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Badalona.- Els po-
liesportius municipals 
de Badalona rebran una 
inversió de prop d’11 mi-
lions per la millora de les 
instal·lacions. Pàg.10.

Inversió als 
poliesportius

Badalona.- 
L’Hospital Municipal 

de Badalona i el Centre 
Sociosanitari El Carme, 
tots dos gestionats per 

Badalona Serveis Assis-
tencial (BSA), formen 
part del projecte europeu 
Robot ROSE COVID-19 
Response (ROSE-C19R) 
que prova un robot que 

permet detectar, valorar 
els riscos i, per tant, 
evitar caigudes de les 
persones usuàries del 
centre afavorint la seva 
seguretat.Pàg.5. 

Un robot a 
l’hospital

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 BDN

Combatre les 
ocupacions

Badalona.- La Guar-
dia Urbana comptarà 
amb la Unitat Domus 
específica per a com-
batre les ocupacions 
il·legals. Pàg.5.

Perfumería, cosmética vegana, 
ambientación a granel

@equivalenzasantadria

Nueva ubicación: 
Plaça del Mercat, 1

Badalona.- El primer 
festival de novel·la ne-
gra de Badalona arriba 
els dies 7 i 8 d’octubre 
de la mà de la llibreria 
Abacus. Pàg.14.

Arriba el BDN 
Negra

Sant Adrià.- 
Tres dies abans del 

ple de setembre, la Ge-
neralitat de Catalunya, 
amb el president Pere 
Aragonès al capdavant, 
i els consistoris de Sant 
Adrià i Badalona, amb els 
seus alcaldes Filo Cañete 
i Rubén Guijarro, pre-
sentaven el Hub Digital, 
Audiovisual i del Videojoc 
que s’ubicarà a l’espai 
de les Tres Xemeneies, 
amb el Catalunya Media 

City com a centre de tot 
el projecte. Pel president 
Aragonès, aquest “és 
un dels projectes trans-
formadors de la propera 
dècada a Catalunya”.

No tothom hi està 
d’acord, com va quedar 
clar als plens municipals 
tant de Sant Adrià com 
de Badalona, que havien 
de debatre l’aprovació o 
no del Pla Director Ur-
banístic (PDU) de les 
Tres Xemeneies. A les 
portes del ajuntaments, i 

a dins la sala de plens, es 
van concentrar i mostrar 
les seves reserves amb 
el projecte membres de 
l’Entesa per un gran parc 
al Litoral Besòs. També 
van tenir veu durant els 
plens per mostrar el seu 
rebuig, en especial contra 
la construcció de viven-
des en zona inundable 
que veuen com pura es-
peculació dels propietaris 
del terreny. Finalment, el 
PDU va ser aprovat en 
ambues ciutats. Pàg. 4

Aprovat el PDU de 
les Tres Xemeneies

COMUNICACIÓ SAB

Sant Adrià.- 
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Opinió
Palabras

No existe una buena teoría que no se manifieste con la técnica, 
por eso es bueno, decía el profesor Sacristán, acariciar más y 
manipular menos. La paradoja es que hay técnicas amables 
que coinciden con teorías destructivas. Darnos cuenta de que 
casi todo se presenta vestido de bondad debe interpretarse 

como un aviso para dudar de la propaganda. Habrá que asumir que la 
teoría y la técnica no siempre van de la mano, debemos recelar de esos 
espejismos que  jamás se nos mostrarán directamente; la transparencia 
es una tarea casi imposible.

Trabajar por el bienestar exige cierta coherencia, y no parece muy razo-
nable vivir en una sociedad competitiva mientras se ensalza la educación 
para la cooperación y la solidaridad. ¿Cuántas veces no nos sorprende 
la distancia entre palabras y hechos? En algunos casos, sólo habría que 
usar la autoobservación, la mejor fórmula para tomar conciencia y dominio 
del yo (para autocorregirnos) y afrontar con justicia los intereses que se 
esconden mientras los demás pasan necesidades. La política se adaptó, 
como siempre, a buena parte de esas recomendaciones (recordemos la 
doctrina del shock). El modelo asistencialista se centró en la atención a 
una parte de sujetos aislados (concepción fragmentaria de la ayuda), en 
frente, un sentido comunitario que apostaría por acompañar a la persona 
de manera integral, valorando el contexto sociocultural como un factor 
estimulador que facilitaría mayores cambios.

Lo que nos gusta del otro es, en principio, lo que nos satisface de noso-
tros mismos (y viceversa); de esta forma el marketing empresarial utilizó 
la teoría del espejo de Lacan para vender sus productos y captar clientes 
potenciales. «Piensa de otra manera» fue el eslogan americano que nos 

empujaba cada vez más al consumismo, el modelo Apple clavó su gran-
deza, gestada años antes, colocando a las personas en el centro de las 
aportaciones industriales y tecnológicas.

Parece que ésta es una estrategia recurrente, también, en los ámbitos 
de la ayuda. Pongamos como ejemplo el empowerment, o la social skills, 
practicas orientadas a la autonomía y responsabilidad bajo la base de 
una gestión compartida, una estrategia de motivación y promoción que 
consistiría en la delegar mayores capacidades de decisión. Pero muchas 
realidades dejan entrever que este tipo de gestión no existe, no facilita lo 
común sino lo individual, se mueve en círculos intelectuales y empresaria-
les, distantes, clasistas, con ánimo de lucro, que no busca la tan necesaria 
solidaridad de unos con otros.

Quién está detrás de estas fórmulas puede generar más necesidad de 
control, donde el celo excesivo y paternalista mantiene un flujo burocráti-
co y centralizado con maneras de proceder lejanas al sentido común que 
implica una ética de participación y compromiso.

No es fácil, construir políticas decentes es garantizar comunidades y es-
pacios sin miedo al futuro, permitir reducir la distancia en las relaciones, 
seguir estándares reales del buen hacer. Significa 
apostar por un discurso modesto (sin frivolidades 
innovadoras que suelen esconder grandes dosis de 
hipocresía), caminar en favor de la fraternidad: con 
habilidades mucho más cercanas a la población, ro-
deadas de principios que abrazaron las viejas ideas 
libertarias por el mutualismo y la paz.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

més articles:

Puntos de vista

El mes de septiembre es el inicio del curso escolar, y para muchas personas, aunque haga años que ya no estudian, también representa 
el inicio del año laboral y profesional. Después de recargar pilas durante las vacaciones y de desperezarnos los primeros días de sep-
tiembre, todo arranca de nuevo, con más ánimos y ganas. También lo ha hecho a nivel informativo en Sant Adrià y Badalona en torno a 
la zona de las tres chimeneas, un gran espacio de titularidad privada que se ha visto como una gran oportunidad de avanzar pero que 
lleva años dando muchos dolores de cabeza, tanto para los representantes políticos como para los ciudadanos que velan por el futuro 
de sus ciudades. El 23 de septiembre se presentaba, con la presencia del president de la Generalitat, Pere Aragonès, el Hub Digital, 

Audiovisual y del Videojuego que se instalará en el espacio de la estructura más emblemática de la ciudad. Según palabras del propio Aragonès, es 
“uno de los grandes proyectos transformadores de la próxima década en Catalunya”. Para la Generalitat de Catalunya, ayuntamientos de Sant Adrià 
de Besòs y Badalona, y el Consorci del Besòs piensan que es una oportunidad para rehabilitar la zona y darle más usos que traen beneficios a los 
vecinos. Algunos de esos vecinos no están de acuerdo con tanta esperanza de modernidad. Algunos de ellos, agrupados en la Entesa per un gran 
Parc al Litoral Besòs, llevan meses protestando por lo que califican como pelotazo inmobiliario. Y es que el proyecto del hub en las tres chimeneas 
también comporta la construcción de un parque, no tan grande como ellos quisieran, y un nuevo barrio que traerá a unos 5.000 vecinos más. El 40% 
serán viviendas de protección oficial, pero su precio no será tan moderado como pueda esperarse. Además, los terrenos donde se construirán son zona 
inundable, según estudios de la Agència Catalana de l’Aigua. La plataforma volvió a protestar ante los ayuntamientos de Sant Adrià y Badalona poco 
antes de los plenos en los que se debatía la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) de las tres chimeneas que delimita lo que finalmente se 
hará en dichos terrenos. En ambos plenos tuvieron la palabra para defender su postura contraria, que compartían algunos de los grupos municipales, 
como Sant Adrià En Comú o MES en Sant Adrià, y Guanyem Badalona en Comú en Badalona. En ambos plenos se aprobó y parece que ya no hay 
marcha atrás. El tiempo dirá quien tenía la razón, aunque ya sabemos que la realidad es muy distinta según tu punto de vista.   
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El rey salvado en HBO, su 
cómplice Letizia y la sociedad 
reinada

Por si Ella se ofende, nos defenderemos con la misma RAE que nos 
ofendió a nosotros cuando descubrimos que “inviolable” sí aparece, 
pero “violable” no, aunque de estos seamos todos menos El.

Conste, pues, que la primera definición de “cómplice” en la RAE se 
refiere al “que manifiesta o siente solidaridad o camaradería”, cuali-

dades que, a priori, no deben molestar.

