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Resum d’Informació Independent del Barcelonès Nord

Badalona.- 
El proper 8 de nov-

embre, el socialista Rubén 
Guijarro es convertirà en 
alcalde de Badalona grà-
cies a una moció de cen-
sura que va presentar fa 
una setmana i que rebrà 
el suport dels 16 regidors 
i regidores que ara mateix 

ocupen l’oposició al go-
vern municipal del popular 
Xavier García Albiol. 

L’edil badalonés ha-
via aparegut als anome-
nats Papers de Pandora 
ja que tenia al seu nom 
un poder en una socie-
tat comercial a Belice. 
L’oposicio va demanar 
immediatament la seva 

dimissió, però aquesta 
no va arribar. En aquest 
moment va arrencar la 
maquinària, i per ara tots 
els partits han anunciat 
que formaran part del 
nou govern (PSC, ERC, 
En Comú Podem i Junts) 
i només Guanyem Bada-
lona En Comú queda, per 
ara, fora. Pàg. 4

L’oposició farà fora 
Albiol pels Papers 

de Pandora

Torna la Màgic 
BDN Run

Badalona.-El pro-
per 14 de novembre 
es correrà pels carrers 
de Badalona la desena 
edició de la Màgic BDN 
Run. Pàg.12.

Badalona.- Els Mos-
sos van desmantellar 
un magatzem de dis-
tribució de substàncies 
estupefaents al carrer 
Progrès.  Pàg.10.

Magatzem de 
drogues

Obres al 
Canal Gorg

Badalona.-El proper 
mes d’abril comença-
ran les obres del Canal 
del Gorg. El pressu-
post és de 17 milions 
d’euros. Pàg.6.

Badalona.- 
Comença la campan-

ya de vacunació per la 
grip als Centre d’Atenció 
Primària del Barcelonès 
Nord per a les persones 

majors de 60 anys, les 
que pateixen malalties 
cròniques, embarassades 
i professionals de la salut. 
Enguany hi haurà la nove-
tat que les persones de 

més de 70 anys que van 
rebre les dues dosis de la 
vacuna per la Covid19 fa 
més de sis mesos podran 
rebre la tercera dosis al-
hora de la grip. Pàg.5. 

Campanya de 
vacunació

PC

 d
e sustitució

n48h
Servicio técnico
Venta y Reparación de 

Ordenadores, 
videoconsolas, y 

electrónica en general

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

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

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

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

(Servicio válido para empresas y comercios)

COMUNICACIÓ ICS

COMUNICACIÓ BDN

Xavier Garcóa Albiol, con su equipo de gobierno, en la comparecencia tras saber que la moción de 
censura presantada por la oposición le apartará de la alcaldía el 8 de noviembre.
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Opinió

Malpaís

El volcán Tambora vomitó sus entrañas en abril de 1815. El azufre 
planchó a mil grados de temperatura pueblos enteros. La erupción 
más grande de la civilización humana (de 20.000 años hasta ahora). 
Eclipsó la luz, provocó lluvias torrenciales, temperaturas muy bajas: 
heladas, nieve. Una epidemia de tifus afectó el sureste de Europa. 

Durante varios años se arruinaron miles de cosechas, no pudo sembrar cereales; 
el precio de los alimentos aumentó hasta  tal punto que se generaron disturbios, 
incendios y saqueos.

La escritora Mary Shelley  parió a su monstruo durante los meses tormentosos 
de un hecho que dejó a medio mundo sin verano. Su Frankenstein es una repre-
sentación variable de los miedos que nos acechan cuando nos aborrecen o nos 
desprecian. El monstruo es un personaje trágico, víctima de rechazos tras su 
deseo de encontrar a alguien que lo acepte.

Algunas criaturas aprenden sucias lecciones a través de inhumanos que cocinan 
los enfrentamientos jugando con las desgracias, que inventan enemigos y siem-
bran odios con palabras feas. Aprovechan el espectáculo porque, como decía 
Guy Debord, el show cumple la función equivalente a la religión apocalíptica que 
se daba (y se sigue dando) en ámbitos oscuros propios de la edad media. Tales 
escenarios, politizados, llevan a cierta gente a un paso de convertirse en la mano 
vengadora que destruye lo que encuentra a su paso; como en esas protestas, 
con o sin ideología, desenfocadas, desorientadas, que acaban generando actos 
vandálicos y otros frentes violentos. Eso no es obra de chiquillos, sino de comu-

nidades hostiles (e indiferentes) que se nutren de la frustración y la triste salud 
de un mundo limitado que busca el castigo como alivio.

En la isla de la Palma el movimiento ecologista denunció en 2019: “la negligencia 
política y la incapacidad técnica en la gestión de sus residuos y vertidos ilegales, 
es motivo de vergüenza para una isla que es Reserva de la Biosfera”.

La historia de la naturaleza prosigue por mucho que le pidamos permiso, por 
mucho que el egoísmo de algunos siga apresurando catástrofes. Una vida tan 
huérfana de sentido, como dice Joaquín Araujo. Voces expertas informan que hay 
un 33% de probabilidades de que se produzca un acontecimiento como aquel 
a lo largo de nuestro siglo. Se comenta que algunos se deben al azar; pero hay 
datos que hablan de estudios recientes que pasaron desapercibidos por ser la 
pandemia una prioridad que ocupó la mayor atención. Una conclusión para estos 
graves sucesos  es que se necesita una vigilancia de más largo plazo, y mayor 
prevención, que sigue siendo la solución (en los incendios de boques se ha vuelto 
a demostrar) por mucha sostenibilidad.   

Sin rayos y sin camino, la tierra helada oscila ciega oscureciéndose en el aire 
sin luna; un verso de Lord Byron, en su poema “Oscuridad”, a propósito del 
Tambora.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

Colaboraciones

La naturaleza, como la vida, no da opciones ni avisos. Lo estamos viendo con la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria 
de La Palma. Desde mediados de septiembre sus habitantes se han visto sorprendidos, como todos nosotros, por la fuerza y la violen-
cia de las coladas de magma que destrozan todo a su paso. Poco se puede hacer ante el poder destructivo de este fenómeno natural 
que nos vuelve a poner a los seres humanos en la posición que tenemos en el planeta, la de un ser vivo que, a veces, no es capaz 
de superar las pruebas que nos plantea el planeta. Mucho se ha hablado sobre lo que están viviendo los palmeros. Algunos dicen 
que no se debería haber construido en esa zona, aunque eso implique deshabitar totalmente la isla, pues al tener volcanes activos 
en cualquier momento, y en cualquier lugar, podría suceder una catástrofe. También se ha criticado a las personas que van a la isla a 
contemplar el fenómeno. Reconozcámoslo, ver la erupción de un volcán en directo es uno de los espectáculos más fascinantes que 

nadie puede ver. Pero cuando esa lava ardiente, preciosa desde el punto de vista estético, destroza las casas, el sustento y la forma de vida de miles 
de personas, deja de ser fascinante para convertirse en terrorífico. Aunque no tengamos familia ni amigos en La Palma, el ver a personas que lo han 
perdido todo, que no ven futuro en sus vidas, te deja tocado. Toda la fascinación que pudieras sentir por el volcán desaparece y no puedes dejar de 
pensar en cómo poder ayudar a esas personas. Ahí es cuando aparece la solidaridad que hace que pienses que el ser humano no es tan malo que 
a veces pueda parecer. El ver a personas de la otra parte de la isla acogiendo a familias que no conocen de nada, cuidando de los animales domés-
ticos que no pueden tener consigo sus propietarios, cediendo sus lavadoras para que, al menos, las personas desalojadas puedan tener ropa limpia, 
te hace creer un poco más en la bondad intrínseca de la especie humana. También se ha impulsado una campaña para comprar plátano canario, ya 
que la Palma es la responsable del 35% de la producción de la fruta más emblemática de las Islas Canarias. Todo suma, pequeños gestos que dejan 
claro que la típica frase de “qué puedo hacer yo para ayudar si solo soy una persona” es una excusa barata para mantenernos en la acogedora tran-
quilidad de nuestros salones. Ya lo evidenció Óscar Camps, el socorrista badalonés que creó la ONG Open Arms para ayudar a los refugiados que 
solo intentan tener una vida, no una vida mejor, tan solo quieren vivir porque en sus países les matan en las guerras o en las hambrunas. Si queremos 
ayudar, podemos hacerlo. Sin excusas, tan solo tenemos que quererlo para poder hacerlo. 

En Badalona sí han colaborado entre sí los partidos de la oposición para echar de la alcaldía a Xavier García Albiol tras su aparición en los llamados 
Papeles de Pandora. El próximo 8 de noviembre se votará en un pleno extraordinario la moción de censura presentada por el PSC que tendrá el apoyo 
del resto de partidos presentes en el pleno. Así que, a partir de ese día, la ciudad tendrá un alcalde socialista, algo que ya pudo suceder hacer año y 
medio pero que no sucedió por la desunión de las izquierdas. Veremos como sale el experimento de un gobierno amplio y de muchas ideologías.
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Extraños devenires de la palabra 
“libertad” en España

Esta reflexión arranca en los años 70 del siglo pasado pues cualquier 
parecido a las libertades políticas entre 1939 y las generales de 1977 
habría sido pura coincidencia. Siempre que estemos de acuerdo en que 
esas libertades, las que aparecen en la Constitución, son las únicas 
que diferencian a las democracias sin apellidos de las dictaduras.

