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Badalona.- Sant Roc 
ha acollit la primera de 
les sessions que porta-
ran als sis barris el de-
bat ciutadà Repensem 
Badalona. Pàg.6.

Repensem 
Badalona

Badalona.- 
L’Àrea de Cultura i 

Mobilitat de l’Ajuntament 
de Badalona posa en mar-
xa un procés participatiu 

amb l’objectiu de rebre 
propostes ciutadanes per 
traslladar-les al Pla de 
Mobilitat Urbana Sosteni-
ble de Badalona (PMUS). 
Aquest Pla es planteja 

com una eina bàsica i 
de consens que serveixi 
per a la planificació de 
la mobilitat a la ciutat de 
Badalona en els pròxims 
anys.Pàg.5. 

Pla de mobilitat 
urbana sostenible
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Si la reparación dura más de 48horas, 
te prestamos un PC.
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Projecte 
avingudes

Badalona.- El pro-
per 3 de desembre es 
presentarà a la ciutada-
nia el projectes de les 
avingudes metropolita-
nes. Pàg.5.

Perfumería, cosmética vegana, 
ambientación a granel

@equivalenzasantadria

Nueva ubicación: 
Plaça del Mercat, 1

Badalona.- L’actor 
badaloní Lluis Marco ha 
rebut la Venus d’honor 
en la 48a edició del 
Filmets Badalona Film 
Festival. Pàg.13.

Marco, Venus 
d’honor

Badalona.- 
El Departament de 

Convivència i Mediació de 
l’Ajuntament de Badalona 
ha posat en marxa un pro-
jecte per detectar situa-
cions de vulnerabilitats al 
barri de La Salut especial-
ment de joves amb perfil 
d’exclusió social. 

La iniciativa s’em-

marca en el programa 
“Barris i Comunitats: mo-
tors de transformació 
social” de la Diputació 
de Barcelona que té per 
objectiu la millora de la 
convivència i la cohesió 
social de barris on es 
poden donar situacions 
de vulnerabilitat i de re-
producció generacional 
de pobresa.  

Des d’aquest mes 
d’octubre s’està fent un 
treball als carrers i places 
del barri de La Salut, con-
tactant amb els agents 
i els veïns del barri, per 
detectar situacions de 
vulnerabilitat social, com 
les relacionades amb el 
consum de drogues, i 
reconèixer inquietuds i 
necessitats. Pàg. 4

Programa per 
detectar joves en 

risc d’exclusió
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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.   

Opinió
Silencio

Existe todo un mundo de palabras dentro de un escenario, si-
tuaciones que son puro teatro, nos cuenta el dramaturgo Juan 
Mayorga. Bajo ese tragaluz tal vez interese ir a su acecho 
pues quizás merezca algún oído para poder atender lo que 
no se escucha, una puerta llena de silencios es la sala vacía 

cuando ya no queda nadie. El silencio mezcla bien con todo a pesar de 
su incomodidad, sucede cuando se calla por diferentes motivos: cuando 
se guarda un minuto a la memoria de alguien, o cuando pasa un ángel, 
cuando nos quedamos en blanco o nos despedimos de algo amado, de 
alguien imprescindible. También lo hay cuando lo exigen las bibliotecas o 
los templos, pues respeta a quien estudia o a quien reza. Mientras unos 
lo temen, otros lo necesitan. Los que manejan el arte de hablar lo domi-
nan bien, pues saben que callar puede transformar el valor de lo dicho. El 
mutismo es capaz de causar tristeza o alegría, nostalgia o ímpetu, un arte  
que enseña a trabajar con pausas cosidas entre sí. Prohibir su pronuncia-
ción puede ser prudente o cobarde, la necesidad de experimentarlo late 
junto a su extremo,  cada una está en el otro. Es vacío o plenitud, viene 
acompañado de rostros: hombres estatuas,  escritoras enmudecidas por 
la censura, la depresión, la amenazada muerte por el tirano, por los ase-
sinatos morales, por los rumores despiadados… Puede ser el silencio un 
nido de dichos rotos en mil pedazos, negados a hablar por un miedo que 
cierra la boca, diálogos sin compañía de sonido, tiempos callados para la 
memoria en un espacio lleno de ruidos, de signos de combate, de men-
sajes terribles y trágicos  esperando un relato que dé sombra y soporte a 
las medidas imposibles. Todo lo que se escapa hacia adentro.

Hay lugares donde el poder no necesita exigirlo, su mera presencia expro-
pia lo que se intenta expresar, roba e impone; no siempre tiene rostro ni 
nombre el poder, sabe que quien anda apartado de dar su opinión lo está 
también del mundo para explicar lo que piensa, siente y desea. Hermético, 
opaco, inolvidable.., ¿Oyen el silencio?, como un experimento de John 
Cage: embarazoso, interrumpido, traspasado, pesado, mordaza a veces, 
No hay más verbo, su presencia es un misterio, como la vida desnuda, 
insoportable, pendiente de  recuerdos.

La casa de las ideas enmudece con la hemorragia verbal; no abusemos de 
su paciencia, mejor cerrar el pico frente a la palabrería de los charlatanes, 
ante la burla de lo dicho. Para hablar es preciso tener deseos, pero mejor 
habla quien mejor calla, escribía Calderón. Hablar y callar es un doble im-
perativo -cuánto se aman silencio y voz- ¿qué decir? A muchos les pesan 
los sonidos del mundo, hay quien necesita hablar pero no le comprenden, 
tal vez la sordera sea el mapa que se extiende. Sobre lo que no se puede 
comentar mejor ignorarlo, guardarlo, suspenderlo en el alma, aspirar el eco 
del paisaje más secreto, del lugar más calmo. Quien quiera enseñarnos 
una verdad, que no la diga, indicaba Ortega y Gasset, 
baste un breve gesto; porque cada silencio, al final, 
siempre es lo mismo.

Francesc Reina Peral. Pedagogo

més articles:
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Calvo cantó el 9 de mayo. ¿Tiene 
algo que decir Delgado?

Lo tenga o no lo tenga, no será fácil que lo cuente, al menos de momento, 
pues la exfiscala general sigue atrapada en la maraña institucional que 
tanto obliga a callar, mientras la ex vicepresidenta, que se ha apresurado 
a decir que a ella también le han ofrecido el Consejo de Estado, eligió 
la libertad de palabra que se le puede consentir a la diputada rasa que 

es ahora.

¿O quizás Sánchez no le ofreció algo que le convenciera lo bastante para obligarle 
a callar todo lo que sabe?

En cualquier caso, una libertad para hablar que nunca será tanta como la que 
practica otra que, aunque sea igual de ex ministra y de socialista, en este momento 
sólo es profesora de universidad en Extremadura.

Sí, se trata de Trujillo diciendo que “Ceuta y Melilla son de Marruecos”, quien 
sabe si pensando en el futuro de este viejo imperio que sigue siendo incapaz de 
resolver sus últimos jirones con la diplomacia suficiente para minimizar perjuicios 
y, si fuera posible, conseguir algo a cambio.

Abriré un paréntesis serio para decirle a Sánchez que no nos cuente milongas 
sobre los saharauis, pues no disfrutamos mientras el rey de Marruecos se ríe de él 
y de todos nosotros. Pero también pesimista, para constatar lo mucho que siguen 
influyendo quienes no tuvieron bastante con el desastre del 98 tras lo de Cuba y 
necesitan seguir perdiendo fuera de mala manera para alimentar los odios con 
los que sembrar nuevos miedos dentro. Entre nosotros.

Pero esto de hoy iba de ambas ex. Primero Calvo.

5 de agosto de 2020. Es imposible olvidar el gran ridículo al que se vio obligada 
cuando tuvo que declarar que “el rey emérito no huye de nada” y que “Felipe VI 
estaba haciendo un trabajo impecable”. 

9 de mayor de 2022. Ese día Calvo declaró a “El País” que “yo lo plantee, se 
barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni 
por parte del presidente del Gobierno ni por parte del PP ni por parte de la Casa 
Real”. Hablaba de reformar la inviolabilidad (igual a impunidad) de Felipe VI, sin 
la cual, todo hay que recordarlo, la “no huida” del emérito nunca habría tenido 
lugar, pues antes le habrían advertido de que no cometiera delitos.

Calvo dijo también que esas negociaciones se llevaron a cabo en 2021 y durante 
los primeros meses de 2022, fechas que llaman la atención, pues salió del go-
bierno en julio de 2021. Además, cabe preguntarse si “la mesa” donde “se barajó” 
esa ronda era la del Consejo de ministros, pues en algún sitio he leído que sus 
deliberaciones son secretas.

Antes de hablar de Delgado, un paréntesis para la legalidad constitucional.

