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Badalona.- 
Badalona tindrà a par-

tir del 2023 el primer 
hospital privat. El nou 
Hospital Quirónsalud Ba-
dalona estarà ubicat en un 
terreny situat a l’avinguda 
Navarresa, entre els ca-
rrers de Ramón Rubial i 
de La Seu d’Urgell, molt 
prop de l’avinguda del Pre-
sident Companys, un dels 
carrers amb major afluèn-
cia de la ciutat i que està 

molt ben comunicada per 
carretera amb Barcelona i 
el Maresme. Disposarà de 
cinc plantes, 70 habita-
cions, 6 quiròfans, i 6 box 
d’UCI. El nou centre tindrà 
15.000 m2 de  superfície 
i serà sostenible amb el 
medi ambient. A més, 
oferirà una àmplia cartera 
de serveis amb atenció 
en totes les especialitats 
i amb unitats multidisci-
plinàries per a oferir una 
atenció integral i altament 

resolutiva als pacients. 
Aquesta nova infra-

estructura sanitària su-
posarà una inversió de 40 
milions d’euros i donarà 
treball a unes 400 perso-
nes. A la vegada, servirà 
per donar una alternativa 
a tots aquells pacients 
que actualment es des-
placen als seus hospitals 
de Barcelona perquè no 
disposen d’una alterna-
tiva privada en aquesta 
zona. Pàg. 4

Primer hospital 
privat de BDN

Arrenca el 
Cryptshow 

B a d a l o n a . - E l 
Cryptshow Festival 
arrenca la seva XV edi-
ció, entre presencial i 
virtual, el darrer cap 
de setmana de juny i 
el primer de juliol, amb 
230 curts. Pàg.12.

Badalona.- El consis-
tori comença la licitació 
per a la contractació del 
projecte d’inginyeria que 
dissenyarà el futur pont 
del Petroli. El projecte 
té un pressupost de 
48.000 euros. Pàg.9.

Remodelació 
pont del Petroli 

Estiu per a 
joves i infants

Badalona.-”Estiu 
amb tu” és el nom del 
programa de més de 
40 activitats ideat pel 
consistori badaloní per-
què joves i infants pu-
guin gaudir de l’estiu. 
Pàg.5.

Badalona.- 
El Govern de Bada-

lona i el Grup Municipal 
del PSC han aprovat el 
pressupost d’inversions 
més gran de la història 

de la ciutat. L’aprovació 
definitiva ha tingut lloc en 
sessió plenària extraor-
dinària i permetrà desti-
nar 77.874.770 euros a 
l’execució de projectes 

fins a l’any 2023. Els 
comptes inclouen també 
les al·legacions presen-
tades a l’acord del Ple 
del passat 16 de març. 
Pàg.4. 

Acord 
pressupostari
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Opinió

El olvido que seremos

A mi amigo Héctor Abad Faciolince

Querido ‘Pa’,

He ido a ver la película de Trueba, basada en tu ópera prima (nominada 
y galardonada). En tu tierra se va a pasar en las pantallas este junio; 
eso dicen. Sé que irá a verla la amiga de la que te hablé, Margarita, 

una experta en la literatura mágica de Gabo; ella se doctoró en ese empeño.  Sé 
que a ambos os unía, más que la ideología, el afán de escribir bien; y de eso no 
cabe ninguna duda.

Allí en el cine, algunos revivimos de nuevo los pasados turbios. Sorbíamos esa 
agüilla que se cae de las narices cuando no es posible sonarse a tiempo, porque 
unas lágrimas impertinentes interrogan nuestra comodidad.  ¡Cuántos mensajes 
recibidos!  A quienes estábamos ahí nos unía una colección de nostalgias, mo-
delos inspiradores de esa relación tan cercana, la primera influencia masculina 
íntima en nuestras vidas, una compleja relación sentimental con nuestros papás, 
que nos lleva a los recovecos de una huella que muestra los sentimientos más 
escondidos: infancias dulces, de cariño, de miedo, de ausencia o desgarro.  Pienso 
en mi hijo con el que me une un gran respeto y en mi hija con quien compartimos 
eterna ternura.

He visto el documental de tu hija Daniela “Carta a una sombra”  (tal vez elaborado 
en la universidad de Terrassa, en mi tierra), una dura reflexión sobre el infierno de 
la violencia enquistada en nuestras sociedades y el homenaje a un hombre bueno: 
la nobleza esencial del protagonista avisando contra la ira y la desesperación; el 
abuelo que va anunciando, en esa marcha del silencio, su trágico destino. La bon-
dad, la belleza del doctor que vivió para ayudar y ser inolvidable, deja una cicatriz 
desgranada en el recordatorio donde hace su trabajo la arqueología,  poniendo 
capas (ahora no puedo dejar de pensar en mi padre que murió por esta maldita 
pandemia hace unos meses). De todas las historias de la historia, la más terrible 
ocurre cuando los grupos se confabulan contra el líder más pacífico (¿Jesús?), 
se lo quitan del medio y acaban con él. Escrito está, el filósofo Isaiah Berlin lo 
comentaba: hay gente que merece ser celebrada por dignificar la política, la priori-

dad es mejorar la vida y cuando esto se olvida, llegan los discursos inhumanos, la 
crueldad del fin que justifica los medios, esa frontera donde desaparece el héroe 
y el malvado con sus muros atroces.

Por simpatía recordé mi estancia en Medellín donde pasé un tiempo en un refugio 
de hijas huérfanas de padres de la guerrilla, todas las tardes me esperaban 20 
niñas para cantar esa juguetona melodía de Olga Manzano: Caraballo mató un 
gallo. Jamás hablábamos de sus rabias, pero yo las olía, estaban ahí saltando 
en el aire, sobre todo entre las más mayores; allá no había tiempo de descubrir 
al padre amante que derrocha afecto. También estuve en un colegio que custo-
diada el ejército en una Villa de casas de lata; me preguntaba cómo asumirían 
esa imagen los niños y niñas al entrar al liceo cada día: las bancrim acabaron 
con un grupo de muchachos  mediadores con los que comencé a trabajar (un 
recuerdo para su directora, al equipo docente, al alumnado, las mamás y papás, 
la asociación del vecindario…).  Lo importante es  el  momento en que todo se 
transforma en comprensión. Es necesario. Viendo  la realidad desnuda, esa que 
revela misterios y verdades, llegamos a la madurez cuando perdonamos historias 
y saldamos cuentas. Para resistir, pues crecemos entre relatos equivocados, como 
comenta William Ospina, hay que repasar las leyendas familiares y tomar buena 
nota de los gestos de paz.

Las caricias van y vienen, algunas se han borrado. La memoria es caprichosa, 
tanto como cada una de sus sombras. Furiosa, la más vieja de las alianzas, la 
relación de padres e hijos: la decepción, la rabia, la tristeza, la reconciliación. 
Sólo nos queda rememorar, pues el olvido permanece en la memoria para no 
abandonarla, y así debe ser.

Evocar es la base de todo, sin eso no existen ni la inteligencia ni el progreso. Dijo 
Borges que la cultura es lo que queda después que todo desaparece. El arte, ese 
simulacro del recuerdo, es la prótesis que nos mantiene bajo el indiferente azul 
del cielo, en el que todos somos el olvido que seremos.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Aquí no hay playa

Es muy probable que Sant Adrià se haya quedado sin playa del Litoral por todo el verano. A finales de mayo, el consistorio adrianense 
cerró cautelarmente el espacio debido a la contaminación de una parte de la arena. Contaminación de metales pesados que ya 
detectó un estudio hace tiempo pero que no provocó el cierre porque la arena contaminada era profunda y no superficial. Episo-
dios meteorológicos como el temporal Gloria y trabajos en la playa como la instalación de los cables submarinos de fibra óptica, 
provocaron que la tierra se removiera y la contaminación afloró. Resultado. La playa tiene que permanecer cerrada hasta que se 
haga un nuevo informe que ha requerido l’Agència Catalana de l’Aigua al Ministerio para la Transición Ecológica, estamento que 
también tendrá que presentar un proyecto de recuperación del espacio. El término de ambos informes es de tres meses y seis meses 
como máximo respectivamente. Por tanto, es muy difícil que la ciudadanía adrianense pueda disfrutar de la playa más antigua de 

la ciudad. Se tendrá que conformar con la de la Pau. El pasado industrial de Sant Adrià se deja ver muy abruptamente con estructuras como las tres 
chimeneas, pero más subrepticiamente con la contaminación del suelo, descubierta en la arena de la playa y en otros espacios como la Rambleta. 
Las obras de remodelación de este espacio que pretende ser un pulmón verde y una zona de paseo y recreo para los ciudadanos se tuvieron que 
retrasar por el mismo motivo, la contaminación del suelo. Hace pocos días, el Ayuntamiento informó que el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
comenzará los trabajos de descontaminación este próximo noviembre, con lo que las obras comenzarán finalmente en marzo del próximo año. Varias 
entidades vecinales y ecologistas como Marea Verde ya habían alertado de la contaminación de diversas partes del suelo de la ciudad, pidiendo a las 
autoridades competentes que realizaran estos estudios para comprobar el estado de los suelos que previsiblemente estaban contaminados. Y no se 
equivocaban. Es difícil depurar responsabilidades en temas como este, puesto que la legislación medioambiental prácticamente no existía cuando las 
industrias pesadas establecidas en Sant Adrià llevaron a cabo tal contaminación. Tal vez, eso sí, se tendría que haber actuado antes y mejor.       
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30 segundos de Biden y Sánchez 
que llenan mil debates

Es tarde de martes, 15 de junio, y me ha tocado debate en el informativo 
de Canal 4 TV, la cadena privada de Illes Balears.