Por ejemplo, se dice que las parejas funcionan bien cuando hay complicidad en-
tre ambos, y en ese momento no estamos pensando que se dediquen al crimen 
organizado. No obstante, esa posibilidad también existe: las otras dos acepciones 
de “cómplice” que contempla la RAE se refieren a la participación o cooperación 
en la comisión de delitos.

La serie de HBO insiste en la estrategia del “régimen del 78” de “hacer leña del 
árbol caído”, o “matar al padre”, que dirían otros, aunque muchos se tienen que 
conformar con desearlo mientras él sigue molestando cada vez que demuestra 
que respira. No obstante, conviene leer la última entrega de Ekaizer titulada 
“’Salvar al rey’: sigue la operación mediática de encubrimiento” para saber que 
la sangre no llegará al río.

En cambio, este humilde “rey salvado…” se refiere a un presente rabioso y mucho 
más peligroso, el de Felipe VI haciendo de rey en periodo de consolidación, o de 
descomposición.

Tal como nos cuenta HBO, pero usted ya sabía, para salvar durante décadas a 
Juan Carlos I de sus “comportamientos” (el término elegido por Mercedes Milá en 
su Tik Tok promocional), quienes supieron de ellos, que fueron muchos más de 
los que aparecen, impidieron conscientemente la intervención de una justicia cuya 
primera obligación, en cualquier país decente, es investigar por igual a todas las 
personas, que después ya decidirá si juzgar y condenar o pedirle que de la vuelta 
al ruedo tras haber “matado” a ese toro que somos todos nosotros.

Es lo que me viene a la imaginación pensando en el último acto salvador, ese 
de marzo de este mismo año protagonizado por el fiscal Luzón, quien detalló los 
delitos, pero archivó el expediente para salvarlo una vez más de la “justicia”. Entre 
comillas porque es española y, por tanto, distinta. Perdón, quería decir “diferente”, 
como siempre.

En este momento me sorprende también una contradicción flagrante, en la que 
no había reparado hasta la fecha.

Pudiendo el rey cometer cualquier delito desde que en 1978 se aprobó la Constitu-
ción, tal como ha demostrado el fiscal Luzón, ¿a qué viene que tantos conocedores 
de sus fechorías se dedicaran a ocultarlas?

Inolvidable fue, en este sentido, la confesión de Iñaki Gabilondo en agosto de 
2020: “Todo esto ha abierto un capítulo de vergüenza que ha degradado a mi 
generación públicamente” declaró el periodista.

Al margen de arrepentimientos tardíos que no mueven molino ni sirven para que 
el rey pague por los delitos cometidos, lo ocurrido nos permite concluir que los 
poderes y poderosos que salvaron al rey sabían que la sociedad española de 
los años 80 y 90 era más exigente que la actual en valores éticos, y no hubiera 
soportado al rey de conocer sus “comportamientos”.

El porqué de esta degradación social requiere un análisis particular, pero eso 
será otro día.

Por tanto, es legítimo que nos formulemos la siguiente pregunta: ¿soportaría 
la sociedad española actual saber que Felipe VI podría estar llevando una vida 
similar a la de su padre?

Desde luego, los partidos que la representan tras ganar las 
elecciones podrían soportarlo, pues han rechazado reformar 
el privilegio de la inviolabilidad que es condición sine qua non 
para cometer cualquier delito sin miedo a la ley que rige para 
el resto de titulares de un DNI del Reino de España.

Domingo Sanz

Lesmes, Núñez y Sánchez, el trio 
de un teatro demasiado caro

Parece ser que hace algún tiempo nos dicen que vamos a una recesión, 
la mayor parte de los trabajadores no sabemos de qué se habla, ni 
tampoco sabemos quién ha provocado esta recesión, ya que noso-
tros nos hemos dedicado a trabajar y con nuestro salario mantener 
a nuestras familias. Dicen que es una depresión de las actividades 

económicas en general que tiende a ser pasajera.

Muchos nos preguntamos quién provoca las recesiones. Las recesiones pueden 
resultar de un conjunto de errores de negocios que se realizan simultáneamente. 
Las empresas se ven obligadas a reasignar recursos, reducir la producción, limitar 
las pérdidas y despedir empleados. Pero lo que está más claro es la inflación, 
la mayor culpable de las recesiones. Las soluciones para salir de las recesiones 
son muchas, después de analizar las soluciones y ver las que se podrían aplicar 
dentro de la ley, solo creo que la mejor y más práctica es disminuir el pago de 
IRPF de los trabajadores y de las empresas. De esta forma podrán tener más 
posibilidades de dedicar este dinero a subir el sueldo a los trabajadores  y que 
al mismo tiempo al cotizar menos también podrán destinar este dinero a afrontar 
los aumentos de  los precios. Las otras soluciones serán chapuzas y difíciles de 
llevar adelante. No vale coger 20 productos del mercado y limitar los precios, esto 
es pan para hoy y hambre para mañana. 

Domingo Sanz

article sencer:

Las recesiones

Sánchez y Núñez, o PSOE y PP si lo prefiere, vienen observando las 
crisis de sus respectivos adversarios íntimos, UP por una parte y Ciu-
dadanos más VOX por la otra, y están obsesionados con lo de regresar 
al cómodo y corrupto bipartidismo que disfrutaron hasta 2015.

Con ese fin se dedican a mantener vivos conflictos que podrían re-
solver dentro de la ley incluso sin votar lo mismo, para que no parezca lo que es, 
y organizan debates entre ambos para que el electorado se olvide del resto de 
candidatos.

Por tanto, si compartimos que teatro es, también, la manera que tienen los políticos 
de engañar cuando pueden resolver un problema, pero no quieren hacerlo, me 
pongo a navegar por la mar de pantallas y encuentro la siguiente propuesta:

“Cuando haya finalizado el mandato de 5 años establecido en el artículo 122.3 
de la Constitución todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial 
cesarán inmediatamente en todas sus funciones” y que “cesados que sean de sus 
funciones dejarán de ser de aplicación las prerrogativas contenidas en el artículo 
584 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Reforma a la que, para resolver los asuntos urgentes mientras se nombran los 
nuevos (cosa que, para evitar la crisis de Estado, se habría resuelto por antici-
pado) añade:

“mientras no sean elegidos los nuevos miembros del Consejo, las funciones estric-
tamente administrativas y sancionadoras atribuidas al mismo será desempeñadas 
por 3 de los miembros salientes que serán los de mayor y menor edad, así como 
aquel que se haya incorporado en último lugar al Consejo”.

Este texto tiene pinta de haber sido redactado por un abogado, pero como no me 
fío, acudo al artículo 81 de la Constitución y leo textualmente lo siguiente:

“81.2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá 
mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del pro-
yecto.”

Por tanto, Sánchez dispone de mayoría más que suficiente para 
aprobar la reforma que resolvería en un instante la crisis del 
CGPJ porque excluiría a Lesmes y a sus jueces caducados.

Pero el propio Lesmes ha pronunciado, por cuarta vez conse-
cutiva con su presidencia caducada, el discurso de apertura 
del año judicial. Su parlamento ha incluido cosas como estas, 
para seguir entrecomillando:

Josep Megías

article sencer:
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El Ple de l’Ajuntament 
de Badalona dona 
llum verda al Pla 
Director Urbanístic 
(PDU) per a la 
transformació de 
l’àmbit de les Tres 
Xemeneies 

Redacció

Badalona.-
El Ple de l’Ajuntament 

de Badalona ha aprovat 
Informar favorablement el 
document del PDU Front 
Litoral-Tres Xemeneies 
per a la seva aprovació 
provisional per part de 
la Comissió territorial 
d’Urbanisme de Barcelo-
na, amb el benentès que 
al document caldrà reduir 
l’edificabilitat plantejada, 
efectuant els correspo-
nents ajustos per mante-
nir la viabilitat econòmica 
i financera: 

L’àrea de les Tres Xe-
meneies, on fins fa poc 
s’ubicaven indústries i 
empreses de producció 
energètica, ocupa una 
posició estratègica i molt 
ben comunicada dins de 

la ciutat metropolitana 
que li confereix un gran 
potencial per a localit-
zar-hi activitats. Amb el 
tancament de les anti-
gues indústries, s’obre la 
possibilitat de repensar i 
transformar aquesta àrea 
en el marc dels processos 
de millora del front litoral 
metropolità. 

L’àmbit del Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU) de 
l’àmbit de les Tres Xeme-
neies, proposa, per una 
banda, delimitar i ordenar 
un sector de nova ordena-
ció d’unes 32 hectàrees 
situades al litoral Metro-
polità de Barcelona, a la 
franja que queda entre 
la via del ferrocarril i el 
mar i des de la desem-
bocadura del riu Besòs a 
Sant Adrià de Besòs fins 
al final de l’espai de les 

Tres Xemeneies, al límit 
amb el barri de la Mora de 
Badalona. I d’altra banda, 
transformar mitjançant 
directrius urbanístiques, 
un àmbit més gran, 
d’aproximadament 102 
hectàrees, on es troben 
actualment magatzems i 
àrees industrials. 

El dictamen ha comp-
tat amb el vot favorable 
dels grups municipals de 
JxCB; ERC-A-MES; PSC 
i PP, els vots contraris 
de GBeC i l’abstenció 
de BeCP.

