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electrónica en general

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

nes de supermercats 
Condis ha començat 
les obres per obrir un 
nou establiment al Mer-
cat Municipal Pomar-
Morera. L’Ajuntament 
de Badalona va adju-
dicar aquest espai de 
400 m2 a l’empresa i 
paral·lelament, a través 
de l’Àrea de Comerç, 
Mercats i Consum, ha 

engegat diverses actua-
cions en obres de millora 
del mercat i del seu en-
torn amb una inversió de 
prop de 80.000 euros. 
Entre aquestes actua-
cions s’inclou una neteja 
de la façana i l’adequació 
de diversos espais per a 
fer-los més accessibles i 
atractius. D’altra banda, 
l’antic local que ocupava 
una entitat bancària es 
reformarà i acollirà un 
nou espai de la regidoria 

de Morera-Pomar.
L’Ajuntament de Ba-

dalona també ha adjudi-
cat a Condis l’obertura 
de seis noves parades 
de productes frescs, 
carn, peix i verdures, 
que no tenen cabuda 
en el supermercat. Així 
mateix, es procedirà a 
l’enderrocament de di-
verses parades en desús 
que milloraran la visibilitat 
i la mobilitat dels usuaris 
i usuàries. Pàg. 4

Impuls al Mercat 
Pomar-Morera

COMUNICACIÓ BDN

Exposició 
sobre rodes

Badalona.-El Mu-
seu de la ciutat acull 
l’exposició “Badalona 
sobre rodes”, que ex-
plica com el transport 
rodat va contribuir a 
la transformació del 
municipi. Pàg.14.

Badalona.- 
Generalitat i els ajun-

taments de Badalona 
i Sant Adrià de Besòs 
han acordat la posada 
en marxa immediata de 
tots els instruments de 
planificació urbanística 
i jurídica necessaris per 
a fer realitat el projecte 
de construcció d’un Hub 
internacional per al desen-
volupament sostenible de 
l’espai conegut com les 
Tres Xemeneies, situat al 
front litoral entre els dos 
municipis.

A més, el projecte de 
construcció del Hub inter-
nacional a les tres xeme-
neies ha sumat l’aliança 
de l’associació 22@Net-
workBCN, que perme-
trà, entre d’altres, poder 
accedir al finançament 
europeu. Pàg. 4. 

En marxa
ARXIU

Badalona.- Acord 
entre administracions 
per enderrocar el mur 
que separa els terrenys 
de les tres xemeneies, al 
carrer Eduard Maristany, 
així com l’ampliació de 
les voreres. Pàg.6.

Adéu al mur 
d’Eduard M.

El PSC guanya 
les eleccions

Badalona.-Després 
de 9 anys, el PSC tor-
na a ser la força més 
votada a Badalona a 
les eleccions autonòmi-
ques amb el 30% dels 
vots, seguits d’ERC, 
Junts i VOX. Pàg.5.
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Opinió

El olor en tiempos difíciles

més articles:

Escribía García Márquez en su libro El amor en tiempos del cólera, 
que el olor de las almendras amargas le recordaba el destino de los 
amores contrariados. Embriagarse con un perfume es una fiesta para 
los sentidos y ahora, que se han celebrado ciertas tradiciones sobre 
el querer, una posible tarea podría ser preguntarnos a qué huele la 

pena o la alegría, la derrota o el triunfo, para unirlas (cariño-decepción-fragancia) 
al sabor del lenguaje y allí, poder imaginar las primaveras vividas.

Igual que es imposible no respirar, oler va unido a ese acto fundamental para la 
vida, que es exhalar el fuerte y alado néctar de la existencia, como un aliento de 
ángeles. Cada espacio tiene su sustancia y ésta queda atrapada en sus redes. 
La esencia perdida se fija en el recuerdo y se va directa al corazón, a pesar de 
la ausencia de seres queridos -huidos o apartados, con o sin razón-, vuelos 
perdidos.

Hay bálsamos que se llevan pegados en la memoria y otros que se olvidan -que-
riendo o sin querer-, porque todo aroma tiene su biografía secreta, historias íntimas 
y personales. Viven en su nave de edad que se conecta con nuestras cosas, se 
agarran a nuestra infancia, a nuestra juventud, a la madurez y en la vejez, como 
se lee en el formidable libro de Patrick Süskind, El Perfume: “Hay una fuerza de 
persuasión más fuerte que las palabras, el destello de las miradas, los sentimientos 
y la voluntad.” Los efluvios tardan en irse, se afincan, y cuando menos los esperas 
regresan del pasado y, a veces, nos abren nuevos caminos.

El olfato ha sido muy descuidado. Es, probablemente, el sentido menos valorado; 
se le ha silenciado, ignorado, incluso despreciado, contrasta con la poderosa in-
dustria cosmética actual. “Nada hay fragrante ni maloliente si el pensamiento no 
lo hace tal”, reflexionaba Shakespeare en su Hamlet.  A pesar de todo, los aromas 
nos definen, ejercen una amplia variedad de funciones sociales, sobre todo en las 

diferencias. Lo malo es feo, lo bueno es hermoso, el vaho que desprendemos es 
considerado positivo o negativo según quien establece las distancias, los límites 
que mantienen la vigilancia permanente sobre la discriminación para justificar su 
dominio. Marcas mezcladas en la piel que provienen de las guerras del hambre, del 
color de la gente, de la pobreza –la mucha y la menos- y sus conflictos cotidianos, 
de no tener trabajo ni ahorros. Sobrevivir con mermas para comer y beber, en la 
salud, en el hogar, sin terapia para reducir el estrés, la ansiedad o la depresión; 
el menoscabo del acceso a la industria, al transporte digno, a las relaciones con 
la naturaleza o en el cuidado personal. 

Lo que huele a dolor evoca un pasado hacia adelante en un mundo competitivo, 
en el cual nadie tiene derecho a nada más que a lo que pueda conseguir con 
un futuro olfativamente apagado que apesta.  Algo parecido al tufo solemne y 
extraño de triunfos y derrotas, aversiones o afectos que supone la esencia de las 
urnas, el plástico de las mascarillas, del  documento de identidad, al papel de los 
votos en los sobres. Para cierta  política lo primero es la confianza de los elec-
tores. La verdad es otra cosa,  comenta George Lakoff; reemplaza el debate de 
la gobernanza por la contienda de los valores, una técnica para dejar una buena 
impresión, un hecho que a menudo representa la señal de peligro que emana 
del agua estancada.

En estos tiempos difíciles cuesta encontrar palabras en el vo-
cabulario humano para describir el olor de la muerte (Federico 
Kukso, Odorama,  La historia cultural del olor). Una época 
donde impera la injusticia y el sufrimiento aunque seguimos 
amando.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Comienzo incierto

Comenzado ya 2021 y las cosas parece que no han cambiado demasiado. Siempre pasa con las grandes expectativas, que siempre 
defraudan. Pensábamos que el año pasado era el peor que recordábamos pero parece que la pandemia y su onda expansiva 
nos van a mostrar una nueva definición de catástrofe. Los datos de personas fallecidas por la Covid19 son mareantes, y sus 
consecuencias económicas y psicológicas son aún impredecibles. Como pasa cuando nos hablan de grandes cantidades de 
dinero, no somos capaces de visualizar el gran impacto de tantas vidas perdidas, de tantos negocios que han tenido que bajar 
la persiana, de tantas horas de trabajo extenuante de nuestros sanitarios que se dejan la vida y la salud intentando minimizar las 
consecuencias del virus, de tantas horas de televisión y líneas de texto explicando lo que tenemos que hacer para evitar el con-
tagio... Todo en esta vida es mejor mirarlo con perspectiva, una vez superado el proceso. Pero, por ahora, no somos capaces de 

ver el final de esta larga noche que nos acecha. No ayudan ciertan actitudes que vemos repetidas una y otra vez en las noticias y que no acabamos 
de comprender. La irresponsabilidad de muchos, el egoísmo y su falta de empatía ante los que lo están pasando mal, ante los que lo han perdido 
todo, nos demuestra de nuevo que la humanidad como especie no ha mejorado en nada. Cuando comenzó esta terrible pesadilla algunos pensaron 
que nos haría más fuertes y más empáticos, pero ha resultado lo contrario. Era obvio que no todo el mundo acataría  las recomendaciones, incluso 
las prohibiciones que las autoridades han impuesto para vislumbrar el final de este largo túnerl oscuro. Están los egoístas y comodones que enarbolan 
la bandera de la libertad para poder seguir haciendo su vida sin que les impongan restricciones. No tienen argumentos para refutar lo que dicen los 
científicos, los que saben de esto, así que se escudan en su derecho individual a hacer con su vida lo que ellos quieren, sin importar lo que necesiten 
los demás, claro. Luego están los que sí tienen argumentos, locos, como decir que esto no es una pandemia porque “solo” han muerto dos millones de 
personas en todo el mundo, y eso no es nada si lo comparamos con la población total de nuestro planeta, 7,7 millones de personas. O que la vacuna 
de la gripe no ha acabado con la gripe (se olvidan de que sí lo ha hecho con otras enfermedades como la viruela) y que siguen muriendo personas por 
esta enfermedad. Por no hablar los que defienden la conspiración del chip que nos implantarán con la vacuna, la que alerta de la cantidad de veneno 
que nos meten en el cuerpo con cada dosis de la vacuna o que nos van a controlar mentalmente. Solo les falta el sombrero de aluminio en la cabeza. 
Sería gracioso, incluso divertido, si no estuvieran muriendo personas a diario por un virus que es real, no de ficción.
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Vacunarse como Villarroya y 
Taltavull es corrupción, según 
Transparencia Internacional

El jueves 28 de enero EFE distribuyó la noticia del último informe publi-
cado por Transparencia Internacional sobre los índices de corrupción 
en 180 países. De los digitales importantes de ámbito estatal solo El 
Mundo, ABC y Público se hicieron eco tal como la noticia merecía, en 
la portada y tercera y séptima pantallas, respectivamente.

