
en la transformació i la 
reforma urbanística dels 
carrers de Francesc La-
yret; del Mar, del carrer 
del Canonge Baranera i el 
passatge Maignon.

El document signat 
entre Ajuntament i Ba-

dacentre assenyala que 
els caps de setmana i els 
dies festiu dels mesos 
d’octubre i novembre el 
carrer de Francesc Layret 
romandrà obert al trànsit. 
Així mateix, a partir del 
5 de desembre tots els 
caps de setmana i els dies 
festius aquest carrer es 
tornarà a tancar al trànsit 
rodat des de les 9 del matí 
fins a les 12 de la nit.

En aquest document 
es recull que la conversió 
en zona de vianants defi-
nitiva de Francesc Layret 
s’inclourà en el projecte 
d’urbanització del carrer 
per convertir-lo en un 

bulevard.
Comerciants i Ajun-

tament també consideren 
que el projecte de refor-
ma de Francesc Layret 
haurà de coincidir amb 
l’execució del projecte de 
millora urbanística dels ca-
rrers del Mar, de Canonge 
Baranera i del passatge de 
Maignon.

COMUNICACIÓ BDN

S’ha acordat la conversió definitiva del carrer de Francesc Layret en 
zona de vianants durant els dies festius i els cap de setmana a partir 

del proper 5 de desembre i la transformació urbanística de les principals 
vies comercials del barri del Centre.
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L’Ajuntament de 
Badalona posa en 
marxa un Pla formatiu 
per a joves en esport i 
lleure

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona oferirà aquest 
proper mes de novembre 
i desembre de 2020 i el 
mes de gener de 2021 
un Pla formatiu per a 
joves majors de 15 anys 
que es volen iniciar en el 
món de l’ensenyament 
esportiu i del lleure. El pla, 
que està subvencionat al 
100% per l’Ajuntament 
de Badalona, constarà 
d’un curs de monitor/a 
d’activitats d’educació en 

el lleure infantil i juvenil i 
un Curs d’Iniciació a Tèc-
nic Esportiu (CIATE).

Aquest Pla formatiu 
per a joves té la fina-
litat de complementar 
els itineraris formatius i 
professionals dels i les 
joves, capacitant-los per 
a poder fer feines en di-
ferents àmbits: l’escolar, 
l’educatiu en el lleure i 
l’esportiu.

Amb aquesta iniciati-
va es pretén que el jovent 
adquireixi els coneixe-
ments per poder desenvo-
lupar tasques en el món 

esportiu i socioeducatiu 
i, a la vegada, donar 
resposta a una demanda 
habitual i continuada que 
reben els diferents serveis 
i equipaments per part de 
joves que volen formar-se 
en el món de l’esport i el 
lleure, accedint a cursos 
homologats.

L’apartat «Espai BSA» 
de BSA APPediatria 
digitalitza l’activitat 
grupal i comunitària 
pediàtrica de BSA

Redacció

Badalona.-
«Espai BSA» és la 

nova secció de l’aplicació 
del Servei de Pediatria de 
BSA on l’equip profes-
sional ofereix la informa-
ció de l’activitat grupal 
i comunitària pediàtrica, 
abans habitual presen-
cialment en els Centres 
d’Atenció Primària de 
l’organització. Com fer 
un massatge infantil als 
nadons, les activitats 
de psicomotricitat o la 
informació de les revi-
sions grupals del nen sa 
en són exemples. Aquest 
apartat permet garantir 
el continuu d’informació 
a les famílies davant els 
límits que ha imposat la 
COVID19 impossibilitant 
la realització d’activitats 
comunitàries als centres 

de salut.
De fet, des de l’inici 

de la pandèmia, l’aplicació 
ha facilitat informació so-
bre la COVID19, les for-
mes d’atendre als CAPs 
de l’organització, així 
com l’actualitat de les 
mesures de seguretat pre-
ses per les autoritats sa-
nitàries en cada moment, 
consolidant-se com a eina 
d’informació familiar, ja 
que permet als pares i 
mares disposar en la seva 
butxaca d’informació sa-
nitària veraç, senzilla i 
propera sobre la salut 
dels petits de la casa 
evitant desplaçaments. 
L’aplicació, disponible 
en IOS i Android, és un 
recurs més per informar, 
formar i empoderar les 
famílies amb els dubtes 
més freqüents no només 
en temps de COVID19, 

si no sobre tots aquelles 
temes que poden afectar 
la salut infantil.