El artículo 124.2 de la Constitución dice que “El Ministerio Fiscal ejerce sus 
funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de 
actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de lega-
lidad e imparcialidad”.

Ahora sí, Dolores Delgado.

Marzo de 2022. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, decreta el archivo 
de la investigación, a pesar de que deja constancia de la existencia de varios 
delitos fiscales y otros cometidos por Juan Carlos I, el emérito que vive en los 
Emiratos.

Por tanto, Delgado será, para siempre, tan responsable como Luzón de una in-
terpretación inaceptable del artículo 56.3 de la Constitución, pues su alcance lo 
determina otro artículo, el 64, que deja claro que los únicos actos del rey de los 
que no es responsable son los que refrendan el presidente del Gobierno, el del 
Congreso o los ministros. Es decir, cuando el rey cobra comisiones de unos jeques 
árabes y no los declara al fisco, el responsable es el propio rey, 
salvo que esa operación aparezca autorizada en el BOE.

Julio de 2022. Dolores Delgado, fiscala general del Estado, cesa 
a petición propia, pasando a ser fiscal de sala en la Fiscalía 
Togada del Tribunal Supremo. Es decir, para seguir cobrando 
tendrá que seguir callando.

Domingo Sanz

Suprimir suntuarios daría 
ejemplo y sería solidario

La esclavitud laboral ha existido siempre en el mundo, muchas veces ha 
sido disfrazada de diferentes formas.Nos han contado que las pirámi-
des se crearon con esclavos y sin ningún coste, esto solo se ve en las 
películas, no es del todo cierto.Cuando el Nilo se desbordaba, muchos 
se quedaban sin trabajo y se marchaban a trabajar a las pirámides, 

por muy poco sueldo, esto se puede llamar esclavitud laboral. En la actualidad 
se repite. Dicen que falta mucha mano de obra, en diferentes gremios, pero lo 
que no se comenta es que los sueldos que se dan, son sueldos de esclavitud, 
ya que con estos importes no se pueden integrar en la sociedad. Hoy en día aun 
trabajando dos personas es casi imposible mantener una familia y mucho menos 
adquirir una casa. Si uno quiere comparar los sueldos, se llevara una sorpresa, 
nos dicen cuanto han aumentado los costes de los alimentos en diferentes países 
de Europa, para que nos sintamos felices, que no estamos los más perjudicados, 
pero nadie dice que, como están los salarios mininos. Pondré unos ejemplos, Di-
namarca 3150 euros, Alemania 2794 euros, Reino Unido 2441 euros, los demás 
están dentro de estos para metros, España 1650 euros, Chipre 1250 euros. Si no 
se aumentan los sueldos de los trabajadores difícilmente saldremos del pantano 
de la economía que han montado los políticos en nuestro país. Como siempre a 
ellos les preocupa pero no les ocupa tiempo para resolverlo. Resumiendo los datos 
son aproximados, pero los españoles cobramos un 20,7% de la unión europea. 
Lo demás que se debate en los parlamentos son “tonterías”.

No olvidemos que vivimos del turismo barato y esto da el resultado de sueldos 
baratos.

Domingo Sanz

article sencer:

La esclavitud laboral

Disculpe por la rima fácil del título, pero los partidos políticos que se en-
frentan a grandes crisis desde el gobierno tienen difícil lo de ganar en 
las siguientes elecciones pues, sean cuales sean las decisiones que 
adopten, a muchos electores les quedan más grabados los mensajes 
de la oposición, tanto si cuentan verdades como puños o mentiras de 

bellacos. A la hora de votar lo que quieren es cambiar sin tener que pensar.

Y más, teniendo en cuenta que mucha gente opina que todos los políticos son 
iguales, y que su voto en las urnas solo servirá para que intercambien los “dis-
tintos collares”. Además, los mensajes de la oposición de derechas suenan más 
autoritarios, y en épocas de crisis la mano dura se vende barata.

Así ocurrió tras la primera crisis económica desde el final de la dictadura, la de 
1993. Tres años después el PSOE de González cayó derrotado por el PP de 
Aznar.

¿Había tomado aquel PSOE gobernante, el del mismo Felipe González que afirmó 
haber escuchado el mensaje de las urnas en 1993, alguna decisión política de 
envergadura que trasladara al electorado una voluntad decidida de solidaridad y 
sacrificio de la clase política y que, por tanto, sirviera de ejemplo en un periodo 
tan difícil para la sociedad?

Yo no recuerdo ninguna.

Así ocurrió también cuando se desató la gran crisis mundial de 2008, aquella que 
comenzó con las hipotecas en USA. Zapatero dimitió tres años después y con-
vocó generales anticipadas con un PSOE sin tiempo para reconstruir la imagen 
decidida de querer gobernar que necesita cualquier candidato.

¿Había tomado, aquel gobierno socialista que solo tras las de 2008 comenzó a 
pronunciar la palabra “crisis”, alguna decisión política de envergadura que sirviera 
para trasladar a la sociedad un ejemplo creíble de solidaridad 
y sacrificio de la propia clase política?

Yo no recuerdo ninguna.

Y así está ocurriendo ahora, en estos tiempos casi fuera de control 
tras la pandemia primero y ahora la guerra de la Rusia de Putin 
contra la Ucrania de Zelenski, sometida Europa a un futuro impre-
visible en medio de la mayor inflación de los últimos 40 años.

Josep Megías

article sencer:
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L’Ajuntament de 
Badalona posa en 
marxa un projecte al 
barri de La Salut de 
detecció i seguiment 
de joves amb perfil 
d’exclusió social 

Redacció

Badalona.-
El Departament de 

Convivència i Mediació de 
l’Ajuntament de Badalona 
ha posat en marxa un pro-
jecte per detectar situa-
cions de vulnerabilitats al 
barri de La Salut especial-
ment de joves amb perfil 
d’exclusió social. 

La iniciativa s’em-
marca en el programa 
“Barris i Comunitats: mo-
tors de transformació 
social” de la Diputació 
de Barcelona que té per 
objectiu la millora de la 
convivència i la cohesió 
social de barris on es 
poden donar situacions 
de vulnerabilitat i de re-
producció generacional 
de pobresa.  

Des d’aquest mes 
d’octubre s’està fent un 
treball als carrers i places 
del barri de La Salut, con-
tactant amb els agents 
i els veïns del barri, per 
detectar situacions de 

vulnerabilitat social, com 
les relacionades amb el 
consum de drogues, i 
reconèixer inquietuds 
i necessitats centrant-
se, especialment, en la 
població més jove que 
queda sense alternatives 
socioeducatives a partir 
dels 16 anys. 

La intervenció social 
té també un abordatge 
transversal en la detecció 
de situacions que afectin 
els veïns i les veïnes del 
barri en general, com ara 
qüestions relacionades 
amb el civisme, l’ús de 
l’espai públic, ocupa-
cions, convivència entre 
cultures diverses i deriva-
ció als recursos bàsics de 
la ciutat d’aquella pobla-
ció amb més dificultats. 

D’altra banda, un al-
tre objectiu d’aquesta 
iniciativa és dotar al barri 
de recursos i alternatives 
per reduir les situacions 
de vulnerabilitat social, 
apostant per un model 
de treball a peu de carrer 

amb coneixement de les 
necessitats més urgents i 
poder articular noves res-
postes socials i ajudar les 
persones i els col·lectius 
en risc d’exclusió. 

Aquesta actuació se 
suma a les realitzades al 
llarg de l’any 2022, amb 
projectes de suport a 17 
comunitats de veïns; acti-
vitats i esdeveniments per 
fomentar la convivència 
i la inclusió social, així 
com el suport al Con-
sorci per l’Habitatge en 
la rehabilitació de comu-
nitats veïnals de la zona 
de La Salut Alta i Sant 
Joan de Llefià. A més, 
estan previstes per als 
pròxims mesos diferents 
activitats al voltant de la 
plaça d’Antonio Macha-
do de dinamització co-
munitària i participativa, 
treballant amb l’àmbit 
dels Serveis Socials i 
del Districte projectes 
per atendre emergències 
socials i reforçant el punt 
d’informació veïnal. 

COMUNICACIÓ BDN

Badalona incorpora 
10 nous agents a la 
Guàrdia Urbana 

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Rubén Guijarro, 
acompanyat del sisè ti-
nent d’Alcaldia i regidor 
de l’Àmbit de Govern 
i Seguretat Ciutadana, 
Christian Carneado, i 
el superintendent de la 
Guàrdia Urbana de Bada-
lona, Conrado Fernández, 
ha presidit l’acte de lliu-
rament de les credencials 
i de l’arma reglamentària 
dels 10 nous agents que 
ha tingut lloc a la Comis-
saria de la Guàrdia Urba-
na de Badalona situada al 

Turó d’en Caritg.  
Els 10 nous agents 

s’incorporen plenament, 
després de la formació 
prèvia d’acollida, a les 
funcions de la policia 
local. Dels nous efectius, 
tres agents són dones i 
7 són homes, que des-
envoluparan tasques, en-
tre altres, de policia de 
proximitat a partir del 24 
d’octubre. 