Por tanto, no hablo de la libertad privada de “tomar unas cañas”, pues esto no 
va de chistes, aunque “graciosas” como Ayuso consigan muchos votos de los 
mismos electores de quienes se ríen.

Y he preferido “libertad” en lugar de “democracia”, pues a tergiversar este concep-
to se atreven incluso los gobiernos más tiranos si las circunstancias les obligan. 
Por ejemplo, cuando desde mediados de los 60 decidieron llamar “democracia 
orgánica” a lo que seguía siendo la dictadura franquista.

En cambio, para confundir sobre “libertad” lo que hicieron fue colocar “libre” des-
pués de “una” y “grande”, pero ni a los criminales que gobernaban ni a las más 
ingenuas de sus víctimas, que fueron millones, se les ocurrió pensar que aquel 
“libre” tuviera algo que ver con el significado de “libertad”, dijera lo que dijera una 
RAE a la orden, como todo el mundo.

Estoy escribiendo esto porque el franquismo divulgaba con tanta insistencia aquella 
“democracia orgánica”, junto con lo de los “25 años de paz” (“paz de los cemen-
terios” se decía), que su recuerdo me ha venido tras ver las muchas pancartas 
que en la convención del PP reclamaban “libertad” mientras los líderes de ese 
partido aplaudían como posesos al famoso que dijo que “lo importante de unas 
elecciones no es que haya libertad, sino votar bien”, y ya sabe usted que me estoy 
refiriendo al ex político que, tras fracasar en persona contra Fujimori (Alberto) en 
las presidenciales de 1990 en Perú, ha vuelto a fracasar en 2021, aunque esta 
vez solo se arriesgaba pidiendo el voto para Fujimori (Keiko).

Es probable que un Nobel de Literatura tan derrotado en política sienta un impulso 
irresistible por decir lo que piensa, sobre todo si duele a los demás.

Regresando al periodo que transcurrió desde el franquismo hasta la consolidación 
de la monarquía tras el autogolpe de Estado del 23F de 1981 que no necesitó 
muertes para conseguir su objetivo principal, hubo en los años 70 dos canciones 
que marcaron aquella época, incluyendo ambas la palabra “libertad” en sus títulos, 
aunque representaran ideales bien distintos.

José Antonio Labordeta comenzaba, soñador, su “Canto a la libertad” diciendo 
que “Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga 
libertad”.

Después, consciente de la importancia decisiva de la memoria, nos dejó dicho 
también que “Haremos el camino, en un mismo trazado, uniendo nuestros hom-
bros, para así levantar, a aquellos que cayeron gritando libertad”.

En cambio, la “Libertad sin ira” de Jarcha empezaba así: “Dicen los viejos que en 
este país hubo una guerra, que hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas 
deudas”.

De esta forma, y además del poco respeto por Antonio Machado, se referían al pasado 
reciente en modo duda, cosa que se adaptaba como un guante para el punto y aparte 
que muchos buscaban. Entre otros, los cientos de miles que habían colaborado con 
la dictadura, pero también los antifranquistas que huían del fracaso que supuso que 
aquel asesino muriera en la cama.

Por otra parte, y frente al valor del esfuerzo colectivo que destaca Labordeta para 
conquistar la libertad (“uniendo nuestros hombros”), los de Jarcha destacan que “en 
este país han visto gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz”, o que 
“solo he visto gente muy obediente, hasta en la cama. Gente que tan solo pide vivir 
su vida, sin más mentiras y en paz”.

Si somos capaces de librarnos por un instante de las marcas que ha dejado en nuestro 
ADN esta tragedia colectiva llamada España y nos ponemos a 
leer, sin música que nos confunda, el texto de “Libertad sin ira”, 
solo podemos imaginar a millones de españoles de entonces 
arrodillados y rogando, al mismo jefe del Estado que había 
nombrado el dictador, que les concediera la libertad a cambio 
de dedicarse exclusivamente a su vida privada.

Domingo Sanz Domingo Sanz

article sencer:

Puigdemont derrota a Pedro 
Sánchez y Felipe VI

El mismo Pedro Sánchez dos años después.

Como casi nadie ignora, durante un debate por TV celebrado antes 
de las elecciones del 10N/2019 Pedro Sánchez dijo:

“A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, y yo me com-
prometo hoy, aquí, a traerlo a España y a que rinda cuentas ante la 

justicia española”.

Como muy pocos saben, quizás porque ahora no han querido molestar a un Sán-
chez que acaba de firmar con Casado cuatro renovaciones institucionales, García 
Ferreras, de La Sexta, le recordaba esto antes de ayer, 14 de octubre:

“También dijo usted que traería a Carles Puigdemont para ponerlo ante la justicia 
española, y todavía no ha cumplido”.

A lo que Sánchez, balbuceando y negándose a sí mismo porque sabe que con 
lo que dijo en 2019 no le hacía ascos ni a los votantes que, llegado el caso, se 
ofrecerían para formar parte del pelotón que fusilara al catalán, orgullosamente 
abanderados con la rojigualda, contestó:

“Je, je, je…, pero bueno, vamos a ver, yo creo que, en fin, quien dice eso, o 
bien miente, o bien desconoce cómo funciona la justicia en Italia, en Europa, en 
España”.

Es decir, “quien dice eso”, sigue siendo el mismo que lo dijo, él. Se puede escu-
char durante el minuto que transcurre entre el 02:48 y el 03:48 de este programa 
de Catalunya Radio:

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tarda-de-catalunya-radio/la-tarda-de-
catalunya-radio-de-15-a-16-h-15102021/audio/1112789/

Se entiende todo, y no se pierda la propuesta de Elisenda Carod para “acabar 
con el conflicto”. Es una de las mejores de los informativos catalanes en clave de 
humor durante tiempos represivos. Además, puede comprobar también cómo se 
ríen por igual de los ajenos y de los propios en el minuto anterior al citado.

Tal parece que, en la España más españolista, para que un político poderoso re-
conozca un error envenenado de maldad, o diga, por ejemplo, “Lo siento. Me he 
equivocado. No volverá a ocurrir”, le tienen que pillar disfrutando de sus peores 
vicios, tras matar un elefante en la jungla africana reservada para delincuentes 
millonarios y, además, sentirse tan débil como cualquiera que se haya roto una 
cadera.

El Borbón rey, hijo del Borbón rey fugado.

El 3 de octubre de 2017 Felipe VI pronunció, también por TV, su discurso más famo-
so, pero hoy nadie puede asegurar que, de haber dejado el rey que Rajoy hiciera su 
trabajo, habrían ocurrido algunas de las cosas que sí ocurrieron:

Que Pedro Sánchez, que sabía lo del rey en TV, retirara la recusación que había 
anunciado un día antes contra Soraya por apalizar votantes.

Que Rajoy, siempre partidario de matar las molestias con el tiempo, aprobara un 
decreto para que grandes empresas pudieran largarse de Catalunya.

Que el citado Rajoy no respondiera a las propuestas para hablar que le enviaba 
Puigdemont. Ni siquiera lo hizo para embaucar al catalán con el clásico truco de las 
agendas.

Que el 16 de octubre la jueza Lamela decretara prisión sin fianza para los Jordi’s, 
cuando la acusación por sedición era del 22 de septiembre.

Que el Parlament proclamara el 27 de octubre la República catalana de 18 segundos 
de vigencia, que un día después el Senado aprobara el 155, que al siguiente Puig-
demont trasladara a Bélgica su residencia y que, porque con algo hay que acabar, 
meses después un Rajoy que se había dejado pisar por el rey decidiera regalar el 
Gobierno a Pedro Sánchez, pues podría haber evitado la peor de las consecuencias 
de la moción de censura. Para el PP, me refiero.

Y a pesar de todo eso, y del siglo que sumaron las condenas 
tras el juicio de Marchena, y de los más de 3.000 aún persegui-
dos por la “justicia”, y de los embargos del Tribunal de Cuentas, 
y de las divisiones internas que siempre sufren quienes no 
consiguen sus objetivos, el 52% de votos independentistas en 
las últimas elecciones catalanas son la verdad principal.

article sencer:
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El socialista Rubén 
Guijarro sustituirá a 
Xavier García Albiol 
en la alcaldía de 
Badalona 

Redacció

Badalona.-
En pocos días la al-

caldía de Badalona cam-
biará de manos. Tras la 
aparición de Xavier García 
Albiol en los llamados 
“Papeles de Pandora” 
la oposición comenzó a 
trabajar para unir fuerzas 
y sacar al popular del 
máximo poder munici-
pal, al que regresó hace 
poco más de un año al 
no ponerse de acuerdo el 
bloque de izquierdas.

Las desavenencias 
ahora se han dejado a un 
lado y el próximo 8 de no-
viembre votarán en pleno 
extraordinario para que la 
moción de censura pros-
pere. Guanyem Badalona, 
ERC, Badalona en Comú 
Podem y Junts darán su 
voto a favor a la moción 
de censura presentada 
por el segundo partido 
más votado en las pasa-
das elecciones, el PSC.