Como si España hubiera perdido Cuba ayer, es decir, el lunes 14 
de junio de 2021, y también con los Estados Unidos compartiendo 
escenario, hemos tenido que hablar de lo mismo que hubiéramos 

hablado en 1898.

¿Debemos sentirnos orgullosos o, por el contrario, reflexionar sobre nuestra irre-
levancia como país? nos pregunta Biel Ramis, el director del programa.

El “culpable para todo” se llama Pedro Sánchez y su delito, esta vez, esa cumbre entre 
caminantes de menos de un minuto de duración que ha mantenido con Joe Biden.

Que levante la mano quien no haya visto todavía ese paseo de dos altos manda-
tarios. Nunca habían trabajado tanto los expertos en comunicación no verbal de 
seres humanos ocultos bajo las aún obligatorias mascarillas.

Pero vayamos por partes.

La manera de ser de Pedro Sánchez es la inevitable para presidentes de periodos 
de transición política, en los que la inestabilidad es el pan de cada día. Además, este 
hombre parece estar tocado por esa especia de suerte con la que consigue, en los 
retos en los que se implica personalmente, que sus adversarios se confundan, tanto 
si se llaman Susana Díaz como si se trata del binomio Ayuso-Casado, esas personas 
con las que algunos barones del PP ya no quieren coincidir por las calles de Madrid, 
como si fueran ex parejas de las que la presidenta triunfadora en mayo habló con 
Carlos Alsina, de Onda Cero, durante la última campaña electoral.

Si, es probable que ya sean más “ex” que “in”.

Si a Casado le interrogara hoy una máquina de la verdad descubriría que Díaz Ayuso 
le quita el sueño, y que maldita la hora en la que él mismo contribuyó para que a esa 
mujer se le subiera tanto a la cabeza el éxito en las urnas. Menos mal que solo quedan 
dos años, debe estar pensando el, aunque ¿cuántos le quedan a él?

Volviendo a nuestra pareja de protagonistas, mantengo que Joe Biden no quería coin-
cidir de ninguna manera con Pedro Sánchez. El motivo principal no puede ser otro que 
el marrón, prácticamente imposible de borrar, que heredó de Donald Trump con lo de 
que el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos. Si añadimos que una oportunidad 
como esta no la podía dejar pasar el rey marroquí, que al mismo tiempo es el mejor 
aliado de USA en el mundo árabe con lo de Israel, pues casi debemos extrañarnos 
de que haya tardado tanto tiempo en montarle a España el lío de Ceuta.

Y, por si no quedaba claro que Marruecos quería arañar en donde más le podía doler 
a España, tiempo le ha faltado a su embajador para recordar que, con lo de los inde-
pendentistas catalanes, ellos fueron más leales con España de lo que España lo está 
siendo ahora con ellos, y es en este momento cuando nos viene a la cabeza un tal 
Borrell diciendo “Navalni” en presencia de un ruso y, lógicamente, el ruso contestando 
“Puigdemont”.

Conseguir ser alguien respetable en el concierto mundial cuesta mucho tiempo, pero 
puedes volver a ser nadie después de cuatro telediarios.

Tratándose de política y de economía, si no puedes ocultar una inestabilidad tal que 
incluso está cuestionando el dibujo de tu propio mapa y, al mismo tiempo, presentas 
un endeudamiento que te obliga a pedir muchas más ayudas a fondo perdido y a 
crédito que la mayoría de tus iguales, es evidente que, te llames Rodríguez, Sánchez, 
Aznar, Rajoy o González, el escenario internacional no te será nunca propicio para 
presumir de relevancia.

Se equivocan Casado y los suyos si creen que estos supuestos fracasos de Sánchez 
en el teatro mundial les pueden servir para tapar desde sus corrupciones, ya en los 
juzgados, que no paran de alimentar las portadas, hasta unas meteduras de pata que 
no se detienen ni ante el rey.

No es extraño que los republicanos españoles hayan decidido esperar a que la 
monarquía se pudra por sí misma como estrategia tranquila para alcanzar la tercera 
república.

Pero la degradación en los ámbitos europeo y mundial seguirá llevando a España hacia 
la irrelevancia total mientras el Gobierno no convoque a la mayoría parlamentaria que le 
concedió la investidura y decida asumir el liderazgo de una reforma de la Constitución 
que, en realidad, deberá entusiasmar tanto como un proceso constituyente.

Todo el mundo sabe lo que esto significa, y es por esto mismo por lo que ni siquiera 
Pedro Sánchez se atreve.

Domingo Sanz Domingo Sanz

article sencer:

¿Ha traicionado Ayuso al rey en 
Colón 2021?

Una cierta forma de “traición” se materializa cuando una persona deja 
a otra, por decirlo de manera vulgar, “con el culo al aire”, o en una 
situación de compromiso imposible de atender, de tal manera que la 
traicionada, haga lo que haga, no podrá recuperar la imagen anterior 
y que constituía su valor principal. En este caso, la consensuada en 

todo el mundo sobre lo que puede y no puede hacer el rey de una monarquía 
parlamentaria.

También es cierto que fue el propio Felipe VI quien alteró de manera irreversible 
su propia función en el Reino que representa, pues el 3 de octubre de 2017 tomó 
partido por una parte de los catalanes, los que quieren que Catalunya siga for-
mando parte de España, frente al resto que, por cierto, eran los que gobernaban 
tras ganar en las urnas.

Como usted probablemente sabe, las palabras exactas de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la concentración celebrada en Colón 
ayer, 13 de junio, fueron las siguientes: «¿Qué va a hacer el rey? ¿Va a firmar 
esos indultos? ¿Le van a convertir en cómplice?».

Los tres interrogantes, consecutivos e inseparables, dictan sentencia previa y 
políticamente culpable contra una acto obligado, futuro e inviolable del propio 
Felipe VI, pues nadie se convierte en cómplice si no quiere, y menos cuando te 
han retado ante todo el mundo y de manera tan manifiesta.

Sobre este hecho, políticamente el más relevante de “Colón 2021” una vez 
confirmados los previstos fracasos en el número de asistentes, la mitad que en 
“Colón 2019”, y las relevantes ausencias de los barones no madrileños del PP y 
lo que significa que los franquistas de Vox hayan conseguido el mayor protago-
nismo, cosa que era inevitable y demuestra la poca inteligencia de los dirigentes 
del españolismo “normal”, doce horas después las portadas de los digitales de 
referencia se seguían haciendo eco.

“Ayuso señala a Felipe VI” (El Diario), “Ayuso interpela a Felipe VI sobre los 
indultos” (El País), “Acusa al gobierno de hacer cómplice al rey con los indultos” 
(El Mundo), “Isabel Díaz Ayuso ‘¿Qué va a hacer el Rey a partir de ahora? ¿Va a 
firmar los indultos?’” (El Español), o “Ayuso acusa a Sánchez de tratar de hacer 
al Rey ‘cómplice’ de los indultos” (OK Diario).

Por su parte, en los titulares de El Confidencial, ABC y La Razón no se hace refe-
rencia a la frase de Díaz Ayuso, lo cual es prueba de la situación tan complicada 
en que Ayuso ha colocado a los más monárquicos de todos los que informan y 
opinan a diario.

He leído también que uno de los concentrados exhibía una pancarta pidiendo al 
rey que no firmara los indultos y, conociendo las simplezas que nos ha regalado la 
presidenta de Madrid durante su todavía escasa trayectoria en política de primer 
nivel, cabe la posibilidad de que la viera, la leyera en un instante y, sin pararse a 
pensar, le pareciera una idea excelente para cambiar la historia de España con 
dos preguntas para las que millones, debe pensar, están esperando respuesta 
gracias a su “valentía”.

En ese caso, Díaz Ayuso habría actuado de manera también irreflexiva, similar a 
como lo hizo otro personaje, tan simple o más que ella, cuando siendo 3 de junio 
y en Ceuta dijo aquello de “opino como ese caballero” para negarse a contestar 
a preguntas de la prensa sobre Cospedal, que acababa de ser imputada en la 
“Operación Kitchen”. Sí, era Pablo Casado y el “caballero” gente del PP local. 
De mala manera intentó Montesinos arreglar la vergüenza propia con un comu-
nicado, varias horas después. Pero lo de Ayuso, los indultos y Felipe VI no hay 
quien lo arregle.