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha 
felicitat els nous agents i 
ha afegit que “us agraïm 
que hàgiu escollit Bada-
lona per incorporar-vos 
a la policia local i estem 

segurs que, com tots els 
vostres companys i com-
panyes, afegireu a les la-
bors pròpies de seguretat 
el plus de servei públic i 
de proximitat amb els 
nostres veïns i veïnes”. 
En aquest sentit, l’alcalde 
ha remarcat que “des 
d’aquest Govern conti-
nuem treballant per a fer 
efectiva en els pròxims 
mesos la incorporació de 
més de 30 nous agents 
que permetin a la Guàrdia 
Urbana de Badalona tenir 
un ràtio d’efectius sufi-
cients per poder atendre 
millor les necessitats de 
la ciutat”. 

COMUNICACIÓ BDN

Festa d’inauguració 
del curs del CNL 
Badalona i Sant Adrià

Redacció

Badalona.-
El 27 d’octubre, a les 

19 hores, el CNL de Bada-
lona i Sant Adrià celebrarà, 
per primera vegada, un 
acte d’inauguració del curs, 
amb una trobada al Centre 
Cívic la Salut (Av. Marquès 
de Sant Mori, 180, Bada-
lona). Hi estaran convidats 

els voluntaris i aprenents 
del Voluntariat per la llen-
gua (VxL), i els alumnes 
dels cursos del CNL.

La celebració tindrà 
un caire lúdic i festiu, i 
comptarà amb l’actuació 
del mag Juanola com a 
acte destacat. El mag, 
protagonista de la cam-
panya “Quan parles fas 
màgia” del VxL, farà par-

ticipar alguns dels assis-
tents per als trucs.

Però a banda de 
l’espectacle, ens acom-
panyarà una de les pa-
relles lingüístiques for-
mades en el marc del 
VxL, se sortejaran premis 
entre els assistents, i 
veurem una actuació final 
on participaran tots els 
alumnes.
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Procés participatiu 
per l’elaboració 
del Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible de 
Badalona 

Montse Sáez

Badalona.-
L’Àrea de Cultura i 

Mobilitat de l’Ajuntament 
de Badalona posa en mar-
xa un procés participatiu 
amb l’objectiu de rebre 
propostes ciutadanes per 
traslladar-les al Pla de 
Mobilitat Urbana Sosteni-
ble de Badalona (PMUS). 
Aquest Pla es planteja 
com una eina bàsica i de 
consens que serveixi per a 
la planificació de la mobili-
tat a la ciutat de Badalona 
en els pròxims anys. 

Aquest procés parti-
cipatiu consisteix en la 
realització d’uns tallers 
presencials i l’obertura 
d’un canal telemàtic de 
participació. Els tallers 
tindran lloc a cada dis-
tricte on es presentaran 
les dades referents a la 
mobilitat a Badalona re-
collides per a l’elaboració 
del Pla.  

Calendari tallers pre-
sencials 

D i s t r i c t e  5 .  26 
d’octubre, a la Sala 
d’activitats nàutiques del 

Port de Badalona. (Moll 
Nord, local 10-11). 

Districte 6. 2 de nov-
embre al Centre Cívic de 
Sant Roc (avinguda del 
Maresme, 182). 

Districte 4. 8 de nov-
embre al Centre Cívic La 
Salut (avinguda del Mar-
quès de Sant Mori, 180). 

Districte 3 , 15 de 
novembre al Casal Cívic 
i Comunitari Badalona 
Pomar (avinguda de Te-
rrassa s/n). 

Districte 2. 22 de 
novembre al Centre Cívic 
Can Cabanyes (rambla de  
Sant Joan, 59). 

Districte 1. 29 de 
novembre a la sala de 
premsa de l’edifici mu-
nicipal El Viver (plaça de 
l’Assemblea de Catalun-
ya, 9-12). 

En aquestes sessions 
es treballaran bàsicament 
els àmbits de la mobilitat 
a peu, camins i entorns 
escolars; transport públic; 
transport privat; mobilitat 
en bicicleta i vehicles de 
mobilitat personal i acces-
sibilitat. 

Totes les sessions co-

mençaran a les 18 hores 
fins a les 20:30 hores i 
no requereixen inscripció 
prèvia. 

D’altra banda, tam-
bé s’ha programat una 
sessió específica de re-
cepció de propostes per 
als membres dels Grups 
de Treball del Consell 
de la Mobilitat el 13 de 
desembre a les 18 hores 
a la Sala de Premsa de 
l’Edifici del Viver. 

A banda d’incorporar 
les indicacions recollides 
per la normativa nacional 
i internacional, es con-
sidera fonamental que 
el nou Pla de Mobilitat 
respongui als reptes re-
lacionats amb la mobi-
litat dels badalonins, ja 
que els desplaçaments 
acaparen entre el 10 i el 
20% del temps dedicat 
diàriament a les activitats 
quotidianes. 

COMUNICACIÓ BDN

L’Ajuntament de 
Badalona organitza 
un acte obert a 
la ciutadania per 
presentar el projecte 
de les avingudes 
metropolitanes 

Redacció

Badalona.-
El pròxim dijous 3 de 

novembre a les 19 hores, 
la sala de premsa de El 
Viver acollirà la presen-
tació del projecte de les 
avingudes metropolitanes, 
un concepte que proposa 
el Pla director urbanístic 
metropolità per a repen-
sar les infraestructures 
viàries del futur. L’acte, 
que estarà obert a tota la 
ciutadania, anirà a càrrec 
de Jordi Sànchez Escrigas, 
vicepresident de l’Àrea de 
Desenvolupament de les 
Polítiques Urbanístiques 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). 

L’Ajuntament de Ba-
dalona organitza aques-
ta presentació amb la 
col·laboració del Col·lectiu 

Transformem l’Autopista 
C31 i la Taula per la Mobi-
litat i l’Accessibilitat Bada-
lona de la FAVB. L’objectiu 
de la sessió és debatre 
sobre la transformació de 
l’autopista C31 i imaginar 
el paisatge urbanístic de 
la ciutat del futur a través 
de la construcció d’un 
espai públic més acces-
sible, saludable, segur i 
sostenible.  

L’AMB, dins de les 
seves competències en 
urbanisme i espai públic, 
està treballant en diver-
sos àmbits per planificar, 
dissenyar i executar la 
transformació de diferents 
infraestructures viàries 
que en origen han estat 
pensades per al vehicle pri-
vat. Així, al Pla director ur-
banístic metropolità (PDU), 
que es troba en procés de 

redacció, es proposa una 
xarxa d’avingudes metro-
politanes que vertebra el 
transport públic i garanteix 
l’accessibilitat a peu i en 
bicicleta entre municipis. 
Aquests grans carrers me-
tropolitans concentraran 
usos, equipaments i espais 
públics que afavoriran la 
proximitat i l’accessibilitat 
entre municipis. Alguns ca-
rrers urbans connectaran 
municipis entre si i alhora 
els connectaran amb els 
espais oberts. 

més informació:

més informació:

La presentació se celebrarà dijous 3 de novembre a les 19 hores a la 
sala de premsa de l’edifici El Viver.  
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Badalona commemora 
el Dia Mundial de Salut 
Mental amb la jornada 
‘En 1a persona. Un like 
per la Salut Mental’

Redacció

Badalona.-
La plaça de la Vila 

de Badalona ha acollit 
un acte organitzat per 
Badalona Serveis Assis-
tencials (BSA) amb el 
suport de l’Ajuntament 
per commemorar del Dia 
Mundial de la Salut Men-
tal. La iniciativa s’ha dut 
a terme sota el títol “En 
1a persona. Un like per la 
Salut Mental” per recollir 
així l’esperit de l’acte de 
sensibilització i el lema 
de l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) per al 
dia mundial d’enguany: 
Fes like a la Salut Men-
tal. Pel dret a créixer en 
benestar. 

Durant la jornada 
s’han compartit expe-
riències en primera per-
sona -allunyant estigmes- 
d’usuaris i usuàries que 
han patit o pateixen un 
malestar emocional o un 
trastorn de salut mental. 
Usuaris i professionals 
de BSA -de la Taula de 
Benestar Emocional de 
Nova Lloreda, de l’equip 
de Referents de Benestar 
Emocional i Comunitària i 

del Servei de Rehabilitació 
Comunitària (SRC) Bétu-
la- han abordat davant el 
públic que s’ha aplegat a 
la plaça tres experiències 
que pot patir qualsevol: 
dol, ansietat i trastorn de 
salut mental. A més, s’ha 
dut a terme un taller de 
relaxació i una lectura de 
textos i poemes a càrrec 
d’usuaris i una professio-
nal del SRC Bétula i del 
poeta Jordi Valls i Pozo.  

