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Ordenadores, 
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electrónica en general

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

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

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

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

(Servicio válido para empresas y comercios)

Badalona.- 
L’empresa encarre-

gada per l’Ajuntament de 
Badalona d’enderrocar 
les restes de la nau del 
carrer de Guifré del barri 
del Gorg ha finalitzat els 
treballs. Les feines per 
treure les runes de la nau 
calcinada el passat 9 de 

desembre s’han portat a 
terme seguint els proto-
cols de seguretat i sota 
la supervisió de Bombers 
i de Mossos d’Esquadra, 
encarregats de la inves-
tigació judicial, i un cop 
finalitzades es descarten 
que puguin haver més 
víctimes, a part de les 4 

que jan van aparèixer.
Els Serveis Socials 

de l’Ajuntament han atès 
durant aquests dies 153 
persones. La gran majoria 
de les persones ateses, 
concretament 96, han ac-
ceptat l’ajut d’emergència 
ofert per l’Ajuntament. 
Pàg. 3

Badalona.- 
Aquestes festes de 

Nadal són, com tot aquest 
2020, molt especials i 
diferents. No hi haurà 
Cavalcada de Reis, tot 
i que Ses Majestats els 
Reis d’Orient sí visitaran 
la ciutat. S’instal·laran en 
un Campament Reial, que 
romandrà obert al públic 
del 28 al 30 de desembre i 
del 2 al 5 de gener al parc 
de Montigalà. Cal reservar 
dia i hora. 

Pel que ja no hi ha 
entrades és per veure 
l’arribada de Ses Majes-
tats a Badalona en heli-
copter, ni tampoc per la 
Fàbrica de Joguines.

El que sí repeteix és 
el Pessebre de la Plaça 
de la Vila i la Mostra de 
Pessebre. Pàg.1. 

Nadal diferent Finalitza l’enderroc 
de la nau del 
carrer Guifré

Badalona 
Nadal Solidari

Badalona.-Fins els 
proper 31 de desembre 
es poden donar ali-
ments i joguines dins 
la campanya Nadal 
Solidari de Badalona, 
a la plaça de la Vila, al 
Mercat de La Salut i a 
Montigalà. Pàg.4.

Tusgsal 
solidari

Badalona.-El per-
sonal de l’empresa ba-
dalonina de transports 
Tusgsal lliura 11.000 
quilos de menjar al 
Banc d’Aliments de 
l’Associació Social 
Amics dels Gorg-Mar. 
Pàg.8.

Ajudes a 
autònoms

Badalona.-El con-
sistori badaloní amplia 
fins al 28 de febrer el 
termini per demanar 
els ajuts econòmics 
de 350 euros per a 
autònoms i micropi-
mes afectades per la 
Covid19. Pàg.6.

COMUNICACIÓ BDN

COMUNICACIÓ BDN
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Opinió

Una Navidad para tener cabeza

Las Navidades del 2020 serán, como todo el año, serán muy diferentes a como suelen ser estas fechas. En la ciudad, por ejemplo, 
como nota más destacada, no se celebrará Adrilàndia, el Salón de la Juventud y la Infancia que tiene mucho éxito entre los más 
pequeños. Tampoco recorrerán las principales calles de la ciudad Sus Majestades los Reyes Magos. A cambio, las tres figuras más 
mágicas establecerán un campamento real en el que todos los niños y niñas que lo deseen podrán entregar sus cartas y esperar un 
buen regalo el próximo día 6 de enero. Los mayores solo deseamos que, después de las reuniones familiares, no aumenten mucho 
los contagios, aunque parece poco probable. A pesar de las llamadas de las autoridades  a quedarse en casa y no juntarse más de 
lo debido, el comportamiento de muchos de los ciudadanos, que no de todos, es saltarse las normas porque así les viene de gusto 
y porque seguro que los médicos exageran. Es incomprensible como muchos ciudadanos no se comportan como tal. La pandemia 

que nos iba a hacer mejores nos ha hecho más egoístas. Las imágenes que todos hemos visto en los informativos de playas y calles abarrotados 
nos tendría que hacer caer la cara de vergüenza. Solo hemos cambiado algunos hábitos porque han cerrado locales y por las normas impuestas por 
las autoridades, no porque hayamos decidido, por propia voluntad, quedarnos en casa y minimizar el contacto social. “Necesitamos ir de comprar”, 
responden las personas que hacen cola durante horas para poder entrar en tiendas de ropa y de regalos. No, perdonen, no les hace falta comprar 
estas cosas, no son comida, no son medicamentos, no los necesitan para vivir. ¿Para su salud mental, tal vez? Bueno, eso refleja los valores de 
nuestra sociedad. Si para mucha, muchísima gente es necesario para vivir comprarse un pantalón o una colonia, entonces estamos en un problema. 
Un problema nada nuevo, pero en estos tiempos de pandemia se agudiza el egoísmo y la búsqueda de la satisfacción inmediata. 

Por eso, la que escribe estas líneas no cree que nos vayamos a portar bien estas Navidades. Por lo tanto, el inicio del año 2021 no será ni mucho 
menos bueno. Dejamos atrás, sin embargo, un 2020 que parecía bonito y que se ha convertido en una horrible pesadilla. Para los que han perdido 
a familiares, para los que han perdido su trabajo, su sustento, estas Navidades serán de todo menos alegres. Es verdad que hay que seguir hacia 
delante y nunca mirar atrás, pero lo que muchos han sufrido este año es, en algunos caso, complicado de superar. Por eso hay que intentar evitar que 
la enfermedad siga propagándose. No pido un esfuerzo, porque quedarse en casa, no quedar con amigos, comprar lo justo, no es que digamos un 
gran esfuerzo. Lo de no ver a nuestros padres por Navidad, a nuestros abuelos en estas fechas en las que la soledad puede matar un poco el alma, 
sí que es un esfuerzo, pero debemos pensar que cualquier día es bueno para vernos, y si no se puede el 25 de diciembre, lo importante es que todos 
estemos sanos y salvos el 25 de abril de 2021 y nos podamos dar un buen abrazo. O de mayo, o de agosto. Lo importante es estar y querernos, y 
decirlo bien alto, aunque sea a través del teléfono. Aunque en estas circunstancias no nos salga mucho eso de “Feliz Navidad”, quiero aprovechar la 
última editorial del año para desearles lo mejor estos días. Hay que celebrar que aún estamos aquí, que seguimos peleando y que continuaremos en 
2021, cuando celebraremos nuestro 25 aniversario. Quién lo iba a decir. Gracias por todo.      

Fuego

Hace 3 años que el gallego me comentó 
desde su huertecillo improvisado: “esto 
no va bien”. Se refería a sus vecinos 
alegales. A Diego no le gustaban 
las muchedumbres, el ruido y  tanto 

movimiento;  tal vez por eso,  al  fin, lo atendió aquel 
ángel que a menudo reclamaba. Dejó huérfanas 
algunas coliflores, coles y espinacas, lo encontraron 
frito una noche de helada.

El arte de la supervivencia es la suma de quilómetros 
de piel a lo largo de este teatro angustiado en formas 
de vida honda y cruel que discurre indiferente por 
mares e islas desventuradas, en espacios de reclusión 
y condena. En la nave infernal se impone el castigo 
de fuego: Dios y el Diablo en conjunción idéntica, 
renovada, mano a mano, buscando en la noche el 
reflejo de un  tiempo remoto, “el pecado de la impúdica 
desnudez, la abundancia de ociosidad, partituras 
lascivas en pos de vicios y fascinación por el mal”, 
maldiciones resumidas en el Catecismo que se canta 

en ciertos lugares. Pero en los escotes del invierno, sin 
calefacción, el aliento huele a descomposición mecida 
por una música amarga. Hazañas en la miseria. 
Un trapo de gasa  arde sin llama chamuscándose 
lentamente, cae junto a un montón de ropas, una 
sábana sucia se desgarra en lluvia de chispas 
confusas, huele a aceite hirviendo. Hay quienes 
saltan por las ventanas para no seguir atascados en 
las escaleras. El tizne borra las imágenes. Jirones 
de cartón flotan en el extremo de las llamas y caen 
sobre la galería repleta de gente amontonada que grita 
atascada, arrastrada entre remolinos. Sombras que 
se alargan hacia una destrucción que se aproxima, 
impune, girando en  vértigo loco, en un halo de 
irrealidad; danza macabra bajo un cielo infinito que 
concede a las conciencias una profunda pregunta.       

Llegan las dotaciones. Un esplendor de humo es la 
estampa de signos negros en el cielo. El secreto se 
desvelará tras el empeño maquinal de una prótesis, 
el dron que alumbrará la verdad implacable de esa 

pesadilla que arrancó hace años bajo la conjura de 
una lucha desigual. 