Millones de personas, y también Díaz Ayuso, saben que al Felipe VI del 3 de octu-
bre le tiene que saber a cuerno quemado firmar unos indultos que no van a resolver 
el problema y cuyo principal objetivo es anticiparse a un 
acuerdo del Consejo de Europa que llegará antes de que 
finalice junio y que puede ser muy duro sobre la represión 
ejercida en España contra los independentistas.
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Badalona disposarà del 
primer hospital privat 
de la ciutat l’any 2023

Redacció

Badalona.-
El Centre Internacio-

nal de Negocis de Badalo-
na (BCIN) va acollir la pre-
sentació del projecte del 
nou Hospital Quirónsalud 
Badalona, que està pre-
vist que entri en servei 
durant l’any 2023. En 
l’acte de presentació del 
que serà el primer hos-
pital privat de la ciutat, 
van participar l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, i el director terri-
torial per a Catalunya i 
l’Aragó de Quirónsalud, 
Germán Barraqueta. 

El nou hospital es-
tarà ubicat en un terreny 
situat a l’avinguda Nava-
rresa, entre els carrers de 
Ramón Rubial i de La Seu 
d’Urgell, molt prop de 
l’avinguda del President 
Companys, un dels ca-
rrers amb major afluència 
de la ciutat i que està 
molt ben comunicada per 
carretera amb Barcelona i 
el Maresme.  

El nou hospital, vui-
tè del grup Quirónsalud 
a Catalunya, juntament 

amb el Centre Mèdic 
Teknon, l’Hospital Univer-
sitari Dexeus o l’Hospital 
Quirónsalud Barcelona, 
entre d’altres, disposarà 
de cinc plantes, 70 habi-
tacions, 6 quiròfans, i 6 
box d’UCI. El nou centre 
tindrà 15.000 m2 de  su-
perfície i serà sostenible 
amb el medi ambient. A 
més, oferirà una àmplia 
cartera de serveis amb 
atenció en totes les es-
pecialitats i amb unitats 
multidisciplinàries per a 
oferir una atenció integral 
i altament resolutiva als 
pacients.  

El nou hospital, que 
suposarà una inversió 
de 40 milions d’euros, 
donarà treball a unes 400 
persones. A la vegada, 
servirà per donar una 
alternativa a tots aquells 
pacients que actualment 
es desplacen als seus 
hospitals de Barcelona 
perquè no disposen d’una 
alternativa privada en 
aquesta zona. 

Durant l’acte de pre-
sentació, l’alcalde Garcia 
Albiol va explicar que “és 
una molt bona notícia que 

en temps complicats i de 
dificultats econòmiques 
com els que estem vivint 
hi hagi empreses i insti-
tucions que tinguin una 
visió a llarg termini i facin 
una inversió d’aquesta 
rellevància i envergadura 
que, sens dubte, tindrà un 
retorn econòmic i social 
molt important per a Ba-
dalona”. Garcia Albiol va 
destacar que “a Badalona 
tenim la sort de comptar 
amb un complex sanitari 
de referència a escala 
europea com és Can Ruti, 
que juntament a altres 
organismes institucions 
que treballen en l’àmbit 
de la salut, a les que ara 
se suma el Grup Qui-
rónsalud des de la inicia-
tiva privada, ens permet 
situar la ciutat com a pol 
de referència de la sanitat 
del futur”. 

COMUNICACIÓ BDN

El Govern de Badalona 
i el Grup Municipal 
del PSC aproven 
definitivament el 
pressupost d’inversions 
més gran de la història 
de la ciutat 

Redacció

Badalona.-
El Govern de Badalona 

i el Grup Municipal del 
PSC han aprovat el pres-
supost d’inversions més 
gran de la història de la 
ciutat. L’aprovació defini-
tiva ha tingut lloc aquest 
vespre en sessió plenària 
extraordinària i perme-
trà destinar 77.874.770 
euros a l’execució de pro-
jectes fins a l’any 2023. 
Els comptes inclouen tam-
bé les al·legacions presen-
tades a l’acord del Ple del 
passat 16 de març.  

El nou pressupost 
d’inversions es divi-
deix principalment en 
els següents blocs: Po-
l í t iques d’urbanisme 
-13.491.100 euros, Edu-
cació -19.708.670 euros, 
Esports -24.755.000 

e u r o s ,   Pa t r i m o n i 
-5.200.000 euros i Cul-
tura -4.600.000 euros. 

En total hi ha previs-
tes 190 actuacions que 
inclouen una forta inversió 
en sanitat i educació pú-
bliques, amb l’ampliació 
per primera vegada de 
l’Hospital Municipal -7 
milions d’euros- i la cons-
trucció de les escoles 
Badalona Port -7 milions 
d’euros-, Ventós Mir -6,5 
milions d’euros-, dues es-
coles bressol -3,8 milions 
d’euros- i una nova biblio-
teca -2 milions d’euros. 

A més d’aquestes 
inversions, el pressupost 
també recull la construc-
ció d’una nova piscina 
municipal -12,5 milions 
d’euros-, la rehabilitació 
i remodelació de la Co-
missaria de la Guàrdia 
Urbana -1 milió d’euros-, 

la millora del clavegue-
ram i l’asfaltatge dels 
carrers de la ciutat per 
valor de 3 milions d’euros, 
la construcció d’un nou 
pavelló esportiu cobert 
-800.000 euros-, la mi-
llora de 33 instal·lacions 
esportives valorades en 
més de 10,5 milions 
d’euros, l’homologació 
de les pistes d’atletisme 
Paco Águila -1,1 milions 
d’euros, la remodelació 
integral del Parc del Gran 
Sol -3 milions d’euros-, de 
la Plaça Josep Tarradellas 
-1,5 milions d’euros-, del 
Parc Turó d’en Caritg -1,5 
milions d’euros- i de la 
Plaça Trafalgar -900.000 
euros-, la millora de totes 
les biblioteques municipals 
-700.000 euros- o la reha-
bilitació d’edificis històrics 
de Ca l’Arnús -1,5 milions 
d’euros, entre d’altres. 

COMUNICACIÓ BDN

Quirónsalud construirà aquest equipament sanitari que tindrà una 
superfície de 15.000 metres quadrats.

L’acord permetrà destinar 78 milions d’euros a l’execució de projectes 
fins a l’any 2023.
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L’Ajuntament 
impulsa el programa 
d’activitats ‘Estiu amb 
tu’ perquè els infants 
i joves de la ciutat 
gaudeixin del temps 
de vacances i de lleure  

Redacció

Badalona.-
L’A juntament  de 

Badalona ha impulsat 
el programa d’activitats 
‘Estiu amb tu’ amb 40 
propostes diferents des-
tinades als infants i joves 
de la ciutat perquè puguin 
gaudir del seu temps de 
vacances i lleure amb ex-
periències vitals positives 
i que ajudin al seu benes-
tar i desenvolupament. 
Amb aquest catàleg 
d’activitats es vol facili-
tar que els participants 
reprenguin les relacions 
entre ells i els espais 
de socialització després 
d’uns mesos marcats 
pel context sanitari i, a 
la vegada, recuperar l’ús 
dels espais públics de la 

ciutat, especialment la 
platja i la muntanya. 

Les activitats estan 
dividides en diferents ca-
tegories segons la seva 
temàtica (esport, medi 
ambient, cultura urbana, 
educació, cultura, música, 
tecnologia i comunicació 
audiovisual) i es divideixen 
segons l’edat a què estan 
destinades (infants de 3 a 
12 anys i joves d’entre 13 
i 18). Per primera vegada 
es contractaran vetlladors 
per tal de donar suport 
als casals que apostin 
per la inclusió i inscriguin 
a infants que necessitin 
aquesta atenció especial. 

A més del catàleg 
de recursos i activitats, 
l’Ajuntament, juntament 
amb vuit entitats de la ciu-
tat, ha organitzat diferents 

casals durant els mesos 
de juliol i agost als cinc 
barris que són dins del Pla 
Educatiu d’Entorn. Amb 
aquesta iniciativa es garan-
tirà un increment aproxi-
mat de 700 places per a 
infants i joves d’aquests 
territoris. El programa està 
dotat amb 363.000 euros 
provinents dels Plans de 
Millora d’Oportunitats 
Educatives del Depar-
tament d’Educació i del 
Pla d’Èxit Educatiu de 
l’Ajuntament. En la ma-
teixa línia s’ha signat un 
conveni a l’associació 
Aspanin per garantir la 
viabilitat del casal de les 
escoles d’educació espe-
cial. També es mantenen 
la iniciativa Patis Oberts 
a diferents escoles de 
Badalona.