L’acte de la plaça de 
la Vila ha comptat amb la 
presència de l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guijarro, 
i la 4a tinenta d’alcaldia i 
regidora de l’Àmbit de Te-
rritori, Habitatge, Esports 
i Salut, Teresa González, 
que prèviament han visi-
tat les obres de l’edifici 
de l’antic Micaco’s (carrer 
de Sant Anastasi, 42), 
immoble on s’instal·laran 
tres dels serveis de Sa-
lut Mental i Addiccions 
de BSA, així com altres 
serveis estructurals de 
l’organització i que aco-
llirà a partir de gener de 
2023 el Centre de Salut 
Infant i Juvenil (CSMIJ) 
Joan Obiols, el SRC Bé-
tula i l’Hospital de Dia de 

Salut Mental d’Adults. 
L’edifici, que té una su-
perfície útil superior als 
1200 m², suposa un be-
nefici en accessibilitat i 
idoneïtat dels espais per 
als usuaris i els profes-
sionals. En concret, el 
CSMIJ Joan Obiols és 
un dels serveis que podrà 
doblar el nombre de con-
sultes (de 6 a 12), espais 
grupals i altres instàncies, 
afavorint l’atenció a la 
ciutadania. 

Després de la visita 
i l’acte a la plaça de 
la Vila, l’alcalde Rubén 
Guijarro ha remarcat la 
importància “de la posada 
en marxa en els pròxims 
mesos de la unitat poliva-
lent, ja que millora l’oferta 
i serveis de salut mental 
a la ciutat, afavoreix la 
tasca dels professionals 
i, a la vegada, augmenta 
la qualitat de l’atenció als 
usuaris”. 

COMUNICACIÓ BDN

Comença a Sant Roc 
la primera de les 
sessions que portaran 
als sis districtes 
el debat ciutadà 
Repensem Badalona 

Redacció

Badalona.-
El debat Badalona 

més inclusiva i amb igual-
tat d’oportunitats, que ha 
tingut lloc aquesta tarda 
al Centre Cívic Sant Roc 
al Districte 6, ha obert 
el cicle de sis sessions 
que portarà a tots els 
districtes de la ciutat les 
sessions de debat ciutadà 
Repensem Badalona que 
tracten els principals rep-
tes que afronta la ciutat. 

L’Ajuntament ha or-
ganitzat aquestes ses-
sions, que són obertes 
a tothom, per promoure 
el debat i el contrast 
d’arguments entre el con-
junt de la ciutadania, i 
entre aquesta i els res-
ponsables municipals. Les 
sessions se celebren en 
tots els districte de la ciu-
tat i aborden una temàti-
ca diferent. Les propostes 
que es recullin en les sis 
sessions es tractaran al 
Consell de Ciutat que 
s’ha de celebrar el pròxim 
mes de desembre. 

Han obert la prime-
ra sessió de debat ciu-
tadà la segona tinenta 
d’Alcaldia i regidora de 
l’Àmbit d’Educació, Fe-
minismes i LGTBIQ+, 
Ciutadania, Participació 
i Agenda 2030, Aïda 
Llauradó, i la regidora 
de l’Àrea de Joventut, 
Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, Andrea Zapata, qui ha 
assenyalat que: “aques-
tes sessions són fruit 
d’un compromís adquirit 
pel Govern amb l’objectiu 
d’escoltar i recollir les 
propostes de la ciutada-
nia per millorar Badalo-
na”. “És des del diàleg 
i des de la col·laboració 
entre els veïns i les veï-
nes i les institucions, 
des del compromís i des 
de la corresponsabilitat 
de tothom, que podrem 
avançar en la construcció 
de la Badalona del futur”, 
ha conclòs la regidora. 

Les sessions de debat 
pendents als districtes 
són les següents: 

Badalona Més Segura 
i amb Administracions 
Eficients, en el Districte 
4 (Centre Cívic La Salut). 
27 d’octubre, a les 18 
hores. 

Badalona Més Afa-
voridora de l’Economia 
Urbana i Innovadora, en 
el Districte 3 (Mercat de 
Pomar). 3 de novembre, a 
les 18 hores. 

Badalona Més Con-
nectada i Verda, en el 
Districte 2 (Centre Cívic 
Can Cabanyes). 10 de no-
vembre, a les 18 hores. 

Badalona Més Salu-
dable i Educadora, en el 
Districte 1 (Edifici muni-
cipal El Viver). 17 de nov-
embre, a les 18 hores. 

Badalona Més Soste-
nible, en el Districte 5 (Sala 
Polivalent del Port). 24 de 
novembre, a les 18 h. 

Cal recordar que per 
participar en les diferents 
sessions de debat als 
districtes és necessari 
confirmar l’assistència a 
través del correu electrò-
nic: participacio_ciutada-
na@badalona.cat. 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:
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Badalona Serveis 
Assistencials (BSA) 
presenta el projecte 
EMOTIVA que 
incorpora tractaments 
no farmacològics 
en l’abordatge de 
l’Alzheimer i altres 
demències 

Redacció

Badalona.-
La sala d’actes de 

l’Hospital Municipal de 
Badalona va acollir la 
presentació del projecte 
EMOTIVA que Badalo-
na Serveis Assistencials 
(BSA) vol impulsar per al 
tractament de l’Alzheimer 
amb un abordatge no 
farmacològic. A més, s’ha 
anunciat que el Club Ro-
tary Badalona destinarà la 
recaptació del seu sopar 
anual, que tindrà lloc el 
pròxim 27 d’octubre a 
l’Espai Titus de Badalona, 
a aquesta iniciativa. 

El projecte EMOTIVA 
impulsat pel Centre Socio-
sanitari El Carme de Ba-
dalona Serveis Assisten-
cials (BSA) té l’objectiu 
d’incorporar diferents 

eines -sala d’immersió 
sensorial, carro multisen-
sorial, bany relaxant i jardí 
terapèutic- per fer efectiu 
l’abordatge no farmacolò-
gic de l’Alzheimer i altres 
demències.  

El projecte contem-
pla també el tractament 
des de tres nivells: la 
ment (psicoestimulació), 
el moviment (estimulació 
física) i l’emoció (sempre 
present, fins i tot quan 
s’ha perdut la motivació 
externa i una garantia 
d’adherència al tracta-
ment) amb l’aplicació 
de teràpies immersives. 
Aquesta iniciativa, amb 
la introducció d’elements 
basats també en no-
ves tecnologies, pretén 
ajudar a professionals i 
familiars per aconseguir 
entorns més adequats 

en l’atenció a les per-
sones amb Alzheimer o 
demències. 

A la presentació hi ha 
assistit l’alcalde de Bada-
lona, Rubén Guijarro; la 
regidora de l’Àmbit de Te-
rritori, Habitatge, Esports 
i Salut, de l’Ajuntament 
de Badalona, Teresa Gon-
zález; el president del 
Rotary Club Badalona, 
Joaquim Azofra; la gerent 
de BSA, Pilar Otermin i la 
cap del Servei de Geria-
tria i Cures Pal·liatives de 
BSA, Anna Ferré. 

Més de 850.000 per-
sones pateixen Alzhei-
mer i altres demències a 
Espanya i l’any 2050 es 
preveu que es dupliqui 
les persones amb demèn-
cies, segons l’informe 
d’Alzheimer Europe de 
2020. 

COMUNICACIÓ BSA

Obert el termini per 
sol·licitar els ajuts 
municipals destinats a 
les empreses de l’oci 
nocturn, la restauració 
i el lleure afectades 
per les mesures contra 
la Covid-19

Redacció

Badalona.-
Fins a l’1 de des-

embre romandrà obert 
el termini per sol·licitar 
els ajuts destinats a les 
empreses dels sectors 
de l’oci nocturn, la res-
tauració i el lleure de 
Badalona que van veure la 
seva activitat cessada o 
afectada per les mesures 
i restriccions sanitàries 
aplicades per a fer front 
a la Covid-19.  

Els ajuts tenen per 
objecte el manteniment 
dels llocs de treball i 
pal·liar l’impacte econò-
mic que va provocar el 
cessament de l’activitat 
total o parcial que es va 
aplicar durant la pandè-
mia en aquests sectors 
econòmics. Per assegu-
rar que les ajudes com-
pleixen el seu objectiu, 
els sol·licitants han de 
justificar que han mantin-

gut gran part de les plan-
tilles durant aquest perío-
de mitjançant l’aportació 
específica dels contractes 
de treball.  