La vecindad, antes notarios de la amenaza, ahora 
ya, forenses del derrumbe. En sus ojos habitan 
pasiones diversas, en algunos, la ferocidad córnea 
del momento, iris estremecidos por la pena, pupilas 
de rabia; parpados cansados, retinas de desamparo 
y, luego, el tedio que acompaña el final del horror.

Fuera, buscando sentido al sinsentido, alguna 
mentira blanca poco elaborada, una media verdad 
inadecuada por partidista… Otras cosas definen, 
afortunadamente, a la política y 
a la religión. Un malestar largo 
tiempo cortejado dejará temores 
y dudas cuando todo se reduzca 
a cenizas frías, el triunfo de los 
fantasmas.

Francesc Reina Peral, pedagogo

més articles:
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Finalitzen els treballs 
d’enderrocament de 
la nau sinistrada del 
carrer de Guifré de 
Badalona

Redacció

Badalona.-
L’empresa encarre-

gada per l’Ajuntament de 
Badalona d’enderrocar 
les restes de la nau del 
carrer de Guifré del barri 
del Gorg ha finalitzat els 
treballs. Les feines per 
treure les runes de la nau 
calcinada el passat 9 de 
desembre s’han portat a 
terme seguint els proto-
cols de seguretat i sota 
la supervisió de Bombers 
i de Mossos d’Esquadra, 
encarregats de la inves-
tigació judicial, i un cop 
finalitzades es descarten 
que puguin haver més 
víctimes, a part de les 4 
que jan van aparèixer.

Un cop els Bombers 
de la Generalitat van do-
nar per finalitzada la fase 
aguda de l’incendi, amb 
tres víctimes mortals, 
l’Ajuntament va iniciar 
el procés de contracta-
ció d’una empresa per 

a l’enderrocament dels 
edificis afectats. Dos dies 
després, l’11 de desem-
bre, l’empresa Roig, co-
mençava les obres de 
demolició amb un cost de 
119.000 euros. Aquestes 
feines, amb supervisió de 
Bombers i Mossos, s’han 
hagut de fer de manera 
curosa davant la possibi-
litat que hi hagués alguna 
víctima més sota la runa. 
Dilluns dia 14 es va loca-
litzar la quarta víctima de 
l’incendi entre les restes 
de la nau.

L’Ajuntament va de-
cretar tres dies de dol 
per manifestar el seu 
condol per les persones 
mortes en l’incendi de la 
nau del carrer de Guifré 
amb la suspensió de tots 
els actes programats i 
amb el decret que totes 
les banderes dels edificis 
municipals onegessin a 
mig pal.

Els Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Ba-

dalona han atès durant 
aquests dies 153 perso-
nes. Aquest suport es 
va prestar inicialment a 
l’associació de veïns de 
Joaquim Ruyra, posterior-
ment a les instal·lacions 
de l’Oficina Municipal 
de Districte 5 i a partir 
de demà rebran el segui-
ment tècnic dels serveis 
socials situats a l’edifici 
municipal El Viver. La 
gran majoria de les perso-
nes ateses, concretament 
96, han acceptat l’ajut 
d’emergència ofert per 
l’Ajuntament.

L’Ajuntament dona 
per finalitzada l’actuació 
d’emergència sorgida arrel 
de l’incendi a la nau.

COMUNICACIÓ BDN

Un cop s’han efectuat totes les tasques, sota la supervisió de Bombers 
i Mossos d’Esquadra que s’encarreguen de la investigació judicial, es 

descarta que hi hagi més víctimes a part de les 4 que ja van aparèixer.

Badalona afronta un 
Nadal molt diferent

Montse Sáez

Badalona.-
Aquestes festes de 

Nadal són, com tot aquest 
2020, molt especials i 
diferents. No hi haurà 
Cavalcada de Reis, tot 
i que Ses Majestats els 
Reis d’Orient sí visitaran 
la ciutat. S’instal·laran 
en un Campament Reial 
, que romandrà obert al 
públic del 28 al 30 de 
desembre i del 2 al 5 de 
gener al parc de Monti-
galà. Això sí, cal realitzar 
la reserva per poder-hi 
entrar a través de la nova 
web www.agendacultu-
ral.badalona.cat i també 
l’aplicació mòbil Agenda 
Cultural Badalona, que es 
pot descarregar accedint 
a aquesta web.

Pel que ja no hi ha 
entrades és per l’arribada 
dels Reis en helicopter, 
tot i fer dues sessions, 
ni per la Fàbrica de Jo-
guines, que s’instal·larà 
a l’Escorxador a partir 
del 28 de desembre. Això 
sí, tots els nens i nenes 
podran deixar les seves 
cartes destinades al Reis 
d’Orient en les sis bústies 
reials que l’Ajuntament 
de Badalona ha col·locat 

a diversos espais con-
correguts dels diferents 
districtes de la ciutat. 

Les bústies reials, que 
permetran que totes les car-
tes arribin als Reis d’Orient, 
es troben situades a les 
adreces següents; Avingu-
da d’Alfons XIII, cantonada 
amb el carrer de Pau Claris; 
Avinguda de Martí Pujol, 
cantonada amb l’avinguda 
dels Vents; Carrer de Pérez 
Galdós; Plaça d’Artigues; 
Plaça de l’Alcalde Joan 
Manent; Carrer de la Riera 
de Canyadó, cantonada 
amb el carrer de Pomar 
de Baix. 

El que sí es manté 
com cada any, això sí, 
amb les mesures de pro-
tecció actuals (mascareta, 
gel i distància social) és el 
pessebre de la plaça de la 
Vila i la Mostra de Pesse-
bres, que enguany arriba 
a la seva 22a edició. 

El Pessebre tradicio-
nal de la plaça de la Vila, 
que aquest any ha estat 
realitzat pels Amics del 
Pessebre de Badalona, 
estarà instal·lat fins di-
mecres dia 6 de gener de 
2021 i es pot veure de 8 
a 21 hores. Aquest any el 
pessebre és una recreació 
del paisatge del municipi 

del Baix Empordà de Ca-
lella de Palafrugell.

La  2 2 a  M o s t r a 
de Pessebres, a la sala 
d’exposicions El Refugi, a 
la plaça de la Vila, compta 
amb diversos diorames, 
creats i construïts per 
l’Associació Amics del 
Pessebre de Badalona, 
que il·lustren les represen-
tacions més tradicionals 
del pessebre en diferents 
paisatges de Badalona i 
d’altres indrets de Catalun-
ya i del món. L’exposició 
de diorames romandrà 
oberta fins al 6 de gener 
del 2021, de dilluns a 
divendres, de 17 a 20.30 
hores. Els festius i vigílies 
de festius s’haurà de con-
cretar l’hora de visita tru-
cant el 647 45 88 51.

Com a novetat, el con-
sistori estrena dues aplica-
cions mòbils de temàtica 
nadalenca que estan basa-
des en la tecnologia de la 
realitat augmentada. Les 
dues aplicacions, que por-
ten per nom Viu el Nadal 
i  Tió de Nadal, es poden 
descarregar a través del 
web https://realitataug-
mentada.badalona.cat/ i 
estan disponibles per An-
droid i iOS fins al pròxim 
6 de gener de 2021.

COMUNICACIO BDN

Els Reis Mags arribaran a la ciutat en helicopter i només ho podran 
veure uns pocs, perquè les entrades ja estan esgotades i no hi haurà 

Cavalgada, però sí campament reial.
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PIMEComerç i 
l’Ajuntament de 
Badalona signen 
un conveni de 
col·laboració per a 
promoure el comerç 
de proximitat

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona i la patronal PI-
MEComerç Maresme i 
Barcelonès Nord, han 
signat un conveni de 
col·laboració que té com a 
principal objectiu establir 
un marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament i PI-
MEC Comerç, a través 
d’actuacions conjuntes 
que reverteixin en benefici 
de les petites i mitjanes 
empreses comercials i de 
la cohesió territorial en 
l’àmbit municipal. 

Aquestes accions es 
duran a terme a través 
de diferents eixos estra-
tègics:

-Creació d’una Tau-
la de Comerç, amb la 
finalitat de detectar les 
necessitats del sector i 
canalitzar les propostes 
que n’emanin en un pla 
d’actuació consensuat per 

poder ser implementat.
- P r o m o c i ó  d e 

l’associacionisme. Pro-
moure la renovació i 
actualització de les es-
tructures associatives de 
comerç del municipi per 
contribuir a la seva mi-
llora en matèria de com-
petitivitat i dinamització 
econòmica. Promoure la 
posterior integració de les 
associacions municipals a 
entitats d’àmbit superior 
català. Assessorar les 
associacions de comer-
ciants en tot el relatiu a 
legislació, drets de les 
persones consumidores, 
noves tecnologies, con-
flictes laborals, relacions 
institucionals, etc. 