El título en El Mundo decía: “Transparencia Internacional advierte de que la 
vacunación de políticos incumpliendo los protocolos es corrupción”. En la letra 
pequeña, no obstante, reconoce que se habla de “políticos y altos cargos”, pero 
en ningún momento cita ni a los dos de este título, ni a ningún otro pícaro, y no 
es que el diario que fue de Pedro J sea especialmente prudente con los nombres 
y apellidos a la hora de acusar de lo que sea.

El detalle tiene su importancia pues lo cierto es que, aunque el general Villarroya y 
el obispo Taltavull fueran los únicos tramposos entre los de sus respectivas y muy 
elitistas “categorías”, los porcentajes de ambos serán siempre mucho mayores 
que los de los políticos y altos cargos no militares ni eclesiásticos pillados en la 
misma trampa, en relación con los muchos miles que forman este colectivo, tan 
inmenso.

Se está hablando mucho de este comportamiento tan execrable, pero conviene 
reparar en dos detalles que no se mencionan tanto.

Por una parte, siempre hay personas que saben que se va a producir cada uno 
de esos “delitos”, pero no se atreven a impedirlos, con lo que se convierten en 
cómplices, en mayor o menor grado y por mucho que aleguen una supuesta 
“obediencia debida” que deberían llamar miedo. Los próximos que salgan pre-
sumiendo de que España es una de las mejores democracias más vale que se 
callen, pues calidad democrática significa que los prepotentes se sometan a las 
normas establecidas para todos, y para llegar a esa normalidad a España le falta 
mucho recorrido.

Por otra, y aunque no debe servir de consuelo, constatar la importancia de los 
medios de comunicación, con un papel decisivo para que estas indecencias se co-
nozcan. Podríamos decir que, de la dictadura franquista, cuatro décadas después 
ha desaparecido la censura que amordazaba a la prensa, pero no los abusos que 
cualquier privilegiado sigue pudiendo ejercer. En este caso, sobre las personas 
que trabajan sin descanso en los circuitos de una campaña de vacunación masiva 
y que están obligadas a asegurar el respeto de los protocolos establecidos.

Burladas por los pillos de alta condición la norma establecida, la ética y la solida-
ridad, toca que tales personajes no se vayan de rositas.

La decisión de Ximo Puig, lo de no ponerles la segunda dosis, parece infantil e 
irreflexiva, y no me extrañaría que terminara costándole la presidencia al valen-
ciano, pues una demanda bien armada ante los juzgados podría terminar con-
denándolo por crueldad gratuita, además de que es muy probable que no haya 
norma legal que avale tal actuación directa contra la salud de particulares con 
nombres y apellidos.

Se han producido algunas dimisiones, una vimos entre lágrimas de vergüenza de 
sí mismo, pero no es castigo suficiente, pues en demasiadas ocasiones ha ocurrido 
que los pillados en renuncio terminan apareciendo en otros cargos públicos en 
cuando la prensa se ha olvidado de ellos y el asunto ha pasado de moda.

Una multa económica importante para cada persona de las que hayan sido pilladas 
colándose, como los citados Villarroya y Taltavull, seguro que tiene encaje en la le-
gislación vigente y, además, tendría la virtud, aunque sea a posteriori, de reponer la 
violada igualdad de todos ante la ley de la pandemia, pues miles de personas ya han 
sido multadas desde marzo de 2020 y por “delitos” de menor gravedad.

Como no parece que se esté pensando en imponer sanciones a terceros que en rea-
lidad molestan al gobierno, pues serán multados miembros 
más o menos relevantes de todos los partidos, no queda más 
remedio que pasar a la acción desde abajo.

Aquí, en http://chng.it/V9cMD26q puede usted apoyar la pe-
tición de que se sancione económicamente a los que no han 
respetado la cola establecida para la vacunación.

Domingo Sanz Domingo Sanz

article sencer:

El PSOE y Vox harán de poli 
“bueno” y poli malo en Catalunya

Aunque los errores importantes no tienen arreglo, los recuentos de 
las urnas terminan arrojando luz sobre los momentos más brillantes 
de las campañas electorales, aunque deslumbran tanto que a veces 
confunden.

Aún no ha pasado tiempo bastante para olvidar ese nombramiento a 
dedo de Salvador Illa ejecutado por Sánchez y que en algo nos recuerda al de la 
fracasada Cayetana para liderar las candidaturas del PP en Catalunya en las dos 
elecciones generales de 2019. Aquello terminó fatal, pues hoy mismo la siempre 
altiva ex portavoz ha vuelto a “El Mundo” para clavar otra puntilla al medio cadáver 
político que ya es Pablo Casado. Leyéndola solo se puede pensar que quiere 
rematarlo, en dura competencia para ver quien lo consigue antes con el “Valiente 
Casado” que la semana pasada firmó Arcadi Espada en las mismas páginas.

Tanto en el caso de Cayetana como en el de Illa se trata de nombramientos de-
cididos, respectivamente, por los líderes de la oposición y del gobierno del Reino 
de España que optaron, también para la contienda electoral en Catalunya, por 
aplicar recetas autoritarias contra los votantes rebeldes.

Ambos casos comparten la misma explicación: es la necesidad desesperada 
del Reino de España para aplicar todas las estrategias posibles y amontonadas 
contra los independentistas catalanes a la vista de que ni la violencia contra los 
votantes del 1 de octubre, ni el discurso de Felipe VI dos días después animando 
a la represión, ni el decreto para facilitar la huida de empresas catalanas, ni las 
condenas a un siglo de cárcel en 2019, ni las casi tres mil personas imputadas, 
por poner solo algunos ejemplos, han sido suficientes para que la mitad más equis 
de los catalanes retrocedieran un solo milímetro en su lucha por la autodetermi-
nación, espoleados por siglos de derrotas que se atreven a celebrar, a las que se 
añadió la de 2010 sufrida con el nuevo Estatut, pero también entusiasmados por 
los éxitos conseguidos gracias a su manera de ser y en la defensa de su cultura 
y conscientes de que, si siguen funcionando las urnas de manera mínimamente 
democrática y Europa no se hunde por el camino, seguirán siendo más y más 
cada día hasta romper con el Reino de España.

De prepotencia y autoritarismo, y ninguna otra cosa, podemos calificar también 
un hecho nada fortuito que se produjo cuando quedaba menos de una semana 
para las votaciones y con el que Illa consiguió que todo el mundo hablara de él, 
y de manera errónea en la mayoría de los casos. 

Y ya se sabe lo que ocurre muchas veces en las campañas electorales: que hablen 
de un candidato, aunque sea mal, y sobre todo si yerran con el argumento, es 
algo que se traduce en miles de votos, sean cuales sean los odios y los amores 
que puedan mover las manos hacia las urnas de unos electores confundidos por 
las apariencias.

No, Illa no se negó al test Covid antes de comenzar el debate en TV3 ni por temor 
a que le pillaran por haberse vacunado saltándose la cola como tantos trampo-
sos, ni porque estuviera contagiado, ni tampoco por una suerte de negacionismo 
privado que llevara meses practicando en la clandestinidad. 

No, Salvador Illa se negó a la prueba por pura y calculada, o quizás espontánea, 
prepotencia. Pero prepotencia, a fin de cuentas. Porque despreciar las normas 
legales que no tengan su firma es marca de la casa para cualquier implicado con 
el Reino de España, y más si regresa a sus orígenes envenenado con el autorita-
rismo que siempre contagia La Moncloa. Y más aún, si cabe, si se trata de normas 
establecidas por los dueños de un campo muy contrario, aunque sea en el ejercicio 
de sus competencias y a favor de la convivencia que tanto reclaman.

Y sí, los catalanes que gestionan TV3 fueron débiles y cayeron derrotados, otra 
vez, por no aceptar el órdago y obligar a Salvador Illa a abandonar el debate si no 
se hacía un test que aceptó hasta el de Vox, pues incluso 
el neofascista se sintió igual a los demás y demostró más 
respeto por una norma que, fuera o no de obligado cum-
plimiento según la Biblia, es indiscutible que su aplicación 
proporcionaba más seguridad a todos los asistentes que 
no aplicarla.
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Els ajuntaments de 
Badalona i Sant Adrià 
de Besòs inicien 
amb la Generalitat 
els treballs per a la 
transformació de 
l’espai de les Tres 
Xemeneies

Redacció

Sant Adrià.-
Generalitat i els ajun-

taments de Badalona i 
Sant Adrià de Besòs han 
acordat avui la posada 
en marxa immediata de 
tots els instruments de 
planificació urbanística 
i jurídica necessaris per 
a fer realitat el projecte 
de construcció d’un Hub 

internacional per al desen-
volupament sostenible de 
l’espai conegut com les 
Tres Xemeneies, situat al 
front litoral entre els dos 
municipis.

Tant el Govern de 
Catalunya com les ad-
ministracions locals han 
aprovat un calendari de 
reunions, de caràcter tèc-
nic i de gestió política, 
per a la transformació de 

l’espai de 32 hectàrees 
que comprenc l’àmbit de 
les Tres Xemeneies i les 
turbines i també per al 
desenvolupament de les 
135 hectàrees del vol-
tant. El calendari preveu 
reunions setmanals durant 
els pròxims dos mesos.