COMUNICACIÓ BDN

Govern municipal i 
sindicats signen un 
acord per a la millora 
de les condicions 
laborals i econòmiques 
de la plantilla 
municipal de Badalona

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
i els representants dels 
sis sindicats amb repre-
sentació a l’Ajuntament 
han signat un protocol 
d’acords per a la millora 
de les condicions labo-
rals i econòmiques de la 
plantilla municipal per al 
període del 2021-2023. 
El document destaca 
l’aposta per l’augment 
del Capítol I del pressu-
post municipal, així com 
la consolidació i millora 
de la plantilla municipal 
acabant amb la tempo-
ralitat. 

L’alta taxa de tempo-
ralitat, l’envelliment de la 
plantilla, la no cobertura 
de vacants, la inexistència 
de sistemes de carrera, la 
relació de llocs de treball 

o la manca de promoció 
interna són algunes de les 
disfuncions que Govern i 
sindicats reconeixen com 
a problemes detectats 
i que requereixen una 
intervenció immediata i 
planificada. Una actua-
ció que, conclouen, s’ha 
d’orientar a la consecució 
de l’eficiència, l’eficàcia 
i l’adequació de la des-
pesa. 

El primer punt dels 
acords estableix la pro-
posta d’augmentar el 
Capítol I (despeses de 
personal) del Pressupost 
2021 en un 7% i un 5% 
per als pressupostos del 
2022 i 2023. 

El document acorda 
dotar amb 900.000 euros 
addicionals, repartits en 
un 50% entre els anys 
2021 i 2022, el Comple-
ment de Productivitat i 
Especial Rendiment de la 

plantilla municipal, aug-
ment que contemplarà 
el Pressupost municipal 
que es portarà aprovació 
en les properes setmanes 
i que s’implementarà ja 
durant aquest any. 

El Govern municipal 
i els sindicats també han 
acordat iniciar el procés 
d’estabilització i consoli-
dació de les places de la 
plantilla municipal. Així, 
en l’espai de la Comissió 
d’Interins, es decidiran els 
criteris per donar solució 
a la situació de tempo-
ralitat en el conjunt de 
les administracions pú-
bliques.

COMUNICACIÓ BDN

Amb aquesta proposta, que té un pressupost aproximat de 500.000 
euros, es vol facilitar que els participants recuperin les relacions entre 

ells i els espais de socialització.  
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Badalona enceta 
la contractació del 
projecte d’enginyeria 
que dissenyarà la 
reconstrucció del pont 
del Petroli

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol i 
el tercer tinent d’alcaldia 
i regidor de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, 
Daniel Gràcia, han anun-
ciat que l’Ajuntament 
comença la licitació per 
a la contractació del pro-
jecte d’enginyeria que 
dissenyarà el futur pont 
del Petroli. El projecte, 
que té un pressupost 
de 48.000 euros, estarà 
enllestit en tres mesos. 
Basant-se en aquest dis-
seny es licitaran les obres 
de reconstrucció del pont 
del Petroli. La previsió 
apuntada per l’alcalde, 
és que l’estiu de l’any 
2022 s’iniciïn les obres, 
amb una durada estimada 
entre 12 i 18 mesos. 

Aquest calendari de 
reconstrucció del pont 
del Petroli s’ha anunciat 
després que avui s’hagin 
presentat les conclusions 

dels estudis tècnics i 
d’onatge realitzats per la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya per conèixer 
les causes del trencament 
del pont durant el tem-
poral Glòria el gener del 
2020. “Amb aquest es-
tudi sabem científicament 
tot el que ha passat i amb 
aquestes dades treballem 
des d’ara mateix en la re-
construcció de l’element 
més singular i més visual 
de la nostra ciutat”, ha 
assenyalat l’alcalde. 

Els estudis tècnics 
i d’onatge realitzats pel 
Laboratori d’Enginyeria 
Marítima de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
han inclòs estudis de ba-
timetria (mesurament del 
fons marí) i simulacions 
en un canal d’onatge. El 
doctor Corrado Altomaro, 
Investigador de la UPC, 
ha destacat en la presen-
tació de les conclusions 
que les condicions del 
temporal Glòria van ser 
excepcionals, tant per la 

durada de la tempesta 
com per l’alçada de les 
onades. A més, el tem-
poral va arrossegar sorra 
del fons i va modificar 
sensiblement la batime-
tria, possibilitant que les 
onades impactessin amb 
més força a l’estructura 
del pont i la seva plata-
forma final. Els canvis 
experimentats en el dis-
seny original del pont, 
projectat fa més de 60 
anys per oferir servei a 
vaixells, la transformació 
de la fesomia costanera 
amb la construcció de 
nous ports o la fatiga dels 
materials, entre altres fac-
tors, també s’han tingut 
present als estudis.

COMUNICACIÓ BDN

El Centre d’Adults 
Morera Pomar 
participa en un 
projecte ambiental 
per aprendre i 
conscienciar sobre els 
residus plàstics a les 
platges de Badalona

Redacció

Badalona.-
El Centre de For-

mació d’Adults Morera 
Pomar de Badalona ha 
portat a terme un pro-
jecte d’aprenentatge i 
servei (ApS) coordinat 
per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) amb 
la participació de l’Escola 
del Mar de Badalona i Si-
boc Projectes Ambientals 
sobre els residus a les 
platges de Badalona, es-
pecialment dels plàstics. 

L’alumnat del Centre 
de Formació d’Adults ha 
treballat sobre la genera-
ció de residus al territori 
metropolità (especialment 
a Badalona); el procés de 

formació de les platges; 
l’origen, tipologia i quan-
titat de residus plàstics 
presents al mar i, en 
especial, els problemes 
associats a la presència 
dels anomenats micro-
plàstics. 

Una de les princi-
pals característiques 
d’aquests  pro jectes 
d’aprenentatge i servei de 
l’AMB és que l’alumnat, 
a més d’aprendre i fer un 
servei ambiental, l’han 
de transmetre. En aquest 
cas han fet de monitors 
ambientals amb els nens i 
nenes de sisè de primària 
de l’Institut escola Rafael 
Alberti de Badalona que 
s’ha portat a terme a la 
platja dels Pescadors.  

Amb la voluntat de 
difondre a la ciutada-
nia aquest projecte s’ha 
utilitzat la plataforma 
del joc del geocoaching 
(amagant capsetes amb 
informació ambiental a 
diversos punt de la platja 
dels Pescadors de Ba-
dalona) perquè a través 
de la geolocalització to-
thom que ho vulgui pugui 
jugar-hi i conscienciar-se 
dels efectes dels residus 
a les platges. 

COMUNICACIÓ BDN

L’alumnat ha traslladat les seves experiències i coneixements als 
escolars de 6è de l’Institut escola Rafael Alberti.



7Juny 2021 -Actualitat

Càritas i Roca i 
Pi donen suport 
a les parròquies 
de Badalona per 
respondre millor a les 
necessitats alimentàries

Redacció

Badalona.-
El passat dimecres 

2 de juny es va celebrar 
l’acte de signatura dels 
convenis entre Càritas 
Diocesana de Barcelona, 
la Fundació Llegat Roca 
i Pi i les nou parròquies 
i una comunitat religiosa 
dels arxiprestats de Ba-
dalona i una fundació de 
l’església Adventista que 
distribueixen aliments: 
parròquies de Mare de 
Déu de La Salut,

Sant Jaume, Sant 
Antoni de Pàdua, Mare 
de Déu del Roser, Santa 
Maria, Sant Josep, Sant 
Sebastià, Mare de Déu de 
Montserrat, agrupació pa-
rroquial de Sant Francesc 
d’Assís-Santa Clara-Sant 
Crist de Canyet, Quart 
Món de la comunitat dels 
Pares Carmelites i Fun-
dació Adra. L’acord es 
concreta en una aportació 
econòmica de 30.000 
eurosanuals a cada pa-
rròquia que aporten a 
parts iguals Càritas i la 

Fundació Roca i Pi.
Mercè Darnell, res-

ponsable d’ajuda a les 
necessitats bàsiques de 
Càritas Barcelona, va ex-
plicar que avui les famílies 
no poden cobrir les seves 
necessitats a causa del 
treball precari i atur, una 
baixa protecció social 
i la fragilitat humana. 
Atès que les prestacions 
públiques han anat en 
descens, s’està dialogant 
amb Ajuntaments amb 
bons resultats, com en 
el cas de l’Hospitalet de 
Llobregat.

D a r n e l l  v a  e x -
pl icar també que “a 
l’Arquebisbat hi ha 90 
parròquies que distri-
bueixen aliments” i que 
“es va implementant 
el sistema de targetes 
moneder, de la qual fou 
pionera ja fa tres anys la 
parròquia de Santa Maria 
de Badalona, va passar 
a la de Sant Josep i 
s’ha anat estenent per 
a d’altres parròquies”. 
Les targetes moneder 
es carreguen mensual-

ment amb un import 
determinat per tal de 
poder adquirir aliments 
i productes de neteja. 
Aquest sistema ajuda 
les famílies a que pu-
guin seguir comprant on 
sempre ho han fet, que 
triïn allò que mengen 
segons les preferències 
i necessitats personals, 
culturals i de salut i 
que cuinin i mengin en 
família. Alhora és una 
fórmula discreta que pre-
serva l’autonomia perso-
nal. Amb tot, “d’altres 
parròquies i comunitats 
prossegueixen amb el 
format habitual de re-
partir aliments entre fa-
mílies vulnerables, que 
també evita el malbara-
tament dels excedents 
alimentaris.”