La signatura l’han for-
malitzada la regidora de 
l’Àrea de Comerç, Mercats 
i Consum de l’Ajuntament 
de Badalona, Rosa Ber-
tran, i el president de 
PIMEComerç Maresme i 
Barcelonès Nord, Carles 

Gironès. També ha estat 
present a l’acte la presi-
denta de l’Associació de 
Comerciants i Serveis del 
Passeig de la Salut, Núria 
Rodríguez, en represen-
tació de la Federació de 
Comerç de Badalona. 

El president de PI-
MEComerç Maresme i 
Barcelonès Nord, Carles 
Gironès, ha destacat que 
“el nostre objectiu amb la 
signatura d’aquest con-
veni és donar suport a 
l’ajuntament en totes les 
accions que es puguin 
realitzar per tal de pro-
mocionar el comerç de 
proximitat de la ciutat”.

Per la seva banda, 
Rosa Bertran valora molt 
posit ivament aquest 
acord ja que, segons ha 
dit, “gràcies aquest con-
veni es podran realitzar 
col·laboracions conjun-
tes per ajudar al comerç 
en aquest moments tan 
difícils”.

COMUNICACIÓ BDN

Fins al 31 de 
desembre es poden 
donar aliments i 
joguines dins de la 
campanya Nadal 
Solidari de Badalona

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ha impulsat un 
any més la campanya 
Nadal Solidari, per recollir 
aliments i joguines durant 
aquestes festes. Fins al 
31 de desembre es poden 
fer les donacions seguint 
tots els protocols sanita-
ris en els punts de recolli-
da situats a la plaça de la 
Vila, el mercat municipal 
de La Salut i al centre co-
mercial Montigalà. En el 
cas de la campanya ‘Cap 
infant sense joguina’ es 
demana que les joguines 
siguin noves i que prefe-
rentment siguin didàcti-
ques i no sexistes. A més, 
també es poden donar 
diners en les urnes ha-
bilitades en els mateixos 
punts de recollida. 

El Nadal Solidari de 

Badalona està organitzat 
per les àrees de Serveis 
Socials i Participació i 
de Comerç, Mercats i 
Consum de l’Ajuntament 
de Badalona i compta 
amb la col·laboració de la 
Federació d’Associacions 
de Veïns de Badalona 
(FAVB), Badalona Capaç 
i Badalona Solidària. 

En el marc d’aquesta 
campanya, el passat di-
vendres 18 de desembre 
el regidor de l’Àrea de 
Serveis Socials i Partici-
pació, Miguel Jurado, va 
assistir a un acte en què 
representants del Col·legi 
Badalonès van fer entre-
ga d’aliments i joguines 
aportats per l’alumnat del 
centre. Aquests aliments 
van ser entregats al Banc 
d’Aliments Badalona Sud, 
que és gestionat per Creu 
Roja. 

Aquest dilluns el regidor 

Miguel Jurado ha assistit en 
els locals de l’Associació 
Social Amics del Gorg Mar 
de Badalona al lliurament 
de tretze tones d’aliments 
per part de la companyia 
TUSGSAL. Amb aquesta 
donació l’empresa ha lliurat 
33 tones d’aliments durant 
l’any 2020.

Miguel Jurado ha 
agraït “la col·laboració i 
generositat” dels alumnes 
i equip directiu del Col·legi 
Badalonès i l’empresa 
TUSGSAL i  ha destacat 
“la importància d’aquesta 
campanya per fer arribar a 
les persones que ho neces-
siten recursos en uns mo-
ments molt complexos i en 
un context de crisi”. “Estic 
convençut que la ciutada-
nia de Badalona, solidària 
i generosa, respondrà a 
aquesta campanya com 
ho fa tots els anys”, ha 
assegurat el regidor.  

COMUNICACIO BDN

Les donacions es poden fer seguint els protocols sanitaris a plaça 
de la Vila, al mercat de La Salut i al centre comercial Montigalà.
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El ‘Cupó Diari’ de 
l’ONCE reparteix 
35.000 euros a 
Badalona

Redacció

Badalona-
L’ONCE ha repartit 

35.000 euros al barri 
de Bufalà, al sorteig del 
‘Cupó Diari’ d’ahir di-
mecres 25 de novembre 
(www.juegosonce.es).

Andrea Alicia Yan-
nuzzi, agent venedora 
dels jocs responsables 
de l’Organització, és qui 
ha portat la sort al ba-
rri de Bufalà, des del 
punt de venda ubicat al 
carrer Independència, 
núm.195. Andrea Alicia, 
persona amb discapacitat 
com tots els venedors 

de l’ONCE, va vendre 
un cupó electrònic per 
TPV, premiat amb 35.000 
euros. Gràcies al Terminal 
Punt de Venda (TPV) 
el client pot escollir a 
l’instant el número que 
més li agradi.

L’agència de l’ONCE 
a Badalona presta ser-
veis personalitzats a 
340 afiliats i afiliades i 
compta amb una xarxa 
de 86 agents venedors 
dels productes de joc de 
l’Organització.

Enguany, l’ONCE ja 
ha repartit 81 milions 
d’euros en premis a Ca-
talunya.

El ‘Cupó Diari’ de 
l’ONCE ofereix, per 1,5 
euros, 55 premis de 
35.000 euros a les cinc 
xifres. A més, el client 
té l’oportunitat, per 0,5 
euros més, de jugar tam-
bé a la sèrie i guanyar 
‘La Paga’de 3.000 euros 
al mes durant 25 anys, 
que s’afegirà al premi de 
35.000 euros.

Sant Adrià Consulting

Tel.  93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50

Av. Catalunya, 77  
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

FISCAL CONTABLE LABORAL 
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS

 EXTRANJERÍA

w w w . s a n t a d r i a c o n s u l t i n g . c o m

L’Ajuntament de 
Badalona llença una 
campanya per donar 
suport i fomentar el 
consum en el comerç 
i la restauració local 
durant el Nadal

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ha engegat una 
campanya de suport al 
comerç i la restauració 
local amb l’objectiu de 
fomentar el consum en 
els negocis de la ciutat 
durant aquestes festes 
de Nadal. Davant l’actual 
context de crisi sanitària i 
els efectes que ha provo-
cat en l’economia, el go-
vern municipal vol estar al 
costat dels comerciants i 
restauradors badalonins i 
donar la màxima visibili-

tat a la seva oferta.
L’alcalde Xavier Gar-

cia Albiol ha explicat 
que “hem viscut un any 
molt dur, però no hem de 
deixar que en aquestes 
dates tan especials es 
perdi la il·lusió i hem de 
continuar mirant endavant 
i apostant per Badalona”. 
En aquest sentit, Garcia 
Albiol considera que “ara 
més que mai hem d’estar 
al costat del teixit econò-
mic badaloní per revertir 
la situació actual i enfortir 
la nostra ciutat”.

La campanya inclou 
un vídeo promocional 

on es pot veure la ciu-
tat totalment il·luminada 
amb motius nadalencs 
mentre un jove fa les 
seves compres de Nadal 
en diferents establiments 
i restaurants de Badalona. 
Podeu descarregar el ví-
deo en aquest enllaç:

Xavier Garcia Albiol considera que “ara més que mai hem d’estar al 
costat del teixit econòmic badaloní per revertir la situació actual i 

enfortir la nostra ciutat”.
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L’Ajuntament de 
Badalona amplia fins 
al 28 de febrer el 
termini per demanar 
els ajuts econòmics 
per a autònoms i 
micropimes afectades 
per la COVID-19

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ha ampliat fins al 
pròxim 28 de febrer de 
2021 el termini per de-
manar els ajuts econò-
mics per a autònoms i 
micropimes afectades per 
la COVID-19. Davant el 
gran èxit de la convoca-
tòria, la més sol·licitada 
de la història amb més 
de 400 sol·licituds fins al 
moment, el govern muni-
cipal ha volgut ampliar el 
recorregut d’aquesta ajuda 
amb la voluntat d’arribar a 
tantes persones com sigui 
possible i contribuir així 
al manteniment del teixit 
econòmic de la ciutat. 

Amb aquesta convo-
catòria l’Ajuntament de 
Badalona atorgarà una 
prestació de fins a 350 
euros a les persones que 

la sol·licitin i compleixin 
els requisits establerts. Per 
facilitar l’accés a la convo-
catòria, l’Ajuntament ha 
posat en marxa un espai al 
web municipal perquè els 
afectats puguin fer tot el 
tràmit en línia. A més, s’ha 
habilitat el telèfon 664 063 
200 i el correu electrònic 
ajutsempreses@badalona.
cat per consultes.