A la reunió d’avui, a 
la seu del Departament 
d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat, hi ha 

participat l’alcalde, Xavier 
Garcia Albiol i el regi-
dor de l’Àrea de Serveis 
Socials i Participació de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, Miguel Jurado, una 
delegació de l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs, 
encapçalada per l’alcalde, 
Joan Callau, i responsa-
bles dels departaments 
d’Empresa i Coneixement 
i de Territori i Sostenibi-

litat de la Generalitat de 
Catalunya.

Els impulsors de la 
transformació d’aquest 
espai volen crear, amb 
l’any 2025 com a ho-
ritzó, les condicions ne-
cessàries urbanístiques, 
d’equipaments i de serveis 
per a la posada en mar-
xa d’un pol que atregui 
empreses lligades a les 
tecnologies sostenibles. 

Així mateix, es pretén 
aconseguir atreure ajudes 
de programes de la Unió 
Europea.

COMUNICACIÓ BDN

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (esquerra), amb l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan 
Callau (dreta) i el vicepresident executiu de l’AMB. Antoni Balmón.

Badalona revitalitza 
el Mercat Municipal 
Pomar-Morera amb 
l’adjudicació d’un nou 
supermercat de 400 
metres quadrats

Redacció

Badalona.-
L’empresa de ca-

denes de supermercats 
Condis ha començat les 
obres per obrir un nou 
establiment al Mercat 
Municipal Pomar-Morera. 
L’Ajuntament de Badalona 
va adjudicar aquest espai 
de 400 m2 a l’empresa i 
paral·lelament, a través 
de l’Àrea de Comerç, 
Mercats i Consum, ha en-
gegat diverses actuacions 
en obres de millora del 
mercat i del seu entorn 
amb una inversió de prop 
de 80.000 euros. En-
tre aquestes actuacions 
s’inclou una neteja de 
la façana i l’adequació 
de diversos espais per a 
fer-los més accessibles i 
atractius. D’altra banda, 
l’antic local que ocupava 
una entitat bancària es 

reformarà i acollirà un 
nou espai de la regidoria 
de Morera-Pomar.

L’Ajuntament de Ba-
dalona també ha adjudi-
cat a Condis l’obertura 
de seis noves parades 
de productes frescs, 
carn, peix i verdures, 
que no tenen cabuda 
en el supermercat. Així 
mateix, es procedirà a 
l’enderrocament de di-
verses parades en desús 
que milloraran la visibilitat 
i la mobilitat dels usuaris 
i usuàries.

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
ha visitat aquest matí 
les instal·lacions acom-
panyat de la 2a tinenta 
d’alcaldia i regidora de 
l’Àmbit de Govern, Pro-
moció Econòmica, Ciu-
tadania i Igualtat, Cristi-
na Agüera, i la regidora 
de l’Àrea de Comerç, 

Mercats i Consum de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, Rosa Bertran. Durant 
la visita, l’alcalde ha 
explicat que “en dos o 
tres mesos es notarà una 
millora molt substancial 
en el mercat i en el seu 
entorn, ja que aquest 
nou supermercat supo-
sarà un gran atractiu per 
als clients del mercat i 
aportarà un valor afegit 
a la instal·lació”. Garcia 
Albiol ha explicat que 
“aquest mercat fa molts 
anys que no rep cap 
mena d’inversió i els pa-
radistes i veïns feia molt 
temps que reivindicaven 
la necessitat de millo-
res, per això estem molt 
contents de dur a terme 
aquesta actuació que 
augmentarà la qualitat 
dels serveis i dinamitzarà 
l’activitat econòmica en 
el barri”.

COMUNICACIO BDN

L’Ajuntament destina prop de 80.000 euros per fer millores en la 
façana, els espais interiors i en l’entorn del mercat i en l’enderrocament 

de parades en desús. 
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Sant Adrià Consulting

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

Av. Catalunya, 77  
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L’Ajuntament ofereix 
a la gent gran de 
Badalona cursos en 
línia per millorar l’ús 
dels telèfons mòbils

Redacció

Badalona.-
E l  D e p a r t a m e n t 

d e  G e n t  G r a n  d e 
l’Ajuntament de Badalo-
na ofereix una formació 
molt pràctica sobre l’ús 
del telèfon mòbil. Els 
cursos es fan en línia, 
per a grups de vuit per-
sones i en vuit sessions 
setmanals d’una hora i 
mitja cadascuna.

Els primers cursos 
comencen la setmana del 
15 al 19 de febrer i tenen 

un format de càpsules 
que aniran adaptant-se a 
les necessitats dels alum-
nes. Hi ha previstos di-
ferents itineraris d’acord 
amb les necessitats dels 
usuaris i usuàries: bàsic, 
intermedi i avançat.

Els cursos per a la 
gent gran són molt pràc-
tics i es mostraran pautes 
per aconseguir un ús 
àgil del mòbil, des de fer 
videotrucades, gestionar 
els contactes, navegar 
per Internet, aprendre a 
instal·lar i desinstal·lar 

aplicacions d’ús quotidià, 
entre altres. Per realit-
zar els cursos només és 
necessari disposar d’un 
telèfon mòbil intel·ligent 
(smartphone) i accés a 
Internet.

Les persones que es-
tiguin interessades poden 
rebre informació al De-
partament de Gent Gran 
i formalitzar la inscripció 
a través del número de  
telèfon 93 483 29 71 
o bé a través del correu 
electrònic: gentgran@
badalona.cat

Les línies B7, B8 i 
B9 de Tusgsal es 
modifiquen per 
millorar el servei 
d’autobús a diversos 
barris de Badalona

Redacció

Badalona.-
Des del dia 1 de fe-

brer les línies d’autobús 
B8 i B9 de Tusgsal s’han 
fusionat per convertir-se 
en una única línia que 
continuarà anomenant-
se B8. Amb aquesta 
fusió de les dues línies, 
que tenien recorreguts 
coincidents, es millora la 
freqüència de pas durant 
els dies feiners a només 

15 minuts durant tota 
la jornada i es manté la 
connexió amb el CAP de 
Doctor Robert. A més, 
aquesta modificació per-
met dotar de servei al 
lateral de l’autopista, que 
fins ara no disposava de 
transport públic. 

Pel que fa a la línia 
B7, s’ha modificat el seu 
recorregut i ara cobreix 
els barris de la Morera, 
Bufalà, i Bonavista rea-
litzant les parades que 

feien fins ara les línies B8 
i B9. D’aquesta manera 
els usuaris disposen ara 
de noves connexions amb 
els barris de Canyadó i 
Casagemes. La modifica-
ció de la B7 inclou també 
el perllongament del seu 
recorregut per donar ser-
vei de transport públic 
a la zona del carrer de 
la Ciència, on es troben 
diversos establiments 
comercials i el CEIP Les 
Ciències. 

El PSC guanya a 
Badalona 9 anys després

Redacció

Badalona.-
El Partit dels Socia-

listes de Catalunya (PSC) 
aconsegueix ser primera 
força a Badalona 9 anys 
després, tot i que conser-
ven el mateix número de 
vots. Els socialistes han 
obtingut el 30,1% dels 
vots, 13,2 punts més que 

el 2017, recuperant la 
primera posició que fa 4 
anys va obtenir Ciutadans 
que, com a tota Cata-
lunya, perd molta força 
i passa a ser la sisena 
força política a la ciutat 
amb el 6,6% dels vots. 
La segona força més vo-
tada al municipi ha estat 
ERC, amb el 18,8% dels 
suports; seguit de Junts, 

que ha aconseguit el 12 
& dels vots; i de VOX, que 
ha aconseguit el 9,75% 
dels vots.

La cinquena força 
política és En Comú Po-
dem, que aconsegueix el 
8,03% dels vots. El PP 
es queda amb 5,73 %, 
la CUP amb el 5,48% i el 
PDeCAT amb 1,31%. La 
participació cau. 
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La Unitat Omega de 
la Guàrdia Urbana 
de Badalona entra en 
funcionament

Redacció

Badalona.-
Des d’aquest dilluns 

1 de febrer la Unitat Ome-
ga de la Guàrdia Urbana 
de Badalona torna a estar 
operativa amb l’objectiu 
de millorar la seguretat a 
la ciutat i donar resposta 
a aquelles situacions que 
requereixen una actua-
ció immediata. La nova 
unitat està formada per 
28 agents i 3 comanda-
ments i es desplegarà 
en dues fases. En la pri-
mera, que s’inicia avui, 
la unitat està integrada 
per 14 agents i els 3 
comandaments i patru-
llarà des de les 18 hores 
de la tarda fins a les 6 
hores de la matinada 
els divendres i caps de 
setmana, i fins a les 2 
hores de la matinada de 
dilluns a dijous. Un cop 
s’aixequi el confinament 
nocturn i es relaxin les 
mesures sanitàries de-
rivades de la pandèmia, 
s’iniciarà la segona fase 
en què s’incorporaran els 
altres 14 agents, que ja 
han passat el procés de 
selecció corresponent 
i han rebut la formació 
necessària. 

La Unitat Omega té 
l’objectiu d’actuar tant en 

fets delictius com en si-
tuacions d’incivisme, com 
per exemple el consum 
d’alcohol a la via pública, 
el control de zones d’oci, 
les ocupacions d’espais 
públics que alteren la 
convivència veïnal, així 
com totes les mesures de 
restricció de la mobilitat 
que actualment estan 
vigent per la pandèmia 
de la Covid-19. A més, 
la unitat està organitzada 
per donar suport a les 
patrulles de la Guàrdia 
Urbana i serà imprescin-
dible en aquelles actua-
cions que desbordin la 
capacitat operativa dels 
agents o quan hi hagi una 
emergència.