CÀRITAS

Detingut a Badalona 
un menor que va robar 
quatre vehicles que es 
venien a través d’una 
coneguda aplicació de 
compravenda

Redacció

Badalona.-
Agents de la Policia 

de la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la 
comissaria de Badalona 
van detenir el passat 5 
de juny un menor d’edat, 
de nacionalitat espan-
yola i veí de Badalona 
com a presumpte autor 
de quatre de robatoris 
de furt d’ús de vehicle, 

tres delictes per conduir 
sense haver obtingut 
mai permís o llicència 
i un delicte de falsedat 
documental a Badalona, 
Barcelona i Sabadell.

Un home va avisar 
als agents que acabava 
de localitzar el vehicle 
que li havia sostret un 
jove uns dies abans a 
Badalona. El cotxe es-
tava aparcat al carrer 
i duia unes plaques de 

matrícula que no eren 
les seves. L’home va 
relatar als mossos que, 
uns dies abans, havia 
contactat amb un des-
conegut a través d’una 
aplicació de compraven-
da per vendre un cotxe, 
però quan es va trobar 
amb el possible com-
prador el va empènyer 
fins a fer-lo caure a 
terra i es va emportar 
el vehicle.

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
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L’Hospital de l’Esperit Sant de SCG 
impulsa la donació de còrnies

Redacció

Santa Coloma.-
Des de la Fundació 

Hospital de l’Esperit Sant 
s’ha creat un Grup de Tre-
ball de Donació de Teixits 
que té com objectiu  pro-
moure la donació de còr-
nia entre els pacients i 
familiars de referència 
del centre. S’ha elaborat 
un protocol d’actuació 
que recull el procediment 
a seguir en cas que un 
difunt sigui donant o que 
la família vulgui procedir 
a fer una donació.

A la FHES s’ha for-
mat a un grup de pro-
fessionals en aquesta 
matèria per fer-los facili-
tadors i informadors dels 
drets del pacient difunt. 
La tasca d’aquests pro-
fessionals és transmetre 

als familiars tota la in-
formació disponible i, en 
cas afirmatiu, transmetre 
la possibilitat de dur a 
terme el procediment 
d’extracció en el propi 
Hospital. L’extracció es 
realitza amb el màxim 
respecte cap a la persona 
difunta i no afecta al seu 
aspecte.

D’entrada tots podem 
ser donants de còrnia, 
però és quan algú mor 
que es fa el plantejament 
als familiars més directes 
que són qui donen el con-
sentiment informat per 
procedir a l’extracció de 
còrnies del difunt. Aquest 
procés es simplifica quan 
la persona, en vida,  ha 
deixat constància de la 
seva voluntat de ser do-
nant al Document de 
Voluntats Anticipades o 

quan ho ha manifestat als 
seus familiars.

Les condicions clíni-
ques en el moment de 
la mort determinaran si 
els teixits són vàlids per 
al trasplantament i, con-
tràriament al que es pot 
creure, tenir miopia, estig-
matisme, hipermetropia, 
o haver estat operat de 
cataractes noi impedeix 
que les còrnies siguin 
viables per a un tras-
plantament. Les còrnies 
s’envien al Banc de Sant 
i Teixits fins que són utilit-
zades i el trasplantament 
s’ha de realitzar abans 
d’una setmana després 
de l’extracció.

E l  p rope r  d ime -
cres, 2 de juny, se ce-
lebra el Dia Mundial del 
Donant i, durant tota 
aquesta setmana, des 

de l’Hospital de l’Esperit 
Sant s’impulsaran di-
ferents actuacions per 
promoure la donació en-
tre els professionals i 
els ciutadans. En aquest 

sentit  s’ha elaborat un 
vídeo divulgatiu i uns díp-
tics per conscienciar als 
usuaris sobre la donació 
de còrnies.

FHES
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La platja del Litoral 
romandrà tancada 
a l’espera d’un nou 
informe

Redacció

Sant Adrià.-
El consistori adria-

nenc ha fet públic un co-
municat sobre la situació 
de la platja del Litoral, 
que va tancar de manera 
preventiva el passat 28 
de maig després que un 
informe alertés del perill 
sobre la salut de les per-
sones per la contaminació 
per metalls pesants a la 
sorra d’una part de la 
platja.

L’Ajuntament afirma 
que va rebre el passat 3 
de juny l’informe tècnic 
de valoració de la qualitat 
del sòl de la platja del Li-
toral de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya (ARC), 
organisme competent en 
matèria de sòls contami-
nats. En aquest informe, 
l’ARC avala el tancament 
de la platja fins que no es 
disposi d’un nou estudi 
detallat de la platja del Li-
toral i d’una actualització 
del càlcul de risc. L’ARC 
ja ha expressat dos reque-
riments al Ministerio para 

la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. El 
primer, que en el termini 
màxim de 3 mesos porti 
a terme una investiga-
ció detallada de l’estat 
ambiental de la capa su-
perficial de les sorres de 
la platja del Litoral i una 
actualització de l’anàlisi 
qualitativa del risc. El 
segon, que en el termi-
ni màxim de 6 mesos 
presenti un projecte de 
recuperació de l’àmbit 
litoral afectat.

L’Ajuntament de Sant 
Adrià ja ha sol·licitat una 
reunió urgent amb el Mi-
nisteri per establir un full 
de ruta i aconseguir la re-
cuperació de la platja del 
Litoral. A més, encarregat 
al Consorci del Besòs un 
estudi de reconeixement 
preliminar voluntari de 
la qualitat ambiental de 
la sorra de la platja del 
Fòrum (parc de la Pau), 
malgrat que no hi ha 
cap estudi que indiqui 
risc no admissible per 
a les persones usuàries 
d’aquesta platja. Una de-

cisió presa pel consistori 
davant «la preocupació 
ciutadana que ha generat 
el tancament de la platja 
del Litoral i prioritzant la 
protecció de la salut de 
les persones».

Per tant, la platja del 
Litoral continuarà tancada 
fins que les administra-
cions competents «resol-
guin la situació».

Diverses entitats han 
manifestat el seu males-
tar per aquesta situació. 
Com Marea Verde, que 
es va manifestar poques 
hores després que es 
tanqués la platja per as-
segurar que l’entitat ja 
havia alertat les autoritats 
d’aquesta contaminació 
sense que ningú fes res al 
respecte. Per la seva ban-
da, la Coordinadora Veï-
nal Eix Besòs lamenta la 
situació, que deixa sense 
zona de bany a les portes 
de l’estiu a bona part de 
la ciutadania adrianenca, 
tenint en compte que fa 
anys ja es van tancar les 
úniques piscines desco-
bertes de la ciutat.

JP

El més probable és que la ciutadania no pugui gaudir d’aquest espai 
durant tot l’estiu. 

Badalona participa 
per primera vegada 
en la Mobile Week per 
apropar la tecnologia i 
els nous reptes digitals 
a la ciutadania

Redacció

Badalona.-
Entre els dies 5 i 7 de 

juliol, Badalona serà, per 
primera vegada, un dels 
municipis que acollirà la 
Mobile Week Catalunya, 
una iniciativa que apropa 
la tecnologia i els nous rep-
tes digitals a la ciutadania. 
A través de conferències, 
tallers i taules rodones 
gratuïtes que combinen el 
format presencial i digital, 
l’esdeveniment ofereix 
espais de reflexió, debats 
integradors i activitats 
participatives que connec-
ten les eines que ofereix la 
tecnologia digital amb les 
inquietuds i necessitats 
socials, culturals, ètiques 
i humanes situant a les 
persones al centre de la 
revolució digital. 

El programa de les 
activitats que es faran 
a Badalona s’ha elabo-
rat des de l’Ajuntament 
amb la col·laboració de 
l’Associació Restarting 
Badalona i està pensat 
per arribar a tots els pú-

blics i demostrar la po-
tencialitat des del vessant 
tecnològic i de capacita-
ció humana de la ciutat 
en tres grans àmbits: la 
Salut, l’Esport i la Mo-
bilitat.  

Entre les activitats 
programades cal destacar 
un taller on es formaran 
els cirurgians del futur 
mitjançant la realitat aug-
mentada; diversos de-
bats on es parlarà, entre 
altres qüestions, sobre 
la intel·ligència artificial 
en el desenvolupament 
de les ciutats i sobre la 
utilització de la robòtica 
per a persones amb alta 
dependència i en l’àmbit 
de la salut; o una con-
ferència sobre com mi-
llorar la mobilitat amb la 
inclusió de la tecnologia 
integrant tots els serveis 
i proveïdors de transport 
públic, entre altres.