En els pròxims dies 
s’obrirà el termini per de-
manar les ajudes a autò-
noms i comerços que es 
van veure afectats per les 
restriccions introduïdes per 
la Generalitat de Catalunya 
durant els mesos d’octubre 
i novembre per fer front a 
la segona onada de con-
tagis de la COVID-19. Per 
aquesta línia d’ajudes, 
l’Ajuntament ha destinat 
un milió d’euros de forma 
extraordinària que es repar-
tiran en prestacions de fins 

a 750 euros entre aquells 
negocis i establiments que 
van haver de tancar.

A més d’aquestes aju-
des, durant el darrer mes 
l’Ajuntament ha impulsat 
mitjançant un programa 
del Servei d’Ocupació de 
Catalunya la contractació 
de 60 persones de més 
de 30 anys que visquin 
a la ciutat i que es tro-
bin en situació d’atur. 
Aquest programa benefi-
cia també a les empreses 
i autònoms que facin 
aquests nous contractes 
laborals, ja que poden de-
manar una subvenció de 
fins a 1108 euros durant 
un període màxim de 9 
mesos. Es poden bene-
ficiar d’aquest programa 
totes les empreses, perso-
nes autònomes, entitats i 
institucions sense afany 
de lucre que generin nova 
ocupació.

COMUNICACIÓ BDN

Compromís per 
desenvolupar 
conjuntament el Hub 
del coneixement de 
Barcelonès Nord

Redacció

Badalona.-
Aquest dimecres al 

matí l’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
l’alcalde de Sant Adrià 
de Besòs, Joan Callau, 
i el conseller d’Empresa 
i Coneixement, Ramon 
Tremosa, han visitat el 
sector de les Tres Xe-
meneies i l’edifici de 
la CACI per mostrar el 
compromís de les tres 
administracions per tre-
ballar conjuntament en 
el desenvolupament del 
Hub del Coneixement 
del Barcelonès Nord, que 
s’emplaçarà en aques-
tes ubicacions. Aquest 
projecte consisteix en la 
creació d’un hub inter-
nacional de coneixement 
per al desenvolupament 
sostenible i la pau. 

La visita s’ha iniciat a 
la Nau de Turbines de les 
Tres Xemeneies, amb la 
voluntat d’avaluar el seu 
estat i els usos proposats 
per a aquest icònic espai 
en el marc del projecte 
funcional del nou cen-
tre de coneixement. A 
continuació la visita s’ha 

traslladat a la CACI de 
Badalona, l’edifici que 
actuarà com espai ope-
ratiu de qualitat durant el 
període d’obres, urbanit-
zació i desenvolupament 
del projecte funcional del 
hub. A més, la CACI al-
bergarà l’Oficina Tècnica 
de suport del projecte i 
actuarà com un espai de 
promoció internacional i 
d’atracció d’institucions 
i iniciatives que es pu-
guin sumar al nou punt 
d’intercanvi de coneixe-
ment. 

Durant la visita s’ha 
explicat que en el termini 
màxim de sis mesos, el 
Departament d’Empresa 
i Coneixement haurà de 
presentar una proposta de 
programa de gestió fun-
cional, que haurà d’estar 
en línia amb el Pla director 
urbanístic del front litoral 
en l’àmbit de les Tres Xe-
meneies, actualment en 
tramitació. El document 
haurà d’incloure tant la 
definició de les activitats 
a implantar als edificis 
de la Nau de Turbines 
i les Tres Xemeneies i 
al nou àmbit d’activitat 
econòmica adjacent, de 

92,3 hectàrees, com els 
instruments que garan-
teixin la participació dels 
diferents departaments 
de la Generalitat implicats 
en el projecte i la coordi-
nació amb les diverses 
administracions que hi 
prenen part. 

Xavier Garcia Albiol 
s’ha mostrat orgullós del 
“compromís de les tres 
administracions per tirar 
endavant aquest ambi-
ciós projecte que servirà 
per desenvolupar la nos-
tra comarca i contribuir a 
la reactivació econòmica 
i la reindustralització de 
Badalona”. L’alcalde de 
Badalona ha insistit en 
el fet que “per poder 
enfortir-nos i créixer com 
mereix la nostra ciutat 
és necessari establir con-
sensos amb la resta de 
les administracions, i en 
aquest cas ho hem acon-
seguit”.  “Aquest com-
promís conjunt permetrà 
a l’edifici de la CACI esde-
venir un punt d’atracció i 
ser protagonista d’un pro-
jecte tan important com 
el Hub del Coneixement 
del Barcelonès Nord” ha 
conclòs l’alcalde. 

COMUNICACIÓ BDN
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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.-
Aquest t r imestre 

d’hivern la programació 
que ofereix el CNL de 
Badalona i Sant Adrià són 
cursos presencials de nivell 
Inicial i Bàsics (Bàsic 1, 
Bàsic 2 i Bàsic 3) i el curs 
oral “Ep! Escolta i parla”, 
mentre que l’oferta de 
cursos en línia ofereix els 
nivells Bàsic, Elemental, 
Intermedi, Suficiència i 
Superior (C2). 

El Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
comença un nou període 
d’inscripcions als cursos 
de català. Els dies 11 i 
12 de gener s’obre la ins-
cripció preferent per als 
alumnes del darrer any i 
els dies 13, 14 i 15, per 
a la resta d’alumnes i per 
al públic en general. Els 
cursos començaran el 25 
de gener.

Per atendre la deman-
da, el Consorci ha creat 
un nou sistema d’atenció 
ciutadana que millora el 
servei i facilita l’accés a les 
informacions rellevants.

Pel que fa a la inscrip-

ció, tota la informació està 
disponible al web corpo-
ratiu, on també es poden 
trobar les recomanacions 
per fer un curs virtual, 
les diferents modalitats o 
accessos d’interès com 
la sol·licitud a la prova de 
col·locació virtual, l’oferta 
de cursos o les preguntes 
més freqüents.

Adaptats a les 
necessitats

Les modalitats dels 
cursos inclouen el format 
presencial o en línia, per 
atendre totes les pre-
ferències. Les sessions 
presencials es duran a 
terme d’acord amb la 
normativa sanitària, ga-
rantint la distància en-
tre els alumnes i, per 
tant, reduint el nombre 
de places a les aules. La 
modalitat presencial dis-
posa d’un entorn virtual 
d’aprenentatge de suport 
fora de l’aula.

Continuem amb una 
oferta de cursos que in-
clou la modalitat virtual, 
per l’avantatge que su-
posa a l’hora d’assumir 

els canvis provocats per 
la crisi sanitària. Si la 
situació pandèmica ho 
requereix, els cursos pre-
sencials passaran a ser 
virtuals per poder conti-
nuar l’aprenentatge, tal 
com ha succeït en el 
període anterior.

Els nous formats vir-
tuals exigeixen un co-
neixement informàtic 
bàsic, un dispositiu amb 
connexió a Internet, al-
taveus o auriculars, mi-
cròfon i càmera.

Atenent a la voluntat 
social de servei públic, 
l’oferta conserva la gra-
tuïtat dels cursos inicials 
i bàsics, una mesura esta-
blerta arran de la pandè-
mia, i la reducció de tari-
fes de la resta de cursos, 
que mantenen igualment 
un seguit de supòsits de 
reducció.

El CNL de Badalona 
i Sant Adrià obre 
inscripcions als 
cursos d’hivern amb 
un sistema renovat 
d’atenció a l’usuari

Els voluntaris de 
l’Hospital Esperit Sant 
escriuen cartes d’ànim 
per als pacients 
ingressats durant els 
dies de Nadal

Redacció

Badalona.-
La situació actual de 

la pandèmia no permet 
que els voluntaris pu-
guin estar presents als 
hospitals, però l’equip de 
voluntaris de l’Hospital 
Esperit Sant vol estar al 
costat dels pacients que 
durant aquestes festes 
hauran de passar per 
l’Hospital. 

D’aquesta manera 
han posat en marxa una 
iniciativa solidària que 
consisteix en enviar, amb 
tota la seva creativitat i 
il·lusió, felicitacions de 
Nadal amb missatges de 
suport i d’ànims perquè 
els pacients se sentin 
acompanyats en aquestes 
dates tant assenyalades.

El Programa de vo-
luntariat busca millorar 
la qualitat de vida dels 
pacients oncològics i de 
les seves famílies du-
rant el seu ingrés a la 
FHES. Aquest servei 
es duu a terme gràcies 
a la col·laboració de 
l’Associació Espanyola 

Contra el Càncer (AECC) 
i té com a objectiu fer 
més agradable l’estada 
del malalt oncològic i dels 
seus familiars al centre 
amb la seva companyia 
i escolta.

L’equip de voluntaris 
està format per un grup 

de persones carregades 
d’il·lusió i compromís, que 
han estat formades per a 
la tasca que desenvolu-
pen a l’Hospital de mane-
ra lliure i gratuïta. La seva 
labor d’acompanyament 
és complementària a la 
dels professionals.