COMUNICACIÓ BDN

Presentat el projecte 
del Hub Digital, 
Audiovisual i del 
Videojoc 

Redacció

SAnt Adrià.-
El president de la Ge-

neralitat, Pere Aragonès, 
va assegurar el passat 
23 de setembre durant 
la presentació del Hub 
Digital, Audiovisual i del 
Vídeojoc, que aquest és 
“un dels grans projec-
tes transformadors de la 
propera dècada a Cata-
lunya”. “Un projecte clau 
per a un país que vol ser 
competitiu a nivell econò-
mic”, ha reblat. 

El Hub Digital, Au-
diovisual i del Videojoc 
estarà situat a l’espai de 
les Tres Xemeneies, als 
municipis de Sant Adrià i 
Badalona. Serà un parc i 
centre de recerca, innova-
ció i producció per al sec-
tor. Durant la presentació, 
el Govern ha detallat un 
dels grans projectes que 
s’inclou dins d’aquest 
parc: l’anomenat ‘Cata-
lunya Media City’ (CMC). 
Per part del Govern, en 
l’acte també han inter-
vingut el vicepresident 
del Govern i conseller 
de Polítiques Digitals i 

Territori, Jordi Puigneró i 
Ferrer, i la consellera de 
Cultura, Natàlia Garriga i 
Ibáñez. L’acte ha comp-
tat amb la presència de 
l’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro. 

El ‘Hub Digital, de 
l’Audiovisual i del Vide-
ojoc’ impulsat per la Vi-
cepresidència del Govern, 
en coordinació amb el 
Departament de Cultura, 
és un projecte de país que 
pretén convertir aquest 
espai icònic en un centre 
referent a escala mundial 
en producció, recerca, ca-
pacitació i especialització 
professional i de serveis 
per als sectors digital, 
audiovisual i de contin-
guts digitals. Aquest es-
pai esdevindrà un parc 
tecnològic i formatiu de 
nova generació, dotat 
d’infraestructures i ser-
veis avançats amb vincles 
a escala local, nacional i 
internacional, tot aprofi-
tant les sinèrgies dels dos 
esdeveniments tecnolò-
gics vinculats amb aquest 
àmbit més importants del 
món: el MWC i l’ISE.

Per les seves caracte-

rístiques, per la bona con-
nectivitat i la ubicació privi-
legiada en el front marítim, 
amb la càrrega simbòlica 
de les Tres Xemeneies, 
amb espai per a activitat 
industrial i equipaments 
i enmig d’un ecosistema 
de projectes energètics 
i de formació i recerca, 
com ara el Campus de 
la UPC Diagonal-Besòs, 
els terrenys i edificis de 
les Tres Xemeneies són 
idonis per ubicar-hi el Hub 
Digital, de l’Audiovisual i 
el Videojoc.

L’àrea global que pot 
abraçar el Pla Director Ur-
banístic de les Tres Xeme-
neies és de 23 hectàrees 
i inclou equipaments, una 
gran parc metropolità, 
habitatge i espai per a 
l’activitat econòmica. 
Dins d’aquest projecte, 
i als peus de l’edifici de 
Les Tres Xemeneies, s’hi 
ubicarà l’equipament Ca-
talunya Media City.

El Hub inclou la iniciativa Catalunya Media City, un espai públicoprivat per 
al desenvolupament de l’audiovisual, el videojoc i els continguts digitals. 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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Badalona Serveis 
Assistencial participa 
en un projecte 
pilot europeu per a 
introduir la robòtica a 
l’entorn sanitari 

Montse Sáez

Badalona.-
El Centre Sociosa-

nitari El Carme de BSA 
és un dels quatre cen-
tres col·laboradors del 
projecte europeu Robot 
ROSE COVID-19 Res-
ponse (ROSE-C19R), que 
des d’aquest mes de 
setembre prova un ro-
bot que permet detectar, 
valorar els riscos i, per 
tant, evitar caigudes de 
les persones usuàries del 
centre afavorint la seva 
seguretat.

Actualment, dos dels 
centres de BSA -Hospi-
tal Municipal de Bada-
lona (HMB) i el Centre 
Sociosanitari El Carme 
(CSSC)- són l’escenari de 
projectes de robòtica que 
aposten per la seguretat 
del pacient, la prevenció 
i la tecnificació de certes 
funcions, permetent que 
els professionals disposin 
de més temps d’atenció 
directa per oferir millor 

assistència als pacients 
Badalona Serveis 

Assistencial és l’única 
organització de l’Estat 
espanyol que participa en 
aquest projecte europeu 
que durarà fins al març de 
2023 i que desenvolupa 
juntament amb l’empresa 
Heemskerk Innovative Te-
chnology (HIT). L’objectiu 
dels projectes és reduir 
els esdeveniments adver-
sos i estudiar la integració 
d’un robot multifuncional 
en el dia a dia d’un centre 
sociosanitari. En concret 
s’està provant el robot 
ROSE en tasques de su-
port a la cura de pacients 
i professionals vinculades 
a logística, la seguretat 
del pacient, la rehabili-
tació i la comunicació 
i la relació social. Dins 
el pilot, ROSE desplega 
totes les funcionalitats a 
la nit, i avisa a l’equip de 
professionals si el pacient 
pateix una caiguda i es 
troba a terra, si està al 
llit, però en posició de risc 

de caiguda, si té la porta 
tancada o fins i tot si la 
barana està baixada.  

El robot també inte-
ractuarà amb els usuaris, 
que estan en procés de 
rehabilitació. Per exemple, 
si una persona ingressa-
da prem el botó d’avís 
a infermeria, el personal 
podrà enviar ROSE a la 
seva habitació i fer-lo 
servir d’instrument per 
parlar amb ella. El robot 
també oferirà als pacients 
rutines de rehabilitació 
física, cognitiva i/o lúdi-
ques (sentir una història, 
escoltar música, fer exer-
cicis físics, etc.). Altres 
tasques que es prova-
ran seran obrir i tancar 
portes, recollir coses de 
terra i lliurar objectes als 
pacients.  

COMUNICACIÓ BDN

Balanç de la 
temporada de platges 
2022 a Badalona 

Redacció

Badalona.-
La temporada de plat-

ges 2022 a Badalona ha 
estat complicada i mar-
cada per les condicions 
meteorològiques que s’han 
donat tant durant l’estiu 
com en els mesos previs. 
Abans de la temporada 
de bany els temporals van 
deixar sense sorra la platja 
de la Barca Maria, que 
aquesta temporada no ha 
pogut disposar de tots els 
serveis. Aquesta pèrdua 
de sorra, juntament amb 
les condicions de la mar 
durant l’hivern i la primave-
ra, van deixar al descobert 
restes d’antigues edifica-
cions que es trobaven a la 
sorra i a l’aigua de les plat-
ges del Cristall i del Pont 
d’en Botifarreta i que van 
ser retirades pel Ministerio 
para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico 
a principis de juliol. Aques-
tes restes representaven 
un risc pera les persones 
i impedien que la platja 
es pogués netejar amb 
mitjans mecànics. Un cop 
retirades les restes es va 
poder donar el servei de 
neteja amb normalitat. 

Enguany, l’estiu ha 
estat molt calorós, amb 
onades de calor fortes 
i prolongades que van 

propiciar que el nombre 
de persones usuàries fos 
molt elevat. Pel que fa a 
les precipitacions, entre els 
mesos de juny i setembre 
els episodis de pluja han 
estat poc nombrosos (no-
més cinc). Aquestes episo-
dis van provocar el vessa-
ment a mar de les aigües 
de pluja i residuals, fet que 
suposa un episodi de con-
taminació de curta durada 
i la hissada de la bandera 
vermella que prohibeix el 
bany. Aquest factor, entre 
d’altres, ha marcat l’estat 
del mar i les banderes que 
ho senyalitzen. Durant la 
temporada de platges la 
bandera verda o groga ha 
senyalitzat un estat bo de 
la platja en 99 de les 107 
jornades de bany.  

En comparació amb 
altres temporades no hi ha 
diferències significatives 
excepte amb les dades 
dels anys 2019, 2018 i 
2017, on les pluges van 
ser més abundants o van 
haver-hi incidents en el 
sistema de sanejament. 

La principal novetat 
de la temporada ha estat 
la posada en marxa d’una 
prova pilot de platja per a 
persones amb gossos. Es 
va ubicar a la platja dels 
Patins de Vela (darrera 
de la piscina municipal) i 
comptava amb una super-

fície de 900 m² perimetra-
da per tanques a la sorra. 
Aquesta àrea disposava 
de servei de control i infor-
mació i restringia l’accés 
només a gossos amb xip 
identificador. L’afluència 
diària ha estat d’uns 100 
gossos en les jornades 
laborables i aproximada-
ment d’uns 150 els caps 
de setmana. 

Aquesta temporada 
la platja de Badalona ha 
tornat ha disposar de 
dos punts d’assistència 
al bany per a persones 
amb diversitat funcional 
situats a la platja del Pont 
d’en Botifarreta i a la 
platja del Pont del Petroli. 
Durant la temporada de 
bany s’han realitzat 157 
banys assistits. 

Altres millores han 
estat la dotació a la platja 
de La Marina de tots els 
serveis de platja necessaris 
(vigilància, salvament i so-
corrisme, dutxa i guingueta 
bar) i la instal·lació d’una 
zona de workout a la platja 
del Pont del Petroli.