L’alcalde de Bada-
lona, Xavier Garcia Al-
biol, ha destacat en la 
presentació de la Mobile 
Week que: “des d’aquest 
Ajuntament hem apostat 

perquè la ciutat estigui 
present i formi part d’un 
esdeveniment tan impor-
tant com aquest”. “Ba-
dalona vol i pot mostrar 
que és un referent en 
l’àmbit de la Salut, i que 
ho pot ser en l’esport i 
en la mobilitat, estem 
convençuts que aquesta 
Mobile Week és una gran 
oportunitat d’aprendre, 
però també pot ser un 
gran aparador de les po-
tencialitats de Badalona. 
Com a administració, 
com a empreses, o com 
a ciutadania no podem 
quedar-nos al marge de 
les noves tecnologies i 
les seves aplicacions que 
ens afecta en la nostra 
vida diària”, ha conclòs 
l’alcalde.

Aquí podeu veure el 
programa complet:

La policia informa la ciutadania del tancament de la platja del Litoral.

COMUNICACIÓ BDN

Entre els dies 5 i 7 de juliol la ciutat acollirà conferències, tallers i taules 
rodones, presencials i virtuals, al voltant de l’àmbit de la Salut, i també 

activitats relacionades amb l’Esport i la Mobilitat. 
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L’Ateneu Adrianenc en 
situació crítica per un 
conflicte amb el bar

Montse Sáez

Sant Adrià.-
Després de 97 anys 

d’activitat ininterrompuda 
per promoure la cultu-
ra, l’Ateneu Adrianenc, 
l’entitat cultural més anti-
ga de la ciutat, es troba en 
una situació econòmica 
límit que podria provocar 
la seva desaparició. I tot 
per un problema amb el 
bar, un espai que l’entitat 
lloga a professionals de 
la restauració. Segons la 
junta de l’entitat, les per-
sones que duen a terme 
actualment l’explotació 
no tenen permís ni lli-
cència, però es neguen a 
marxar. L’anterior arren-
datari, del que eren em-
pleades, va renunciar al 
contracte el passat 31 de 
març de 2021 per motius 
econòmics produits per la 
pandèmia que va obligar 
els locals de restauració 
romandre tancats durants 
molts mesos i amb uns ho-
raris molt limitats un cop 
permesa la seva reober-
tura. Va rescindir el con-
tracte i les va despatxar, 
donant-les de baixa de 
la seguretat social, però 
elles no ho van acceptar 
i continuen treballant al 
bar de l’Ateneu Adrianenc 
«sense pagar lloguer ni les 
factures d’aigua i electri-

citat», que ha de fer front 
l’entitat, i «sense tenir 
assegurança de respon-
sabilitat civil, carnet de 
manipulació d’aliments 
ni alta fiscal», segons co-
menten els responsables 
de l’Ateneu. Tal i com ex-
plica la junta directiva de 
l’entitat, al·leguen que van 
arribar a un acord econò-
mic amb l’arrendatari per 
l’explotació del servei de 
bar fins al 2027, quan 
acabava la concessió, se 
senten estafades i per 
això no volen marxar. Un 
problema que res té a 
veure amb l’Ateneu Adria-
nenc, però que, en definiti-
va, és qui està pagant les 
conseqüències, portant-lo 
a una situació econòmica 
límit que pot posar fi a una 
de les entitats més impor-
tants de la ciutat.

Davant aquesta situa-
ció, l’Ateneu va intentar 
solucionar el conflicte 
de bones maneres, però 
les persones que duen 
a terme el servei de bar 
es neguen a marxar de 
totes formes. A més, han 
protagonitzat episodis 
molt tensos i en alguns 
moments violents que 
l’entitat ja ha denun-
ciat davant els Mossos. 
L’últim es va produir el 
passat 2 de juny. L’entitat 
ha demanat un permís 

d ’obra  pe r  adequar 
l’instal·lació elèctrica, 
climatització i seguretat 
de l’edifici, molt malmesa 
per l’antiguitat i el pas del 
temps. Unes obres que 
obligaven a tancar el local 
durant unes setmanes, 
com va informar la junta 
directiva de l’Ateneu a 
usuaris i a les treballado-
res que es neguen a mar-
xar. Tal i com reflecteix 
la denúncia presentada 
a la policia, quan un dels 
operaris va començar a 
fer la seva feina, una de 
les persones que treballen 
al bar el va amenaçar amb 
un ganivet impedint que 
continués amb els treballs 
de rehabilitació.

La junta directiva de 
l’Ateneu Adrianenc ja ha 
informat els seus asso-
ciats d’aquesta greu situa-
ció. També s’ha posat en 
contacte amb el consistori 
demanant una solució 
al problema, però no ha 
trobat cap resposta sa-
tisfactòria. Per això, han 
demanat una entrevista 
amb l’alcaldessa, Filo Ca-
ñete, perquè no entenen 
que l’Ajuntament «es renti 
les mans davant aquesta 
injustícia» que pot deixar 
una de les entitats adria-
nenques més històriques 
sense cap recurs econò-
mic per tirar endavant.

MS

Formació i Treball crea 
440 llocs de treball 
d’inserció el 2020

Redacció

Sant Adrià.-
La Fundació Forma-

ció i Treball, promoguda 
per Càritas Diocesana 
de Barcelona, i que l’any 
vinent celebrarà el seu 
30è aniversari, es va 
mantenir un any més 
com la referència pel que 
fa a la creació de llocs 
d’inserció a Espanya, do-
nant feina a 441 perso-
nes (només 7 persones 
menys que al 2019) a 
través d’itineraris socio-
laborals per a persones 
en risc d’exclusió social. 
Tot i que es va produir el 
tancament d’empreses 
durant el confinament 
i els ERTOS van afectar 
la tasca d’intermediació, 
el 42% de les perso-
nes que van finalitzar 
l’itinerari va trobar feina 
al mercat ordinari (princi-
palment en el sectors de 
logística, neteja i atenció 
al client).

En total, la Fundació 
va atendre més de 4.000 
persones, la major part 
dones (57%) i en una 
tercera part, més grans 
de 45 anys.

Pel que fa a la inser-
ció laboral a empreses 
externes, 796 persones 

van aconseguir un lloc 
de treball i un 28% dels 
contractes laborals va 
tenir una durada superior 
als 12 mesos (només 
un 1% menys que al 
2019). En l’àmbit de la 
formació, 585 persones 
van participar a diversos 
programes, i un 27% 
d’aquestes va realitzar 
pràctiques laborals mal-
grat la situació derivada 
de la pandèmia.

Un dels reptes més 
importants al llarg de 
la  pandèmia  va  ser 
l’acompanyament als 
col.lectius més vulne-
rables en la gestió de 
tràmits administratius 
com ERTOS, l’atur, o la 
renovació o sol.licitud 
dels NIE. La Fundació 
també va acompanyar a 
68 persones en el procés 
de regularització de la 
seva situació.

Durant el 2020 es 
va posar el focus en mi-
llorar les competències 
professionals dels tre-
balladors d’inserció, i es 
van dedicar esforços a 
l’acompanyament a joves 
per retornar al sistemes 
educatius, aconseguint 
el reconeixement al Re-
gistre d’Entitats, Serveis 
i Establiments Socials 

(RESES) com a Centre 
Socioeducatiu Diürn pel 
desenvolupament del 
projecte “Formació en 
Alternança”, en coordi-
nació amb la Generalitat 
de Catalunya. Només 
altres 4 centres compten 
amb aquest reconeixe-
ment a Barcelona.

Pel que fa als progra-
mes d’Acció Social, en 
destaquen el creixement 
d’Aprop, la Borsa de 
Treball Domèstic creada 
l’any 2000 per Càritas 
Barcelona, i que des de 
2017 gestiona Formació 
i Treball. L’entitat reforça 
la seva missió com instru-
ment per la dignificació i 
la professionalització del 
sector del treball de la 
llar i les feines de cura, 
impulsant una nova línia 
d’actuació sobre cuida-
dors i cuidadores dirigida 
a pacients sense suport 
familiar, per ser atesos 
en el seu domicili després 
d’un trasplantament de 
medul·la òssia. 

Es manté com l’empresa d’inserció amb més capacitat de generació 
d’ocupació de l’estat espanyol. 

FORMACIÓ I TREBALL

Actualitat
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Prop de 230 
curtmetratges de 25 
països participen al XV 
Premi Serra Circular de 
Cryptshow Festival

Redacció

Badalona.-
Cryptshow Festival 

ha rebut 229 inscripcions 
de curtmetratges per par-
ticipar en el XV Premi 
Serra Circular, dels quals 
34 formaran part de la 
Secció Oficial a Compe-
tició, prop de 7 hores de 
curts. Enguany hi haurà 
dues possibilitats de po-
der veure la selecció de 
curtmetrages. La Secció 
Oficial a Competició es 
podrà veure en la seva 
totalitat online del 3 al 
31 de juliol a través de 
Festhome TV, la plata-
forma que ja vam fer 
servir l’any passat per al 
visionat de les pel·lícules. 
Dels 34 curtmetratges, el 

jurat oficial seleccionarà 
dues sessions, més d’una 
quinzena de curts, que es 
podran veure de forma 
presencial dissabte 3 de 
juliol al Teatre El Círcol de 
Badalona.