Des de la seva crea-
ció, l’aplicació ha anat im-
plementant millores de la 
mà dels seus usuaris, així 
com la freqüència dels 
seus continguts, tots ells 
amb formats visuals (info-
grafies, vídeos i podcasts) 
i amb l’experiència de les 
necessitats d’atenció i 
informació que tenen els 
pares, mares i tutors avui 
en dia.

BSA



13Octubre 2020 -Cultura

Primers resultats de 
la nova campanya de 
VxL “Quan parles fas 
màgia”

Redacció

Sant Adrià.-
El Voluntariat per la 

llengua (VxL) ha iniciat 
una nova campanya de 
difusió del programa que 
inclou espots de televisió, 
falques de ràdio, corporis, 
una exposició itinerant en 
dos formats i imatges amb 
diferents continguts que 
es difonen a les xarxes 
socials amb l’etiqueta 
#QuanParlesFasMàgia.

Des del 28 de setem-
bre, en què els espots es 
van començar a emetre 
per TV3, ja han estat 385 
les persones que s’han 
afegit al programa. Cal 
destacar que, d’aquestes, 
253 ho han fet com a 
voluntàries, gairebé el 
doble de les 132 que ho 
han fet com a aprenentes. 
Des de llavors, s’han ges-
tionat 165 noves parelles 
lingüístiques, de les quals 
una vuitantena ja han 
pogut començar les seves 
trobades per practicar el 
català.

D’entre els objectius 
de la nova campanya hi ha 
el de difondre els resultats 
obtinguts després de 17 
anys de VxL, gràcies a la 
participació de voluntaris, 
aprenents, entitats, es-
tabliments i organismes 
diversos i també a la feina 
feta des del Consorci per 
a la Normalització Lingüís-
tica (CPNL), que gestiona 
territorialment el programa 
de la Direcció General de 
Política Lingüística.

La difusió d’aquesta 
nova proposta estètica i 
creativa pretén donar un 
nou impuls al VxL, que 
enguany assolirà la xifra 
de 150.000 parelles lin-
güístiques formades des 
del 2003. El missatge 
de la campanya gira a 
l’entorn de la màgia, tant 
en sentit literal, a través 
dels elements visuals en 
general i dels trucs que es 
poden veure en els espots, 
com en sentit metafòric, 

mitjançant conceptes 
com ara la màgia del vo-
luntariat, de la llengua o 
del treball en xarxa. Cal 
destacar que, per primer 
cop, els protagonistes 
d’una campanya de VxL 
són participants reals en 
el programa, voluntaris 
i aprenents que van ser 
seleccionats a partir d’un 
càsting al qual s’hi van 
presentar més de 200 
persones.

Tant els espots, que ja 
s’han pogut veure a TV3, 
com les falques, que es 
poden sentir a Flaixback i 
Flaix FM, s’emetran tam-
bé a televisions i emisso-
res de ràdio locals d’arreu 
del país (com ara Ràdio i 
TV Mataró, Ràdio Vilas-
sar de Mar, Ràdio Sant 
Quirze del Vallès o Ràdio 
Igualada). Pel que fa als 
corporis, són ja presents 
als més de 140 punts 
d’atenció que el CPNL té 
a tot Catalunya, d’entre 
els quals les seus dels 22 
centres de normalització 
lingüística que gestionen 
el programa.

L’exposició «Quan 
parles fas màgia», que 
posa en valor el fet que 
la llengua és un element 
de transformació amb 
una vessant social que 
cohesiona, va ser presen-
tada el dia 2 d’octubre 
al Centre d’Arts Santa 
Mònica de Barcelona. 
Durant la presentació, 
la consellera de Cultura, 
Àngels Ponsa (que ha 
estat voluntària del VxL), 
va dir als participants en 
el VxL presents que eren 
«ambaixadors de la cul-
tura catalana», que «els 
que hem sigut voluntaris 
sabem que el voluntariat 
té màgia. Compartim dues 
cultures a través de la 
llengua i compartim també 
l’estima pel país» i que el 
VxL és un programa d’èxit 
que no ha parat de créixer, 
ple de vitalitat després de 
tants anys.

Per la seva banda, la 

directora general de Políti-
ca Lingüística i presidenta 
del CPNL, Ester Franque-
sa, va agrair als voluntaris 
i aprenents «que hagin 
volgut posar les cares i 
somriures a una exposi-
ció i una campanya que 
recorrerà tot el territori». 
Tots ells van rebre un any 
de continguts en cata-
là gràcies a FilminCAT i 
IQuiosc.