El líder de los socia-
listas, Rubén Guijarro, 
será el nuevo alcalde, 
pero aún no está clara la 
composición del nuevo 
gobierno municipal. Tan 
solo Guanyem Badalona 
ya ha manifestado que 
votará a favor de la mo-
ción, pero no formará par-
te del gobierno. Algo que 
sí quiere hacer Badalona 
En Comú Podem para, en 
sus palabras, hacerlo más 
fuerte y sólido. ERC ha 
manifestado que quiere 
ser útil y Junts no lo ha 
descartado.

En una mañana fre-
nética, el pasado 21 de 
octubre, con firma de la 
moción de censura y con-
vocatorias de prensa, Xa-
vier García Albiol se limitó 
a manifestarse a través 
de su cuenta de Tweet 
afirmando que lo que 
hay detrás de la moción 
de censura es la voluntad 
de apartarle de la alcaldía 
después de conocerse los 

datos de la encuesta de 
GAD3 que auguran una 
mayoría absoluta para 
el PP en las próximas 
elecciones municipales. 
El hasta ahora edil bada-
lonense lamentaba que 
vuelva «la Badalona gris 
y del caos». 

Al día siguiente se 
presentó con su equipo 
de gobierno al completo 
para manifestar, entre 
otras cosas, que la mo-
ción de censura se sus-
tenta “en la incapacidad 
y la impotencia política de 
ver como el proyecto que 
estamos realizando en 
Badalona cada día tiene 
más apoyos, a izquierda 
y a derecha”.

COMUNICACIÓ BDN

Xavier Garcóa Albiol, con su equipo de gobierno, en la comparecencia tras saber que la moción de 
censura presantada por la oposición le apartará de la alcaldía el 8 de noviembre.

Badalona redueix 
un 4,6% els delictes 
que es cometen a la 
ciutat durant el primer 
semestre de 2021 
respecte al mateix 
període de l’any 2019

Redacció

Badalona.-
El nombre de delictes 

que s’han comès a Ba-
dalona durant el primer 
semestre de l’any 2021 
s’ha reduït prop d’un 
5 per cent respecte al 
mateix període de l’any 
2019. Com fan els cos-
sos policials, la compara-
tiva es du a terme amb el 
2019 perquè és el darrer 
any en què l’índex de cri-
minalitat d’aquest perío-
de es correspon amb una 
situació de normalitat, ja 
que les xifres de 2020 
estan condicionades pel 
confinament i el decret 
d’estat d’alarma. Concre-
tament, segons les dades 
del Ministeri de l’Interior, 
durant els primers sis 
mesos de l’any 2021 es 
van produir a la ciutat 
5.751 delictes, mentre 
que en aquest període 
de l’any 2019 es van 

comptabilitzar un total de 
6.028. Entre aquests de-
lictes, els robatoris amb 
violència i intimidació 
han baixat un 21,5% (de 
719 a 564), els robatoris 
a domicilis establiments 
i altres instal·lacions un 
25% (de 299 a 224) i les 
sostraccions a vehicles 
un 43% (de 151 a 86).  

Amb aquestes xifres, 
que inclouen les dades 
d’actuació de tots els 
cossos de seguretat, Ba-
dalona obté el millor índex 
de criminalitat des de 
l’any 2016, quan en el 
mateix període de temps 
es van denunciar 5.363 
delictes.  Les mateixes 
dades indiquen que, du-
rant el primer semestre 
de l’any 2021, Badalo-
na, amb 25,7, se situa 
per sota de la mitjana 
en nombre d’infraccions 
penals per cada mil ha-
bitants respecte a altres 
ciutats del voltant com 

L’Hospitalet (26,4) o Bar-
celona (33,45); i també 
en comparació amb altres 
capitals d’Espanya com 
València (29,09), Madrid 
(28,6) o Sevilla (26,72).

El superintendent de 
la Guàrdia Urbana de 
Badalona, Conrado Fer-
nàndez ha indicat que 
«des del cos policial es-
tàvem preocupats per 
les conseqüències de 
la pandèmia, que podia 
suposar un gran augment 
de l’índex de delictes, 
però gràcies a la tasca de 
tots els agents i el suport 
del Govern municipal hem 
pogut obtenir unes xifres 
força positives». 

COMUNICACIÓ BDN



5Octubre 2021 -Actualitat

S’obre a la ciutadania 
la nova plaça de 
Josep Vergés i 
Vallmajor a El Raval

Redacció

Badalona.-
A principis de mes 

es va inaugurar a la ciu-
tadania la nova plaça 
de Josep Vergés i Va-
llmajor, situada en un 
espai que estava pendent 
d’urbanitzar ubicat entre 
els carrers Ausiàs Marc, 
l’Avinguda Alfons XIII i el 
Torrent d’en Valls, al barri 
de El Raval. Per fer reali-
tat la nova plaça, que té 
superfície de 1.050 m², 
s’ha urbanitzat la zona 
amb nous paviments i 
s’ha plantat arbrat; s’ha 
fet la instal·lació d’una 
xarxa de regadiu, una 
xarxa de clavegueram 
i enllumenat públic; i 
s’ha instal·lat diferent 
mobiliari urbà (bancs i 
papereres) i una nova 
zona de jocs infantils per 
fer un espai més amable i 
que afavoreixi el gaudi de 
tota la ciutadania.  

Durant e l  procés 

d’urbanització s’ha tras-
lladat el quiosc de l’ONCE 
que hi havia a la zona a 
una nova ubicació dins la 
plaça, ja que durant molt 
temps ha estat ocupant la 
vorera, fet que dificultava 
la mobilitat de vianants. 
Un altre element impor-
tant de l’actuació ha estat 
la realització d’un mural 
amb motiu del pont del 
Petroli per part de l’artista 
gràfic badaloní Sergi Bas-
tida en la paret mitgera 
que separa la plaça de 
la benzinera Can Fitó. A 
més, per tal de millorar la 
seguretat d’ús de la plaça 
s’ha fet un tancament 
metàl·lic al costat de la 
benzinera. El cost total 
d’aquestes actuacions ha 
estat de 237.000 euros 
amb l’IVA inclòs 

La nova plaça porta 
el nom de Josep Vergés 
i Vallmajor, qui va ser al-
calde de Badalona des de 
l’abril de 1910 fins a l’1 
de gener de 1912.  

D u r a n t  l ’ a c t e 
d’obertura al públic que 
s’ha fet dimecres a la tar-
da, l’alcalde de Badalona 
Xavier Garcia Albiol ha 
destacat que “la urba-
nització d’aquesta plaça 
és una gran notícia per 
al veïns de la zona, que 
ara podran gaudir d’un 
espai amable en el que 
es pot socialitzar i que 
sobretot permet el gaudi 
dels infants”. L’alcalde 
ha afegit que “segui-
rem treballant per tenir 
cada dia més espais com 
aquests en tota la ciutat 
per millorar la qualitat de 
vida a tots els veïns de 
Badalona”.  

COMUNICACIÓ BDN

Aquest nou espai ubicat al barri de El Raval té una superfície de 1.050 m² 
i compta amb un nou arbrats i un espai de jocs infantils 

Ja ha començat 
la campanya de 
vacunació contra la grip 
al Barcelonès Nord

Redacció

Sant Adrià.-
Als centres d’Atenció 

Primària (CAP) de l’Institut 
Català de la Salut al Bar-
celonès Nord ja s’ha co-
mençat a administrar la 
vacuna contra la grip. 
Aquest any, l’objectiu 
principal de la campanya 
de vacunació és arribar a 
persones que tenen 60 
anys o més, persones 
que pateixen una malaltia 
crònica, embarassades i 
professionals de la salut. 
Podeu consultar a Canal-
Salut el detall dels grups 
poblacionals als quals 
es dirigeix la vacunació 
contra la grip.

Aquest any, la cam-
panya inclou una novetat 
destacada: les persones 
que van rebre la sego-
na dosi de la vacuna 
contra la COVID-19 fa 
més de 6 mesos, i que 
tenen més de 70 anys, 
podran rebre alhora la 
vacuna de la grip i la 
dosi de reforç contra la 
SARS-CoV-2. Així, amb 
la doble vacunació, es 
pretén protegir al màxim 

els col·lectius més vul-
nerables davant una 
possible coinfecció.

La tercera dosi de 
reforç contra la SARS-
CoV2, fins ara, ja s’havia 
obert a les persones que 
viuen a les residències 
geriàtriques i a les im-
munodeprimides i, ara, 
s’obre a la població gene-
ral de més de 70 anys.

On es duu a terme la 
vacunació?

Cada un dels equips 
d’atenció primària del te-
rritori han establert espais 
de vacunació en funció de 
les especificitats del seu 
centre i de la seva pobla-
ció. Així doncs, en alguns 
casos la vacunació es 
farà als CAP i, en altres, a 
punts externs i comunita-
ris (centres cívics, casals, 
espais municipals, etc.).