COMUNICACIÓ BDN
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La Guàrdia Urbana de 
Badalona comptarà 
amb la Unitat 
Domus específica 
per a combatre les 
ocupacions il·legals 

Redacció

Badalona.-
La Guàrdia Urbana de 

Badalona disposarà d’una 
unitat específica de lluita 
contra l’ocupació, així ho 
ha anunciat aquesta tarda 
l’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro, en decla-
racions fetes al programa 
Badalona Tres60 de Tele-
visió de Badalona. 

La Unitat Domus, que 
és el nom específic amb 
el qual es coneixerà, es-
tarà formada per vuit 
agents i estarà operativa 
al llarg del pròxim mes 
de novembre, i segons ha 
avançat l’alcalde, tindrà 
entre les seves funcions 
la prevenció, la detecció 
i la intervenció en ca-
sos d’ocupació il·legals 
d’immobles. Així mateix, 
també prestarà assesso-
rament a les persones 
que pateixin directament 
o indirecta les conseqüèn-
cies de l’ocupació. 

Per a fer aquests tre-

balls els agents estaran 
en contacte permanent 
amb la ciutadania i amb 
els propietaris dels pisos, 
així com amb grans teni-
dors i fons immobiliaris. 
Igualment, operaran de 
manera coordinada amb 
els departaments munici-
pals amb responsabilitats 
en aquesta matèria com 
ara Disciplina urbanística, 
Estadística, Convivèn-
cia i Serveis socials, per 
tal de prestar un servei 
integral, així com altres 
institucions i cossos po-
licials com els Mossos 
d’Esquadra. 

Segons les darreres 
dades aportades pel con-
seller del Departament 
d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, Joan Ignasi 
Elena, a la Mesa del Par-
lament el passat 15 de 
juliol, el nombre de de-
núncies rebudes pel Cos 
de Mossos d’Esquadra 
per usurpació i ocupació 
d’immobles durant l’any 
2021 van ser de 7322 en 

el conjunt de Catalunya, 
de les quals 577 corres-
ponen a Badalona. Amb 
aquestes dades, només 
la ciutat de Barcelona va 
superar Badalona en el 
nombre de denúncies per 
ocupacions. 

En el mateix progra-
ma de Televisió de Bada-
lona, l’alcalde també ha 
anunciat que es posarà 
al servei de la ciutadania 
un telèfon exclusiu per 
atendre aquests casos. 
Rubén Guijarro ha afegit 
que: “la seguretat és 
una prioritat d’aquest 
Govern municipal i és evi-
dent que les ocupacions 
il·legals, i les dades en 
aquest sentit són molt 
preocupants, generen 
inquietud i inseguretat 
entre la ciutadania. Amb 
aquesta nova unitat de la 
Guàrdia Urbana podrem 
oferir un servei integral i 
més proper als veïns i les 
veïnes amb l’objectiu de 
combatre millor aquest 
greu problema”. 

COMUNICACIÓ BDN

Badalona és el municipi 
amb la xarxa local 
d’Escoles Verdes que 
més creix aquest curs 
amb la incorporació de 
quatre nous centres 

Redacció

Badalona.-
La Xarxa d’Escoles de 

Badalona per a la Soste-
nibilitat (XES-Bdn), coor-
dinada pel Departament 
d’Educació Ambiental de 
l’Ajuntament de Bada-
lona, incorporarà a par-
tir d’aquest curs 2022-
23 quatre centres nous: 
l’Institut Escola Baldomer 
Solà, l’Escola NJ Praga, 
l’Institut Pompeu Fabra 
i el Centre de Formació 
d’Adults Morera Pomar. 
Aquests quatre centres 
rebran el seu distintiu 
d’Escola Verda després 
d’haver completat una for-
mació de dos anys i desen-
volupat un Pla d’Educació 
per a Sostenibilitat que els 
hi marcarà el camí a seguir 
els anys vinents. 

Les Escoles Verdes 
són centres educatius 
que han pres el compro-
mís d’incorporar en el 
seu currículum educatiu 
i en la gestió del centre 
el vessant de la sosteni-
bilitat. Aquest compromís 
es porta a terme amb el 
desenvolupament de di-
versos projectes ambien-
tals en què s’implica tota 
la comunitat educativa. 

El programa d’Escoles 
Verdes està impulsat per 
la Generalitat de Cata-
lunya que és qui atorga 
els distintius. Els centres 
de Badalona que obte-
nen aquesta acreditació 
s’incorporen a la XES-Bdn 
per poder treballar en 
xarxa amb altres Esco-
les Verdes del municipi 
i facilitar la seva feina 
a través de l’intercanvi 
d’experiències, la forma-
ció en temes ambientals 
i el treball en comú. 

Enguany, un total de 
78 centres educatius re-
bran aquest distintiu arreu 
de Catalunya. D’aquests 
centres, 72 formaran part 
de la Xarxa d’Escoles Ver-
des de la Generalitat, dos 
s’incorporaran a la xarxa 
local d’Igualada i quatre a 
la XES-Badalona. 

Amb la incorporació 
dels quatre centres nous 
a la XES-Bdn ja són 21 els 
centres educatius que Ba-
dalona que treballen per a 
incorporar els principis i els 
valors de la sostenibilitat en 
tots els àmbits de la vida 
escolar. A més, la xarxa de 
la ciutat és una de les més 
diverses, ja que compta 
amb centres educatius de 
tota mena: des d’educació 

infantil a primària, secun-
dària i batxillerat; així com 
cicles formatius, un cen-
tre d’educació especial 
i un centre de formació 
d’adults. 

La regidora de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, 
Rosa Trenado, destaca 
que «en el context de 
crisi climàtica actual, 
és de vital importància 
conscienciar a la ciuta-
dania per tenir una millor 
cura del planeta, ja que 
els nostres actes d’avui 
tenen una repercussió 
directa en el món que es 
trobaran demà les gene-
racions futures». Segons 
Trenado, «l’educació dels 
infants en la cultura de la 
sostenibilitat és el primer 
pas per avançar en aques-
ta direcció. Per això, el fet 
que el nombre d’Escoles 
Verdes creixi tant a Bada-
lona és un motiu d’orgull 
per a la nostra ciutat». 

Per saber més sobre 
qui forma part de la Xarxa 
d’Escoles de Badalona 
per a la Sostenibilitat i 
què fan les Escoles Ver-
des de la ciutat, es pot 
consultar el blog de la 
XES-Bdn: http://xarxaes-
colesbdnsostenibilitat.
blogspot.com.es/. 

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro (dreta), durant una entrevista al programa Badalona Tres60 
de Televisió de Badalona, on va anunciar que la Guàrdia Urbana de la ciutat tindrà una unitat 
específica per lluitar contra l’ocupació il·legal d’edificis.
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L’Ajuntament signa un 
conveni amb l’entitat 
Salesians Sant Jordi-
PES La Mina per 
gestionar els Centres 
Oberts de Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament signa 

un conveni amb l’entitat 
Salesians Sant Jordi-PES 
La Mina per gestionar els 
Centres Oberts de Sant 
Adrià. El conveni signat 
amb l’associació Sale-
sians Sant Jordi possibi-
lita el servei d’Intervenció 
Socioeducativa- cen-
tre obert en el barri de 
la Mina i estableix un 
marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs i 
l’associació per facilitar 
la gestió i aportar finança-

ment als centres oberts 
“Preju-Unión” i “1 y 2 de 
Mayo” de Sant Adrià de 
Besòs. 

L ’A juntament  de 
Sant Adrià cooperarà 
en el finançament dels 
serveis de centre obert 
de  l’associació religiosa 
Salesians Sant Jordi, mi-
tjançant una aportació, 
d’import total  137.400 
euros.

L’aportació del De-
partament de Drets So-
cials de la Generalitat 
de Catalunya, amb un 
import de 110.130 euros, 
a travès de la Fitxa 2 del 
Contracte Programa per a 

l’any 2022.
L’aportació municipal 

de l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs, per un 
import de 27.270 euros.

Mitjançant aquesta 
col·laboració es dona 
continuïtat a una im-
portant tasca d’interès 
social, es permet conti-
nuar amb les activitats 
adreçades a la formació 
global dels infants i amb 
especial atenció als in-
fants amb risc d’exclusió 
amb diversos programes 
educatius, que es realit-
zen en el temps lliure dels 
infants.

COMUNICACIÓ SAB

El consistori adrianenc aportarà 27.270 euros. La resta de l’ajuda, 
110.130 euros, l’aportarà el Departament de Drets Socials de la 

Generalitat de Catalunya.

Obert el termini 
dels ajuts directes 
als marxants dels 
Encants de Badalona 

Redacció

Badalona.-
Fins al 13 d’octubre els 

venedors dels Mercats de 
Venda no Sedentària de Ba-
dalona poden sol·licitar els 
ajuts municipals destinats a 
pal·liar la situació generada 
amb motiu de les restric-
cions ocasionades per la 
pandèmia de la Covid-19. 
L’Ajuntament ha destinat 
un import total de 450.000 
euros per aquests ajuts di-
rectes per als marxants dels 
Encants de Badalona. 

El sector de la ven-
da ambulant es va veure 
especialment afectat per 
les mesures aplicades per 

combatre la pandèmia de 
la Covid-19. Així, l’any 
passat els marxants no 
van poder muntar les pa-
rades durant diverses se-
tmanes i, entre d’altres 
afectacions, es van veure 
perjudicats per la reducció 
d’aforament als espais 
públics en aplicació de les 
mesures sanitàries. 