En total, seran prop 
de 7 hores de produc-
cions de petit format 
on trobem obres selec-
cionades en més d’una 
cinquantena de festivals 
internacionals, algunes 
d’elles premiades, com 
ara l’animació Epirenov 
de l’argentí Alejandro 
Ariel Martin, seleccionada 
en més de cinquanta fes-
tivals; la proposta eròtica 
Extraneous Matter del ja-
ponès Kenichi Ugana, que 
ha estat finalista i premiat 
a una desena de festivals 

internacionals; o Dar-Dar 
de Paul Urkijo, director de 
Errementari.

També es podrà veure 
el darrer treball de Sam 
Orti, Rutina: La prohibi-
ción, on tot i seguir amb 
l’stop motion, el director 
valencià fa un canvi de 
registre. Un canvi que 
li va servir per obtenir 
una candidatura als Goya 
al millor curtmetratge 
d’animació.

En aquesta edició 
s’han inscrit curtmetrat-
ges de 25 països d’arreu 
del món, principalment de 
l’estat espanyol, Estats 
Units, Canadà, França i 
Itàlia, però al Cryptshow 
Festival participaran, tam-
bé, curts de Japó, Brasil 
o Grècia.

El CERCAT convoca 
el XV Concurso de 
Fotografía Rociera 2021

Redacció

Sant Adrià.-
El Centro de Estudios 

Rocieros y Cultura Anda-
luza en Catalunya (CER-
CAT), con sede en Sant 
Adrià de Besòs, ha hecho 
públicas las bases de la 
decimoquinta edición de 
su Concurso de Fotogra-
fía Rociera 2021. Debido 
a la situación causada por 
la pandemia de Covid-
19 en todo el mundo, la 
XV edición de nuestro 
Concurso Fotográfico ha 
debido adaptarse a las 
circunstancias. Como en 
la edición de 2020, este 
año tampoco se han ce-
lebrado ni la Romería del 
Rocío, ni la Feria de Abril 
ni las procesiones de Se-
mana Santa, por lo que 
os animamos de nuevo a 
que busquéis en vuestros 
archivos fotográficos y 
participéis con imágenes 
de pasadas ediciones.

En esta edición de 
nuevo especial especial, 
el certamen consolida su 
formato con dos temas 
principales y un tema 
especial. El tema prin-
cipal y clásico es el de 
«Romería del Rocío», que 
engloba todos los actos 
del movimiento rociero 
en Catalunya (Romería 

del Rocío, cambios de 
vara, pregones rocieros, 
peregrinaciones, etc), así 
como las fotografías reali-
zadas a las Hermandades 
afincadas en Catalunya 
que realizan los actos 
marianos en la Romería 
de Almonte. El segundo 
tema es «Catalunya cofra-
de», que recoge cualquier 
expresión de la cultura y 
fe que realizan las Her-
mandades de Pasión en 
Catalunya. Asimismo, se 
establece el tema especial 
“Feria de Abril catalana”, 
que engloba cualquiera de 
sus ediciones y cualquier 
expresión de cultura po-
pular que se celebre en 
el Real durante los días 
de Feria.

E l  concurso está 
abierto al público general 
y cada autor podrá pre-
sentar cinco fotografías 
que deben enviarse te-
lemáticamente a través 
de la página web www.
cercat.es. Las fotografías 
deben ser archivos jpg, 
tener un tamaño mínimo 
en su parte más larga de 
1.024 píxeles y con un 
peso máximo de 5 Mb. 
Para concursar se debe 
acceder a www.cercat.
es, y cumplimentar el 
formulario de participa-
ción en el que se podrán 

adjuntar las fotografías. 
El participante deberá 
informar de los siguien-
tes datos: Tema, título 
de la imagen, nombre y 
apellidos del concursante, 
nombre y domicilio del 
concursante, dirección 
de correo electrónico 
de contacto, teléfono 
de contacto, y fecha y 
lugar donde se realizó la 
fotografia.

En las categorías de 
Rocío y Catalunya cofra-
de se repartirán tres pri-
meros premios, dotados 
con 150 euros, 100 euros 
y 50 euros cada uno, y 
un cuarto también de 50 
euros. Además, el primero 
de cada una de las cate-
gorías recibirá una meda-
lla Federació Catalana de 
Fotografia, que reconoce 
el concurso y colabora 
en la organización del 
mismo. En la categoría de 
Feria de Abril entregará 
un primer premio dotado 
con 100 euros.

Las inscripciones se 
abren el 1 de junio, y se 
podrán presentar fotogra-
fías hasta el 30 del mismo 
mes. El jurado deliberará 
el 6 de julio y los premios 
se entregarán el 10 de 
julio en un acto virtual, 
tal y como se realizó el 
pasado año 2020.

JOSÉ REYES BELZUNCE

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

Redacció

Badalona.-
Després de més d’un 

any d’absència per la 
situació sanitàries, torna 
el cicle de Cantates Soli-
dàries de Bach. Dissabte, 
26 de juny de 2021, a les 
20.15 h. a l’església dels 

pares carmelites de Bada-
lona, el Conjunt Instru-
mental del Conservatori i 
Solistes, dirigits per Jordi 
Montoliu, interpretaran la 
CantataBWV 146  “Wir 
müssen durch viel Trüb-
sal in das Reich Gottes 
eingehen”.

Les normes seran les 

mateixes per a qualsevol 
espectacle musical (mas-
careta, distància social, 
neteja prèvia de mans). 
S’estableixen més entra-
des per evitar aglome-
racions: Portal principal 
c/. Sant Miquel, 44 i 
Passadís del darrere c/. 
Del Mar, 47. 
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FILMETS Badalona 
Film Festival rep 
l’acreditació com a 
festival col·laborador 
dels premis Goya

Redacció

Barcelona.-
FILMETS Badalona 

Film Festival acaba de 
rebre l’acreditació com a 
festival col·laborador dels 
premis Goya, que atorga 
la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinema-
tográficas de España. 
Així es reconeix el treball 
constant de FILMETS en 
l’àmbit del curtmetratge. 
FILMETS arriba aquest 

any a la 47a edició, que 
se celebrarà del 22 al 31 
d’octubre a Badalona, 
Barcelona i Sant Boi.

Aquesta qualificació 
atorgada per la Academia 
de las Artes y las Cien-
cias Cinematográficas de 
España acredita i permet 
que totes les produccions 
espanyoles del programa 
internacional en compet6i-
ció de la propera edició de 
FILMETS podran presentar 
la seva candidatura als pre-

mis Goya de l’any vinent 
a les categories de ficció, 
animació o documental.

En rebre aquesta qua-
lificació, FILMETS Bada-
lona Film Festival entra a 
la llista dels 43 festivals 
de l’Estat espanyol homo-
logats per la Academia a 
la cursa dels premis Goya 
2022 amb altres festivals 
de cinema tan importants 
com els de Málaga, Va-
lladolid, Gijón, Huesca o 
Sitges, entre d’altres.

“HerbArt: botànica i 
creació artística” és 
la nova exposició al 
Centre Cultural El 
Carme de Badalona 

Redacció

Badalona.-
Botànica i art con-

flueixen en la nova pro-
posta expositiva que pre-
senta l’Ajuntament de 
Badalona i la Universitat 
de Barcelona a la Sala 
Josep Uclés del Centre 
Cultural El Carme de Ba-
dalona (carrer de Fran-
cesc Layret 78). Amb el 
títol “HerbArt: botànica 
i creació artística”, la 
mostra és fruit del diàleg 
interdisciplinari entre una 
trentena d’artistes i botà-
nics al voltant de l’estudi 
i la reflexió sobre l’entorn 
natural. L’exposició, amb 
entrada lliure, es podrà 
visitar des de l’1 de juny 
fins al 25 de juliol. 

Badalona és la seu 
principal de la mostra, 
que també es presenta 
a altres dos espais ex-
positius: l’hivernacle del 
jardí Ferran Soldevila de la 
Universitat de Barcelona 
(UB) i l’Institut d’Estudis 

Catalans (IEC). 
L’exposició “HerbArt: 

botànica i creació artísti-
ca”, que recull una seixan-
tena d’obres, es presenta 
com la culminació d’un 
projecte internacional de 
col·laboració entre cientí-
fics i artistes procedents 
de diferents universitats i 
escoles d’educació supe-
rior d’Espanya, Portugal, 
Itàlia i el Brasil. Aquest 
projecte, liderat per la 
Universitat de Barcelo-
na i l’Institut Botànic de 
Barcelona (IBB), va co-
mençar amb una trobada 
amb el mateix nom l’abril 
del 2019 a Barcelona. La 
mostra que es presenta 
ara reuneix les recerques i 
les produccions artístiques 
i documentals resultants, 
en què la flora i l’herbari 
s’han abordat com a font 
d’inspiració, d’estudi i re-
flexió, des de les mirades 
creativa i científica. 