Concretament, la 
Unitat Omega exercirà 
funcions que corresponen 
plenament a les compe-
tències de les policies 
locals:

-  Protegir o donar 
suport a edificis, orga-
nismes i autoritats de 
l’Ajuntament en casos 
que la situació ho reque-
reixi i en emergències i/o 
desordres públics.

-  Col·laborar amb les 
forces i cossos de segu-
retat en la protecció de 
l’ordre en grans concen-
tracions humanes, pres-
tant auxili en els supòsits 

d’accident, catàstrofe o 
calamitat pública.

- Controlar les acti-
vitats regulades admi-
nistrativament en la via 
pública.

-  Vigilar i prevenir 
els delictes en les zones 
més conflictives de la ciu-
tat, especialment aquells 
que poden causar alarma 
social.

-  Fer complir les orde-
nances municipals.

- Controlar i vigilar 
aquelles activitats regu-
lades administrativament 
en el territori, tant a la 
via pública com en es-
tabliments de pública 
concurrència, comercials 
i habitatges.

-       Actuar en l’àmbit 
de la seguretat en aque-
lles intervencions en les 
quals el factor immedia-
tesa el requereixi, així 
com en els propis de la 
Guàrdia Urbana.

-  Col·laborar amb 
les institucions o depar-
taments competents en 
problemàtiques socials en 
les quals es requereixi la 
intervenció de la Guàrdia 
Urbana.

-  Coordinar-se amb 
les unitats centralitzades 
de la Guàrdia Urbana així 
com amb la resta de cos-
sos policials

COMUNICACIO BDN

Acord per enderrocar 
el mur del carrer 
d’Eduard Maristany 
a l’alçada de les Tres 
Xemeneies

Redacció

Sant Adrià.-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
l’alcalde de Sant Adrià de 
Besòs, Joan Callau i el di-
rector de sòl de Metrova-
cesa i conseller del Front 
Marítim del Besòs, Miguel 
Diaz, van presentar el 27 
de gener l’acord per a la 
cessió anticipada del ca-
rrer d’Eduard Maristany. 
També hi van assistir la 
directora general, Isabel 
Buesa, i el director de 
Patrimoni d’Endesa, An-
tonio Conchero.

El conveni de ces-
sió, que se signarà en 
unes setmanes, facilitarà 
l’enderrocament del mur 
que separa els terrenys de 
l’antiga central tèrmica 
de les Tres Xemeneies i 
l’ampliació de les vore-
res molt reclamada pel 
veïnat. La renovació de 
l’espai serà integral: el 
vial passarà dels 6 m ac-
tuals a 20 m d’amplada, 
amb espai per a vianants, 
ciclistes i vehicles, es can-
viarà l’enllumenat, el cla-
vegueram, l’asfalt, la sen-

yalització, s’adequaran 
les voreres i s’hi posarà 
arbrat. Les obres, amb un 
pressupost de 800.000 
euros, començaran aquest 
mateix any i estaran en-
llestides durant el primer 
semestre de l’any 2022.

Joan Callau va expli-
car que «aquest espai ha 
estat durant anys un coll 
d’ampolla i amb aquesta 
actuació es millorarà la 
connectivitat de Badalona 
amb Sant Adrià i també 
amb Barcelona i per tant 
la qualitat de vida dels 
ciutadans i ciutadanes 
de tots els municipis» . 
En aquest sentit, Callau 
va destacar que permetrà 
la connexió de Badalona 
amb el carril bici que va 
des de l’Estació de Sant 
Adrià fins a la Diagonal.

Xavier Garcia Albiol 
va assenyalar que aques-
ta és una primera actua-
ció del desenvolupament 
de l’entorn de les Tres 
Xemeneies on s’ubicara 
el Hub Internacional de 
Coneixement per al Des-
envolupament Sostenible 
i la Pau. Una interven-
ció que respon a «una 

demanda històrica dels 
ciutadans i ciutadanes». 
Albiol va destacar que «el 
projecte permetrà dignifi-
car el barri de La Mora i 
obrir la ciutat de Badalona 
des del mar cap als altres 
municipis del Barcelonès 
Nord».

Miguel Díaz, conse-
ller del Front Marítim del 
Besòs, la UTE que ges-
tiona el desenvolupament 
dels terrenys propietats 
d’Endesa i Metrovacesa, 
va expressar “la satisfac-
ció per participar en un 
projecte molt rellevant per 
a les ciutats, que implica 
una millora evident per a 
l’interès públic»

E l s  t res  i n te rv i -
nents van destacar la 
importància de la bona 
col·laboració entre ins-
titucions i empreses per 
fer possible que avancin 
projectes de ciutat.

COMUNICACIO BDN
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La Cambra del 
Barcelonès Nord 
organitza unes 
jornades virtuals per 
promoure que l’espai 
de les Tres Xemeneies 
es converteixi en un 
Districte Innovador 

Redacció

Badalona.-
La Cambra del Bar-

celonès Nord organitza 
les “Jornades virtuals 
DI 3 Xemeneies” on 
s’abordaran les princi-
pals transformacions de 
l’espai del front litoral 
entre Badalona i Sant 
Adrià de Besòs, conegut 
com les Tres Xemeneies, 
en un Districte Innova-
dor. Les 5 jornades, que 
tindran lloc en el BCIN 
i es podran seguir en 
línia, compten amb el 
suport de l’Ajuntament 
de Badalona, Reactivació 
de Badalona, els ajunta-
ments de Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet i l’associació 
Restarting Badalona.

Les jornades virtuals 
analitzaran el projecte del 

Districte Innovador de les 
Tres Xemeneies des de 
cinc àmbits diferents:

Transformació urbanís-
tica. 24 de febrer. 18 h. 

Els diferents actors 
de la transformació del 
22@ ajudaran a identi-
ficar els factor claus per 
a la transformació urba-
nística del DI de les Tres 
Xemeneies.

Transformació econò-
mica. 10 de març. 18 h.

Els polígons del Sot i 
Badalona Sud són la base 
per construir l’estratègia 
econòmica del DI de les 
Tres Xemeneies

Universitat i recerca. 
17 de maç. 18 hores.

Les entitats de co-
neixement i recerca són 
determinants per atreure 
noves activitats, nous 
sectors i promoure la 
innovació del teixit em-

presarial.
Talent i Formació pro-

fessional. 24 de març. 18 
hores.

Cada t reba l lador 
en un DI genera 5 llocs 
de treball induïts. Cal 
crear noves dinàmiques 
educatives que millorin 
l’ocupació.

Integració social. 31 
de març. 18 hores

El Districte Innovador 
de les Tres Xemeneies 
està situat al cor dels tres 
municipis del Barcelonès 
Nord. Les entitats ciuta-
danes han de participar 
en la definició i execució 
de programes socials.

Per participar en qual-
sevol d’aquests jornades 
cal inscriure’s en una Llot-
ja Virtual en aquest enllaç: 
https://bit.ly/2MhhKJw 

Les inscripcions són 
gratuïtes.

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

El projecte del Hub 
internacional de les 
Tres Xemeneies de 
Badalona i Sant Adrià 
de Besòs suma el 
suport de l’associació 
22@NetworkBCN

Redacció

Badalona.-
El projecte de cons-

trucció del Hub interna-
cional del coneixement i 
per al desenvolupament 
sostenible i la modificació 
urbanística de l’entorn 
de l’espai de les Tres Xe-
meneies suma una nova 
aliança amb la implicació 
de l’associació 22@Net-
workBCN.

El regidor de l’Àrea 
de Serveis Socials i Par-
ticipació de l’Ajuntament 
de Badalona i delegat del 
Consorci del Besòs, Mi-
guel Jurado; acompanyat 
de tècnics de promoció 
econòmica i projectes 
europeus, s’ha reunit avui 
amb el president i la di-

rectora de l’associació 
22@NetworkBCN, Enric 
Urreta, i Isabel Sabadí, 
respectivament. Aquesta 
associació té entre els 
seus 205 socis, les prin-
cipals organitzacions, em-
preses, pimes, startups, 
universitats i centres 
tecnològics del districte 
22@ de Barcelona.

L’Associació 22@
NetworkBCN aportarà la 
seva experiència i capa-
citats perquè el projecte 
de transformació de 
l’àmbit de les Tres Xe-
meneies pugui atreure 
el coneixement, la inno-
vació, la recerca, la for-
mació i captació de ta-
lent, l’emprenedoria i la 
implantació d’empreses 
d’alt valor tecnològic 

i que pugui optar al 
finançament del pro-
grama europeu Next 
Generation.

Per a la transformació 
de l’espai de l’àmbit de 
les Tres Xemeneies i el 
seu voltant, els ajunta-
ments de Badalona i Sant 
Adrià de Besòs ja comp-
ten amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya 
i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB).

Aquesta entitat col·laborarà perquè la transformació d’aquest espai de 
la franja litoral opti al finançament de fons europeus.
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Redacció

Sant Adrià.-
L’ Àrea Metropolita-

na de Barcelona (AMB), 
a través del servei de 
Cartografia, ha publicat 
en obert els resultats de 
la campanya batimètrica 
de les platges del Besòs 
que va fer el passat mes 
de maig del 2020. A 
partir d’ara, aquest co-
neixement s’integrarà al 
Pla d’estabilització de les 
platges i servirà com a 
base dels estudis previs 
del litoral metropolità 
nord, que es presentaran 
entre el febrer i el març 
d’aquest any.

Les mesures que es 
van portar a terme s’han 

materialitzat en una sèrie 
de mapes i models que 
simulen com és la part 
submergida del litoral 
metropolità. El produc-
te resultant consisteix 
en un model digital del 
fons marí amb diferents 
colors que expressen les 
diferents profunditats i 
la visualització d’altres 
elements, com poden ser 
roques, espigons submer-
gits o dics. 