Poden ser beneficiaris 
dels ajuts totes les perso-
nes titulars d’autorització 
d’ocupació de via pública 
als mercats de venda no 
sedentària. Les quanties 
són les següents: 

– Per a una autorit-
zació de mercats de ven-
da no sedentària: 1.500 

euros (1 dia). 
– Per a dues autoritza-

cions de mercats de ven-
da no sedentària: 2.000 
euros (2 dies). 

– Per a tres autoritza-
cions de mercats de ven-
da no sedentària: 2.500 
euros (3 dies). 

Le s  s o l · l i c i t u d s 
es poden presentar te-
lemàticament a través 
de la seu electrònica de 
l’Ajuntament: https://bit.
ly/3xQT6nJ  

Aquests ajuts són 
compatibles amb qualsevol 
altre ajut o subvenció que 
pugui atorgar l’Ajuntament 
de Badalona o qualsevol 
altre ens públic o privat.  

COMUNICACIÓ BDN

Oficina mòbil 
d’Aigües de Barcelona 
al mercat setmanal

Redacció

Badalona.-
Aigües de Barcelona 

posa en marxa el servei 
d’oficina mòbil on la 
ciutadania podrà fer, de 

manera presencial, totes 
les consultes i gestions 
que requereixi a través 
de l’oficina mòbil, sen-
se necessitat de cita 
prèvia.

L’oficina s’ubicarà 

a l  merca t  se tmana l 
dels dimarts, a la plaça 
M.Aurèlia Capmany, els 
dies 4 d’octubre, 29 de 
novembre, i 27 de des-
embre. L’horari serà de 
9 a 13.30 hores.
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Grup TERSA presenta la Memòria de 
Sostenibilitat 2021

Redacció

Sant Adrià.-
G r u p  T E R S A , 

l’empresa especialitza-
da en la gestió de ser-
veis ambientals relacio-
nats amb l’economia 
circular, ha presentat la 
Memòria de Sostenibili-
tat 2021 en un exercici 
de transparència i amb 
l’objectiu de compartir 
l’acompliment de la com-
panyia en l’àmbit social, 
econòmic i ambiental.

El document ha estat 
elaborat d’acord amb 
els estàndards de Glo-
bal Reporting Initiative 
(GRI), organització inter-
nacional que fomenta la 
redacció d’aquest tipus 
d’informes, i exposa la 
informació relativa als 
fets més rellevants de 

l’empresa produïts du-
rant el 2021.

Entre els projectes 
més rellevants que es 
recullen a la memòria, es 
destaquen:

• La posada en marxa 
del sistema catalític a la 
Planta de Valorització 
Energètica (PVE), que 
ha permès la reducció 
d’un 50 % de les emis-
sions de NOx. Aquesta 
tecnologia puntera, que 
correspon a un projecte 
aprovat el 2016 i que ha 
suposat una inversió de 
18 milions d’euros, ha 
permès a Grup TERSA 
avançar-se dos anys al 
BREF, la nova normativa 
europea obligatòria a par-
tir de 2023 que rebaixa el 
límit d’emissions d’òxids 
de nitrogen a 150 mg/
Nm3 per a les plantes de 

valorització energètica ja 
existents.

• Barcelona Energia 
ha signat un conveni 
de col·laboració amb la 

Federació de Mercats 
Municipals de Barcelona 
(FEMM). L’acord pre-
tén millorar l’eficiència 
energètica dels mercats 

de la ciutat i generar un 
estalvi econòmic als seus 
comerciants, ajudant-
los a reduir l’impacte 
econòmic i mediambien-

tal que generen els seus 
negocis.

• El programa “Es-
coles + Sostenibles” ha 
complert 20 anys. Durant 
aquest temps, prop de 
500 centres educatius 
hi han participat per pro-
moure la sostenibilitat 
des de les aules.

• S’ha iniciat el pro-
jecte de millora contínua 
al Centre de Tractament 
de Residus Municipals de 
Gavà-Viladecans que in-
corpora l’ús de diferents 
eines per a l’optimització 
dels procediments.

COMUNICACIÓ SAB

més informació:
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Redacció

Sant Adrià.-
El proper dimarts, 11 

d’octubre, es durà a ter-
me la presentació a la ciu-
tadania de l’Observatori 
Ambiental Litoral-Besòs 
(OAB), creat per analitzar 
la qualitat de l’aire, de 
l’aigua i la generació de 
residus en aquest àmbit 
i donar a conèixer les 
dades a institucions i ciu-
tadania per tal de donar 
resposta a les inquietuds 
i problemàtiques ambien-
tals del territori.

L’Observatori Am-
biental Litoral-Besòs està 
integrat pels ajuntaments 
de Barcelona i Sant Adrià 
de Besòs, el Departa-
ment d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat 
de Catalunya, l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona 
(AMB), la Diputació de 
Barcelona, la Coordina-
dora Veïnal Baix Besòs, 
Aire Net, la Universitat 
Politècnica de Catalun-
ya, Barcelona Regional 
i el Consorci del Besòs. 
El Consorci del Besòs 
actua com a secretaria 

de l’Observatori, amb 
l’assessorament expert 
de Barcelona Regional. 

Aquest observatori 
ambiental de l’àrea prope-
ra a la desembocadura del 
riu Besòs es va crear a pe-
tició dels ajuntaments de 
Barcelona i Sant Adrià de 
Besòs amb l’objectiu prin-
cipal d’apropar la gestió 
municipal a la ciutadania 
d’una manera transpa-
rent, corresponsable i 
participativa. 

A través d’aquesta 
proposta es vol fer un 
esforç pedagògic pel que 
fa als principals vectors 
que configuren la qualitat 
ambiental del territori, 
com són l’aire, aigua, sòls 
i biodiversitat. 

Anualment se cele-
brarà una jornada oberta a 
la ciutadania en la qual es 
convidarà alguns experts 
per ampliar el coneixe-
ment i fer-ne divulgació. 
Enguany el tema triat és 
la qualitat de l’aire. La 
jornada es durà a terme 
de 10 a 12.30 hores a la 
sala d’actes de l’edifici 
A (Avinguda d’Eduard de 
Maristany, 16), al Cam-
pus Diagonal-Besòs. 

Les jornades, que 
s ’ an i ran  convocan t 
anualment, i la web que 
s’ha dissenyat pretenen 
aproximar conceptes mol-
tes vegades complexos 
per als ciutadans en gene-
ral, amb pedagogia i rigor 
tècnic. També es pretén 
analitzar la relació de la 
qualitat ambiental de la 
ciutat amb el benestar 
social i la salut de la po-
blació. 

A la pàgina web de 
l’Observatori Ambien-
tal Litoral-Besòs (oab.
consorci-besos.cat) es 
detallen les funcions de 
l’organisme, com pro-
moure i impulsar propos-
tes d’actuació per a la 
millora de qualitat am-
biental l’àmbit territorial, 
fer pedagogia a l’entorn 
dels principals vectors de 
qualitat ambiental, entre 
d’altres. Llegint el codi qr 
poden arribar al web:  

Es presenta a la 
ciutadania l’Observatori 
Ambiental Litoral-Besòs

COMUNICACIÓ SAB

Muere un hombre en 
La Mina por un tiroteo

Redacció

Sant Adrià.-
El pasado 12 de sep-

tiembre por la tarde-noche 
murió un hombre a causa 
de un tiroteo en la calle 
Rosalía de Castro, en el 
barrio de La Mina. Según 
apuntan algunos medios, 
como El Periódico de 
Catalunya o Metrópoli, 
los hechos se produjeron 
por la discusión entre dos 
familiares a causa de una 
plaza de aparcamiento. 
Los Mossos de Esquadra 
ya tienen identificado al 
autor del disparo mortal, 

que huyó del lugar de los 
hechos y del barrio con 
su familia. El fallecido, 
un hombre de unos 40 
años, fue atendido en el 
CAP de La Mina, donde 
no se pudo hacer nada 
para salvar su vida.

La alcaldesa de Sant 
Adrià de Besòs, Filo Ca-
ñete, y todo el equipo 
de gobierno municipal 
condenaron los hechos, 
reclamando más presen-
cia policial y que hechos 
como este no se normali-
cen. También reclaman la 
colaboración entre todas 
las administraciones para 

poder recuperar el espa-
cio público del barrio de 
La Mina para los vecinos. 
Además afirmaron estar 
pendientes de posibles 
afectaciones sociales 
por represalias tras el 
asesinato.

COMUNICACIÓ SAB

més informació:

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)

Los vecinos aseguran que fue una discusión entre familiares por el 
alquiler de una plaza de aparcamiento. 

més informació:

El proper 11 d’octubre , de 10 a 12.30 hores, al Campus Diagonal-Besòs, 
en un acte obert a la ciutadania.



10-Setembre 2022 Actualitat

MÉS DE 50 ANYS AL VOSTRE SERVEI
Cafeteria - Venda de Café - Pastisseria Artesanal

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

El Premi de Fotografia 
Isabel Rojas celebra la 
cinquena edició

Redacció

Sant Adrià.-
L’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs, el Consell 
Municipal d’Accessibilitat 
i l’Agrupació Fotogràfica 
Sant Joan Baptista con-
voquen el V Premi de 
Fotografia Isabel Rojas.