En total es destinen 
dos milions d’euros en 
ajuts que es repartiran 
de la següent manera: un 
milió d’euros per a la res-
tauració, 500.000 euros 
per al sector de l’oci noc-
turn i 500.000 euros per 
al sector del lleure. 

Poden tramitar les 
sol·licituds d’ajuda la 
s e g ü e n t  t i p o l o g i a 
d’empreses i serveis: 

Sector oci nocturn 
Es poden acollir al pa-

quet de mesures les disco-
teques, sales de ball, sales 
de festes  amb espectacle, 
bars musicals, karaokes i 
discoteques de joventut. 
Rebran una ajuda d’entre 
15.000 i 50.000 euros 
depenent del nombre de 
treballadors que tenen en 
plantilla. 

Sector de la restau-
ració 

Es donaran ajuts a les 
persones treballadores 
autònomes i empreses 
de la restauració enqua-
drats en els epígrafs d’IAE 
671,672 i 673 i que no 
tinguin llicències de te-
rrasses. 

Sector del lleure 
Poden sol·licitar les 

ajudes aquelles empre-
ses que contribueixen 
al creixement integral 
dels infants, adolescents 
i joves; que propicien 
la ciutadania activa i 
duen a terme un perfil 
d’activitats no especia-
litzades mitjançant eines 
pedagògiques pròpies de 
l’educació del lleure. 

L’Ajuntament ha po-
sat en funcionament el 
número de telèfon 664 
06 32 00, en horari de 9 
a 14.30 hores, per oferir 
informació i resoldre qual-
sevol dubte.

COMUNICACIÓ BDN
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Oberta fins al 7 de novembre la 
convocatòria per participar en la novena 
edició de la fira de joves Connect’Art 2022  

Redacció

Badalona.-
El Departament de 

Joventut de l’Ajuntament 
de Badalona ha obert la 
convocatòria per parti-
cipar en el Connect’Art 
2022, la 9a Fira de Joves 
Creadors de Badalona 
que tindrà lloc el pròxim 
dia 26 de novembre. En-
guany, com a novetat, la 
jornada es celebrarà a la 
plaça de la Plana.  

La fira té com a ob-
jectiu convertir la ciutat 
en un espai de trobada 
creatiu on es facilita als 
joves l’oportunitat de 
poder donar a conèixer, 
exposar, promocionar 
i  intercanv iar  expe-

riències a través dels 
seus projectes i la seva 
obra. L’esdeveniment 
inclourà un ampli ven-
tall d’expressions artís-
tiques i es podran trobar 
creacions relacionades 
amb la pintura, escultu-
ra, ceràmica, fotografia, 
artesania, disseny de 
roba, arts escèniques i 
creacions audiovisuals, 
entre d’altres. D’aquesta 
manera, es vol reforçar 
la viabilitat de projectes 
emprenedors dins del 
món artístic, així com 
ampliar la seva visibilitat 
a la ciutat.  

Per tal de donar-
l i  un valor afegit a l 
Connect’Art 2022, a 
més de la trentena de pa-

rades que s’instal·laran, 
hi haurà diversos espais 
dedicats a tallers creatius 
i es portaran a terme 

intervencions que repre-
sentin processos de crea-
ció en les quals hi hagi 
una participació activa 

del públic assistent.  
La convocatòria està 

dirigida a joves d’entre 
14 i 35 anys amb un per-

fil que integri la capacitat 
creativa, la inquietud i 
la motivació per inno-
var i transformar el seu 
entorn.  

Es podran presentar 
les sol·licituds fins al 
pròxim dia 7 de novem-
bre enviant un correu 
electrònic a firajovescrea-
dorsbdn@gmail.com, en 
el qual s’haurà d’adjuntar 
la documentació que es 
demana a les bases:  

més informació:
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Redacció

Badalona.-
Des de principis del 

mes d’octubre s’han 
començat a expedir els 
primers Carnet Jove Lo-
cal de Badalona, una 
eina que ofereix una gran 
quantitat d’avantatges 
de qualitat per al jovent 
de la ciutat. L’objectiu 
d’aquest nou carnet 
d’àmbit local és potenciar 
el seu ús diari i permetre 
que els seus titulars pu-
guin utilitzar-lo en esta-
bliments locals, afavorint 
així l’arrelament amb el 
municipi i l’enfortiment 
del vincle amb el comerç 
de proximitat. 

Els titulars del Carnet 
Jove de Badalona veuran 
modificada la imatge del 
carnet, que incorpora el 
logotip municipal -a més 
a més del de la Generali-
tat- i la personalització del 
butlletí, el web i l’aplicació 
mòbil del carnet, que des 
d’ara prioritza tots aquells 
avantatges que puguin 
gaudir diàriament a la 
ciutat, i que se sumen als 
avantatges disponibles en 
l’àmbit nacional i interna-

cional. 
El Carnet Jove de Ba-

dalona inclou ara com ara 
151 avantatges locals, 
entre els quals es troben 
descomptes en serveis 
municipals i en serveis i 
productes en comerços 
de la ciutat. Tots els bene-
ficis disponibles es poden 
consultar al web www.
carnetjove.cat/badalona, 
que s’anirà actualitzant 
amb totes les millores que 
es vagin incorporant en 
les pròximes setmanes.  

Els joves que deci-
deixin fer-se nous titu-
lars del Carnet Jove de 
Badalona ho podran fer a 
través del web carnetjove.
cat, a qualsevol de les 
oficines de CaixaBank o 
a imagin. El carnet té un 
format digital i es pot fer 
servir directament des 
de l’aplicació mòbil del 
Carnet Jove. Per tal de 
disposar del carnet, els 
joves hauran d’acreditar 
que resideixen al muni-
cipi tot mostrant el seu 
DNI o bé el certificat 
d’empadronament. Per la 
seva banda, els joves que 
ja eren titulars no caldrà 
que renovin el carnet 

perquè ja disposaran au-
tomàticament de la versió 
digital a l’aplicació mòbil. 
A més, els joves també 
tindran l’opció de fer un 
ús financer del Carnet 
Jove a través d’imagin, 
la plataforma de serveis 
digitals impulsada per 
CaixaBank. 

L’Agència Catalana 
de la Joventut va iniciar 
en fase de prova pilot el 
Carnet Jove Local el 2018 
en un total de set munici-
pis catalans, donant així 
resposta a la demanda 
de milers de joves durant 
l’acció participativa orga-
nitzada el 2017 coincidint 
amb el 30è aniversari del 
carnet. L’èxit de la inicia-
tiva fa que Joventut l’hagi 
continuat estenent-la a 
nous municipis i comar-
ques, com és el cas de 
Badalona i 9 ens locals 
que estrenen carnet.

Comencen a expedir-se 
els Carnets Joves Locals 
de Badalona amb 
nous avantatges per 
potenciar el consum de 
proximitat

La Fundació Èpica 
de la Fura dels Baus 
s’instal·larà al Port de 
Badalona

Redacció

Badalona.-
La Fundació Èpica 

de la Fura dels Baus 
i Marina de Badalona 
han arribat a un acord a 
través del qual la com-
panyia localitzarà el seu 
centre d’investigacions 
d’arts avançades, que 
treballa amb conceptes 
com el diàleg entre les 
humanitats, la ciència i 
la tecnologia, en un dels 
tres edificis situats en el 
Moll de Capitania del Port 
de Badalona.  

Les noves instal·la-

cions acoll iran ofici-
nes, sales d’actuacions 
i assajos, i serà esce-
nari dels workshops de 
convocatòria i atracció 
internacional que els 
caracteritzen en aquesta 
etapa.  

La Fundació Èpica 
és la primera incorpo-
ració d’un referent en 
I+D+i en aquest espai, 
que d’acord amb el nou 
pla d’usos del Port que 
s’està preparant per ini-
ciar la serva tramitació 
s’orientarà a allotjar pro-
fessionals de les noves 
tecnologies, en l’aposta 

del Port per consolidar i 
esdevenir punt d’atracció 
de referents de la cultura 
i la digitalització, situat 
en un enclavament clau, 
a pocs metres del futur 
Clúster Audiovisual de 
les Tres Xemeneies.  

Tanmateix, la Funda-
ció Èpica té també entre 
els seus eixos de treball 
l’univers de la nàutica, 
des del punt de vista de 
la creació artística i la 
investigació.  

Els detalls de l’acord 
es presentaran públi-
cament en els propers 
dies.

COMUNICACIÓ BDN

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)
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Barcelona Cable 
Landing Station, a punt 
per rebre els primers 
cables de fibra òptica 
submarina

Montse Sáez

Sant Adrià.-
Barcelona Cable Lan-

ding Station (CLS), la pri-
mera estació d’aterratge 
que es construeix a Ca-
talunya amb dimensió 
internacional,ja és una 
realitat. Aquesta infra-
estructura clau està en-
llestida per acollir fins a 
8 cables de fibra òptica 
submarina i properament 
es convertirà en un port 
digital de referència a la 
Mediterrània. L’arribada 
dels dos primers ca-
bles es produirà abans 
d’acabar l’any.