Per saber on es rea-
litza la vacunació, podeu 
accedir al llistat per muni-
cipis i consultar els espais 
concrets on vacunen tots 
els equips d’atenció pri-
mària de l’Institut Català 
de la Salut a la Metropo-
litana Nord.

Com es pot obtenir 
cita per a la vacuna-
ció contra la grip?

Totes les persones 
que formin part dels 
col·lectius de risc ja po-
den demanar cita a través 
del web de programació 
de visites (citasalut.gen-
cat.cat) o a través de La 
Meva Salut, a l’apartat 
“Cita”.

També es pot dema-
nar dia i hora a través de 
la central de trucades, 
des d’on es programa 
directament la cita, als 
telèfons:

Badalona i Sant Adrià 
del Besòs: 93 326 89 
01

Santa Coloma de Gra-
menet: 93 462 86 00

A més, com cada 
any, es podrà contactar 
directament amb el cen-
tre d’atenció primària 
corresponent.

COMUNICACIÓ ICS

Es pretén arribar, sobretot, a persones de 60 anys o més, persones que 
pateixen una malaltia crònica, embarassades i professionals de la salut. 
La vacuna de la grip es podrà posar, de manera simultània, amb la de la 

COVID-19 a aquelles persones que van rebre la segona dosi fa més de sis 
mesos i que tenen més de 70 anys.
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MÉS DE 50 ANYS AL VOSTRE SERVEI
Cafeteria - Venda de Café - Pastisseria Artesanal

Avda. Catalunya nº 24 - Sant Adrià de 
Besòs - Tel. 93 462 28 33

Endesa col·labora 
amb l’Ajuntament en 
la nova línia d’ajuts 
econòmics per a 
persones autònomes i 
petites empreses

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià ha aprovat la segona 
convocatòria de la línia 
de subvenció d’Endesa 
adreçada a persones tre-
balladores autònomes i 
petites i microempreses 
(fins a 49 treballadors) 
afectades per la crisi 
econòmica de la Covid-
19, per tal d’ajudar-los a 
mantenir l’activitat econò-
mica.

Endesa, en el marc del 
Pla de Responsabilitat Pú-
blica, dona a l’Ajuntament 
150.000 euros amb 
l’objectiu de compensar 
les pèrdues econòmiques 
que aquests col·lectius 
van patir a conseqüència 

del tancament obligatori 
durant l’estat d’alarma 
de l’any 2020. Aquesta 
iniciativa se suma a la 
que es va posar en marxa 
el passat mes de desem-
bre, una primera línia de 
subvenció finançada per 
Endesa i també dotada de 
150.000 euros, de la qual 
se’n van poder beneficiar 
un total de 69 empreses.

Els ajuts (amb un lí-
mit de 4.000 euros per 
persona beneficiaria i em-
presa) cobreixen despeses 
salarials i de seguretat 
social; serveis de cura de 
les persones dependents 
a càrrec de la persona 
autònoma; implantació 
de mesures de segure-
tat, protecció i salut en 
l’empresa vinculades a 

la Covid-19; subministra-
ment de serveis bàsics, 
comunicacions, lloguers 
i assegurances en l’àmbit 
professional; inversió en 
tecnologia necessària per 
a la incorporació del te-
letreball a l’empresa i 
formació en l’àmbit pro-
fessional.

El termini per sol·licitar 
els ajuts comença el di-
lluns 25 d’octubre fins 
al 30 de novembre de 
2021.

Més informació en el 
següent enllaç:

La Companyia aportarà 150.000 euros per proveir aquest fons adreçat a 
pimes i  persones autònomes del municipi que es pot sol·licitar des d’avui 

i fins al proper 30 de novembre. Es tracta de la segona convocatòria 
d’aquestes característiques que compta amb el finançament d’Endesa, a 

l’anterior hi van participar un total de 69 empreses.

Redacció

Badalona.-
El Govern de Bada-

lona ha anunciat que les 
obres per construir el Ca-
nal del Gorg començaran 
el pròxim mes d’abril. 
Aquest projecte, treballat 
conjuntament amb Ma-
rina Badalona, finalment 
s’ha dividit en dues fases 
per abordar la seva mate-
rialització: la primera fase 
preveu la construcció de 
280 metres de canal, 
des del carrer del Progrés 
fins passat el carrer de la 
Indústria; mentre que la 
segona fase arribarà fins 
al Port i inclou el trasllat 
de les vies del tren. El 
pressupost total de la 
construcció del canal és 
de 17 milions d’euros, 4 
milions la primera fase i 
13 la segona 

El pròxim mes de 
desembre començarà la 
licitació de les obres de la 
primera fase, que després 
del període administratiu 

corresponent, permetrà 
que les màquines co-
mencin a treballar durant 
el mes d’abril de 2022. 
Un cop començades, es 
preveu que les obres tin-
guin una durada de set 
mesos i, per tant, els 
primers 280 metres de 
canal estaran finalitzats 
el mes d’octubre de l’any 
vinent. 

De forma paral·lela, el 
Govern treballa conjunta-
ment amb Adif la segona 
fase de la construcció del 
canal, més complex per-
què implica el trasllat de 
les vies del tren. L’acord 
ja està gairebé enllestit i 
permetrà la connexió de 
la primera fase del canal 
amb el port, i serà una 
realitat durant el mes 
d’agost de l’any vinent. 
Està previst que les obres 
finalitzin la primavera de 
2024. 

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier García Albiol, 
ha assegurat que “amb 
la construcció del Canal 

fem realitat un gran som-
ni que tenim com a ciutat, 
ja que significa construir 
la nova centralitat de Ba-
dalona i ens permetrà fer 
un salt qualitatiu molt im-
portant, convertir-nos en 
un referent no només de 
l’àrea metropolitana, sinó 
català i espanyol”. “Des 
del 2014, quan es van 
executar les últimes obres 
a la zona, no s’havia fet 
res més per avançar en 
la construcció del canal; 
ara, set anys després, rei-
niciem l’última fase, que 
significarà la finalització 
del canal i la culminació 
d’un dels projectes de 
transformació de la ciu-
tat més important que 
hem fet en els últims 30 
anys”, conclou l’alcalde.

La ciutat de Badalona 
iniciarà les obres del 
Canal del Gorg el 
proper mes d’abril

COMUNICACIÓ BDN
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Actualització dels 
règims de visites als 
centres de BSA

Redacció

Badalona.-
El passat 20 d’octubre 

es va actualitzar la nor-
mativa d’accessibilitat als 
centres de BSA. En con-
cret, els règims de visites 
als pacients ingressats 
a l’Hospital Municipal 
de Badalona i al Centre 
Sociosanitari El Carme 
de BSA seran de dilluns 
a diumenge de 12.30 a 
20.30 hores. Un familiar, 
preferiblement amb la 
pauta vacunal completa, 
i respectant les mesures 

de prevenció –mascare-
ta, distància, higiene de 
mans- podran visitar els 
pacients ingressats. La 
única excepció són els 
pacients COVID-19 posi-
tius que podran rebre les 
visites en les mateixes 
condicions a partir del 
7è dia d’ingrés. En el cas 
concret del Centre So-
ciosanitari El Carme, els 
usuaris i familiars també 
podran fer ús dels espais 
comuns.

Per seguretat, no es 
permet la lliure circulació 
pels centres de BSA. Per 

tant, els usuaris que tenen 
visites, proves o consultes 
programades a qualsevol 
dels centres de BSA hau-
ran de venir sense acom-
panyants excepte que sigui 
necessari com és el cas 
dels menors, dependents o 
situacions especials. 

BSA vol agrair la res-
ponsabilitat i esforç de 
tots els agents implicats, 
especialment dels usuaris 
i familiars per col·laborar i 
adaptar-se a les mesures 
que tenen un únic ob-
jectiu: preservar la salut 
individual i col·lectiva.

Inaugurada la nova 
seu del Centre Sant 
Jaume - Fundació 
Carles Blanch al barri 
del Gorg de Badalona 

Redacció

Badalona.-
El passat 19 d’octubre 

es va inaugurar la nova 
seu del Centre Sant Jau-
me – Fundació Carles 
Blanch que està ubicada 
al carrer de Josep Maria 
de Sagarra, 11-13, al barri 
del Gorg de Badalona. 
L’acte ha comptat amb la 
presència de l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol; de la consellera 
de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalun-
ya, Violant Cervera i del 
president del Patronat 
de la Fundació Carles 
Blanch, Jaume Boadas, 
entre altres. 

El Centre Sant Jau-
me desenvolupa pro-
jectes en l’àmbit de 
l’acompanyament a la 
infància i adolescència en 
situació de vulnerabilitat 
o risc social, així com a 
famílies. La intervenció 
del Centre Sant Jaume es 
desenvolupa a la ciutat de 
Badalona, posant el focus 
a la zona territorial sud 
integrada pels districtes 
municipals número 5 i 6 
que concentren els barris 
del Gorg; Congrés; el Re-

mei; La Mora; Sant Roc o 
Artigues, entre d’altres. 