La temàtica d’aquesta 
edició és la discapacitat 
(física, intel·lectual i/o 
sensorial) i les fotografies 
poden reflectir qualse-
vol aspecte de la vida 
diària (feina, educació, 
esport, oci, turisme, cul-
tura, etc). Els treballs es 
poden presentar fins al 
30 d’octubre de 2022. 
Podeu consultar tots els 
detalls sobre el format, 

calendari, requisits, etc, a 
les bases del concurs.

Aquest Premi és un 
homenatge a Isabel Rojas 
Castroverde, adrianenca 
que va viure i treballar 
a Sant Adrià fins a la 
seva mort a causa de 
l’Esclerosi Lateral Amio-
tròfica (ELA). Va impul-
sar la creació de l’Arxiu 
Municipal que porta el 
seu nom, va lluitar per 
millorar l’accessibilitat 
del municipi i per la igual-
tat d’oportunitats de les 
persones amb diversitat 
funcional i va treballar 
incansablement per vi-
sibilitzar l’ELA, recaptar 
fons per a la recerca de la 
malaltia i per donar suport 
a les persones afectades i 

a les seves famílies. Gran 
aficionada a la fotografia, 
aquest concurs és un re-
coneixement a la Isabel.

El lliurament de pre-
mis tindrà lloc el 2 de 
desembre en el marc 
dels actes de celebració 
del Dia Internacional de 
les Persones amb Disca-
pacitat.

Podeu consultar les 
bases escanejant el se-
güent codi:

bases del concurs:

Els poliesportius 
municipals de 
Badalona rebran 
una inversió de prop 
d’11 milions per 
a l’adequació i la 
millora de les seves 
instal·lacions 

Redacció

Badalona.-
Els poliesportius muni-

cipals de Badalona rebran 
una inversió de prop d’11 
milions d’euros destinats 
a l’adequació i la millora 
de les instal·lacions. Les 
obres, que s’emmarquen 
en les actuacions amb 
motiu de la celebració 
de la Copa del Rei de 
bàsquet 2023, impliquen 
en una primera fase 6 po-
liesportius, amb 3,4 mi-
lions d’euros d’inversió, 
i una segona fase, amb 
la reforma integral del 
poliesportiu Països Ca-
talans, de 7,35 milions 
d’euros, en aquest cas 
amb aportacions del fons 
Next Generation de la 
Unió Europea. 

L’adequació de ls 
poliesportius suposa-
ran obres per import de 
10.767.641 euros, dels 
quals més de 6,3 mi-
lions estan aportats per 
l’Ajuntament de Bada-
lona; 1,5 milions prove-
nen de la Diputació de 
Barcelona, i més de 2,9 
milions estan previstos 
que arribaran via fons 
Next Generation. 

El poliesportiu Llefià, 
la instal·lació escollida per 
a la celebració de la Mini-
copa Endesa de categoria 
infantil que es disputarà 
coincidint amb la celebra-
ció de la Copa del Rei a 
Badalona, rep una inversió 
d’1,02 milions d’euros. 
En aquest equipament, 
a l’igual que a la resta, 
les obres d’adequació 

es centraran bàsicament 
en el manteniment de 
les façanes i de les co-
bertes; l’arranjament ge-
neral de vestidors, les 
instal·lacions de submi-
nistrament; la reposició o 
adquisició d’equipaments 
esportius com ara taulells 
de bàsquet de metacrilat, 
nous seients i marcadors, 
entre altres.  

COMUNICACIÓ BDN

Més informació:
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La Sala Josep Uclés 
acollirà serveis de 
la Biblioteca Can 
Casacuberta de 
Badalona fins a la 
seva reobertura

Redacció

Badalona.-
La regidora de l’Àrea 

de Cultura i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, Anna Lara, ha expli-
cat en audiència pública 
que mentre la Bibliote-
ca Central Urbana Can 
Casacuberta romangui 
tancada a conseqüèn-
cies de les obres que 
s’estan portant a terme 
s’ha habilitat la Sala Jo-
sep Uclés, ubicada al 
Centre Cultural El Carme, 
carrer de Francesc Layret, 
78, per tal d’oferir alguns 
dels serveis bibliotecaris 
alternatius. S’oferiran els 
espais següents: 

• Espai de préstec: Es 
tracta d’un espai de con-
sulta del fons bibliotecari, 
de préstec i de reserves. 
El préstec funcionarà a 
petició dels usuaris i es 
podran recollir els docu-
ments en un termini d’un 
o dos dies des de la data 
de sol·licitud. S’ha habili-
tat un telèfon de contacte 

per a consultes:  681 34 
16 45 

• Espai de lectura: 
espai familiar de lectura i 
per a fer deures 

•  Espai d’activitats 
programades. 

L’horari de la Sala Jo-
sep Uclés serà de dilluns 
a divendres de 16.30 a 
20 hores i dissabtes d’11 
a 14 hores. 

Amb aquests serveis 
es pretén donar cobertura 
als usuaris de Can Casacu-
berta mentre aquesta con-
tinuï tancada per les obres 
de millora que s’estan 
duent a terme, però serà 
la biblioteca Canyadó i Ca-
sagemes – Joan Argenté 
qui continuarà assumint 
les tasques de central 
urbana i, per tant, man-
tindrà l’ampliació horària 
següent: de dilluns a di-
vendres, de 10 a 14 hores 
i de 16 a 20.30 hores. Els 
dissabtes l’horari és de 10 
a 14 hores. 

Les biblioteques de 
Badalona tornen a obrir 
els dissabtes 

En aquesta audiència 
pública que ha tingut lloc 
al Centre Cultural El Car-
me, la regidora de Cultura 
ha anunciat que la Xarxa 
Municipal de Biblioteques 
inicia el curs amb la recu-
peració de l’obertura dels 
dissabtes al matí de totes 
les biblioteques, de 10 a 
14 hores i la represa de 
les activitats presencials 
a totes les biblioteques de 
la xarxa. 

D’altra banda, també 
està prevista i l’estrena a 
l’octubre del nou web Ba-
dabiblios. Aquesta nova 
web té una imatge actua-
litzada, estarà vinculada 
amb l’Agenda Cultural 
i incorporarà un apartat 
d’autors locals que té per 
objectiu donar visibilitat 
als escriptors locals i di-
fondre la seva obra. 

Badalona commemora 
el Dia internacional de 
la Gent Gran al Teatre 
Zorrilla 

Redacció

Badalona-
L’Ajuntament de Ba-

dalona commemora el 
Dia internacional de la 
Gent Gran amb un acte 
institucional que tindrà 
lloc al Teatre Zorrilla el 
pròxim divendres 30 de 
setembre a les 16.45 ho-
res. L’esdeveniment es-
tarà conduït pel periodista 
Miquel López i inclourà la 
lectura del manifest de la 
jornada a càrrec de repre-
sentants d’entitats de gent 
gran de la ciutat i el parla-
ment de Ruben Guijarro, 
alcalde de Badalona.   

Posteriorment, els as-

sistents podran gaudir de 
l’obra de teatre musical 
Las historias del abuelo 
Pepe, a càrrec de la com-
panyia WeColorMusic. Es 
tracta d’una obra musical 
de petit format que té com 
a eix vertebrador quatre 
històries basades en fets 
reals que neixen a través 
de les converses entre 
un avi i una néta, on es 
plasmen les vivències de la 
persona gran així com les 
contradiccions i reflexions 
que surten en aquest inter-
canvi generacional. L’obra 
parla sobre aspectes de la 
vida quotidiana que tothom 
ha experimentat en algun 
moment o altre i aborda 

temes tan universals com 
la gestió del temps, les 
pors i inseguretats, l’ús 
de les xarxes socials o la 
memòria històrica. Amb 
l’humor i el dinamisme per 
bandera, Las historias del 
abuelo Pepe posen de ma-
nifest com de diferent es 
pot concebre una mateixa 
realitat segons si els ulls 
que se la miren van néixer 
abans de la Guerra Civil o 
després de les Olimpíades 
del 92. 

Per accedir al teatre 
els assistents hauran de 
portar les invitacions que 
s’han repartit entre les 
entitats i casals de gent 
gran de la ciutat.

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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Badalona ret 
homenatge a Joan 
Soler i Amigó 

Redacció

Badalona.-
Badalona retrà home-

natge a la figura de Joan 
Soler i Amigó, pedagog i 
escriptor (1941-2022). 
Ajuntament i entitats 
de la ciutat han prepa-
rat diversos actes que 
tindran lloc al Museu de 
Badalona, al Jardí de Ca 
l’Amigó i al Teatre Zorrilla 
el dijous 13 i el dissabte 
15 d’octubre.  

Els actes d’homenat-
ge «Joan Soler i Amigó, 
empremtes d’un gran 
llegat» volen reconèixer 
“el seu saber i la seva 
creació en cultura, edu-
cació i ciutadania que 
han esdevingut un llegat 
que cal conèixer i difon-
dre per tal que les seves 
empremtes esdevinguin 
noves llavors, d’Artigues 
a Manresà i de Canyet a 
Baix a Mar, arreu de la 
ciutat i del món”. 