La infraestructura ha 
suposat una inversió de 7 
milions d’euros (el projec-
te global amb les obres de 
canalització de la platja a 
l’estació ascendeix a 10 
milions d’euros), capital 
aportat al 100% per AFR-
IX telecom, empresa ca-
talana que ha impulsat el 
projecte i que traslladarà 
la seva seu a l’edifici.

Barcelona CLS s’ha 
inaugurat en un acte ins-
titucional amb represen-
tants de l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs i la 
Generalitat de Catalunya.

Un dels cables que 
aterraran a l’estació serà 
Medusa, promogut tam-
bé per AFR-IX i que amb 
8.700 quilòmetres de llar-
gada serà el més llarg del 
Mediterrani. S’espera que 
els 8 cables submarins 
internacionals aterrin a les 
instal·lacions en el propers 
10 anys, convertint-se en 
una infraestructura estra-
tègica per a l’economia 
digital catalana.

L’alcaldessa de Sant 
Adrià de Besòs, Filo Ca-
ñete, ha volgut apuntar 
com l’estació d’aterratge 
serà un element clau pel 
desenvolupament del hub 
tecnològic del Besòs, ja 
que s’espera l’atracció 
d’empreses, com els cen-
tres de dades, vinculades 
a l’economia digital: “Sant 
Adrià valora positivament 
l’arribada de la infraestruc-
tura necessària per connec-
tar cables internacionals de 
fibra òptica. És una oportu-
nitat pel desenvolupament 
econòmic del polígon del 
Sot i per a tota la ciutat. 
Sumat al hub audiovisual i 
del videojoc, és el futur de 
la nostra ciutat i potenciarà 
el seu creixement en els 
pròxims anys”.

Ubicada al carrer Ra-
món Viñas de Sant Adrià 
de Besòs, Barcelona CLS 
és un edifici de dues plan-
tes amb una dimensió 
total de 2.657 m2 en els 
que s’han habilitat  8 sa-
les per la col·locació dels 
cables submarins, amb 
capacitat per 16 racks de 
telecomunicacions cadas-
cuna. També acull un cen-
tre de control de la xarxa 
(NOC, Network Operation 
Center) des d’on es mo-
nitoritzaran els cables 
de manera permanent 
(24h/7dies) per tal que no 
es produeixin incidències 
i garantir-ne la seguretat. 
Val a dir que el nou port 
digital s’ha dissenyat per 
oferir adequadament els 
requisits de Tier 4 (màxi-
ma certificació de redun-
dància), així com quatre 
accessos diferents a les 
principals infraestructu-
res de telecomunicacions 
de la ciutat.

més informació:

Redacció

Sant Adrià.-
Les taxes i els impos-

tos municipals, d’aplicació 
el proper any 2023, es 
van aprovar en la sessió 
plenària del passat 24 
d’octubre, per majoria ab-
soluta, amb el vot favora-
ble del regidor no adscrit, 
Gregorio Camacho, els 
grups municipals MES, 
SAeC i PSC, l’abstenció 
del grup municipal ERC i 
el vot en contra del grup 
municipal C’s.

En la línia dels darrers 
anys es congelen una 
vegada més la major part 
d’impostos i taxes muni-
cipals i preus públics. El 
regidor d’Hisenda, Hugo 
Ferrer, va explicar que 
s’han fet algunes mo-
dificacions respecte a 
l’any passat «per donar 
un caràcter més social a 
aquestes taxes» i fomen-
tar millores en àmbits 
com l’eficiència energèti-
ca, la sostenibilitat i el 
suport a les persones més 
vulnerables. La proposta 
presentada per l’equip de 
govern, incorpora algunes 
de les demandes dels 
diferents grups munici-
pals, amb els quals s’ha 
treballat per consensuar 
les ordenances.

Tipus impositiu de 
l’IBI

*Bonificació del 50% 
durant dos anys a la quo-
ta íntegra de l’ IBI d’us 

residencial en els casos 
que s’hagin instal·lat sis-
temes d’autoconsum per 
a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia pro-
vinent del sol.

* Bonificació del 50% 
durant dos anys de la 
quota íntegra de l’ IBI de 
les places de parking on 
s’hagin instal·lat punts de 
recàrrega per a vehicles 
elèctrics que disposin de 
la corresponent homolo-
gació de l’administració.

* Aprovació d’una 
proposta inicial de nor-
mativa per aplicar un 
recàrrec sobre els bens 
immobles d’us residencial 
que es trobin desocupats 
amb caràcter permanent. 
En aquesta normativa 
inicial, treballada per la 
Diputació de Barcelona i 
que s’aplicarà a diversos 
municipis, es defineix 
el que es considera un 
pis buit i com s’hauria 
d’aplicar el recàrrec.

Hugo Ferrer va assen-
yalar que aquesta mesura 
té com a objectiu, d’una 
banda, «incidir en aquells 
pisos buits més suscepti-
bles de ser ocupats, so-
bretot els que són propie-
tat d’entitats bancàries i 
fons d’inversió, per evitar 
l’incivisme i la problemàti-
ca veïnal que generen 
aquestes ocupacions»i, 
d’altra banda, «pressionar 
al mercat immobiliari per 
incrementar l’oferta de 
pisos i que això pugui 

incidir en una baixada del 
preu dels habitatges».

El regidor va afegir, 
que la normativa proposa-
da «és garantista amb els 
petits propietaris i té en 
compte consideracions 
especials». L’aplicació 
d’una mesura com aques-
ta és complexa, i segur 
que implicarà al·legacions 
per part dels propieta-
ris, modificacions de la 
normativa, etc…però va 
destacar la importància 
«d’aprovar aquesta pri-
mera proposta com a 
punt de partida».

Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE)

S’aprova un ajust en 
els trams més baixos de 
la categoria de carrers, 
per tal d’equiparar-lo a les 
ciutats de l’entorn. Està 
previst fer una revisió de 
les diferents categories 
dels carrers (valoració 
dels carrers existents i 
incorporació dels nous), 
amb la voluntat d’adaptar 
l’impost a la nova realitat 
del municipi, ja que Sant 
Adrià ha viscut una trans-
formació molt important 
els darrers anys i el coefi-
cient que s’aplica a cada 
carrer s’ha d’actualitzar.

Les taxes per a l’any 
2023 es congelen

COMUNICACIÓ SAB

més informació:
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Els Mossos d’Esquadra 
detenen tres persones 
per tràfic de drogues a 
Sant Adrià

Redacció

Sant Adrià.-
Agents de la Poli-

cia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra de la 
Unitat d’Investigació de 
Badalona van detenir, el 
20 d’octubre, tres perso-
nes, un home de 52 anys 
i dues dones de 57 i 32 
anys, per un delicte con-
tra la salut pública (tràfic 
de drogues).

Les detencions es 
van fer en el marc d’un 
dispositiu d’entrada i per-
quisició a dos domicilis 
de Sant Adrià del Besós. 
Aquest va ser fruit de di-
ferents indicis i gestions 
d’investigació davant la 
sospita que en aquests 
habitatges es manipu-

laven substàncies i es 
preparaven per a la seva 
posterior venda.

Als domicilis s’hi va 
trobar diferents tipus de 
droga, la majoria d’ella 
preparada per a la seva 
distribució. Concreta-
ment, es va intervenir 
331,14 grams de cocaï-
na, 90 grams d’heroïna 
i 1,730 grams d’haixix. 
A part, també es va lo-
calitzar diners en efectiu 
distribuïts per diferents 
llocs i 128 projectils de 
diferents armes.

Cadascú dels detin-
guts tenia un rol con-
cret en la distribució de 
les drogues. Dos d’ells 
s ’encarregava de la 
compra i preparació de 
les substàncies, l’altre 

s’encarregava de fer tas-
ques de vigilància i els al-
tres feien la venda directa 
a peu de carrer.

Durant aquesta in-
vestigació ja s’havia de-
tingut a dues persones 
que formaven part del 
grup. Aquestes deten-
cions es van fer el 6 i 
l’11 d’octubre, en aquest 
cas dos homes de 52 i 
41 anys que van quedar 
en llibertat.

Els tres detinguts van 
passar a disposició judicial 
el 21 d’octubre al jutjat en 
funcions de guàrdia de 
Badalona, on l’autoritat 
judicial va decretar presó 
provisional per a una de 
les dones detingudes i 
llibertat amb càrrecs per 
als altres dos.