COMUNICACIÓ FHES

COMUNICACIÓ FHES
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El personal de TUSGSAL lliura 11.000 
quilos de menjar al Banc d’Aliments de 
l’Associació Social Amics del Gorg-Mar 

Redacció

Badalona.-
Aquest  any serà 

un any per recordar, no 
l’oblidarem. Ha estat un 
any molt difícil en el qual, 
malauradament, ens han 
deixat moltes persones. 
Hem fet i fem front a 
una crisi sanitària sense 
precedents que ha afectat 
a tots els països del món 
i que ha posat a prova la 
nostra societat. La CO-
VID 19 va arribar per fer 
mal, una pandèmia que 
ens ha atacat en tots el 
àmbits de les nostres 
vides. Una de les coses 
que recordarem serà la 
importància de la solida-
ritat i dels petits gestos 

entre les persones. El 
Consell d’Administració 
de TUSGSAL, la Direcció, 
el Comitè de Treballadors 
i la Comissió Social de 
l’empresa estan orgullo-
sos de les grans mostres 
de solidaritat de tots els 
treballadors i treballado-
res que en formen part 
de l’organització. 

TUSGSAL acomia-
da l’any 2020 lliurant 
11.000 quilos de pro-
ductes alimentaris bà-
sics de primera neces-
sitat al Banc d’Aliments 
de l’Associació Social 
d’Amics del Gorg-Mar 
de Badalona. Així, i de 
nou com ja es fa tradicio-
nalment coincidint amb 
dates nadalenques, la 

solidaritat col·lectiva del 
personal que forma part 
de TUSGSAL ha permès 
que els prestatges del 
banc d’aliments estiguin 

una mica més plens. En 
total, TUSGSAL haurà 
lliurat 33 tones d’aliments 
aquest any.

L’acte ha comptat 

amb l’assistència de repre-
sentants de l’Ajuntament 
de Badalona, del Consell 
d’Administració, Direc-
ció, Comitè d’Empresa 

i Comissió Social de 
TUSGSAL, així com de 
membres de l’Associació 
Social Amics del Gorg-
Mar.

TUSGSAL
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Horari especial de recollida 
d’escombraries durant les festes de Nadal

COMUNICACIÓ BDN

El Museu de Badalona 
ha preparat per a 
aquest Nadal un joc 
per als infants per 
donar a conèixer les 
peces arqueològiques 
més destacades

Redacció

Badalona-
El Museu de Badalona 

ha preparat un joc perquè 
els més petits puguin 
aprofitar aquests dies de 
Nadal per a conèixer les 
peces més emblemàti-
ques trobades en les ex-
cavacions dels últims 10 
anys i que complementen 
el fons arqueològic de la 

Baetulo romana.
El joc pretén que 

els nens i les nenes es 
converteixin “en pe-
tits investigadors amb 
esperit aventurer que 
ajudin a localitzar un 
munt d’objectes actuals 
que s’han colat a les 
vitrines de l’exposició 
permanent Baetulo ciu-
tat romana.”

Es pot participar a 

partir del dimarts dia 22 
de desembre i fins al 10 
de gener. Els dies 25 i 26 
de desembre i 1 i 6 de 
gener, el Museu romandrà 
tancat.

Els dies 24 i 31 de 
desembre, i 5 de gener 
l’horari serà de 10 a 14 
hores.

El Museu sortejarà un 
lot de jocs educatius en-
tre tots els participants.

Els dies 24 i 31 de desembre es farà a partir de les 15 hores i fins a les 22 hores.

Es podrà participar des del dia 22 de desembre fins al 10 de gener.

Redacció

Badalona.-
Amb motiu de la 

celebració de les festes 
de Nadal, l’Ajuntament 
de Badalona avançarà 
l’horari de recollida de 
residus de resta a la 
ciutat el dijous 24 de 
desembre (nit de Nadal), 
i el dijous 31 (nit de Cap 
d’Any), de manera que 
es realitzarà de 15 hores 
a 22 hores.

Pel que fa als carrers 
del barri del Centre, on 
la recollida es fa a través 
del sistema de posar i 
treure contenidors, el 
servei es farà als matins 
del dia 25 de desembre 
i de l’1 de gener. Recor-

dem que la zona perime-
tral del sector disposa 
de contenidors fixos.

Respecte al servei 
de neteja viària es rea-
litzarà un reforç, com 
cada any, de l’1 al 10 
de gener.

L ’A juntament  de 
Badalona demana a la 
ciutadania que col·labori 
durant aquests dies i 
amb aquests horar is 
especials.

Recordem també que 
és important separar els 
residus en origen per tal 
que sigui més senzill 
després dipositar-los al 
contenidor del color de 
la fracció corresponent, 
tenint en compte que 
durant aquestes dates 

s’augmenta el volum 
dels residus generats. 
El reciclatge dels residus 
és una bona eina per a la 
cura del medi ambient, 
l’estalvi energètic i la 
reducció de la conta-
minació atmosfèrica, 
contribuint a millorar 
la qualitat de l’aire que 
respirem.
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L’Hospital Municipal 
de Badalona, millor 
hospital en la categoria 
diagnòstica d’aparell 
múscul esquelètic dels 
premis BSH

Redacció

Badalona.-
L’Hospital Municipal 

de Badalona de Badalo-
na Serveis Assistencials 
(BSA) ha estat recone-
gut com a millor hospital 
comarcal en la catego-
ria diagnòstica d’aparell 
múscul esquelètic de la 
II edició dels premis Best 
Spanish Hospitals Awards 
(BSH), organitzat per la 
consultora Higia Bench-
marking i la companyia 
ASHO. Aquests premis 
tenen per objectiu posar 
en valor l’eficiència sani-
tària i qualitat assistencial 
de centres hospitalaris 
d’aguts, públics i privats, 
a nivell nacional, fruit d’un 
anàlisi contrastable, amb 
més de 250 indicadors i 
sota paràmetres metodo-
lògics validats per la So-
cietat Espanyola de Direc-
tius de la Salut (SEDISA). 
El lliurament dels premis 
s’ha celebrat aquest di-
lluns, 14 de desembre, en 
una jornada online dirigida 
pel periodista Antoni Bas-

sas, amb la participació 
de consellers de sanitat 
de diverses comunitats 
autònomes i els màxims 
representants de les enti-
tats organitzadores.

Per a BSA, el premi 
és un reconeixement a 
l’excel·lència hospita-
lària, gràcies als esfo-
rços de molts profes-
sionals i a la dedicació 
constant per donar una 
assistència d’alta quali-
tat. «Aquest premi és tot 
un reconeixement a la 
trajectòria d’excel·lència 
del Servei de Traumato-
logia de l’hospital» afe-
geix la gerent de BSA, 
Pilar Otermin.

En aquesta segona 
edició, la participació 
d’hospitals públics i pri-
vats participants s’ha 
incrementat un 25%, 
superant el centenar de 
centres. Són 10 les ca-
tegories i sis els grups 
d’hospitals analitzats. 
Respecte l’any anterior, 
s‘ha afegit una nova ca-
tegoria basada en les 
despeses hospitalàries 

dels centres sanitaris i 
també s’ha incorporat 
l’Informe COVID on es 
descriu l’impacte de la 
primera onada en els 
hospitals analitzats. Re-
cordem que l’any passat 
l’Hospital Municipal de 
Badalona de BSA ja va 
ser reconegut en aquest 
certamen com a millor 
hospital en la categoria 
diagnòstica d’aparell cir-
culatori i també va quedar 
finalista en la categoria 
diagnòstica de malalties 
infeccioses. Reconeixe-
ments que s’hi sumen a 
la trajectòria d’un centre 
que ja mira el 2022, any 
de celebració dels 90 
anys d’atenció continua-
da, propera i de qualitat a 
la seva població.

COMUNICACIÓ BDN

Un estudi sobre la 
recuperació de l’ictus 
busca voluntaris

Redacció

Badalona.-
Estudiar l’efecte que 

l’exercici físic, el min-
dfulness i l’entrenament 
cognitiu poden tenir en 
la recuperació cognitiva, 
emocional i social des-
prés de patir un ictus. 
Aquest és el principal 
objectiu de l’estudi “Min-
dFit Project”, una recerca 
conjunta entre l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, 
l’Institut Guttmann i la 
Universitat de Barcelona 
finançada per La Marató 
de TV3. L’estudi cerca 

persones d’entre 18 i 80 
anys que hagin tingut un 
ictus entre fa cinc anys 
i els darrers tres mesos, 
que siguin capaços de 
comunicar-se i fer exer-
cici físic.

L’estudi inclou un 
exhaustiu examen mèdic 
i cognitiu i una interven-
ció a distància de tres 
mesos. Abans i després 
de començar l’estudi es 
farà una valoració clínica, 
una analítica de sang i 
de femta, una exploració 
cognitiva i una ressonàn-
cia magnètica cerebral de 
cada participant, que se-

ran assignats de manera 
aleatòria en un dels tres 
grups d’intervenció. Així, 
hauran de fer exercici, 
practicar el mindfulness o 
bé fer teràpia cognitiva.  