Dijous 13 d’octubre, 
acte al Museu de Bada-
lona 

El Museu de Badalo-
na acollirà el dijous 13 
d’octubre, a les 19 hores, 
un diàleg homenatge a 
Joan Soler i Amigó amb 
Jan Grau, Joan Mayné 
i Fina Niubó, moderat 
per Emili Muñoz. L’acte 
finalitzarà amb la in-

terpretació de cançons 
populars amb textos de 
Joan Soler i Amigó, a 
càrrec del Conservatori 
Professional de Música 
de Badalona.  

Aquest acte serà 
d’entrada lliure fins a 
completar l’aforament. 

D i s s a b t e  1 5 
d’octubre. Jardí de Ca 
l’Amigó 

E l  d i s s a b t e  1 5 
d’octubre d’11 a 13 ho-
res, es farà un acte al 
Jardí de Ca l’Amigó amb 
una lectura de textos 
a les 11 hores de Joan 
Soler i Amigó i a les 12 
hores amb l’actuació del 
Típic Ball de Bastons de 
Canyet. Tot seguit, es 
descobrirà la placa com-
memorativa en memòria 
de Joan Soler i Amigó. 
L’acte es clourà amb 
Cançons d’en Joan, a 
càrrec del grup Canta-
quetx.  

L’acte és d’entrada 
lliure fins a completar 
l’aforament. 

Teatre Zorrilla 
El Teatre Zorrilla, si-

tuat al carrer del Canon-
ge Baranera,17, serà 
l’escenari el dissabte 15 
d’octubre a partir de les 
19 hores, del darrer acte 
d’aquest homenatge de 
la ciutat de Badalona 

a Joan Soler i Amigó. 
Presentat per Txell Or-
tiz, començarà amb una 
actuació de dansa, a 
càrrec de Moviment 2 
i seguirà amb un diàleg 
sobre “El saber i la crea-
ció en cultura, educació i 
ciutadania de Joan Soler 
i Amigó”, amb la inter-
venció de Maite Arqué, 
Carles Duarte i Jaume 
Solà. L’Esbart Sant Jor-
di presentarà a conti-
nuació una coreografia 
creada expressament, 
que donarà pas a l’acció 
poètica Gres d’aigua, 
a càrrec de M. Carme 
Mateu i Xavi Lite. L’acte 
d’homenatge finalitzarà  
amb l’actuació de Jaume 
Arnella, acompanyat per 
diferents músics i, en les 
darreres cançons, per 
cantaires de tots els cors 
de Badalona.  

Acte d’entrada lliure 
amb aforament limitat. 
Reserva d’entrades a 
www.teatrezorrilla.cat  

El Museu de Badalona 
acull aquest una 
conferència sobre la 
història i l’arquitectura 
de la masia de Ca l’Andal 

Redacció

Badalona.-
El Museu de Bada-

lona acull aquest dijous 
29 de setembre a les 
19 hores la conferència 
“La masia de Ca l’Andal: 
història i arquitectura”, 
que està basada en les 
conclusions d’un treball 
d’investigació que han fet 
sobre la masia badalonina 
els alumnes del Màster 
Universitari en Diagnosi i 
Tècniques d’Intervenció 
en Edificació Existent 
de l’Escola Politècnica 

Superior d’Edificació de 
Barcelona. Aquest estu-
di és fruit d’un conveni 
de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Badalona 
i la Universitat Politècnica 
de Catalunya 

Clàudia Sanmartí, ar-
quitecta i professora de la 
UPC, serà l’encarregada 
de presentar les conclu-
sions de la investigació. 
Abans, la historiadora del 
Museu, Dolors Nieto, farà 
una petita introducció i 
repassarà la història de 
l’edifici de la masia de Ca 
l’Andal, que fins al segle 

XVII va ser la rectoria 
de Santa Maria. A més, 
des de les 17 hores, els 
assistents podran veure 
la mostra sobre aquest 
tema que s’ha instal·lat 
en la sala d’actes del 
museu. 

L’assistència és gra-
tuïta fins a completar 
l’aforament.

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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“A l’octubre, la Salut 
fa cultura”, el concurs 
lingüístic del barri de 
la Salut de Badalona

Redacció

Badalona.-
De l’1 al 31 d’octubre 

es podrà participar en 
aquest concurs lingüístic 
en què caldrà buscar els 
cartells del concurs entre 
les més de 80 botigues i 
parades participants per 
descobrir la paraula que 
hi falta, omplir les dades 
del formulari i enviar la 
resposta. Cada cartell 
disposa d’un codi QR que 
enllaça directament al for-
mulari, el qual també es 
pot trobar a la web breu.
cpnl.cat/concursbdn. En-
tre les respostes correctes 
se sortejaran fins a 600 

euros en vals de descomp-
te, que es repartiran entre 
un 1r premi de 100 euros, 
4 premis de 50 euros, 8 
premis de 25 euros i 10 
premis de 10 euros. El dia 
2 de novembre es farà el 
sorteig i el dia 4 de novem-
bre, a les 17.30 h, es farà 
el lliurament dels premis a 
les persones guanyadores 
al passeig de la Salut, amb 
una xocolatada popular 
per a tothom.

“A l’octubre, la Salut 
fa cultura” pretén fomen-
tar l’ús de la llengua cata-
lana i promoure el comerç 
local. S’emmarca dins 
el pla Ofercat, que du a 
terme el CNL de Badalona 

i Sant Adrià, el qual té 
per objectiu incrementar 
l’ús del català al comerç. 
Tota la informació sobre 
el concurs és a la web 
breu.cpnl.cat/badalona, 
on s’hi poden consultar 
les bases, el detall dels 
premis i el formulari de 
participació.

Aquesta actuació 
del CNL de Badalona 
i Sant Adrià s’ha dut 
a terme conjuntament 
amb l’Ajuntament de 
Badalona, la Federació 
d’Associacions de Vene-
dors dels Mercats Muni-
cipals de Badalona i el 
Centre Comercial Passeig 
de la Salut.

Proposa que els veïns i veïnes del barri endevinin la paraula que falta 
en els 35 cartells amb frases fetes que trobaran a les botigues del 
Centre Comercial Passeig de la Salut i a les parades del Mercat.

L’Hospital Germans 
Trias i FILMETS 
Badalona Film Festival 
tornaran a oferir 
sessions del festival a 
pacients ingressats i a 
professionals

Redacció

Badalona.-
L’Hospital Germans 

Trias i FILMETS Badalona 
Film Festival han signat 
aquest migdia la renova-
ció de l’acord per apropar 
una nova edició d’aquest 
festival de curtmetratges 
als pacients i professio-
nals del centre badaloní.

Gràcies a aquesta 
col·laboració, els pacients 
hospitalitzats al Germans 
Trias podran gaudir gra-
tuïtament de diferents 
sessions de curtmetrat-
ges a la televisió de la 
seva habitació durant les 
setmanes del festival, 
que enguany arriba a 48a 
edició i se celebra del 21 
al 30 d’octubre. També en 
podran gaudir els infants 
ingressats, pels qual s’ha 
fet una selecció concreta 

de curts que podran veure 
a les seves estances.

E n g u a n y,  p e r ò , 
s’afegeixen un parell de 
novetats respecte l’edició 
passada. D’una banda, 
l’hospital repartirà el pro-
grama íntegre del festival 
entre les habitacions i al-
tres punts del centre, per 
despertar especialment 
entre els pacients l’interès 
i la seva participació al 
festival. En aquest sentit, 
el gerent territorial de la 
Metropolitana Nord de 
l’ICS, Jordi Ara, ha su-
bratllat “la nostra il·lusió 
per obrir les portes del 
centre a l’art, per fer 
més amable, divertida 
i singular l’experiència 
d’estar ingressat, de do-
nar estones de gaudiment 
malgrat tot”.

La 48a edició de 
FILMETS recupera en-

guany les projeccions 
únicament presencials 
per als curtmetratges de 
la Secció Oficial, després 
que les dues edicions 
anteriors hagin tingut un 
format híbrid a causa de 
l’emergència sanitària 
provocada per la pan-
dèmia de la Covid-19. 
FILMETS mantindrà úni-
cament el caràcter híbrid 
(és a dir, el format presen-
cial i també a través de la 
pàgina web del certamen) 
per a les activitats del 
FILMETS Pro.

COMUNICACIÓ FILMETS

més informació:

Les persones hospitalitzades podran veure gratuïtament diferents 
sessions de curtmetratges durant les setmanes del festival.
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Arriba “BDN negra”, 
el primer festival de 
novel·la negra de 
Badalona

Redacció

Badalona.-
Per  p r imera 

vegada, Badalo-
na tindrà el seu 
propi festival de 
novel·la negra: la 
“BDN negra”. Du-
rant dos dies, el 
7 i 8 d’octubre, 
l’Antic Escorxador 
de la ciutat aco-
llirà una trentena 
d’escriptors i es-
criptores especia-
litzats en tots els 
ventalls del gène-
re noir. Una ini-
ciativa impulsada 
pels establiments 
d’Abacus a Ba-
dalona (al Centre 
Comercial Màgic 
i al carrer Fran-
cesc Macià, 60) i 
amb la participació 
d’editorials com Te-
rra Ignota, Alrevés, 
Llibres del Delicte 
o Ara Llibres.