Aquest producte digi-
tal es coneix com a car-
tografia marina i es pot 
consultar i descarregar 
gratuïtament al Geoportal 
de cartografia de l’AMB.

Els resultats princi-
pals d’aquesta investi-
gació marina del litoral 

metropolità nord són els 
següents: 

Existència d’una ram-
pa o pendent que assoleix 
gairebé 20 metres de 
profunditat i va baixant 
des de primera línia de 
la costa fins a 400 me-
tres de distància en línia 
recta.

El litoral de Sant Adrià 
de Besòs assoleix profun-
ditats més grans a menys 
distància: 18 metres de 
profunditat a 300 metres 
de distància respecte de 
la primera línia de mar.

A Badalona, aques-
ta rampa és molt més 
pronunciada, de manera 
que a menys distància hi 
trobem més profunditat: 
20 metres de fondària a 

300 metres de l’espigó 
del port de Badalona.

A Montgat: el fons 
marí és més suau i la ram-

pa submergida és menys 
inclinada, però parteix de 
nivells més profunds a 
primera línia de la costa. 

Té una fondària de 10 
metres a una distància 
de 500 metres, mesurada 
des de la línia de costa.

El fons submarí del litoral metropolità 
nord té pendents molt més pronunciats 
que les platges del delta del Llobregat

AMB
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Nou règim limitat 
de visites al Centre 
Sociosanitari El Carme

Redacció

Badalona.-
Amb la situació epi-

demiològica actual, El 
Centre Sociosanitari El 
Carme de Badalona Ser-
veis Assistencials (BSA) 
aprofita per desplegar 
el nou règim limitat de 
visites al centre. Aquest 
règim no substituirà el 
sistema informatiu i te-
lemàtic establert des de 
l’inici de la pandèmia pro-
vocada pel Coronavirus 
SARS-COV-2 per apropar 
la informació i acompan-
yament necessari entre 
pacients i familiars.

Preservar la salut de 
les persones ingressades, 
dels professionals i dels 
propis familiars, minimit-
zant els riscos de contagi, 
amb sistemes de detecció 
precoç dels casos són 
els pilars d’un règim que 
torna a activar les visites 
limitades des del 22 de 
Febrer de 2021.

Per aquest motiu, BSA 
vol agrair la responsabilitat 
i esforç de tots els agents 
implicats, especialment 
dels usuaris i familiars per 
col·laborar i adaptar-se a 
les mesures que tenen 
per objectiu preservar la 
salut dels col·lectius més 
vulnerables. 

La normativa del nou 
règim limitat de visites és:

Només podrà accedir 
una persona major d’edat 

i preferentment que sigui 
la mateixa persona durant 
tot l’ingrés. L’excepció 
són els familiars dels 
usuaris ingressats en la 
zona COVID19 on es 
restringeix l’entrada per 
qüestions de seguretat, a 
excepció -com sempre- de 
les situacions especials o 
final de vida.

L’acompanyant podrà 
visitar un dia per setmana 
al pacient ingressat de 
12 a 13 hores, segons 
el calendari establert que 
es comunicarà telefò-
nicament, i que evita la 
coincidència de familiars 
minimitzant el risc.

És imprescindible i 
responsabilitat del fa-
miliar accedir-hi sense 
presentar simptomato-
logia compatible amb la 
COVID19 o si ha estat 
en contacte en els darrers 
14 dies amb una persona 
actualment COVID19 
positiva. Serà obligatori a 
cada visita, omplir i signar 
el registre de visites, al 
control de l’entrada.

Per accedir-hi, les 
mesures de seguretat 
són les habituals: por-
tar mascareta col·locada 
adequadament, rentar-se 
les mans amb la solució 
hidroalcohòlica i respec-
tar la distància interper-
sonal (1,5 metres), així 
com les indicacions dels 
professionals i els circuits 
de sectorització.

El familiar només po-
drà accedir a l’habitació 
mantenint la mascareta i 
podrà acompanyar el pa-
cient, sense apropar-se, 
ni fer ús del lavabo.

Amb la situació ac-
tual, els pacients no po-
den sortir del centre i BSA 
té la potestat d’anul·lar el 
règim de visites a les per-
sones que no respectin la 
normativa, necessària per 
a la seguretat, especial-
ment dels pacients.

L’altre centre gestio-
nat per BSA amb pacients 
ingressats és l’Hospital 
Municipal de Badalona, 
on també s’aplica un 
règim limitat de visites. 
En aquest cas, actual-
ment el règim permet un 
acompanyant de dilluns a 
diumenge, de 13 a 15 ho-
res, també amb la respon-
sabilitat de no presentar 
simptomatologia compa-
tible amb la COVID19 i 
respectar les mesures de 
prevenció. Queden exclo-
sos del règim els familiars 
de pacients COVID19 po-
sitius. En el cas del Servei 
d’Urgències, si l’estat de 
salut ho permet, podrà 
accedir-hi la persona au-
toritzada seguint les indi-
cacions. L’horari a l’Àrea 
de Crítics i Observació 
és de 13.30 a 14.30 i 
de 19.30 a 20.30 hores, 
tot i que la informació 
mèdica serà tramesa per 
via telefònica.  

COMUNICACIÓ BDN

Badalona inicia un 
estudi dels nivells de 
diòxid de nitrogen a 
l’entorn de les escoles

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, en col·laboració 
amb la Diputació de Bar-
celona, inicia avui dimarts 
23 de febrer una campan-
ya per mesurar els nivells 
de diòxid de nitrogen 
(NO2) al voltant de di-
verses escoles de la ciu-
tat. L’objectiu d’aquest 
estudi és conèixer amb 
profunditat els nivells de 
contaminació atmosfèrica 
existent a l’entorn dels 

centres educatius. La 
quantitat de diòxid de ni-
trogen mesurats serviran 
com a indicadors de la 
qualitat de l’aire.

Per fer aquest estudi 
s’han instal·lat vint-i-
set punts de recollida 
que consisteixen en una 
sèrie de tubs passius que 
retenen les partícules i 
van recopilant mostres 
durant tres setmanes. La 
distribució d’aquests cap-
tadors s’ha fet amb crite-
ris, com ara la proximitat 
a les vies principals o la 

ubicació dels edificis, per-
què els resultats puguin 
ser extrapolables a altres 
escoles de característi-
ques similars. D’aquesta 
manera es pretén obtenir 
indicacions generals de 
la distribució espacial de 
diòxid de nitrogen a la 
ciutat.

Els resultats d’aquest 
estudi serviran per valorar 
la situació actual i veure 
l’evolució de la contami-
nació per NO2 a la ciutat, 
comparant-lo amb dades 
d’anys anteriors.

COMUNICACIÓ BDN

50 entitats participen 
en l’elaboració del 
Pla de Reactivació 
Econòmica i Social 

Redacció

Badalona.-
50  entitats de Bada-

lona de diferents àmbits 
de la societat han partici-
pat diversos cops per se-
tmana durant els darrers 
mesos en les comissions 

tècniques assessores 
que s’han constituït per 
tal d’elaborar el Pla de 
Reactivació Econòmi-
ca i Social de la ciutat. 
En aquestes comissions 
s’han treballat diferents 
propostes per elevar-les 
al Consell General de 

Reactivació Econòmica 
i Social de Badalona. 
El plenari d’aquest con-
sell es convocarà durant 
aquesta setmana per 
acabar de definir el pla, 
que serà el que es porti 
a aprovació final al Ple 
municipal.
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Aprovat el pla 
d’enderrocament del 
bloc Venus que inclou 
el reallotjament de les 
243 famílies que hi 
viuen ara mateix

Redacció

Sant Adrià.-
El Consell de Govern 

del Consorci del barri de 
la Mina, format per la Ge-
neralitat, els ajuntaments 
de Sant Adrià de Besòs i 
Barcelona i la Diputació 
de Barcelona, va aprovar 
ahir 11 de febrer el pla 
de gestió del bloc de 
Venus. El pla, dotat amb 
30,8 milions d’euros, in-

clou l’enderrocament de 
l’edifici i el reallotjament 
de les 243 famílies que hi 
viuen. Els veïns i veïnes 
rebran una quantitat pel 
seu pis o un altre habi-
tatge. Per tal de donar 
la millor resposta a cada 
família s’estudiarà cas 
per cas.

L’alcalde de Sant 
Adrià, Joan Callau, ha 
manifestat la seva «satis-
facció pel compromís de 

tots els grups municipals 
i de les administracions 
que han fet aportacions 
econòmiques per desen-
callar un problema greu 
com és l’estat de l’edifici 
Venus».

Aquesta setmana, 
la Comissió Executiva 
del Consorci ha apro-
vat també el plec de 
condicions de l’oficina 
tècnica que gestionarà 
el projecte.

CONSORCI DE LA MINA

Recollida cartró comercial
Redacció

Sant Adrià.-
establiments comer-

cials per tal demanar-los 
el compliment dels dies, 
horari i lloc establerts a 
l’ordenança municipal 
per a la recollida de car-
tró. L’objectiu és evitar 
l’acumulació de capses de 
cartró que s’ha observat en 
els darrers temps en diver-
sos indrets de la ciutat.

La recollida de cartró 

comercial es duu a ter-
me 3 dies a la setmana 
(dilluns, dimecres i diven-
dres) de 13 a 18.50 h. El 
cartró s’ha de dipositar 
a tocar de la façana de 
l’establiment. En el cas de 
les capses, l’Ajuntament 
demana un esforç per 
plegar-les i minimitzar així 
l’espai ocupat i deixar-les 
el més a prop possible de 
la vorera.