“Aquest magnífic ar-
xiu visual i tàctil permet 
acostaments i lectures 

diverses: la matèria, la tex-
tura, la forma i el color són 
font d’informació plural per 
generar continguts narra-
tius, visuals i creatius”, 
expliquen Eva Figueras i 
Mar Redondo, coordina-
dores del projecte. 

Inspirades en el bino-
mi natura/cultura, enmig 
d’un temps d’emergència 
climàtica, les obres ex-
posades volen esdevenir 
llavor i deixar empremta 
i s’articulen amb un re-
corregut per quatre eixos 
temàtics sobre els quals 
artistes i botànics han 
desenvolupat els seus 
processos: la fragilitat i la 
destrucció; la contempla-
ció; la diversitat i la singu-
laritat, i la resiliència. 

L’exposició a la sala 
Josep Uclés del Centre 
Cultural El Carme es po-
drà visitar de dimarts a 
divendres de 16.30 a 20 
hores; els dissabtes, d’11 
a 14 hores i de 16.30 a 20 
hores, i els diumenges i els 
festius, d’11 a 14 hores.

Pedro Rovira al Museu 
de Badalona

Redacció

Badalona.-
El Museu de Bada-

lona ha obert al públic 
l’exposició ““Pedro Rovira 
(1921-1976)”, una mos-
tra retrospectiva dedicada 
al modista Pere Rovira i 
Planas (Badalona 1921-
1978) per commemorar 
el centenari del seu naixe-
ment. Durant la inaugu-
ració es presentarà una 

monografia àmpliament 
il·lustrada.

L’exposició, ordena-
da cronològicament, res-
seguint la producció de 
Rovira des dels primers 
anys cinquanta fins a les 
darreres col·leccions del 
1978, reuneix prop d’un 
centenar de vestits, pro-
cedents de la Col·lecció 
Antoni de Montpalau, 
peces del fons del Museu 
i dels hereus Rovira així 

com de diverses famílies 
clientes seves. També s’hi 
pot veure un vestit proce-
dent de la col·lecció del 
cèlebre modista Lorenzo 
Caprile.  

COMUNICACIÓ BDN

La mostra, que es pot visitar fins al 25 de juliol, és el resultat de dos anys 
de producció creativa d’una trentena de botànics i artistes internacionals 

al voltant de l’estudi de la flora i l’herbari.

COMUNICACIÓ BDN
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L’equip de futbol 
americà Badalona 
Dracs rep el 
reconeixement de la 
ciutat a la seva exitosa 
trajectòria esportiva

Redacció

Badalona-
L’equip de futbol 

americà Badalona Dracs 
ha rebut un reconeixe-
ment institucional pels 
seus èxits i per la seva 
trajectòria esportiva. 
L’acte ha tingut lloc a 
la plaça de la Vila, da-
vant l’Ajuntament, amb 
l’assistència de l’alcalde 
de Badalona, Xavier Gar-
cia Albiol, del 1r tinent 
d’alcaldia i regidor de 
l’Àrea d’Esports, Juan 
Fernández, i d’una re-
presentació de regidors 
i regidores dels diver-
sos grups municipals de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, així com de tècnics i 
directius de l’equip. 

El reconeixement co-
incideix amb la consecu-
ció aquest mes de maig 
per part de l’equip Bada-
lona Dracs del seu cinquè 
títol consecutiu de la 
Lliga Nacional de Futbol 
Americà (XXVII Spanish 
Bowl) i l’onzè en la seva 

història. Aquest equip de 
futbol americà, fundat 
l’any 1987, és el degà 
d’Espanya i el club que 
més títols ha guanyat. 

A banda del vessant 
esportiu, amb equips 
masculins i femenins des 
de sèniors fins a menors 
d’11 anys, l’any 2019 
va néixer el projecte de 
formació Dracs Acade-
my, per a nens i nenes, 
on es dona importància no 
només al progrés esportiu, 
sinó també el desenvo-
lupament integral dels 
infants, en contacte amb 
les escoles de la ciutat i 
introduint jocs com el Flag 
Football per a nens i nenes 
d’entre 5 a 15 anys. 

Durant l’acte, l’alcalde 
de Badalona, Xavier Gar-
cia Albiol, ha fet lliura-
ment d’una reproducció 
d’una àmfora romana, 
com a símbol de la ciutat, 
al capità del primer equip 
i un record commemo-
ratiu per als equips dels 
més petits pels èxits de 
la temporada. Per la seva 

banda els jugadors de 
l’equip de Badalona Dracs 
l’han lliurat una pilota 
signada per tots. 

En el seu discurs 
l ’a lca lde s ’ha com-
promès a condicionar les 
instal·lacions i a habilitar 
les grades del camp muni-
cipal de Montigalà perquè 
pugui acollir els partits 
dels Badalona Dracs “com 
està previst en el projecte 
conjunt de pressupost 
que està acordat amb el 
grup municipal socialista”. 
Garcia Albiol ha afegit que 
“després de 30 anys a la 
ciutat i portant el nom de 
Badalona als llocs més 
alts, s’ha demostrat que 
sou un projecte guanya-
dor i que ens recorda que 
a Badalona no només hi 
ha bàsquet i futbol, sinó 
que també hi ha futbol 
americà” i ha acabat afe-
gint que “aquest és un 
reconeixement als vostres 
campionats, però també, 
i és molt important, a la 
feina social que feu diària-
ment i des de la base”. 

Badalona acollirà 
aquest 2021 la final 
del Campionat de 
Catalunya de Vòlei 
Platja Vichy Catalan 
Volei Tour

Redacció

Badalona.-
Badalona acollirà el 

28 i 29 d’agost d’aquest 
2021 les finals femenines 
i masculines del Cam-
pionat de Catalunya de 
Vòlei Platja Vichy Cata-
lan Volei Tour, a la platja 
del Pont del Petroli i del 
Coco. Enguany el circuit 
comptarà amb un total de 
nou proves, repartides per 
diverses poblacions de la 
costa catalana, durant 

els mesos de maig, juny, 
juliol i agost. 

Després de l’inici de 
la competició a Barcelona 
(8 i 9, i 22 i 23 de maig), 
el calendari del Campio-
nat de Catalunya de Vòlei 
Platja seguirà a Vilanova 
i la Geltrú (5 i 6 de juny); 
Torredembarra (19 i 20 
de juny); Tarragona (3 i 4 
de juliol); Cunit (10 i 11 
de juliol); Cambrils (31 de 
juliol i 1 d’agost); Empu-
riabrava (21 i 22 d’agost) 
i acabarà a Badalona els 

dies 28 i 29 d’agost. 
L ’A juntament  de 

Badalona i la Federació 
Catalana de Voleibol se-
guiran els protocols que 
marquin en cada moment 
les autoritats competents 
i vetllaran per un compli-
ment estricte de totes 
les mesures de preven-
ció i protecció davant la 
pandèmia de la COVID-
19 per a garantir una 
competició segura tant 
als esportistes com als 
organitzadors.  COMUNICACIO BDN

PIXABAY
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Telèfons 
d’interès 

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

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

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

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

Serveis
Ho

rò
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Dijous 1
Francesc Layret, 83 

Divendres 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dissabte 3
Canonge Baranera, 60 

Diumenge 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dilluns 5
Av. Martí Pujol, 133

Dimarts 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Dimecres 7
Salvador Seguí, 4 

Dijous 8
Av. Catalunya, 60-62

Divendres 9
Creu, 89  

Dissabte 10
Ctra. Antiga de València, 31

Diumenge 11

 Mar, 23
Dilluns 12 

Juan Valera, 197
Dimarts 13

Marques Montroig, 207 
Dimecres 14

Pau Piferrer, 82
Dijous 15

Av. Morera, 112 
Divendres 16

C. Antiga València, 31 
Dissabte 17

Juan Valera, 197
Diumenge 18
Rellotge, 56
Dilluns 19
 Otger, 2

Dimarts 20
 Londres, Bl1 Tda2

Dimecres 21
Pl. Pomar, s/n  

 Dijous 22
Marquès St Mori, 127

Divendres 23
 Doctor Bassols, 125

Dissabte 24
Marquès St Mori, 38

Diumenge 25 
Ros i Güell, 6
Dilluns 26

Jerez Frontera, 90
Dimarts 27

Alfons XIII, 476-480
Dimecres 28 

Sicília, 96
Dijous 29

Ptge. Riu Ter, 18-20 
Divendres 30

Av. Martí Pujol, 133
Dissabte 31

Canonge Baranera, 60

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. 