Nova edició del cicle 
de cinema infantil en 
català del CNL

Redacció

Badalona-
El CINC torna a Ba-

dalona i porta aventures, 
humor i diversió per a 
tota la família. Durant 
els mesos d’octubre i 
novembre, grans i petits 
tindran l’ocasió de veure 
en català èxits com Mi-
nions: l’origen de Gru i 
Tadeu Jones 3: La taula 
maragda.

El CINC està impul-
sat pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
i la Secretaria General 
de Política Lingüística i 
té l’objectiu de fomentar 
el consum de cultura en 
català.

Les projeccions són 

aptes per a tots els pú-
blics i es fan cada dis-
sabte del 29 d’octubre 
al 26 de novembre, a les 
16 h, a l’OCine Màgic de 
Badalona. Les entrades 
tenen un preu únic reduït 
de 4,50 euros.

La programació és la 
següent:

A i n b o :  La  g u e -
rrera de l’Amazones. 
29/10/2022

Minions: L’origen de 
Gru. 05/11/2022

DC Lliga de Super-
mascotes. 12/11/2022

Tadeu Jones 3: La tau-
la maragda. 19/11/2022

El col·legi dels animals 
màgics. 26/11/2022

Tota la informació 
d’aquesta edició del 

CINC, juntament amb 
les sinopsis i els tràilers 
de les pel·lícules, és al 
web del CNL de Badalona 
i Sant Adrià (www.cpnl.
cat/badalona) i al portal 
de Cinema en català 
de la Direcció General 
de Política Lingüística 
(www.gencat.cat/llen-
gua/cinema).

El CINC és una ini-
ciativa de la Secretaria 
de Política Lingüística del 
Departament de Cultura 
per fer créixer l’oferta 
i el consum de cinema 
infantil en català, amb la 
col·laboració del Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística i de diversos 
ajuntaments, institucions, 
entitats i cinemes.

COMUNICACIÓ MME
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25 alumnes d’instituts 
de Badalona reben 
el reconeixement 
de l’Ajuntament per 
haver obtingut notes 
d’excel·lència a les 
proves d’accés a la 
universitat 

Redacció

Badalona.-
La sala d’actes del 

Museu de Badalona ha 
acollit l’acte de reco-
neixement als 25 alum-
nes de 12 instituts de la 
ciutat que el curs passat 
van obtenir un 9 o una 
nota superior en les Pro-
ves d’Accés a la Univer-

sitat (PAU). L’objectiu 
d’aquest homenatge 
és donar visibil itat a 
l’esforç i a la trajectòria 
acadèmica d’aquests 
alumnes i al treball de 
l’equip docent. 

L’acte de reconeixe-
ment ha comptat amb la 
presència de l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guijarro, 
i la regidora de Joventut, 
Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial, 
Andrea Zapata, en el 
qual s’ha fet entrega a 
l’alumnat i al professorat 

i representants dels cen-
tres educatius d’un diplo-
ma commemoratiu.  

Durant l’acte, l’alcalde 
Guijarro ha felicitat els 
estudiants “pels grans 
resultats acadèmics as-
solits, però sobretot pel 
vostre esforç sostingut en 
el temps que ha permès 
que obtingueu aquestes 
notes, ja que el treball 

constant és sempre més 
important que les quali-
ficacions que es puguin 
aconseguir”. L’alcalde 
ha destacat que “cal re-
conèixer també el paper 
de tot el professorat i de 
les famílies, perquè el seu 
suport en tota mena de 
situacions ha estat i serà 
imprescindible en el camí 
d’aquests estudiants”.  

El grup d’estudiants 
homenatjats està format 
per 11 noies i 14 nois que 
van cursar els estudis de 
batxillerat a 12 centres 

diferents: Institut Ventura 
Gassol; Institut La Llauna; 
Institut Isaac Albéniz; Ins-
titut Júlia Minguell; Insti-
tut Badalona VII: Institut 
Pompeu Fabra; Col·legi 
Badalonès; Escola Gar-
bí Pere Vergés; Col·legi 
Cultural; Col·legi Sant 
Andreu i Col·legi Mare de 
Déu de l’Assumpció. 

Entre els estudis que 

han triat per continuar la 
seva carrera acadèmica, 
predominen els vinculats 
a la Biologia i la Biotec-
nologia, Medicina, Ma-
temàtiques, Periodisme i 
Audiovisual, entre altres. 

Horari especial dels 
cementiris de Badalona 
amb motiu de la diada 
de Tots Sants 

Redacció

Badalona.-
Els dos cementiris de 

Badalona, el Cementiri de 
Sant Pere i el Cementiri 
del Sant Crist, tindran uns 
horaris especials amb mo-
tiu de la celebració de la 
Diada de Tots Sants Des 
del dilluns 24 d’octubre i 
fins al dimarts, 1 de nov-
embre, ambdós inclosos, 
els cementiris obriran de 
8 a 18 hores. 

L’Ajuntament de Ba-
dalona recomana que 
s’avancin, sempre que 
sigui possible, les visites 

als recintes, així com tam-
bé que el temps màxim 
per a romandre a l’interior 
d’aquests no superi les 
dues hores, per facilitar 
així l´accés a altres usua-
ris i usuàries. 

A tots dos cementiris, 
tal com passa durant la 
resta de l’any, hi haurà un 
servei d’escales per a qui 
ho necessiti. 

Transport públic 
L’Ajuntament de Ba-

dalona recomana l’ús 
del transport públic per 
accedir als  cementiris de 
la ciutat. Entre els dies 

28 d´octubre i el 5 de 
novembre es reforçarà el 
servei amb un dispositiu 
especial d’autobusos que 
cobrirà el recorregut entre 
els diferents barris i el 
Cementiri de Sant Pere, 
amb un reforç addicional 
de freqüència de línies 
el mateix dia 1 de nov-
embre. 

COMUNICACIÓ BSN

COMUNICACIÓ BSN

Són 11 noies i 14 nois que van cursar el batxillerat a 12 centres 
educatius de Badalona i van obtenir un 9 o una nota superior a les 

PAU del passat curs 

més informació:
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«Mira niño», del 
adrianense Sergio 
Avellaneda, 
seleccionado en dos 
festivales más

Redacció

Sant Adrià.-
Si hace unas semanas 

«Mira niño», el cortome-
traje del cineasta adria-
nense Sergio Avellaneda 
fue seleccionado para 
competir en el Festival 
Internacional de Sitges, 
ahora lo hace en dos 
festivales más. Primero 
en el Certamen Interna-
cional de Cortos Ciudad 
de Soria, en la sección 
paralela «En precario», 
que aborda desde dife-
rentes puntos de vista la 
situación laboral en que 
viven muchas personas. 

Y, segundo, en la sección 
oficial del Festival de Cine 
de Cartagena. Como el 
mismo Sergio afirma en su 
instagram, la contratación 
de una distribuidora para 
que mueva el corto por 
los diferentes festivales es 
muy cara así que hacerlo 
por su cuenta es a veces 
frustrante, pero conseguir 
este tipo de hitos le llena 
de gran ilusión.

A principios de mes, 
el corto «Mira niño» ya 
compitió en la sección 
Nueva Autoría del Festi-
val Internacional de Cine 
Fantástico de Sitges. Ha-
blamos con Sergio pocos 

días antes de competir 
en el festival, y nos re-
conoció que estaba muy 
ilusionado, porque su pri-
mer corto le tocaba muy 
personalmente, ya que 
contaba su propia historia 
y contaba con su tía como 
protagonista. Además, 
se grabó en el taller de 
su madre, en el Polígono 
Montsolís.  

Lluís Marco rep la 
Venus d’Honor de la 
48a edició de FILMETS 
Badalona Film Festival

Redacció

Badalona.-
L’actor Lluís Marco 

ha rebut aquest dilluns  
la Venus d’Honor de la 
48a edició de FILMETS 
Badalona Film Festival. 
Aquest guardó se li ha 
atorgat en reconeixement 
a la seva extensíssima 
carrera cinematogràfica, 
així com per la seva face-
ta de director de doblatge 
de cinema i pel·lícules de 
televisió. D’altra banda, 
Lluís Marco sempre ha 
donat suport al cinema en 
format curtmetratge.

En rebre el guardó 
de mans del conseller 
delegat de Badalona Co-
municació, Josep Viñeta 
Balsells, Lluís Marco s’ha 
mostrat agraït de “rebre 
aquest guardó a la meva 
ciutat i en aquest Teatre 
Zorrilla, on jo he actuat 
tantes vegades”.

Lluís Marco ha expli-
cat que “sense vocació 
és impossible fer aquesta 
feina, és impossible fer 
d’actor, i jo ara l’única 
cosa que mantinc és la 

vocació”. Adreçant-se als 
estudiants de les escoles 
de cinema de Catalunya 
que omplien el Teatre Zo-
rrilla els ha dit: “En aques-
ta feina no defallir és 
bàsic. No defallir mai per 
molt que t’equivoquis”.