També es recorda que 
no hi ha un servei de 

recollida específic per a 
les capses de plàstic i 
fusta que generen fruite-
ries i verduleries. Aquest 
residu s’ha de dur a la 
illa de contenidors més 
propera i no deixar-les 
amb la resta de capses 
de cartró. L’Ajuntament 
recomana preguntar al 
proveïdor si ofereix algun 
servei de recollida, ja que 
existeix el servei del Punt 
Verd de Mercabarna que 
en facilita la gestió.

Badalona i Endesa 
comencen a coordinar 
la regularització dels 
contractes de llum dels 
usuaris que no estan 
donats d’alta a Sant Roc

Redacció

Badalona.-
El 3r tinent d’alcaldia 

i regidor de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, 
Daniel Gràcia, i la 4a ti-
nenta d’alcaldia i regidora 
de l’Àmbit de Seguretat, 
Protecció Civil i Convi-
vència, Irene González 
han mantingut una re-
unió amb representants 
d’Endesa per coordinar 
una actuació conjunta 
amb l’objectiu de regu-
laritzar els contractes 
de llum dels usuaris que 

no estan donats d’alta 
al barri de Sant Roc. En 
la trobada també han 
participat representants 
de les àrees de Serveis 
Socials.

Durant la trobada, els 
representants de Serveis 
Socials de l’Ajuntament 
han fet una explicació de 
les eines que s’han acti-
vat i que estan a l’abast 
de l’àrea per donar suport 
i ajudar als veïns i veïnes 
de Badalona que tenen 
dificultats per afrontar els 
seus contractes.

D’altra banda s’ha fet 

una valoració de la tasca 
que estan desenvolupant 
els tècnics municipals, 
la Guàrdia Urbana de 
Badalona i la companyia 
elèctrica, per acabar amb 
les punxades de llum per 
dur a terme activitats 
il·legals, especialment 
el cultiu de marihuana. 
L’objectiu d’aquestes 
actuacions és posar fi 
a aquesta situació que 
provoca fortes sobrecà-
rregues a la xarxa i que 
perjudica els veïns que 
tenen el seu subministra-
ment regularitzat.

COMUNICACIO BDN

Reobre la Biblioteca Pomar 
Redacció

Badalona.-
El 18 de gener va 

reobrir al públic la Biblio-
teca Pomar després de 
romandre tancada unes 
setmanes a causa de les 

obres de millora del seu 
interior. L’horari de la 
Biblioteca Pomar és de 
dilluns a divendres, de 16 
a 20 hores.

L’equipament torna a 
obrir amb tots els proto-
cols sanitaris establerts 

i amb els mateixos ser-
veis que estan oferint 
la resta de biblioteques 
de la Xarxa Municipal de 
Biblioteques de Badalona, 
és a dir: servei de préstec 
i retorn de documents, 
entre d’altres.



11Febrer 2021 -

La Fundació RIVUS 
ha dissenyat una 
exposició sobre “Les 
Aus” a les conques del 
Besòs i la Tordera

Redacció

Sant Adrià.-
La Fundació RIVUS 

ha dissenyat una expo-
sició itinerant dedicada 
als ocells, una de les lí-
nies de seguiment de 
l’Observatori RIVUS. La 
mostra està formada per 
tres plafons, on es poden 
conèixer les espècies més 
habituals que podem veure 
a les conques del Besòs i 
de la Tordera, on se n’han 
observat més de 300. 
A més, s’acompanya de 
quatre figures realitzades 
en resina i a escala real 
d’algunes de les espècies 
més emblemàtiques que 
hi trobem: blauet, ber-
nat pescaire i una parella 
d’ànecs collverd (mascle 
i femella).

L’exposició mostra la 
rica diversitat d’ocells del 
nostre entorn, així com el 
seu paper bioindicador, 
posant en relleu aquelles 
espècies que aporten 
informació d’una bona 
qualitat dels rius.

Po d e n  d i s p o s a r 
d’aquesta exposició bi-
blioteques, centres cultu-

rals i de natura, escoles, 
instituts i casals de gent 
gran, entre altres equi-
paments, dels municipis 
d’ambdues conques.

“ Le s  Aus ”  - q u e 
s’ampliarà més endavant 
amb material audiovisual 
i un tríptic amb més in-
formació sobre algunes 
d’aquestes espècies- 
també es troba disponible 
com a material comple-
mentari en algunes de les 
activitats del programa 
educatiu “Descobreix el 
riu”. De fet, ja ha visitat 
algunes escoles.

L’exposició ha es-
tat coordinada des del 
Programa d’Educació 
Ambiental, Comunica-
ció i Formació (PROECA) 
de l’Observatori RIVUS 
i l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals 
de la UAB (ICTA-UAB), 
dissenyada i impulsada 
per la Fundació RIVUS 
i compta amb el suport 
de la Fundació Barcelona 
Zoo i les empreses Grifols 
i Freudenberg.

L’any 2018, i sota 
iniciativa del Consorci 
Besòs Tordera, es va in-

augurar “El retorn de la 
llúdriga a les conques del 
Besòs i la Tordera”, que 
ha visitat ja una trentena 
de municipis i que en 
aquests moments es tro-
ba en fase d’actualització 
i renovació, i pròxima-
ment estarà novament 
disponible.

Aquestes dues mos-
tres, juntament amb “Els 
Peixos”, “Els Macroinver-
tebrats” i “Els Amfibis i 
els Rèptils Aquàtics”, en 
les quals està treballant 
actualment la Fundació, 
formaran part del conjunt 
d’exposicions “Biodiver-
sitat a les conques del 
Besòs i de la Tordera: la 
riquesa biològica i el valor 
dels nostres rius”.

Per demanar més in-
formació sobre aquestes 
exposicions i per fer re-
serves cal contactar amb 
rivus@fundaciorivus.cat.

L’objectiu de tots 
aquests materials és 
donar a conèixer entre 
la ciutadania els valors 
dels sistemes fluvials, 
per promoure la seva 
conservació i fomentar la 
participació.

FUNDACIÓ RIVUS

El Consorci del Besòs 
continua la tramitació 
de l’expedient 
sancionador obert a 
Ditecsa pels danys 
ocasionats en el 
sistema de sanejament 
arran de l’incendi del 
desembre de 2019

Redacció

Sant Adrià.-
El Consorci Besòs 

Tordera continua amb la 
tramitació de l’expedient 
sancionador que va obrir, 
en data 16 de desembre 
de 2019, a l’empresa Di-
tecsa, ubicada a Montor-
nès del Vallès i dedicada al 
reciclatge de dissolvents, 
pels danys que va oca-
sionar en el sistema de 
sanejament l’incendi de 
les seves instal·lacions 
ocorregut l’11 de des-
embre. Aquest expedient 
preveu una indemnització 
de 395.276,37 euros per 
al rescabalament dels 
danys ocasionats a les 
instal·lacions de saneja-
ment i una sanció per va-
lor de 401.276,37 euros.

L’incendi va compor-

tar també el vessament de 
residus tòxics al riu Besòs, 
que van provocar greus 
afectacions al medi, entre 
les quals destaca la mort 
de peixos i altres espècies 
en tot aquest tram de riu. 
Seguidament, l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) 
i el Consorci, amb el su-
port d’altres administra-
cions, van desplegar un 
pla de xoc que va servir 
per avaluar i fer el segui-
ment de totes les afecta-
cions al medi. En aquests 
moments, la zona està 
pràcticament recuperada i 
compta amb les mateixes 
espècies de fauna, però 
en menor densitat. De fet, 
durant els mostrejos realit-
zats l’estiu passat ja es va 
poder comprovar que les 
comunitats biològiques 
d’invertebrats bentònics 

i diatomees (algues que 
viuen sobre les pedres) 
s’havien recuperat als 
mateixos nivells d’abans 
de l’incident i que la toxi-
citat i la contaminació al 
medi havia pràcticament 
desaparegut.

Per la seva banda, 
aquesta setmana es co-
neixia que el jutjat de 
Granollers ha admès la 
querella que la Fiscalia de 
Medi Ambient ha presen-
tat contra l’empresa per 
un delicte contra els re-
cursos naturals i el medi 
ambient i un altre relatiu 
a la protecció de la flora 
i la fauna. En aquests 
moments, els Serveis 
Jurídics del Consorci 
estan avaluant la possi-
bilitat de personar-se en 
la causa com a acusació 
particular.

Actualitat
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Una nova aplicació 
de l’Hospital Esperit 
Sant permet informar 
els familiars del 
seguiment dels 
pacients a l’Àrea 
d’Urgències

Redacció

Santa Coloma.-
La Fundació Hospital 

de l’Esperit (FHES) ha po-
sat en marxa un nou siste-
ma de seguiment dels pa-
cients que entren a l’Àrea 
d’Urgències que permet 
als familiars o acompan-
yants conèixer en quin 
punt de l’atenció concreta 
es troba el pacient.

Una de les mesu-
res excepcionals de la 
COVID-19 adoptades 
pels centres sanitaris és 
la restricció de l’accés 
a l’ interior del Servei 
d’Urgències per part 
dels acompanyants dels 
pacients. Amb aquesta 
aplicació es pretén oferir 
una atenció més propera 
i transparent, millorant 
la comunicació amb els 
usuaris del centre. La 

nova eina de seguiment  
complementa, i en cap 
cas substitueix, la infor-
mació que els professio-
nals sanitaris van oferint 
als acompanyants sobre 
l’estat de salut i l’evolució 
del pacient.