L’exposició, tant en el 
format emmarcat en fusta 
i amb uns miralls que fan 
sentir l’espectador formar 
part d’una parella lingüísti-
ca com en el de pantalles 
enrotllables, voltarà per tot 
el territori i ja té dates per 
ser mostrada a Tortosa, 
Terrassa, Palau Solità i Ple-
gamans, Reus, Barcelona, 
Esparreguera, Lleida, Sant 
Just Desvern, Sant Feliu 
de Llobregat, Tarragona, 
Badalona, Vic, Manlleu, 
Torelló o Centelles.

Tot i que la campanya 
mostra tant la modalitat 
presencial com la virtual 
del programa, val a dir 
que, a partir de l’alerta 
sanitària provocada per 
la COVID-19, es promou 
que les converses de les 
parelles lingüístiques per 
practicar el català es facin 
a través de videoconferèn-
cia. Des de l’1 d’abril 
fins a l’actualitat ja s’han 
format prop de 1.800 
parelles en modalitat vir-
tual. Durant tot el 2019, 
en què es va arribar a les 
11.425 parelles en total, 
només 409 van optar per 
la modalitat virtual en les 
seves trobades.

El Museu de Badalona 
acull l’exposició “Evarist 
Arnús i Badalona 
(1820-1890)”

Redacció

Badalona.-
El passat 8 d’octubre 

es va inaugurar a la 
planta baixa del Museu 
de Badalona (plaça de 
l’Assemblea de Catalun-
ya, 1), l’exposició “Evarist 
Arnús i Badalona (1820-
1890)”. La mostra es fa 
amb motiu del bicentenari 
del naixement d’aquest 
personatge històric i gran 

benefactor de la ciutat.
Evar ist  Arnús va 

néixer a Barcelona el 
1820 i es va dedicar a 
les finances i al món de 
la borsa. La seva relació 
amb Badalona es remunta 
al 1859, quan començà a 
fer-hi inversions immobi-
liàries amb la compra de 
la finca de Can Solei, que 

convertí en residència 
d’estiueig i que actual-
ment coneixem com el 
parc de Can Solei i Ca 
l’Arnús. Aquí va passar 
llargues temporades que 
li van permetre conèixer 
Badalona i implicar-se en 
alguns afers ciutadans 
fins al punt de convertir-
se en un autèntic bene-
factor de la vila.

La visita a la finca de 
personalitats com la rei-

na regent Maria Cristina 
d’Habsburg amb el seu 
fill, el futur Alfons XIII, el 
president del Consell de 
Ministres, Práxedes Mateo 
Sagasta, al costat del qual 
va militar la Partit Liberal, 
o el tenor Julián Gayarre 
evidencien la importància 
social d’Evarist Arnús, una 
personalitat a la que mai 

ha oblidar la ciutat.
L’exposició, que pre-

senta peces tant de les 
col·leccions del Museu 
com d’altres institucions 
que les han prestat per 
a l’ocasió, aproxima al 
visitant a la seva biografia, 
a la vegada que repassa 
la història de la seva fin-
ca badalonina, explica la 
seva labor filantròpica a 
la nostra ciutat i recorda 
l’agraïment que aquesta li 

va mostrar, encara en vida, 
com a reconeixement a la 
seva generositat.

La mostra es podrà 
visitar gratuïtament de di-
marts a divendres, de 10 a 
14 i de 17 a 20 hores, i dis-
sabtes i diumenges de 10 a 
14 hores, a la planta baixa 
del museu fins diumenge 
29 de novembre.
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El curt israelià White 
Eye guanya el premi a 
la millor pel·lícula i a 
la millor direcció de la 
46a edició del FILMETS 
Badalona Film Festival

Redacció

Badalona-
White eye, una pro-

ducció israeliana de 21 
minuts, ha guanyat el 
premi a la millor pel·lícula 
i el premi a la millor direc-
ció de la 46a edició de 
FILMETS Badalona Film 
Festival. Es tracta d’un 
curt del gènere de ficció 
escrit i dirigit per Tomer 
Shushan i interpretat per 
Daniel Gad i Dawit Te-
kelaeb.

White eye explica 
com un home a qui li van 
robar la seva bicicleta fa 
un mes en una ciutat is-
raeliana la troba lligada a 
un pal amb un cadenat. A 
partir d’aquí, aquest jove 
comença un llarg camí 
per intentar recuperar la 
bicicleta. Finalment es 
troba cara a cara amb 
el presumpte lladre, tot 
i que aquest afirma ser 
ara el legítim propietari 
de la bicicleta perquè la 
va comprar a un desco-
negut. Un fet, però, ho 
complica tot. El suposat 

lladre és d’Eritrea i quan la 
policia intervé per aclarir 
qui és el propietari de la 
bicicleta descobreix que 
el seu visat d’estada a 
Israel ha caducat. Aquest 
fet comportarà una si-
tuació dramàtica tant 
pel jove d’Eritrea, que és 
traslladat a comissaria, 
com pel propietari de la 
bicicleta quan veu com 
un fet aparentment banal 
té un desenllaç tant dur. 
La reacció final que té 
descriu la seva frustració 
pel que ha passat.