El nou edifici, amb 
una superfície de 741 
m2, permet a la Fundació 
oferir un espai obert a la 
població de l’entorn pro-
per, on els infants, joves 
i les seves famílies es 
puguin sentir acompan-
yants amb els diferents 
projectes de l’entitat. 
L’immoble, construït amb 
criteris de sostenibilitat 
energètica mediambien-
tal, disposa de diverses 
sales d’intervenció i joc 
dividides en tres plan-
tes, així com una cuina 
professional. Actualment 
el Centre Sant Jaume i 
l’empresa especialitzada 
en distribució i gestió 
de menjadors escolars 
F.ROCA han iniciat un 
programa de col·laboració 
per tal de prestar forma-
ció en aquest àmbit als 
joves que participen als 
diversos projectes. 

La Fundació Carles 
Blanch és una entitat sen-
se ànim de lucre fundada 
l’any 1995 compromesa 
amb la formació i la promo-
ció humana, social i cultu-
ral dels infants i joves en si-
tuació d’alta vulnerabilitat 

i risc d’exclusió social en 
l’àmbit de Badalona. 

El nou Centre Sant 
Jaume també vol ser 
un a espai per a la ciu-
tat de Badalona, tant 
per la realització d’actes 
o jornades, com per a 
col·laboracions amb em-
preses, entitats socials 
i col·lectius amb neces-
sitats d’organització o 
d’espais. 

L’alcalde de Badalo-
na, Xavier Garcia Albiol, 
ha assenyalat que: “una 
de les principals funcions 
de les administracions pú-
bliques és donar cobertu-
ra i servei a les persones 
més vulnerables, però 
no sempre es poden co-
brir totes les necessitats, 
per això tenen tan valor 
iniciatives com aquesta 
que ajuda infants i joves 
i que, a més, ho fan amb 
el suport del voluntariat i 
l’ajut d’empreses i patro-
cinadors”. 

D u r a n t  l ’ a c t e 
d’inauguració ha tin-
gut lloc una visita a les 
instal·lacions per a les 
persones i les entitats 
convidades i s’ha desco-
bert una placa comme-
morativa.

COMUNICACIÓ BDN

Amb la situació epidemiològica actual, Badalona Serveis Assistencials 
(BSA) actualitza la normativa d’accés als centres de l’organització, 

demanant la responsabilitat de tothom.
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Badalona acull el “II Encuentro Estatal de 
Mujeres Vecinales” 

Redacció

Badalona.-
Més d’un centenar de 

dones vingudes d’arreu 
de l’estat, en represen-
tació d’associacions veï-
nals, federacions i confe-
deracions, han participat 
al “II Encuentro Estatal de 
Mujeres Vecinales” que 
ha tingut lloc a Badalona. 
La trobada s’ha centrat 
en tres eixos principals: la 
violència de gènere, la sa-
lut i els serveis públics. 

Organitzat per la 
Confederación Estatal 
de Asociaciones Vecina-
les (CEAV), la Federació 
d’Associacions Veïnals 
de Badalona (FAVB) i 
l’Ajuntament de Badalo-
na, amb la col·laboració 
del Badalona Centre In-

ternacional de Negocis 
(BCIN), les assistents a 
la trobada s’han repartit 
en diferents grups de tre-
balls que han debatut les 
diferents reivindicacions 
i propostes. Tot i que no 
serà fins d’aquí a uns dies 
quan es recopilaran la 
relació íntegra de les con-
clusions, s’han avançat 
alguns punts claus:  

Millorar la formació 
en gènere en els centres 
educatius, tant pel que fa 
en l’educació en igualtat 
que reben els nens i les 
nenes, fer ús del llen-
guatge inclusiu i reflectir 
la necessitat que tots els 
centres d’ensenyament 
disposin de professorat 
format en aquest àmbit. 
També es reclama una mi-
llor formació en gènere en 

col·lectius com el judicial 
i el policial, per millorar 
l’atenció a les dones. 

Serveis Social i Sa-
lut. s’ha reclamat que 
es millorin els estudis, 

els diagnòstics i els trac-
taments de malalties i 
problemes de salut que 

incideixen especialment 
en les dones, com ara 
la fibromiàlgia, així com 
millorar el suport de les 
persones cuidadores, que 
sovint són majoritària-
ment les dones. 

Combatre la violèn-
cia de gènere, especial-
ment després del seu 
creixement amb la pan-
dèmia de la Covid-19. En 
aquest punt s’ha reclamat 
l’actualització del Pacte 
d’Estat Contra la Violèn-
cia de Gènere vigent, que 
és de l’any 2004 

COMUNICACIÓ BDN
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L’Ajuntament de 
Badalona contractarà 
prop de 100 persones 
en situació d’atur 
durant el primer 
trimestre de l’any 2022 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona, mitjançant el ser-
vei Impuls Municipal de 
Promoció de l’Ocupació 
(IMPO), seleccionarà i 
contractarà, a través de 
la derivació que faci el 
Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), 20 
persones en situació 
d’atur de més de 45 
anys d’edat i 21 perso-
nes més que hauran de 
ser dones en situació de 
vulnerabilitat. Aquestes  
41 contractacions es 

faran per un període de 
12 mesos. 

D’altra banda, i per a 
un període de 6 mesos, es 
contractaran 54 persones 
més en situació d’atur per 
intensificar les actuacions 
municipals als barris de la 
Pau, La Salut, Llefià, Sant 
Roc, el Remei i Artigues. 
Aquestes persones hau-
ran de ser residents als 
mateixos barris de la zona 
d’intervenció.  

També s’impartiran 
una sèrie d’accions for-
matives dissenyades per 
incrementar les seves 
competències transver-

sals que els hi servirà tant 
per al desenvolupament 
professional com per a 
la seva vida diària, entre 
d’altres, es formaran en 
l’àmbit digital. 

L’alcalde de Bada-
lona, Xavier Garcia Al-
biol, ha assenyalat que: 
“una vegada més, amb 
aquesta actuació es de-
mostra el compromís del 
Govern municipal amb 
el foment de l’ocupació 
i amb l’enfortiment del 
servei a la ciutadania, i 
especialment en aquells 
barris que més ho ne-
cessiten”.

COMUNICACIÓ BDN

Aquest passat 25 d’octubre van començar les obres de millora de la plaça de les Palmeres, situat 
al barri de Sant Mori de Llefià. L’actuació preveu la millora de la urbanització existent al parc, que 
actualment presenta un estat d’envelliment general, la instal·lació de nou paviment, mobiliari urbà 
i jocs infantils i l’adequació i reparació dels elements ja existents en l’indret. Les obres tenen un 
pressupost de 675.000 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució previst de nou mesos.  
Concretament, l’actuació prevista inclou: Reconstrucció i ampliació de murs dels parterres i 
replantació amb arbust amb reparació i nova xarxa de regadiu; Manteniment de l’arbrat existent 
retirant les soques dels arbres morts i plantant arbres nous; Eliminació de la pista de patinatge 
antiga per facilitar la mobilitat dels vianants; Creació d’un espai condicionat per a gossos amb 
tancament metàl·lic; Plantació de xiprers en tot el front de paret dels edificis existents i enderroc 
de paviment antiga pista de bàsquet; Reparació dels tancaments de les zones de jocs infantils i 
col·locació de jocs nous; Reparació de la font existent; Instal·lació de paviment de cautxú a la zona 
circular amb col·locació de jocs de gimnàstica per a la gent gran; Retirada dels bancs existents i 
col·locació de nous bancs de fusta amb una paperera cilíndrica al final de cada tram de seients;  
Instal·lació de nou paviment general de la plaça de diversos colors.; Reparació dels esglaons de 
les escales existents amb nous paviments de peces prefabricades.

L’Ajuntament reparteix 
més de 25.000 bosses 
als mercats, els 
encants i als comerços 
per incentivar les 
compres a Badalona

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona va iniciar el passat 
6 d’octubre, al passeig 
de La Salut, el reparti-
ment de 25.000 bos-
ses entre els clients dels 
mercats, encants i les 
diferents associacions de 
comerciants de la ciutat 
per incentivar les com-
pres al comerç badaloní. 
L’acte ha comptat amb la 
presència de l’alcalde de 
Badalona, Xavier Garcia 
Albiol; la segona tinent 
d’alcalde i regidora de 
l’Àmbit de Govern, Pro-
moció Econòmica, Ciuta-
dania i Igualtat, Cristina 
Agüera; la regidora de 
Comerç, Mercats i Con-
sum, Rosa Bertran; el re-
gidor de l’Àrea de Serveis 
Socials i Participació de 
l’Ajuntament de Badalo-
na i regidor del districte 

Miguel Jurado i la presi-
denta de l’Associació de 
Comerciants del Passeig 
de La Salut, Núria Rodrí-
guez.  

Aquesta actuació 
s’emmarca dins de les 
activitats de la campan-
ya ‘Badalona t’ho dona’ 
posada en marxa des del 
passat mes de gener amb 
l’objectiu d’incentivar les 
compres al comerç local. 
La iniciativa es fa amb la 
col·laboració dels repre-
sentants de l’hostaleria, 
marxants, restauradors, 
mercats municipals, autò-
noms, etc., amb l’objectiu 
que la ciutadania faci les 
seves compres i consu-
meixi a Badalona, donant 
suport als establiments 
comercials, a l’hostaleria 
i a la restauració afectats 
per les conseqüències 
derivades de la pandèmia 
per la Covid19. 