La informació sobre 
el pacient s’anirà actua-
litzat en temps reals i es 
mostrarà en una pantalla 
que indicarà si el pacient 
està “En triatge”, “En ex-
ploració i/o proves”, “En 
observació”, “Ingressat”, 
“Alta urgències” o “Tras-
llat altre centre”. També 
s’informarà de la ubicació 
en què es troba el pacient 
en cada moment. La pan-
talla d’informació estarà 
ubicada a la sala d’espera 
externa i, per facilitar la 
mobilitat dels familiars, 
també estarà disponible 
des del web de l’Hospital. 

www.hospitalesperitsant.
cat/seguimenturgencies.

Aquesta nova tecno-
logia assegura la confi-
dencialitat dels pacients ja 
que per fer el seguiment 
és necessari un codi iden-
tificador que es lliura a  
l’acompanyant en el mo-
ment de la recepció a l’Àrea 
d’Urgències de l’Hospital. 

Amb una nova fór-
mula de comunicació, 
que se suma al sistema 
de seguiment ja implan-
tat fa uns mesos que 
permet informar els fa-
miliars de l’evolució de 
les intervencions quirúr-
giques, l’Hospital avança 
cap a una atenció més 
transparent i propera als 
usuaris i familiars, apor-
tant a aquests últims 
tranquil·litat i informació 
durant l’espera i millorant, 
així, la seva satisfacció.

COMUNICACIO FHES

BSA, nou membre 
del Clúster de Salut 
Mental Catalunya

Redacció

Badalona.-
Badalona Serveis As-

sistencials (BSA) és una 
organització sanitària i 
social integral del Barce-
lonès Nord i Baix Mares-
me que ofereix serveis en 
totes les línies d’atenció: 
primària, especialitzada, 
sociosanitària i des de 
2018 integra l’atenció a la 
salut mental i addicions. 
Aquest mes de Febrer 
de 2021 l’organització 
passa a formar part del 
Clúster de Salut Mental 
Catalunya, organització 
sense ànim de lucre que 
treballa per generar un 
ecosistema que promo-
gui la salut mental de les 
persones.

Entre els objectius 
compartits de les dues en-
titats destaca l’aposta per 
oferir la millor atenció en 
salut mental a la població, 
gràcies a la col·laboració 
interdisciplinària i la inno-
vació. El model adoptat 
defensa una perspectiva 
de suport integral, és a 
dir, contemplant aspec-

tes bio-psico-socials per 
a totes les persones que 
pateixen trastorns del 
sistema nerviós central al 
llarg de la vida, ja siguin 
alteracions o discapaci-
tats que apareixen des 
de naixement, que es 
manifesten a l’edat adulta 
o bé, són pròpies de la ve-
llesa, en molts dels casos 
en el marc recurrent de la 
cronicitat.

Aquesta aliança es 
produeix en un escenari 
temporal marcat per les 
conseqüències que se’n 
deriven de la crisis sa-
nitària provocada per la 
COVID-19. Des de BSA 
creuen que aquesta apos-
ta és molt important per 
traslladar tota l’atenció 
de salut mental a la po-
blació de BSA, i anar més 
enllà dels consultoris. “Es 
tracta d’una aliança per 
millorar els recursos que 
oferim a una població, es-
pecialment per a aquelles 
persones que pateixen 
situacions de vulnerabi-
litat, especialment amb 
la pandèmia actual” afir-
ma Esther Lobo, cap del 

Servei de Salut Mental i 
Addiccions de BSA.

Com a espai de co-
neixement i confluència, 
al Clúster hi participen 
agents de diferents àm-
bits (sanitari, empresarial, 
científic, social, tecnolò-
gic o docent). El Clúster 
de Salut Mental forma 
part del programa Cata-
lunya Clústers d’ACCIÓ 
i recentment ha estat 
reconeguda pel Minis-
teri d’Indústria, Comerç 
i Turisme (MINCOTUR) 
amb el segell d’Agrupació 
Empresarial Innovadora 
(AEI).Des de 2019, el 
Clúster participa com a 
membre de ple dret en el 
Consell Assessor del Pla 
Director de Salut Mental 
i Addiccions de la Gene-
ralitat de Catalunya

COMUNICACIO BSA Per mitjà d’una pantalla a la sala d’espera o des del web de l’Hospital 
es podrà conèixer en temps real en quina situació es troba el pacient. 
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Torna la màgia amb 
la 21a edició del 
Memorial Li-Chang

Redacció

Badalona.-
El Festival Interna-

cional de Màgia de Ba-
dalona - Memorial Li-
Chang, un dels màxims 
referents entre els festi-
vals de màgia d’arreu de 
l’Estat, celebra aquest 
any la seva 21a edició 
amb una programació 
adaptada a les circums-
tàncies actuals sense 
renunciar a les propostes 
innovadores i de qualitat. 
Malgrat les adversitats, 
l’organització segueix 
apostant per impulsar un 
festival de prestigi que 
compta amb mags, ma-
gues i artistes tan locals 
com internacionals que 
posaran l’accent en dife-
rents disciplines del món 
de l’il·lusionisme.

El Festival s’inaugurarà 
el dissabte 13 de febrer 
al Teatre Margarida Xir-
gu amb la Gala “Màgia 
Hu- mor”, consolidat en 
edicions anteriors com a 
format de nit cabaretera i 
de màgia clandestina. En-

guany anirà a càrrec del 
televisiu Jandro, el me-
morable ex-col·laborador 
del programa El Hormi-
guero que torna al fes-
tival una edició més. 
L’acompanyarà el gallec 
Xulio Merino, un dels 
nous representants de 
la màgia actual que ex-
treu l’autèntica essència 
de la màgia a partir de 
les coses més absurdes, 
convertint les seves ac-
cions en autèntics mira-
cles. Tot plegat, presentat 
per l’actor i humorista 
Dani Pérez, mestre de la 
comèdia amb 25 anys 
de trajectòria i referent 
en el món del monòleg 
barcelonès.

El diumenge 21 de 
febrer al mateix Teatre 
Margarida Xirgu, el mag 
Txema Muñoz, punter en 
propostes infantils, me-
ravellarà als petits de la 
casa amb el seu especta-
cle The Postman, amb el 
qual ha estat premiat en 
diversos països del món. 
Amb una escenografia 
extremadament cuidada, 

The Postman és un es-
pectacle en circuit que 
explica la història d’un 
carter i del misteri d’un 
paquet sense destinatari. 
Una aventura màgica i 
fantàstica amb objectes 
que provoquen situacions 
màgiques i inexplicables i 
un final sorprenent.

Entre el 26 i el 28 
de febrer al Teatre Zorri-
lla, se celebrarà la Gala 
Internacional de Màgia 
XXI Memorial Li-Chang 
on actuaran artistes de 
gran renom que presenta-
ran els seus espectacles 
d’èxit internacional. 

El Festival clourà el 
7 de març al Teatre Blas 
Infante amb la tradicional 
Gala Solidària de Màgia, 
la qual oferirà al públic la 
possibilitat de conèixer 
el talent de la nova can-
tera de joves mags de 
Catalunya i els seus in-
novadors espectacles. 
La recaptació de la gala 
es destinarà al projecte 
Solidarimàgia, una inicia-
tiva que acosta la màgia a 
tothom i a tot arreu.

El Festival arrencarà el 13 de febrer amb la gala “Màgia i humor” que 
enguany comptarà amb els mags i humoristes Dani Pérez, Jandro i 

Xulio Merino. 
COMUNICACIO BDN

Grup La Pau, 
adjudicatària del 
servei de transport 
sanitari no urgent 
a Euskadi per 112 
milions

Redacció

Badalona.-
Grup La Pau -coope-

rativa que presta servei 
de transport sanitari, 
adaptat i serveis preven-
tius- és la nova operadora 
de transport de servei 
sanitari no urgent a Eus-
kadi, concretament de 
la província d’Araba i de 
Bizkaia, després de guan-
yar el concurs convocat 
pel Govern Basc i de 
resoldre’s favorablement 
per a la cooperativa un 
recurs interposat per una 
altra empresa.

Grup La Pau s’ha 
adjudicat dos lots, Araba 
(lot 1) i Bizkaia (lot 3), 
amb un pressupost total 
que suma 112 milions 
d’euros. La cooperativa 
oferirà el servei amb una 
flota de 242 unitats as-
sistencials i no assisten-
cials, 115 d’elèctriques 
i 127 de gasoil, totes 

de la marca Mercedes-
Benz. En total prestaran 
el servei més de 400 
treballadors. 

Amb aquesta adjudi-
cació, Grup La Pau con-
solida la seva expansió 
més enllà de la seva àrea 
d’influència a Catalunya, 
i es fa fort a Euskadi on 
ja realitza el servei de 
transport sanitari urgent 
a la província d’Araba i 
Margen Derecha de Bi-
zkaia. “Es tracta d’una 
notícia molt esperada; 
feia temps que hi tre-
ballàvem”, ha afirmat 
Vicenç Chicharro, presi-
dent de la cooperativa. 
“Suposa una recompensa 
a l’esforç i a la feina ben 
feta durant tots aquests 
anys i ens reforça dins 
del sector sanitari a nivell 
estatal”, ha afegit.

Per la seva banda, la 
també cooperativa Am-
bulancias Guipuzkoa s’ha 
adjudicat el lot (2) de la 
província de Gipuzkoa.

Grup La Pau és una 
cooperativa catalana for-
mada per 75 socis que 
presta servei de transport 
sanitari, adaptat i serveis 
preventius a Catalun-
ya (Barcelonès Nord i cos-
ta del Maresme) i Euskadi 
(totes les poblacions del 
territori històric d’Araba 
i de la ‘Margen Dere-
cha’ a Bizkaia). Fun-
d a d a  l ’ a n y  1 9 8 3  i 
amb més de 37 anys 
d’experiència al sec-
tor, actualment compta 
amb una plantilla de més 
de 700 treballadors i una 
flota de 178 vehicles sa-
nitaris adaptats. 