Els interessats poden 
trucar al 667 051 236 o 
escriure a maratotv3ic-
tus@gmail.com.

Han de ser persones d’entre 18 i 80 anys que hagin tingut un ictus 
entre fa cinc anys i els darrers tres mesos.

En marxa el segon 
mural del projecte una 
Mina de color

Redacció

Sant Adrià-
El passat 7 de desem-

bre es va iniciar el segon 
mural de gran format del 
barri de La Mina. El mu-
ral està ubicat al carrer 
Llevant, dues mitjaneres 
de 32 m d’alçada, just 
a l’edifici on té la seu el 
Centre Cultural Gitano de 
La Mina. Aquesta és una 
iniciativa participativa 
sorgida a partir de conver-
ses i recerca de material, 
en homenatge al món del 
flamenc i a la relació tan 
estreta que hi ha amb el 
barri i del Centro Cultural 
Gitano La Mina.

En el mural destaquen 
dues figures claus en el 
món del flamenc, com 
són la de Carmen Amaya 
i Camarón de la Isla, per-
sonatges que han ajudat 
a difondre i popularitzar el 
flamenc a tot el món.

També va sorgir la 

idea d’establir un vincle 
amb el desaparegut barri 
del Camp de la Bota, lloc 
de procedència de mol-
tes persones del barri.
Després d’una recerca es 
va escollir una imatge de 
l’Arxiu municipal de Sant 
Adrià de Besòs Isabel 
Rojas Castroverde.

El mural es vincula 
també amb el Centro 
Cultural Gitano i el Con-
curs de Cant Flamenc 
de la Mina. Entre les 
imatges recollides es va 
realitzar una composició 
que il·lustra la idea del 
Festival amb un primer 
pla d’una actuació de 
l’any 2002 de la Peña Tio 
José de Paula de Jerez 
de la Frontera i Parrita 
(artista vinculat al festival 
i que recentment ens ha 
deixat, aquest mural tam-
bé servirà com un petit 
homenatge).

L’artista, Jorge Ro-
dríguez Gerada, està fent 

l’esbós dibuixat, sorgit d’un 
collage fotogràfic creat 
amb el material recollit.

El mural s’emmarca 
en el projecte Una Mina 
de color, una iniciativa que 
duen a terme conjuntament 
l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs amb l’Associació 
Cultural El Generador. El 
projecte forma part del HOP 
SANT ADRIÀ -Art Urbà-, 
plataforma de suport a la 
dansa i la cultura urbana i 
rep el suport del Consorci 
del barri de La Mina. Bus-
ca convertir un “no lloc” 
com són les parets laterals 
d’edificis i altres espais, del 
barri de La Mina, en renova-
ció artística, transformant el 
gris en art.
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L’Esperit Sant ja ha 
implantat sensors que 
mesuren la glucosa 
a 118 pacients amb 
diabetis

Redacció

Badalona.-
El servei d’Endo-

crinologia i Nutrició de 
la Fundació Hospital de 
l’Esperit Sant va posar 
en marxa, ara fa un any i 
mig, el Programa de mo-
nitorització contínua de 
glucosa en pacients amb 
diabetis tipus 1, una eina 
que permet el seguiment 
continuat dels nivells de 
glucosa.

Des de l’Hospital de 
L’Esperit Sant es controla 
de forma continuada uns 
228 pacients amb diabetis 
que podrien formar part 
del programa de monito-
rització i, a finals d’any, ja 
s’haurà col·locat el sensor 
a més del 50% d’aquests 
pacients. Els 118 pacients 
que ja tenen el dispositiu 
(66 homes) i (52 dones) 
tenen una mitjana d’edat 
al voltant dels 40 anys.

L’accés als disposi-
tius de monitoratge con-
tinu de glucosa sempre 
ha d’estar indicat per 
un endocrinòleg. Als pa-
cients se’ls col·loquen 
uns sensors al braç que 
mesuren aquest índex 
sense necessitat de fer 
la punció capil·lar. També 
s’han d’instal·lar una app 
al mòbil, que és la que 
permet analitzar les dades 
i alhora que els professio-
nals sanitaris en facin un 
seguiment a distància.

Els usuaris reben una 
formació estandarditzada 
sobre la col·locació del 
dispositiu, l’extracció de 
les dades i la seva co-
rrecta interpretació per 
poder aprofitar al màxim 
les prestacions d’aquests 
sistemes. Aquesta for-
mació és realitzada per 
part del servei de nutrició 
i dietètica de la FHES 
que fa un seguiment i 

acompanyament dels pa-
cients durant tot el procés 
d’aprenentatge.

La diabetis mellitus és 
un trastorn del metabolis-
me que es manifesta per 
una elevació anormal dels 
nivells de glucosa en sang. 
Aquesta anomalia pot ser 
deguda a una producció 
insuficient d’insulina o 
bé a un mal aprofitament 
d’aquesta hormona per 
part de l’organisme. Hi 
ha dos tipus principals 
de diabetis: la tipus 1 i 
la tipus 2. Actualment el 
monitoratge només està 
finançat pels pacients 
amb diabetis tipus 1, que 
es caracteritza per una 
destrucció progressiva de 
les cèl·lules productores 
d’insulina que fa impres-
cindible l’administració 
d’insulina per tal de nor-
malitzar els nivells de 
glucosa a la sang.

COMUNICACIÓ FHES

L’accés als dispositius es duu a terme mitjançant la indicació per 
part del endocrinòleg i permeten un millor control de la diabetis i un 

increment de la qualitat de vida.

Pla de Nadal entre 
pacients i familiars als 
centres de BSA

Redacció

Badalona.-
Badalona Serveis As-

sistencials (BSA) ha ela-
borat un pla d’apropament 
per al Nadal entre pa-
cients i familiars que afec-
ta a l’atenció especialit-
zada i sociosanitària de 
l’organització. La segure-
tat individual i col·lectiva 
són els pilars d’un pla 
que busca l’apropament 
i donar suport emocional 
minimitzant els riscos 
d’exposició i contagi per 
la COVID19.

Centre Sociosanitari 
El Carme

El pla d’apropament 
del Nadal busca, amb 
s egu re ta t ,  a favo r i r 
l’apropament entre pa-
cients i familiars, ja que el 
règim de visites habitual 
continua suspès davant 
la situació epidemiològica 
actual al Centre Sociosa-
nitari El Carme de BSA.

Per aquest motiu, els 
pacients que no estiguin 
en la zona COVID o en 
aïllament podran rebre 
una visita presencial a 
l’interior de l’habitació, 
un dia dels dies assen-
yalats d’un familiar auto-
ritzat durant una de les 
franges (matí o tarda), 
que es completarà amb 
una videotrucada progra-
mada un altre dels dies 

festius. Els pacients de 
la zona COVID, que no 
poden rebre visites per 
seguretat, tindran dues 
videotrucades gràcies 
a un dispositiu especial 
organitzat des del cen-
tre. Dispositiu que també 
informarà dels detalls pla 
de manera individualit-
zada a totes les famílies 
implicades.

El familiar autorit-
zat per visitar el pa-
cient haurà de signar a 
l’entrada el document de 
compromís conforme no 
presenta simptomatolo-
gia compatible amb la 
COVID19, ni ha estat en 
contacte amb una per-
sona COVID19 positiva 
els darrers 14 dies, així 
com el registre de visites. 
Aquesta acció persegueix 
garantir la seguretat dels 
pacients, familiars i pro-
fessionals del centre. Des 
de l’organització dema-
nen responsabilitat pel 
bé comú, especialment 
en un centre on hi ha 
persones i col·lectius vul-
nerables.

D’altra banda, s’ha co-
mençat a flexibilitzar les me-
sures restrictives al centre 
reactivant alguns ingressos i 
altes per donar sortida a les 
necessitats de la població, 
així com a nivell territorial 
d’un dispositiu que atén 
una població superior als 
435.00 habitants.

Hospital Municipal 
de Badalona

L’altre centre de BSA 
amb pacients ingressats 
és l’Hospital Municipal 
de Badalona. En aquest 
cas, el règim de visites 
s’adapta els dies festius 
següents: 25, 26 de des-
embre i 1 i 6 de gener per 
afavorir una millor con-
ciliació de les visites de 
familiars. Aquests quatre 
dies, les visites es podran 
realitzar de 17 a 19 hores, 
mentre que la resta conti-
nua de 13 a 15 hores, tal 
i com regula el règim de 
visites del centre.

Novament, la comuni-
cació amb els familiars dels 
pacients COVID19 positius 
es farà de forma no pre-
sencial. Des del centre 
agraeixen la col·laboració 
responsable de la ciutada-
nia i afegeixen no podem 
baixar la guàrdia en unes 
dates on les trobades fa-
miliars poden augmentar 
el risc de contagi.