L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
ha destacat durant que 
“el Govern municipal és 
conscient de les dificul-
tats que passa el comerç 
local després de la pan-
dèmia i el fet d’obsequiar 
als clients i clientes amb 
aquestes bosses és una 
iniciativa simpàtica que 
contribueix, sumats a 
altres ajudes que hem im-
pulsat de suport als autò-
noms i petites empreses, 
a dinamitzar el comerç i 
fomentar el consum local 
i, a la vegada, a contribuir 
a la millora de l’economia 
de la ciutat”.  

COMUNICACIÓ BDN
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Desmantellat un 
magatzem de distribució 
de substàncies 
estupefaents a Badalona 
que també tenia rèptils 
en condicions precàries

Redacció

Badalona.-
Agents de la Policia 

de la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la Uni-
tat d’Investigació de la 
comissaria de Badalona 
van desmantellar el 22 
d’octubre una plantació 
de marihuana ubicada al 
carrer Progrès de Bada-
lona i van detenir, amb 
la col·laboració de l’Àrea 
Regional de Recursos 
Operatius (ARRO), dos 
homes i dues dones, tots 
de nacionalitat espanyola 
i veïns de la localitat, com 
a presumptes autors d’un 
delicte contra la salut 
pública i un delicte de de-
fraudació de fluid elèctric. 
A més, l’Àrea Central de 
Medi Ambient va fer el 
comís de diversos exem-
plars de fauna salvatge 
exòtica protegida que es 
van localitzar a la nau.

Arran de diverses in-

formacions, els investi-
gadors de la comissaria 
de Badalona van tenir 
coneixement que en una 
nau del carrer Progrès 
s’hi podien emmagatze-
mar i distribuir substàn-
cies estupefaents. Els 
agents van iniciar una 
investigació i finalment, 
el 22 d’octubre, van fer, 
sota la tutela del Jutjat 
d’Instrucció número 1 
de Badalona, una en-
trada i registre amb la 
col·laboració de l’ARRO.

En el marc de l’operatiu 
es van localitzar en les di-
verses estances, 6 quilos 
de cabdells de marihuana, 
500 grams d’haixix, 1.103 
comprimits i 13 quilos de 
pols de substàncies psico-
tròpiques, 2 quilos de pols 
per fabricar comprimits 
d’èxtasi, 1.500 grams de 
metamfetamina, 2.300 
grams d’amfetamina, 8 
quilos de pasta de cocaï-
na, 250 grams de bolets 

al·lucinògens i 310 grams 
d’heroïna. També es van 
localitzar 14.315 euros 
fraccionats i una arma de 
fogueig.

A més, en una de les 
habitacions hi havia diver-
sos terraris amb exemplars 
de fauna salvatge exòtica 
protegida. Es va localit-
zar un exemplar de boa 
constrictor (Boa constric-
tor), un exemplar de pitó 
catifa (Morelia spilota), 
dos exemplars de pitó de 
l’Índia (Python molurus) i 
un exemplar d’iguana verda 
(Iguana iguana). La tinença 
d’aquest tipus d’animals 
està regulat pel Conveni 
Internacional d’Espècies 
Amenaçades de flora i Fau-
na Silvestres (CITES). 

MME

El Ple aprova el 
Pla urbanístic que 
permetrà ubicar un 
nou casal de Gent 
Gran i el nou institut 
de Canyadó 

Redacció

Badalona.-
El Ple ordinari de 

l’Ajuntament de Badalo-
na, que va tenir lloc ahir 
dimarts, ha aprovat el Pla 
especial urbanístic que 
permetrà la instal·lació 
d’equipaments de tipus 
sanitari-assistencial o 
docents, entre altres, a 
la parcel·la situada al 

carrer de Jacinto Be-
navente, número 32 del 
barri de Canyadó de 
Badalona. 

El Pla especial urba-
nístic amplia el ventall 
dels tipus d’equipament 
que es podran instal·lar 
en aquesta parcel·la, on 
es preveia que a la plan-
ta baixa de les noves 
construccions s’hi podia 
instal·lar un equipament 

comunitari, però sense 
assignat cap tipus con-
cret. Ara, el Pla urbanístic 
concreta que els tipus 
d’equipament permesos 
en l’edifici podran ser 
docent, sanitari-assisten-
cial, cultural, recreatiu o 
el tècnic administratiu. 

El dictamen ha estat 
aprovat amb els vots fa-
vorables de tots els grups 
municipals. 

COMUNICACIÓ BDN

Redacció

Sant Adrià.-
Dins els treballs de se-

guiment de la línia d’aus que 
desenvolupa l’Observatori 
RIVUS a les conques del 
Besòs i de la Tordera, s’ha 
confirmat per primera ve-
gada la nidificació amb èxit 
d’una parella de bernats 
pescaires (Ardea cinerea) 
a la conca del Besòs.

Concretament ha niat 
en una bassa d’accés res-
tringit de la plana agrícola, 
com també ho han fet la 
majoria de cames llargues 
(Himantopus himantopus). 
“Cal generar espais fluvials 
amb una major tranquil·litat 
si volem que s’hi repro-
dueixin les espècies més 
sensibles a la pertorbació 
humana”, ha explicat Xavi 
Larruy, ornitòleg i investiga-

dor responsable d’aquesta 
línia de seguiment a la 
conca del Besòs.

El bernat pescaire és 
una espècie que ha ex-
perimentat un notable in-
crement poblacional a la 
conca del Besòs els darrers 
30 anys, afavorida per la 
colònia reproductora del 
Parc Zoològic de Barcelona 
i per la millora de la qualitat 
de l’aigua.

El bernat pescaire al Besòs
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Ecoparc del 
Mediterrani renova el 
seu compromís amb 
les entitats sense ànim 
de lucre de la ciutat 

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià, a banda de donar 
subvencions a les entitats 
del municipi, també fa 
una tasca de recerca de 
recursos externs per tal 
de que aquestes entitats 
puguin desenvolupar la 
seva activitat.

En aquesta línia el 

consistori col•labora des 
de fa temps amb Ecoparc 
del Mediterrani i enguany 
ha signat un conveni en el 
que s’acorda que aquesta 
empresa aportarà 27.000 
euros aquest any 2021 
per donar suport a les les 
entitats sense ànim de 
lucre de Sant Adrià.

Aquest patrocini es 
destinarà a les entitats 
d’àmbit social següents: 

Associació Juvenil Bar-
nabitas; Fundació Pere 
Closa; Casal Infantil La 
Mina; Amics de la Gent 
Gran; Salut Mental Bar-
celonès Nord; Aprodisa; 
Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer de 
Badalona, Santa Coloma 
i Sant Adrià; i Centre 
Cultural de Formació i 
Ocupació Professional 
Sant Martí CSM ORG.

El Ple aprova ajuts als 
venedors dels encants 
de Badalona afectats 
per les restriccions 
ocasionades per la 
Covid19 

Redacció

Badalona.-
El Ple ordinari de 

l’Ajuntament de Badalo-
na, que va tenir lloc ahir 
dimarts, va aprovar, amb 
els vots de tots els grups 
municipals, les bases per 
a la concessió de sub-
vencions destinades als 
marxants dels mercats 
de venda no sedentària 
de Badalona (encants) 
afectats per les restric-
cions generades a causa 
de la pandèmia de la 
Covid19. 

Les subvencions te-
nen per objecte pal·liar 
els efectes econòmics a 
aquest sector comercial, 
que van haver de suportar 
les mesures aplicades 
per la pandèmia de la 
Covid-19. Amb aquests 
ajuts l’Ajuntament vol 

incentivar el comerç local 
i la reactivació econòmica 
per tal de mantenir els 
llocs de treball existents. 

Les quanties de la 
subvenció se situen en 
1.500 euros per una 
autorització de mercat 
de venda no sedentària; 
2.000 per dues i fins a 
2.500 per tres autoritza-
cions (3 dies). 

Poden ser benefi-
ciàries de les subven-
cions les persones físi-
ques o jurídiques, titulars 
d’autorització d’ocupació 
de via pública als mercats 
de venda no sedentària, 
durant la vigència de la 
normativa que imposava 
limitacions i restriccions al 
normal desenvolupament 
de l’activitat (suspensió, 
limitacions parcials, limi-
tacions d’aforament en el 
domini públic, etc.), fins 

al passat 14 d’octubre. 
L’alcalde de Badalo-

na, Xavier Garcia Albiol, 
ha destacat que “aquest 
és un ajut destinat a do-
nar suport a un col·lectiu 
que ho ha passat molt 
malament durant aquests 
mesos, que durant molts 
dies no van poder treballar 
i que malauradament han 
vist reduir notablement els 
seus ingressos”. “Volem 
ajudar-los perquè conti-
nuïn dinamitzant el come-
rç local i perquè són una 
part molt important del 
nostre teixit comercial”. 