GRUP LA PAU
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El Museu presenta 
l’exposició “Badalona 
sobre rodes”

Redacción

Badalona-
L’any 1848 es va 

inaugurar la via fèrria 
que comunicava Barce-
lona amb Mataró. El pas 
del tren per Badalona 
va significar l’inici de la 
gran transformació que 
ha viscut la ciutat i que 
sovint ha anat vinculada 
a les rodes. El Museu 
de Badalona presenta a 
partir del dijous 18 de 
febrer, i fins al 25 d’abril, 
l’exposició Badalona so-
bre rodes Badalona, amb 
un centenar de fotogra-
fies que se centren en les 
dècades de 1950 i 1960 
i que tenen com a punt 
final l’arribada del metro 
el 1985.

El tren va portar les 
primeres indústries i amb 
aquestes van arribar els 
primers camions i els 
primers cotxes. Durant 
anys, les rodes de la mo-
dernitat, que feien créixer 
la població i comportaven 
que el paisatge es trans-
formés, van conviure amb 
les rodes de la tradició 
rural. Així, l’exposició 
mostra instantànies ben 
curioses per la varietat 
de mitjans de transport 
que hi apareixen, pels 
forts contrastos que s’hi 
observen i per l’evolució 

que mostren tant de la 
ciutat com dels seus ha-
bitants.

Badalona sobre ro-
des és una màquina del 
temps que permet viatjar 
50 anys enrere, moment 
en què es va inaugurar 
el tram d’autopista Ba-
dalona-Montgat, un dels 
primers de via ràpida de 
l’Estat Espanyol, o al dia 
que el metro va arribar a 
Badalona, l’any 1985.

La mostra, que re-
uneix prop d’un centenar 
d’imatges, presenta una 
gran novetat i és que el 
dia 25 de març, coincidint 
amb la presentació de la 
publicació de l’editorial 
Efadós que porta el ma-
teix títol, es renovarà part 
de l’exposició. D’aquesta 
manera, el Museu vol do-
nar a conèixer la riquesa 
fotogràfica de l’Arxiu 
d’Imatges i de l’Arxiu Jo-
sep M. Cuyàs, i visibilitzar 
la contribució altruista 
de particulars, famílies 
i fotògrafs que, amb la 
donació dels seus arxius, 
fan possible exposicions 
com aquesta que per-
meten posar la mirada 
en el passat i descobrir 
com era Badalona anys 
enrere. 

L’exposició, que ro-
mandrà oberta fins al 25 
d’abril, es podrà visitar 

gratuïtament de dimarts 
a divendres de 10 a 14 
hores i de 17 a 20 hores, 
i dissabtes i diumenges 
de 10 a 14 hores.

Activitats comple-
mentàries de la mostra:

Diumenge 28 de fe-
brer, 10.30 hores. Visita 
guiada Badalona sobre 
rodes. Activitat gratuïta 
amb inscripció prèvia. 
Places limitades.

Diumenge 14 de 
març, a les 11 hores. Ta-
ller per a adults. Restau-
ració de fotos per a prin-
cipiants. Aquest taller ens 
permetrà descobrir, de 
manera senzilla, algunes 
eines per retornar la llum, 
la textura i l’esplendor 
de les fotos antigues que 
guardem a casa. Caldrà 
venir amb l’ordinador 
portàtil. Inscripció prèvia 
i compra d’entrades al 
Museu. Preu: 6 euros. 
Places limitades.

D iumenge 21 de 
març, 10.30 hores. Visita 
guiada. Activitat gratuïta 
amb inscripció prèvia al 
Museu. Places limitades.

L’Orfeó Badaloní 
programa més de 25 
actes per celebrar el 
centenari de l’entitat

Redacció

Badalona.-
L’Orfeó Badaloní 

(OB_L’Ateneu) ha progra-
mat gairebé una trentena 
d’actes per celebrar el 
centenari de l’entitat fun-
dada el 1921. El primer 
dels actes tindrà lloc el 27 
de febrer vinent al Círcol 
Catòlic. És el tret de sor-
tida d’una intensa progra-
mació que continua –inde-
pendentment dels canvis 
als quals pugui obligar la 
situació sanitària- fins a 
l’abril de 2022 quan un 
gran acte cultural obert a 
tota la ciutat a la plaça i al 
pavelló de la Plana clouran 
la celebració.

“Aquesta programació 
serveix per mostrar públi-
cament tot el treball que 
s’ha fet al llarg d’aquests 
anys, que ha portat l’Orfeó 
a convertir-se en un ate-
neu, que acull múltiples 
disciplines artístiques i 
altres entitats i col·lectius 
molt diversos”, explica 
Ricard Abellán, president 
de l’OB_L’Ateneu. De fet, 
aquesta diversitat quedarà 
reflectida en els actes pre-
vistos, on en molts casos 
es combinen disciplines 
com la música, la dansa 
i el teatre; tres activitats 

que conjuntament amb 
l’àmbit del lleure són els 
quatre eixos que defi-
neixen l’associació avui 
per avui.

D e l  c o n j u n t 
d’activitats programades 
en destaca l’espectacle 
central, que es farà al 
novembre al pavelló de 
bàsquet del CB Sant Jo-
sep, i que porta per tí-
tol 100 anys i un dia. 
L’espectacle, que serà 
multidisciplinari, explica 

amb veu de dona la his-
tòria dels ateneus i en-
titats que han contribuït 
a vertebrar la societat 
catalana des del segle 
XIX fins als nostres dies. 
L’OB_L’Ateneu reivindica 
el paper fonamental de 
les dones que han estat, 
per efectes demogràfics 
de les guerres però també 
pel seu caràcter emprene-
dor, els elements més ac-
tius en totes les entitats 
culturals catalanes.

La mostra passeja per la història contemporània de la nostra ciutat i 
explica com el transport rodat va contribuir a la seva transformació.
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Telèfons 
d’interès 

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

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

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

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

Serveis
Ho
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Dilluns 1
Francesc Layret, 83 

Dimarts 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dimecres 3
Canonge Baranera, 60 

Dijous 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Divendres 5
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Diumenge 7
Salvador Seguí, 4 

Dilluns 8
Av. Catalunya, 60-62

Dimarts 9
Creu, 89  

Dimecres 10
Ctra. Antiga de València, 31

Dijous 11

 Mar, 23
Divendres 12 

Juan Valera, 197
Dissabte 13

Marques Montroig, 207 
Diumenge 14
Pau Piferrer, 82

Dilluns 15
Av. Morera, 112 

Dimarts 16
C. Antiga València, 31 

Dimecres 17
Juan Valera, 197

Dijous 18
Rellotge, 56

Divendres 19
 Otger, 2

Dissabte 20
 Londres, Bl1 Tda2

Diumenge 21
Pl. Pomar, s/n  

 Dilluns 22
Marquès St Mori, 127

Dimarts 23
 Doctor Bassols, 125

Dimecres 24
Marquès St Mori, 38

Dijous 25 
Ros i Güell, 6
Divendres 26

Jerez Frontera, 90
Dissabte 27

Alfons XIII, 476-480
Diumenge 28 

Sicília, 96
Dilluns 29

Ptge. Riu Ter, 18-20 
Dimarts 30

Av. Martí Pujol, 133
Dimecres 31

 Av. Martí Pujol, 6-8

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
Aquests dies hauràs de fer front a moltes obligacions, i 
això farà que no facis el cas que deus a la teva família. 
Recorda que els deus una visita. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
Saps que t’aniria molt bé sortir i relacionar-te amb 
gent? Necessites gaudir de l’aire lliure, la naturalesa 
i les persones del teu entorn proper; recarregaràs piles. 

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Per què no ets capaç de valorar tot el que tens en la teva 
vida? És molt més del que poden imaginar uns altres, i 
els diners no ho és tot. 

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
Les tafaneries sobre la teva vida seran una constant en el 
teu entorn, i aconseguiran fer que et sentis malament. No 
li donis aquesta satisfacció a aquestes persones. 

AQUARI (21 gener-19 febrer)
No tens problemes econòmics importants, però no oblidis 
que necessites estalviar per evitar problemes imprevists 
dins d’un temps. 
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
Portes bastant temps estalviant diners del teu dia a dia, 
així que aquest mes podràs donar-te un capritx que et fa 
molta il·lusió. Gaudeix el moment que estàs vivint.

ARIES  (21 març-20 abril)
Estàs molt il·lusionat davant la perspectiva d’un futur 
viatge de negocis, tant que comences ja a preparar-ho. 
Gaudeix de cada moment organitzant vols i hotel.

TAURE  (21 abril-20 maig)
T’apropes a dies de canvis importants en la teva vida, 
originats per una persona propera a tu. Fins i tot la gent 
que més et vol s’estranyarà.      

BESSONS  (21 maig-21 juny)
No et confiïs massa en temes de salut aquest mes. 
Necessites cuidar-te més, si no vols tenir un refredat 
que et deixi en el llit.   

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Mes en el qual l’organització econòmica va a ser 
primordial si no vols acabar amb tots els teus estalvis. 
Cura amb el que compres per no malbaratar.

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
Tens davant teu un mes en el qual hauràs d’aprendre la 
necessitat de prioritzar les coses que formen part de la 
teva vida. És hora que decideixis què és important.

VERGE (24 agost-2 setembre)
Aquest mes hauries de proposar-te millorar la teva 
alimentació. Si sopes menys i desdejunes de manera 
equilibrada, et sentiràs millor durant el dia. 