Finalment, en el cas 
del Servei d’Urgències no 
hi ha canvis respecte a les 
visites: si l’estat de salut 
ho permet, la persona au-
toritzada podrà accedir-hi 
seguint les indicacions 
dels professionals del 
servei. L’horari a l’Àrea 
de Crítics i Observació 
és de 13.30 a 14.30 i de 
19.30 a 20.30 hores.
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Us desitja un Bon Nadal!

Maragall, 18 - 08930 Sant Adrià de Besòs 
Tel. 93 462 18 56
Fax: 93 462 62 10

El XIV Concurso de Fotografía Rociera del 
CERCAT ya tiene ganadores

Los premios se entregarán próximamente en un acto virtual debido a la pandemia de Covid19.

JOSÉ REYES BELZUNCE

El primer premio de la categoría Romería del Rocío, “Día de lluvia” de José Reyes Belzunce.

MS

Sant Adrià.-
El pasado 22 de di-

ciembre se fallaron los 
premios del XIV Concurso 
de Fotografía del Centro 
de Estudios Rocieros y 
Cultura Andaluza en Ca-
taluña (CERCAT). 

José Reyes Belzunce, 
con su imagen “Día de 
lluvia” fue la ganadora 
del primer premio en la 
categoría “Romería del 
Rocío”, dotado con 150 
euros, diploma y madalla 
FCF. Alicia López, con 
“Una sonrisa siempre” 
consiguió el segundo 
(100 euros y diploma), 
Elisabeth Gómez, con 
“Detrás de ella” el tercero 
(50 euros y diploma), y 
José Antonio Fernández 

con “Oraciones” consi-
guió el cuarto (50 euros 
y diploma).

En la categoría “Cata-
luña cofrade”, el ganador 
fue José David Castán, 
con “Pétalos a la Virgen”, 
consiguiendo así los 150 
euros, la medalla FCF y el 
diploma del primer premio. 
Izan Merino, con “El pe-
queño cofrade” consiguió 
el segundo (100 euros y 
diploma), Jordi Merino, 
con “Un poco más” el ter-
cero (50 euros y diploma), 
y Daniel Font, con “Fe” 
consiguió el cuarto (50 
euros y diploma).

En el premio especial 
“Feria de Abril catalana”, 
el ganador fue Agustín 
Padilla, con “En el tablao 
de la Feria”, consiguien-
do así los 100 euros y el 

diploma.
En el premio especial 

“Traslado de  la Virgen a 
Almonte”, Paolo Rinelli 
logró el premio con “El 
Salto”, consiguiendo así 
los 100 euros y el diplo-
ma.

El jurado estuvo for-
mado por Rosa Villalon-
ga, concejala del Ayun-
tamiento de Sant Adrià 
de Besòs, María Victoria 
Planas, ganadora del XIII 
Concurso de Fotografía 
Rociera, Ángeles Arrabal, 
del Consell General de 
Germandats i Confraries 
de l’Arxidiòcesi de Bar-
celona, Andreu Noguero, 
y Montse Sáez, vocal del 
CERCAT.

Los premios se entre-
garán próximamente en 
un acto virtual. JOSÉ DAVID CASTÁN

El primer premio de la categoría Catalunya Cofrade, “Pétalos a la Virgen” de José David Castán.

AGUSTÍN PADILLA
El primer especial “Feria de 
Abril Catalana” fue para Agus-
tín Padilla por su fotografía “En 
el tablao de la Feria”.

PAOLO RINELLI

El primer especial “Traslado de la Virgen a Almonte 2019” fue para Paolo Rinelli.

Cultura
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El Museu de Badalona 
celebra el 10è 
aniversari de la 
museïtzació de l’espai 
arqueològic Termes-
Decumanus

Redacció

Badalona.-
El Museu de Badalona 

va inaugurar el passat 
17 de desembre a les 
19 hores, la renovació 
d’algunes de les vitrines 
de l’exposició permanent 
Baetulo, ciutat romana 
per commemorar el 10è 
aniversari de la museïtza-
ció de l’espai arqueològic 
Termes-Decumanus. Grà-
cies a aquesta exposició 
es podran conèixer les 
peces més significatives 
i emblemàtiques que han 
estat recuperades en les 
excavacions arqueològi-
ques portades a terme 
durant aquesta dècada.

Un cop restaurades i 
estudiades, s’incorporen 
a l’exposició permanent 
tot aportant nous de-
talls que ens permeten 
conèixer com era el dia 
a dia dels nostres avan-
tpassats i ens aporten 
nous coneixements sobre 

Baetulo. Alguns exemples 
són: el mosaic de peixos 
que decorava el larari 
d’una domus; el mosaic 
bàquic de la pantera i el 
boc; la llàntia decorada 
amb una màscara teatral 
feta a Mòdena; la llàntia 
amb forma de reciari -ti-
pus de gladiador- d’una 
factura només compa-
rable a un exemplar tro-
bat al Volubilis (Marroc); 
una fruitera de sigil·lata 
procedent dels tallers 
ceràmics de La Graufe-
senque (Millau, França), 
o el fragment d’una ins-
cripció on clarament es 
pot llegir Porci, nom del 
gran productor local de vi 
en època romana.

També s’hi ha incor-
porat l’àncora d’una em-
barcació localitzada al 
golf de Roses, que porta 
una inscripció on es pot 
llegir Baitolo en grafia 
ibèrica, pertanyent a la 
col·lecció de Salvador 
Guerra.

Els fundadors de 
Baetulo celebraven les 
Saturnalia, unes fes-
tes en honor al déu Sa-
turn, que començaven 
el 17 de desembre, du-
rant les quals els romans 
s’intercanviaven regals. 
Més de 2.000 anys des-
prés, hem volgut recupe-
rar aquest ritual que tant 
recorda les celebracions 
nadalenques, i aprofi-
tem la mateixa data per 
convidar-vos a passejar 
per l’exposició perma-
nent del Museu, un espai 
on veurem les troballes 
resultants de les exca-
vacions arqueològiques 
portades a terme durant 
prop de 90 anys i que 
han situat Baetulo entre 
els referents nacionals 
del patrimoni d’època 
clàssica.

Per assistir a la re-
obertura de l’espai és 
imprescindible fer ins-
cripció prèvia al Museu: 
933 841 750.

Inaugurat 34a Mostra 
de pessebres Sant Roc 

Redacció

Badalona.-
Tot i que aquest any 

hem tingut moltes res-
triccions, veïns i veïnes 
de Sant Roc han volgut 
participar en la 34a Mos-
tra de Pessebres, des del 
sentit més solidari de la 
participació i, des del 17 
de desembre, ja es pot 
visitar. 

Enguany hi ha una 
vintena de pessebres 
exposats que han estat 
pensats i preparats amb 
molta cura per infants, 
joves de la Fundació Ate-
neu Sant Roc, així com 
persones i entitats vin-
culades a l’entitat, com 
L’Escola Lestonnac o el 

Casal de Gent Gran Sant 
Roc.

El pessebre central 
ens arriba en “patera”, 
format per tres figures de 
més d’un metre d’alçada i 
elaborat per la comunitat 
parroquial. Cal destacar 
el pessebre de figures 
de fang creades pels in-
fants del Centre obert 
infantil, el del Centre 
obert Joves que aporta 
una reflexió sobre l’enyor 
durant el confinament o 
el de l’Esplai Borinot que 
ens convida al compromís 
amb petites propostes 
per respectar el medi 
ambient.

L’objectiu de la Mos-
tra de Pessebres és el 
fet de compartir espais 

i tradicions amb gent 
de moltes nacionalitats, 
religions, edats i proce-
dències, des de l’acollida, 
l’enteniment col·lectiu i 
del respecte a la diversi-
tat. Un treball cohesio-
nador que després de 34 
anys omple de satisfacció 
a totes les persones par-
ticipants.

Per poder-ho visitar 
cal demanar cita trucant 
al 93 399 39 51.

Per poder visitar-lo cal demanar cita trucant al 93 399 39 51.

COMUNICACIÓ BDN ATENEU SANT ROC

ATENEU SANT ROC
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La campanya 
nadalenca de l’»I tu, 
jugues en català?» 
arriba a Badalona i a 
Sant Adrià

Redacció

Badalona.-
El Consorci per a la 

Normalització Lingüística 
ho té tot a punt per viure 
el Nadal en català i posa 
a disposició de tothom els 
recursos necessaris per 
fer-ho possible, a través 
del programa «I tu, jugues 
en català?«.