COMUNICACIÓ SAB

COMUNICACIÓ BDN
Horari especial 
dels cementiris de 
Badalona durant la 
diada de Tots Sants 

Redacció

Badalona.-
Amb motiu de la ce-

lebració de la diada de 
Tots Sants el Cementiri de 
Sant Pere i el Cementiri 
del Sant Crist de Badalo-
na ofereixen horaris espe-
cials. Fins al dimecres 3 
de novembre, obriran de 

8 a 18 hores. El dilluns 1 
de novembre l’horari serà 
de 8 a 19 hores. 

Tot i que els cemen-
tiris són un espai a l’aire 
lliure, atenent les recoma-
nacions de les autoritats 
sanitàries ja que la pan-
dèmia de la Covid-19 no 
ha finalitzat, cal continuar 
mantenint la distància de 

seguretat interpersonal i 
portar posada la masca-
reta als dos cementiris 
durant aquestes dates. A 
més, es recomana evitar 
les aglomeracions. Tam-
bé es recomana que el 
temps màxim d’estada 
sigui de dues hores per 
facilitar l’accés a altres 
usuaris/es.

Actualitat

Les subvencions poden arribar als 2.500 euros si els marxants tenen 
fins a tres autoritzacions de mercat de venda no sedentària als tres 

encants de la ciutat. 
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80 nous casos de càncer 
de mama diagnosticats 
des de principis d’any 
la Fundació Hospital 
Esperit Sant

Redacció

Santa Coloma.-
Segons les dades 

d’activitat d’enguany, 
des del mes de gener, 
la Unitat de Patologia 
Mamària de l’Hospital de 
l’Esperit Sant ha tractat  
80 casos de patologia 
mamària maligna. Del 
total de les pacients amb 
càncer de mama tracta-
des, 59  han estat opera-
des, i d’aquestes, un 77% 
ha rebut un tractament 
quirúrgic conservador, 
mentre que al 23% se’ls 
ha practicat una mastec-
tomia, amb reconstrucció 
immediata en la majoria 
dels casos.

L’anàlisi de dades 
indica que 3 de cada 4 
dones diagnosticades 
amb càncer de mama 
se’ls va detectar el tu-
mor en estadis inicials 
de la malaltia, la majoria 
a través del  Programa 
de detecció precoç de 
càncer de mama, realit-
zant a la major part de 
les pacients cirurgia con-
servadora de la mama i 
gangli sentinella axil·lar. 

El 78% del total de les 
pacients tractades per 
càncer de mama tenien 
50 anys o més.

25 anys de la Unitat 
de Patologia 

Mamària de la FHES
La Unitat de Patologia 

Mamària de la Fundació 
Hospital de l’Esperit Sant 
es va constituir l’any 
1995 i va aconseguir 
l’acreditació de la Socie-
tat Espanyola de Sinolo-
gia i Patologia Mamària 
l’any 2003. L’equip està 
format per un grup de 
professionals multidis-
ciplinari que treballen 
coordinats escollint, en 
cada moment, el millor 
tractament per a cada 
pacient.

Els casos de sospita 
de càncer de mama són 
derivats a l’Hospital de 
l’Esperit Sant mitjançant 
el Programa de diagnòstic 
ràpid del càncer i, una 
vegada diagnosticats, són 
avaluats per un comitè 
expert en patologia ma-
mària que tracta també 
els casos procedents del 
mateix hospital i els casos 

que provenen de l’atenció 
primària de Santa Coloma 
de Gramenet.

La Unitat de Patologia 
Mamària està composta 
per personal d’infermeria, 
tècnics en radiologia i 
especialistes dels serveis 
d’Anatomia Patològica, 
Ginecologia, Cirurgia, 
Oncologia mèdica, Ra-
dioteràpia, Radiologia, 
Medicina nuclear, Cirurgia 
plàstica, Psicooncologia i 
personal administratiu. La 
majoria dels professionals 
formen part de la mateixa 
FHES però gràcies als 
acords de col·laboració i a 
les aliances estratègiques 
amb altres institucions, 
la unitat compta amb la 
col·laboració i l’expertesa 
de professionals  de 
l’Hospital Germans Trias 
i Pujol i de l’Institut Català 
d’Oncologia.

COMUNICACIÓ FHES

La Màgic BDN 
Running recupera 
la presencialidad 
celebrando la décima 
edición el próximo 14 
de noviembre

Redacció

Badalona.-
Badalona vuelve a te-

ner una cita con el depor-
te popular y la solidaridad 
el próximo domingo 14 
de noviembre. La Màgic 
BDN Running celebra los 
10 años tras una novena 
edición virtual.

Este año, el objetivo 
es recuperar la normalidad 
del evento celebrando el 
10º aniversario con todas 
las medidas sanitarias 
necesarias para hacer un 
evento seguro.

La salida y llegada 
de la Màgic BDN Run-
ning será en la zona de 
la plaza President Tarra-
dellas, donde se podrá 
disponer de un espacio 
más diáfano para acoger 
a los participantes. Ade-
más, las salidas serán 

escalonadas cada pocos 
segundos para evitar las 
aglomeraciones. El circui-
to será de 10 kilómetros y 
contará con una variante 
de 5 kilómetros. Los dos 
circuitos puntúan en la 
liga ChampionChip.

Para celebrar el 10º 
aniversario e incentivar 
la participación, la Màgic 
BDN Running abre ins-
cripciones con un precio 
promocional hasta el 7 
de octubre. La inscripción 
con chip amarillo a cual-
quiera de los dos circuitos 
tendrá un precio de 10 
euros mientras que ha-
cerlo con chip de alquiler 
costará 12 euros.

Además, en motivo 
del aniversario, entre el 
1 y el 14 de noviembre 
tendrán lugar en diversos 
puntos de la ciudad dife-
rentes actos e iniciativas 

para celebrarlo.
La organización quiere 

enfatizar con la vertiente 
solidaria de la prueba, que 
es un homenaje al atleta 
popular badalonés Luis 
Condon, que murió de 
leucemia hace 7 años.

En esta edición, se 
da 1 euros de cada ins-
cripción a la Fundación 
Josep Carreras a favor 
de la lucha contra esta 
enfermedad. Durante las 
6 ediciones anteriores ya 
se han recaudado más de 
20.000 euros.

El Centro Comercial 
Màgic Badalona da nom-
bre a la prueba y es el 
patrocinador principal. 
Acogerá actividades vin-
culadas al evento como 
la Feria del Corredor y 
diferentes servicios el 
mismo día de la prueba, 
el 14 de noviembre.

BDN RUNNING

Este año se celebra el 10º aniversario de La Màgic BDN Running, después 
de que la pasada edición fuera virtual. El circuito será de 10 kilómetros, 

con una variante de 5 kilómetros y con todas las medidas sanitarias 
necesarias para hacer un evento seguro.
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L’escultura “Origami” 
del Badalona Centre 
Internacional de 
Negocis es trasllada 
temporalment al 
Museu Guggenheim de 
la ciutat de Bilbao

Redacció

Badalona.-
L’escultura Origami 

de l’artista Aurèlia Muñoz 
(Barcelona, 1926-2011), 
que pertany a la col·lecció 
del Badalona Centre In-
ternacional de Negocis 
(BCIN), ha estat desmun-
tada d’aquest espai per 
al seu trasllat temporal 
al Museu Guggenheim 
Bilbao amb motiu de 
l’exposició “Mujeres de 
la abstracción”. Aquesta 
mostra, programada per 
a la tardor-hivern 2021-
2022, està organitzada 
pel Museu Guggenheim 
i el Centre Pompidou de 
París. L’obra Origami tor-
narà a ser instal·lada als 
espais del BCIN al març 
del 2022, un cop finalit-
zada l’exposició. 

L’Origami és una es-

cultura gegant que com-
bina elements de paper 
plegat fet artesanalment 
a mà amb grans panells 
que inclouen en la seva 
elaboració, petxines, 
ploms i pols d’elements 
metàl·lics, generant for-
mes escultòriques que 
es subjecten entre si mi-
tjançant fils de lli. 

L’obra al BCIN ocupa 
els tres nivells dels halls 
(Catalunya, Mediterrània i 
Europa), orientats al mar. 
Aquest emplaçament 
permet contemplar les 
seves formes i els seus 
volums, tal com l’havia 
concebuda l’artista en 
un principi i tal com ella 
mateixa la va instal·lar. 
L’obra va ser restaurada 
a finals del 2019 per les 
restauradores Èlia López 
i Anna Ferran sota la di-
recció tècnica del Centre 

de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya i 
amb el suport del Depar-
tament de Cultura de la 
Generalitat. 

L’artista Aurèlia Mu-
ñoz Ventura està molt 
vinculada a la recerca 
tèxtil, un àmbit en què 
la seva aportació va ser 
fonamental. Va ser, tam-
bé, una gran defensora 
de l’art i de l’artesania, 
aconseguint en la seva 
obra una simbiosi entre 
ambdues. Obres seves 
han estat exposades al 
Museum of Modern Art 
de Nova York i al Museu 
Nacional d’Art de Ca-
talunya de Barcelona , i 
la seva obra forma part 
de les col·leccions del 
Museo Reina Sofía de 
Madrid i del Museu d’Art 
Modern de Kyoto, entre 
d’altres. 