Després de rebre de 
la Venus d’Honor, Lluís 
Marco ha mantingut un 
col·loqui  amb els estu-
diants d’escoles audio-
visuals (Escac, Emav…) 
que eren al Teatre Zorrilla 
per presenciar la sessió 
FILMETS Campus, on es 
presentaven curts fets per 
ells mateixos.

Lluís Marco Fernán-
dez és badaloní. Va néixer 
en aquesta ciutat el 2 de 
juny de 1949. És un dels 
actors més reconeguts de 
la seva generació. És pare 
de la també actriu Marta 
Marco i del jugador de 
bàsquet Carles Marco.

La seva ha estat 
una presència habitual, 
gairebé imprescindible 
de l’escena cinemato-
gràfica a Catalunya i a 
l’Estat espanyol. Actor en 
sèries com ‘Ventdelplà’ o 

‘Hospital Central’, entre 
d’altres, l’han fet popular 
arreu.

A banda de cinema 
també és home de teatre. 
Molt lligat al Teatre Lliure 
amb obres com ‘Romeo 
i Julieta’, ‘Soldados de 
Salamina, ‘Nixon-Frost’ 
o ‘Quitt’.

Actor i director de 
doblatge ha posat veu 
en català i en castellà 
a actors de la talla de 
Brendan Gleeson, Ben 
Kingsley, Harvey Keitel, 
Colm Meanye, Pete Post-
letheaite, Geoffrey Rush, 
Kevin McNally, Michael 
Rooker o Danny De Vito. 
Va ser la veu de Bruno 
Ganz en el seu paper de 
Hitler a la pel·lícula ‘El 
Hundimiento’.

COMUNICACIÓ BDN

més informació:

Després de rebre la Venus d’Honor, Lluís Marco ha mantingut un 
col·loqui amb els estudiants d’escoles d’audiovisuals que eren al 

teatre per assistir a la sessió on es projectaven les seves pel·lícules

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

més informació:
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Acte de cloenda de les 
activitats d’esnòrquel 

Redacció

Badalona.-
Dijous 27 d’octubre, 

a partir de les 19 hores, 
tindrà lloc a l’Escola del 
Mar, Centre d’Estudis 
Marins de Badalona, una 
sessió divulgativa sobre 
la biodiversitat marina i 
el balanç de les activi-
tats d’esnòrquel que han 
tingut lloc aquest passat 
estiu a la platja de Bada-
lona. La sessió és gra-
tuïta, només limitada per 
l’aforament de la sala. 

“Veniu a conèixer la 
biodiversitat marina que 

hem observat aquest es-
tiu” és el títol de l’activitat 
en la qual els participants 
podran gaudir d’una tar-
da on es reconeixeran 
els organismes marins 
que s’han observat du-
rant les diferents sortides 
d’esnòrquel i així conèixer 
millor la fauna marina del 
nostre litoral.  

“Esnòrquel a Bada-
lona” són activitats de 
coneixement i obser-
vació ambiental dirigi-
des a un públic familiar 
que, organitzades per 
l’Àrea de Medi Ambient 
i Sostenibilitat i el su-

port d’Anèl·lides, tenen 
l’objectiu de donar a 
conèixer la biodiversitat 
del fons mar i sensibilit-
zar a la ciutadania de la 
importància de conèixer 
i protegir aquests indrets 
del litoral urbà per tal de 
preservar la seva riquesa 
natural.  

Durant les 10 sorti-
des d’aquesta estiu han 
participat més de 200 
persones que han enre-
gistrat en les càmeres 
que portaven imatges que 
serveixen per documentar 
i saber més sobre la diver-
sitat marina. 

Èxit de participació en 
la Màgic BDN Running 
més solidària

Redacció

Badalona.-
3.500 corredors i co-

rredores s’han donat cita 
durant el matí d’aquest 
diumenge 16 d’octubre 
a Badalona per celebrar 
l’onzena edició de la Mà-
gic BDN Running, una de 
les cites esportives més 
importants de la ciutat.

Recorrent els punts 
més emblemàtics de Ba-
dalona i en un circuit 
pràcticament pla pensat 
per gaudir i per fer bones 
marques; els i les partici-
pants han pogut ser part 
d’una cursa que, aquest 
any, ha viscut una de les 
seves edicions més soli-
dàries. I és que, com és 
habitual, enguany s’han 
continuat sumant fons 
per la lluita contra la 

leucèmia de la mà de la 
Fundació Josep Carre-
ras. Gran part d’aquests 
donatius s’han recaptat 
amb les inscripcions dels 
participants i d’aquells 
que han volgut fer una 
donació extra amb el 
Dorsal Imparable. A més, 
també s’han celebrat tot 
un seguit d’activitats vin-
culades a la cursa, en les 
quals s’han aconseguit 
més diners per la causa.

En total, en aquesta 
onzena edició de la Mà-
gic BDN Running s’han 
recaptat 5.000 euros.

L’encarregat de re-
collir el xec ha sigut, 
en nom de la Fundació 
Carreras, el director de 
l’Institut de Recerca con-
tra la Leucèmia, el doctor 
Manel Esteller. També han 
pujat a recollir el xec la 

familia Condon, ja que la 
cursa és memorial a Luis 
Condon, corredor bada-
loní mort al 2011 per la 
leucèmia.

Durant la celebració 
de la Màgic BDN Running 
els que ho han volgut, 
també han pogut fer-se 
donants de medul·la en 
un estand instal·lat al 
final del recorregut en 
col·laboració al Banc de 
Sang i Teixits.

Tornant a la part es-
portiva, els guanyadors 
de la Màgic BDN Running 
han sigut:

10 K. 1r femení: Mar-
ta Mesalles (39:34)

1r masculí: Victor 
Nafria (32:31)

5K. 1r femení: Ariad-
na Fernández (18:54)

1r masculí: Faissal El 
Meziani (15:15)

MAGIG BDN RUNNING

MAGIG BDN RUNNING

Recepció al consistori 
a la vogadora 
badalonina Helena 
Merino

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Badalo-

na, Rubén Guijarro, acom-
panyat de la 4a tinenta 
d’alcaldia i regidora de 
l’Àmbit de Territori, Ha-
bitatge, Esports i Salut, 
Teresa González, s’han 
reunit a la Casa de la Vila 
amb la vogadora badalo-
nina Helena Merino per 
mostrar-li el reconeixe-

ment de l’Ajuntament pels 
seus èxits amb el Club de 
Rem Olímpic Orio. Durant 
la trobada, l’alcalde ha 
entregat a l’esportista un 
placa commemorativa de 
la ciutat gravada amb el 
seu nom.  

Helena Merino Mateu 
va néixer a Badalona l’any 
1997 i va iniciar-se en el 
rem l’any 2009. Després 
de passar pels clubs de rem 
la ciutat, l’any 2018 Merino 

va traslladar-se al País Basc, 
on el rem és un esport amb 
molta tradició i nivell. Allà 
va competir amb els clubs 
d’Hernani i Zumaia, fins a 
incorporar-se la passada 
temporada al Club de Rem 
Olímpic Orio, on aquest any 
s’ha proclamat campiona 
de la lliga basca Euskotren i 
de la Bandera de la Concha, 
una de les competicions 
més prestigioses en el món 
del rem.  

COMUNICACIÓ BDN
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Telèfons 
d’interès 

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

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

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

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

Serveis
Ho

rò
sc

op
 A

st
ro

lò
gi

c

Dimarts 1
Francesc Layret, 83 

Dimecres 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dijous 3
Canonge Baranera, 60 

Divendres 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dissabte 5
Av. Martí Pujol, 133

Diumenge 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Dilluns 7
Salvador Seguí, 4 

Dimarts 8
Av. Catalunya, 60-62

Dimecres 9
Creu, 89  

Dijous 10
Ctra. Antiga de València, 31

Divendres 11
 Mar, 23

Dissabte 12 
Juan Valera, 197

Diumenge 13
Marques Montroig, 207 

Dilluns 14
Pau Piferrer, 82

Dimarts 15
Av. Morera, 112 
Dimecres 16

C. Antiga València, 31 
Dijous 17

Juan Valera, 197
Divendres 18
Rellotge, 56
Dissabte 19

 Otger, 2
Diumenge 20

 Londres, Bl1 Tda2

Dilluns 21
Pl. Pomar, s/n  
 Dimarts 22

Marquès St Mori, 127
Dimecres 23

 Doctor Bassols, 125
Dijous 24

Marquès St Mori, 38
Divendres 25 
Ros i Güell, 6
Dissabte 26

Jerez Frontera, 90
Diumenge 27

Alfons XIII, 476-480
Dilluns 28 
Sicília, 96

Dimarts 29
Francesc Layret, 83 

Dimecres 30
Concòrdia, 1 local B-41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