Com cada any, aquest 
programa ofereix un ex-
tens catàleg de jocs en 
català actualitzat i les 
botigues de tot Catalun-
ya on es poden trobar. 
A més, aquest catàleg 

disposa de més de mil 
propostes lúdiques, conté 
informació exhaustiva de 
l’oferta de jocs, l’edat dels 
destinataris, la tipologia i 
el fabricant. A Badalona 
i Sant Adrià hi ha 10 es-
tabliments adherits a la 
campanya que disposen 
d’oferta de jocs i joguines 
en català, 9 a Badalona i 
1 a Sant Adrià.

A més, al web del 
Consorci per a la Norma-
lització Lingüística s’ha 
activat l’espai «Viu el Na-
dal en català«, amb una 
llista de nadales en català 
a Spotify i altres recursos 

per promoure l’ús de la 
llengua en tots els àmbits 
de la societat i on també 
s’hi pot descarregar la 
carta als Reis, que aquest 
any serà més fàcil que 
mai fer-la perquè conté 
l’enllaç directe al catàleg 
de jocs. D’aquesta ma-
nera es facilita a Ses 
Majestats la cerca de tots 
els encàrrecs, amb infor-
mació automàtica de la 
botiga on s’han d’adreçar 
per adquirir-lo. El CNL de 
Badalona i Sant Adrià farà 
arribar, com cada any, la 
carta a totes les escoles 
del territori.

L’Orfeó Badaloní, 
guardonat en els 
Premis Ateneus 2020

Redacció

Badalona.-
L’Orfeó Badaloní, 

entitat cultural badaloni-
na centenària, ha estat 
guardonada amb el primer 
premi de la categoria 
Treball en Xarxa de la 
31ª edició dels Premis 
Ateneus 2020.

Els Premis Ateneus, 
organitzats per la Fe-
deració d’Ateneus de 
Catalunya (FAC), són 
un reconeixement a la 
creativitat, la qualitat 
i l’esforç que fan les 
diferents associacions 
culturals, les persones 
i  empreses de l  pa ís 
per promoure la cultu-

ra i l’associacionisme 
cultural.

El projecte guardo-
nat s’aplega sota el nom 
d’OBRIM PORTES, i es 
tracta d’una iniciativa 
de caràcter sociocultu-
ral en la qual, amb la 
col·laboració de diver-
ses entitats socials i de 
l’àmbit de la salut mental 
de Badalona, es treballa 
per aconseguir la parti-
cipació i integració de 
persones que pateixen 
algun tipus de trastorn o 
alteracions emocionals en 
les diverses activitats que 
ofereix la mateixa entitat 
cultural.

Aquest primer premi 
simbolitza un important 

reconeixement a l’esforç 
i dedicació constant que 
porta a terme l’Orfeó 
Badaloní, més enllà del 
seu àmbit cultural, per 
aconseguir convertir Ba-
dalona en un municipi 
amb ofertes i oportunitats 
per a tothom.

Ricard Abellán, actual 
President de l’Orfeó, va 
ser el responsable de 
recollir el guardó durant 
la gala que va tenir lloc 
el passat dimarts 15 de 
desembre al Foment Cul-
tural i Artístic de Sant 
Joan Despí, en una sin-
gular edició sense públic 
i retransmesa en directe 
per les xarxes socials de 
la Federació.

ORFEÓ BADALONÍ

Ricard Abellán, actual President de l’Orfeó, va ser el responsable de recollir el guardó.

ORFEÓ BADALONÍ
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Farmàcies de torn - GENER 2021

Telèfons 
d’interès 

SANT ADRIÀ
-Ajuntament- 93.381.20.04
-Policia Local- 93.381.55.55
-Protecció Civil- 93.462.27.00 / 
93.462.22.11
-Comissaria de la Policia Nacional- 
93.381.50.11
-Mossos d’Esquadra- 088 (per a les tres 
ciutats)
-Creu Roja- 93.381.00.80
-Correus- 93.381.21.31
-CAP local- 93.462.26.61
-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA
-Ajuntament- 93.462.40.40
-Policia Local- 93.386.00.50
-Comissaria de la Policia Nacional- 
93.466.38.45
-Creu Roja- 93.386.20.24 / 93.446.21.87
-Correus- 93.386.69.99
-Bombers- 93.391.82.82
-Bombers.Urg.- 93.391.80.80 
-Hospital Esperit Sant- 93.386.02.02 
 (Urgències- 93.386.30.00)
-Ambulàncies- 93.468.20.00   
-Companyia de l’Aigua- 93.386.59.99
-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA
-Ajuntament- 93.483.26.00
-Policia Local-  93.483.29.01
-Comissaria de la Policia Nacional- 93.387.04.47
-Protecció Civil -93.483.28.86
-Bombers- 93.388.00.80
-Correus- 93.384.34.52 / 93.399.62.12
-Hospital Municipal - 93.464.83.00
-Hospital Can Ruti-93.465.12.00
-Ambulàncies- 93.384.56.12
-Estació Renfe- 93.389.30.75
-Taxis- 93.225.00.00/     
-Gas Badalona S.A. 93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32
-Averies Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Aigues de Barcelona
 900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tugsal- 93.395.31.11
-Grup de Famílies de Jugadors 
compulsius (GAM-ANON)- 
645.343.336

Serveis
Ho

rò
sc

op
 A

st
ro

lò
gi

c

Divendres 1
Francesc Layret, 83 

Dissabte 2
Concòrdia, 1 local B-41

Diumenge 3
Canonge Baranera, 60 

Dilluns 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dimarts 5
Av. Martí Pujol, 133

Dimecres 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Dijous 7
Salvador Seguí, 4 

Divendres 8
Av. Catalunya, 60-62

Dissabte 9
Creu, 89  

Diumenge 10
Ctra. Antiga de València, 31

Dilluns 11

 Mar, 23
Dimarts 12 

Juan Valera, 197
Dimecres 13

Marques Montroig, 207 
Dijous 14

Pau Piferrer, 82
Divendres 15
Av. Morera, 112 
Dissabte 16

C. Antiga València, 31 
Diumenge 17

Juan Valera, 197
Dilluns 18
Rellotge, 56
Dimarts 19

 Otger, 2
Dimecres 20

 Londres, Bl1 Tda2
Dijous 21

Pl. Pomar, s/n  

 Divendres 22
Marquès St Mori, 127

Dissabte 23
 Doctor Bassols, 125

Diumenge 24
Marquès St Mori, 38

Dilluns 25 
Ros i Güell, 6
Dimarts 26

Jerez Frontera, 90
Dimecres 27

Alfons XIII, 476-480
Dijous 28 
Sicília, 96

Divendres 29
Pau Piferrer, 82
Dissabte 30

Pau Piferrer, 82
Diumenge 31

Juan Valera, 197

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
Has d’ordenar-te la teva vida, reestructurar el teu 
habitatge, crear nous objectius i sortir de la situació en 
la qual et trobes i això et farà gastar molta energia. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
En general, aquest mes estaràs refugiat molts estones 
en la teva llar, solament, reflexionant en veu alta sobre 
la teva vida i els teus fracassos. 

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Quant a la teva vida personal i social, estaràs més 
tranquil per norma general, amb menys ansietat que de 
costum. Estaràs més relaxat i assossegat.

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
El terreny laboral porta ofertes i propostes laborals però 
fins que no estiguin signades, no donis gens per fet 
perquè tot podria canviar en qüestió de minuts. 

AQUARI (21 gener-19 febrer)
La teva vida personal i les teves relacions amb els altres seran 
d’allò més cridaner, a remarcar: comences una trasformación 
total la qual cosa et portarà a canviar d’amistats.
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
L’ocupació que comencis ara ja no canviarà fins que et 
retiris; has vingut a fer un treball i ara toca posar-se 
de debò a fer-ho.

ARIES  (21 març-20 abril)
Has d’estar molt despert i saber a tot moment què 
fer, dir o callar. És el mes de les oportunitats: tot va 
si pot ser per a tu.

TAURE  (21 abril-20 maig)
La teva vida anirà més folgada, els diners passarà a 
un segon pla. Fins ara, t’has dedicat a gastar molt per 
sobre de les teves possibilitats.      

BESSONS  (21 maig-21 juny)
Comences un nou cicle, tot comença a veure’s des 
d’un altre angle. Ara hi haurà plans en parella, de dos, 
i buscaràs, entre altres, una nova casa.   

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Quant a l’amor, deixa de dubtar. Si estàs en una nova 
relació, amb una nova parella, no pots seguir dubtant 
d’ella. Si esteu junts, és per alguna cosa.

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
A l’àrea laboral, tot anirà sobre rodes, com de costum. 
Aconseguiràs els teus objectius traçats, fins i tot els 
superaràs, els fruits els veuràs ràpidament. 

VERGE (24 agost-2 setembre)
Has d’ordenar-te la teva vida, reestructurar el teu 
habitatge, crear nous objectius i sortir de la situació en 
la qual et trobes i això et farà gastar molta energia. 