E l  comissa-
ri del festival és 
l’escriptor badaloní 
Jordi Matamoros, autor 
d’una llarga llista de tí-
tols, que ha participat en 
gairebé tots els festivals 
de novel·la negra de Ca-
talunya. És per aquest 
motiu que entén “com és 
d’important per la ciutat 
i la cultura la celebra-
ció d’aquestes jornades. 
Tenyirem de negre les 
lletres i les interpretarem 
des dels diferents ves-
sants d’aquest estil lite-
rari, tot fusionant-ho amb 
l’entramat sociocultural 
de Badalona”.

La primera trobada 
de novel·la negra de Ba-
dalona se celebrarà en 
dos dies: el divendres 7 
d’octubre a les 19 h es 
farà l’acte d’obertura. 
Anirà seguit d’una taula 
sobre True Crime mode-
rada per Jordi Matamoros 
i amb la participació dels 
principals referents del 
gènere, com Tura Soler 

o Fàtima Llambrich. El 
segon dia, dissabte 8 
d’octubre, serà una ma-
rató de conferències i 
trobades que s’iniciaran 
a les deu del matí i fi-
nalitzaran a les set de 
la tarda amb un acte 
especial de cloenda. El 
programa complet ja es 
pot consultar a la pàgina 
web d’Abacus.

Com no podia ser 
d’altra manera, la “BDN 
negra” comptarà amb 
una destacada presència 
d’autors badalonins, com 
David Cané, Antonio Tras-
monte o Joana Hermoso. 
Com a convidats espe-
cials hi haurà referents 
de festivals de novel·la 
negra d’arreu del territori: 
José Vaccaro, comissari 
de Subur Negre de Sit-
ges i subcomissari de 
festival Octubre Negro en 
Madrid; Ramon Valls, de 
Bellvei Negre; Angelique 
Pfitzner, de Lloret Negre; 

i Félix Rueda, de Black 
Mountain Bossòst.

La “BDN negra” co-
incidirà amb la renovació 
de la zona de llibreria 
de la botiga Abacus del 
carrer Francesc Macià 
60, de Badalona. La re-
novació forma part del pla 
d’inversions Next Abacus 
que vol donar resposta 
als grans reptes que ha 
d’afrontar l’educació i la 
cultura amb una aposta 
clara per la digitalització, 
la producció audiovisual i 
la millora del servei a les 
botigues i al web.

El llargmetratge 
“Bruixes, la gran 
mentida” guanya la 
segona edició dels 
Premis Laya

Redacció

Badalona.-
El Círcol de Bada-

lona ha acollit el 26 de 
setembre, l’entrega de la 
segona edició dels Premis 
Laya, uns guardons im-
pulsats des de la Direcció 
General per a la Promoció 
i Defensa dels Drets Hu-
mans del Departament 
d’Igualtat i Feminismes 
de la Generalitat de Ca-
talunya amb l’objectiu de 
reconèixer projectes cine-
matogràfics i audiovisuals 
que promoguin la reflexió 
i el coneixement dels 
drets civils i polítics. 

En la categoria de 
llargmetratge, dotada amb 
50.000 euros, el jurat ha 
seleccionat com a peça 
guanyadora el documen-
tal Bruixes, la gran menti-
da, presentat per Abacus, 
sccl. L’audiovisual relata 
la història de la cacera 
de bruixes a Catalunya, 
un territori en què aquest 
fenomen es va desenvo-
lupar amb intensitat i on 
va començar molt aviat. 
De fet, el primer procés 
de bruixeria documentat a 
Europa va tenir lloc a les 
valls d’Àneu, al segle XV. 
Com explica la directora 

del documental, Joanna 
Pardos, les dones acusa-
des i processades “van 
ser el boc expiatori d’una 
societat profundament 
misògina i convençuda 
de l’origen malèfic de les 
seves desgràcies”. 

“Bruixes, la gran men-
tida” és un documental 
coproduït per TV3 i la 
revista Sàpiens en el marc 
de la campanya No eren 
bruixes, a partir de la qual 
s’han impulsat múltiples 
actes de desgreuge arreu 
de Catalunya. Entre al-
tres, l’aprovació per part 
del Parlament de Catalun-
ya d’una resolució per re-
parar la memòria històrica 
de les dones injustament 
condemnades i executa-
des per bruixeria. 

Pel que fa a la ca-
tegoria migmetratge o 
curtmetratge, dotada amb 
25.000 euros, s’ha guar-
donat el projecte Petons 
a Robadors, presentat 
per la Fundació per a la 
Universitat Oberta de Ca-
talunya. La peça situa el 
Barri Xino de Barcelona 
com un espai històric de 
reivindicació de les lluites 
de la classe obrera i del 
dret a la ciutat. La peça 
proposa un relat del barri 

construït a partir de les 
vivències, les complicitats 
i els afectes de les perso-
nes que l’habiten, resistint 
els processos de gen-
trificació i d’expulsió de 
veïnes i veïns. Més que la 
veu de cadascuna d’elles, 
és una història coral de 
lluites compartides. 

Finalment, la catego-
ria sèries i minisèries ha 
quedat deserta per manca 
de propostes presenta-
des. En total, la segona 
edició dels Premis Laya ha 
rebut 16 candidatures, 9 
per a la categoria de llarg-
metratge audiovisual i 7 
per a la categoria de mig-
metratge o curtmetratge. 
Per a la decisió del jurat, 
que ha estat unànime, 
s’han tingut en compte 
tres criteris de valoració: 
en primer lloc, l’aportació, 
mitjançant la reflexió, la 
divulgació o la denúncia, 
a la defensa i promoció 
dels drets civils i polítics; 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:

més informació:
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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
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Dissabte 1
Francesc Layret, 83 

Diumenge 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dilluns 3
Canonge Baranera, 60 

Dimarts 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dimecres 5
Av. Martí Pujol, 133

Dijous 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Divendres 7
Salvador Seguí, 4 

Dissabte 8
Av. Catalunya, 60-62

Diumenge 9
Creu, 89  

Dilluns 10
Ctra. Antiga de València, 31

Dimarts 11

 Mar, 23
Dimecres 12 

Juan Valera, 197
Dijous 13

Marques Montroig, 207 
Divendres 14
Pau Piferrer, 82
Dissabte 15

Av. Morera, 112 
Diumenge 16

C. Antiga València, 31 
Dilluns 17

Juan Valera, 197
Dimarts 18
Rellotge, 56

Dimecres 19
 Otger, 2

Dijous 20
 Londres, Bl1 Tda2

Divendres 21
Pl. Pomar, s/n  

 Dissabte 22
Marquès St Mori, 127

Diumenge 23
 Doctor Bassols, 125

Dilluns 24
Marquès St Mori, 38

Dimarts 25 
Ros i Güell, 6
Dimecres 26

Jerez Frontera, 90
Dijous 27

Alfons XIII, 476-480
Divendres 28 

Sicília, 96
Dissabte 29

Francesc Layret, 83 
Diumenge 30

Concòrdia, 1 local B-41
Dilluns 31

Ctra. Antiga de València, 31

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

BALANÇA (24 setembre-23 octubre)
És un bon moment per pensar en regals, ja que encara 
estan barats i els centres comercials encara no estan 
plens. Millor seria que fessis una llista. 

ESCORPÍ (24 octubre-22 novembre)
Aquests dies hauràs d’arreglar milers de papers i per 
desgràcia no els podràs acabar perquè tindràs alguns 
dubtes i no sabràs si donar el pas. 

SAGITARI (22 novembre-21 decembre)
Hauràs d’aprendre la lecció que tu no ets qui porta 
la veu cantant al grup i no s’ha de fer sempre el que 
tu vulguis. 

CAPRICORN (22 desembre-20 gener)
Aquest mes serà el millor moment per dur a terme 
els somnis que portes tan de temps esperant. No ho 
dubtis i fes-ho.  

AQUARI (21 gener-19 febrer)
Potser les teves butxaques tornaran al seu estat normal 
a partir de la segona setmana del mes gràcies a una 
gran inversió.
 
PEIXOS (20 febrer-20 març)
Arriba l’hivern i necessitaràs la companyia d’un bona 
bona xocolata calenta i una companyia mentre cau la neu 
fora. No és una fantasia, és el que necessites. 

ARIES  (21 març-20 abril)
Un ésser estimat estarà més a prop teu i voldrà estar  
amb tu. Estaràs eufòricper com t’aprecia, aconseguint 
viure moments inolvidables per ambdós. Aprofita’l.

TAURE  (21 abril-20 maig)
Has de fer una escapada, però no per plaer, sinó per 
obligació, i vols portar-te’n algú especial. Escull amb 
el cap, no amb el cor.      

BESSONS  (21 maig-21 juny)
Aquest mes tindràs un somriue tatuat a la cara, perquè 
les coses et van realment bé. Intenta atresorar aquests 
moments per si les coses es posen magres.   

CRANC  (22  juny-23  juliol)
Tindràs molts plans aquest mes i una agenda tan plena 
que no et permetrà descansar. Gaudeix perquè hi haurà 
moltes bones oportunitats.

LLEÓ (23  juliol-23 agost)
Hi ha un viatge molt interessant que t’agradaria fer, 
però no tens molt de temps per fer-ho. No t’emprenyis 
si la resta sí que hi va, deixa’ls que gaudeixin.

VERGE (24 agost-2 setembre)
Estàs una mica amargat aquest mes perquès estàs molt 
aburrit i la rutina et consumeix. Intentar ser creatiu 
perquè la vida no sigui tan pesada. 