Un festival híbrid
La 46a edició de FIL-

METS Badalona Film Fes-
tival s’ha desenvolupat 
del 16 al 25 d’octubre 
amb sessions presencials 
a Badalona i Barcelona, 
i l’opció per primera ve-
gada en la història de 
FILMETS de veure tots 
els curts participants, un 
total de 297, a la pàgina 
web www.festivalfilmets.
cat.

Els guardons de FIL-
METS s’han lliurat aques-

ta nit de dissabte durant 
la Nit de les Venus, la 
gala de cloenda que s’ha 
desenvolupat al Teatre 
Zorrilla de Badalona i que 
ha estat retransmesa per 
Televisió de Badalona i 
la Xarxa de Televisions 
Locals de Catalunya. La 
Nit de les Venus ha estat 
presentada per la perio-
dista badalonina Lídia 
Heredia i per l’actor i 
també periodista Queco 
Novell. L’espectacle de 
la Nit de les Venus ha 
barrejat amb humor les 
temàtiques tractades pels 
curts de FILMETS amb 
la vibrant i preocupant 
actualitat informativa que 
estem vivint.

FILMETS

El Museu de Badalona 
se situa entre els grans 
museus de Catalunya

Redacció

Badalona.-
El Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalun-
ya (DOGC) publicava el 
passat dijous 8 d’octubre 
“Museus 2030. Pla de 
museus de Catalunya”. 
Aquest pla inclou un es-
tudi dels museus que ac-
tualment hi ha al territori 
català i els classifica en 
diferents grups: museus 
grans, mitjans-grans, 
mitjans-petits, petits i al 
límit de la sostenibilitat. 
El Museu de Badalona 
se situa en el grup dels 
museus grans.

El Museu de Bada-
lona és un dels pocs de 
categoria de “museu 
gran” que no està situat 
a la ciutat de Barcelona 
(els altres són el Museu 
Nacional Arqueològic de 
Tarragona, el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica 
de Terrassa i el Museu 
Dalí de Figueres). Pel que 
fa als museus d’aquest 
grup localitzats a Barce-
lona, són: el Museu de 
la Música, el Museu Fre-
deric Marès, la Fundació 
Antoni Tàpies, el Museu 
del Disseny, la Fundació 
Joan Miró, el Museu Pi-
casso, el Museu de Cièn-

cies Naturals, el Museu 
d’Història de la Ciutat de 
Barcelona, el Museu Ma-
rítim, El Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, el 
Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, el Museu 
d’Art Contemporani i 
el Museu d’Història de 
Catalunya.

Els criteris que s’han 
utilitzat per fer la classi-
ficació inclouen concep-
tes com el pressupost, 
els equips humans, el 
nombre anual de vi-
sitants, la superfície 
coberta funcional i la 
mitjana d’objectes con-
servats.

La informació es va publicar, el passat 8 d’octubre, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.
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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
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Diumenge 1
Francesc Layret, 83 

Dilluns 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dimarts 3
Canonge Baranera, 60 

Dimecres 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dijous 5
Av. Martí Pujol, 133

Divendres 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Dissabte 7
Salvador Seguí, 4 

Diumenge 8
Av. Catalunya, 60-62

Dilluns 9
Creu, 89  

Dimarts 10
Ctra. Antiga de València, 31

Dimecres 11
 Mar, 23

Dijous 12 
Juan Valera, 197
Divendres 13

Marques Montroig, 207 
Dissabte 14

Pau Piferrer, 82
Diumenge 15
Av. Morera, 112 

Dilluns 16
C. Antiga València, 31 

Dimarts 17
Juan Valera, 197

Dimecres 18
Rellotge, 56
Dijous 19
 Otger, 2

Divendres 20
 Londres, Bl1 Tda2

Dissabte 21
Pl. Pomar, s/n  

 Diumenge 22
Marquès St Mori, 127

Dilluns 23
 Doctor Bassols, 125

Dimarts 24
Marquès St Mori, 38

Dimecres 25 
Ros i Güell, 6

Dijous 26
Jerez Frontera, 90

Divendres 27
Alfons XIII, 476-480

Dissabte 28 
Sicília, 96

Diumenge 29
Pau Piferrer, 82

Dilluns 30
Pau Piferrer, 82

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. 