COUNICACIÓ BDN

La 47a edició de 
FILMETS Badalona Film 
Festival projectarà del 
22 al 31 d’octubre 237 
curts en la secció oficial 

Redacció

Badalona.-
La 47a edició de 

FILMETS Badalona Film 
Festival projectarà del 
22 al 31 d’octubre 237 
curtmetratges a la secció 
oficial. Entre les novetats 
destaca la recuperació 
de l’aforament de públic 
al 100% a les tres seus 
i que el Festival apro-
parà les pel·lícules a tots 
els pacients ingressats 
i al personal sanitari de 
l’Hospital Germans Trias 
i Pujol de Badalona. 

Les tres seus com-
petitives del festival (el 
Teatre Zorrilla de Badalo-
na, l’Institut Français de 
Barcelona i els cinemes 
Can Castellet de Sant Boi 
de Llobregat) posaran a 
disposició dels amants 
del curtmetratge la totali-
tat de les seves butaques. 
Tot i que el festival es faci 
de manera presencial, 
FILMETS es segueix pre-

sentant el format híbrid 
i totes les pel·lícules en 
competició a la Secció 
Oficial es podran veure 
a través de la pàgina 
web del festival: www.
festivalfilmets.cat. Tant 
les sessions presencials 
com les de la pàgina 
web seran d’accés lliure i 
gratuït, només cal fer un 
registre previ. 

L’edició d’enguany 
inclou curtmetratges que 
seran ‘premières’ inter-
nacionals, europees i ca-
talanes, i dues pel·lícules 
nominades als Oscar, així 
com curts guanyadors o 
seleccionats en festivals 
prestigiosos com Can-
nes, Clermont-Ferrand, 
Tribeca, Palm Springs o 
Sundance, entre d’altres.

“The letter room”, 
una pel·lícula nominada 
als Òscar, i “Mi querido 
Juan Manuel” amb les 
interpretacions de Ma-
ria Molins, Miguel Ángel 
Jenner, i Michelle Jenner 

destaquen en la Sessió 
Inaugural del Festival que 
tindrà lloc divendres, 22 
d’octubre, al Teatre Zorri-
lla de Badalona. 

L’actriu Assumpta 
Serna rebrà la Venus 
d’Honor d’aquesta 47a 
edició de FILMETS per a 
reconèixer la seva extensa 
carrera cinematogràfica i 
pel suport que sempre ha 
donat al cinema en for-
mat de curtmetratge. 

El cartell de l’edició 
d’aquest any de FIL-
METS Badalona Fi lm 
Festival és obra de la 
dissenyadora Alexandra 
López Tomàs, de 20 
anys, il·lustradora que ha 
estudiat a l’Escola d’Art 
Superior de Disseny Pau 
Gargallo de Badalona. 

Els elements centrals 
del cartell són uns ulls 
de colors molt vistosos, 
inspirats en l’amulet 
tradicional Nazar, també 
conegut com a ull turc o 
ull grec. 

L’Hospital Germans Trias i Pujol serà per primera vegada seu oficial, per 
apropar les pel·lícules als pacients ingressats i al personal sanitari. 

COMUNICACIÓ BDN

Un moment de la presentació del Filmets amb la presència de la regidora de Cultura, Educació 
i Joventut, de l’Ajuntament de Badalona, Amanda Feria, el conseller delegat de Badalona 
Comunicació, Josep Viñeta, i el director artístic del Festival, Agustí Argelich. 
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Torna el cicle de 
concerts de tardor a 
Sant Adrià a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra 
Amics dels Clàssics

Del 4 de novembre al 2 de desembre, la sala d’actes de l’Ateneu 
Adrianenc acollirà l’edició número 38 d’un cicle de música que es va 

aturar, com tot, amb la pandèmia de Covid-19. 

El Polidor acull la 
presentació del 
llibre «L’Entresol dels 
alemanys»

Redacció

Sant Adrià.-
 El passat 30 de set-

embre el Centre Cultural 
Polidor, i organitzada pel 
Casal Popular Les Beso-
sades i Òmnium Cultural 
del Barcelonès Nord, es va 
dur a terme la presentació 
de la primera novel·la de 
l’escriptor Roger Fonta-
nals, ‘L’Entresol dels ale-
manys’.

D u r a n t  l ’ a c t e 
l’escriptor maresmenc va 
anar desgranant els perso-
natges i el procés creatiu 
de la novel.la i com va 

acabar teixint la trama de 
tres personatges foscos i 
sense escrupols.

L’obra de Fonatanls 
esdevé un thriller de tres 
desconeguts que coin-
cideixen en un petit bar 
del districte barceloní de 
l’Eixample i on atrapats a 
l’interior del local degut a 
una tempesta, tindrà lloc 
un succés que els hi can-
viarà la vida per sempre i 
amb el que emprendran 
plegats una delirant aven-
tura on cadascun d’ells 
traurà el pitjor de si ma-
teix. Durant aquesta mena 
de viatge sorgiran pors, 

manipulacions, xantatges 
emocionals i venjances 
que els conduiran per un 
camí sense retorn en el 
qual estaran disposats 
a sobre passar tots els 
límits.

‘L’Entresol dels ale-
manys’ ens condueix a la 
nostra vessant més cruel, 
pusil·lànima mentre el 
lector recorre un laberint 
d’emocions i sensacions 
enfrontades.

Al finalitzar l’acter 
l’autor i els assistents 
van gaudir d’una troba-
da-col·loqui al local del 
Casal.

OCAC

CASAL LES BESOSSADES

Joan Palet

Sant Adrià.-
Després de passar 

molts mesos sense con-
certs didàctics, per causa 
de la pandèmica, aquesta 
tardor els recuperarem.

L’Orquestra de Cam-
bra “Amics dels Clàssics” 
i el seu director Joan Palet 
i Dalmases, han preparat 
quatre concerts amb ar-
guments i dedicatòries 
diferents.

En el primer, el dijous, 
4 de novembre, sentirem 
obres escrites per compo-
sitors que visqueren entre 
els segles XV al XXI. 
Unes les sentirem tal com 
foren escrites, unes altres 
en versions més atrevides 
harmònicament. Hi haurà 
sorpresa final.

En el segon celebra-
rem el 200 aniversari del 
naixement de la senyo-
ra Florence Nightingale. 
Amenitzat amb obres de 
compositors que varen 

coincidir alguns anys de 
la seva vida amb la gran 
infermera que va revo-
lucionar, modernitzar i 
“inventar” la infermeria 
moderna. Ho gaudirem el 
dijous, 18 de novembre.

La lluita contra la vio-
lència de gènere apa-
reixerà un any més, amb  
tot un programa d’obres 
escrites per dones com-
positores. Obres de Maria 
Caccini, Anna Mozart, 
la Contesa de la Roche-
foucauld i d’altres. Totes 
elles, de diferents èpo-
ques i estils de música, 
des de la més clàssica a 
la més frívola, segons la 
època en que varen ser 
escrites. Això ho sentirem 
el dia 25 de novembre, 
Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere.

El 2 de novembre 
podrem sentir un recital 
de violoncel i piano a 
càrrec de dos mestres 
en els seus instruments. 
Manel Barea i Joan Palet 

ens oferiran un variat 
programa de músiques i 
cançons “d’ahir, d’avui i 
de sembre”, que ens faran 
passar un bon vespre. 

Tots quatre concerts 
seran a l’Ateneu Adria-
nenc, al carrer Andreu 
Vidal, 7, puntualment a 
les 20.30 hores.

No ens ho podem 
perdre. Ah! I com diu el 
senyor Jordi Basté a RAC 
1, entrada lliure, “el pri-
mer que arriba, el primer 
que seu”.

L’orquestra i el seu di-
rector estan oberts a rebre 
propostes d’arguments 
de concerts per comme-
morar efemèrides a la 
Història de la Música, del 
món, de Sant Adrià, de 
personalitats,... 
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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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Divendres 1
Francesc Layret, 83 

Dissabte 2
Concòrdia, 1 local B-41

Diumenge 3
Canonge Baranera, 60 

Dilluns 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dimarts 5
Av. Martí Pujol, 133

Dimecres 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Dijous 7
Salvador Seguí, 4 

Divendres 8
Av. Catalunya, 60-62

Dissabte 9
Creu, 89  

Diumenge 10
Ctra. Antiga de València, 31

Dilluns 11

 Mar, 23
Dimarts 12 

Juan Valera, 197
Dimecres 13

Marques Montroig, 207 
Dijous 14

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

C. Antiga València, 31 
Diumenge 17

Juan Valera, 197
Dilluns 18
Rellotge, 56
Dimarts 19

 Otger, 2
Dimecres 20

 Londres, Bl1 Tda2
Dijous 21

Pl. Pomar, s/n  

 Divendres 22
Marquès St Mori, 127

Dissabte 23
 Doctor Bassols, 125

Diumenge 24
Marquès St Mori, 38

Dilluns 25 
Ros i Güell, 6
Dimarts 26

Jerez Frontera, 90
Dimecres 27

Alfons XIII, 476-480
Dijous 28 
Sicília, 96

Divendres 29
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dissabte 30
Av. Martí Pujol, 133

Diumenge 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. 




