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Badalona.- 
En marxa a Badalona 

el dispositiu Grèvol, un 
operatiu que reforça du-
rant les festes de Nadal 
el patrullatge d’agents 
de la Guàrdia Urbana de 
Badalona i dels Mossos 
d’Esquadra pels princi-

pals eixos de la ciutat. 
Aquest dispositiu policial 
estarà actiu fins al dilluns 
9 de gener de 2023 amb 
l’objectiu de contribuir 
a la prevenció de fets 
delictius i contribuir a 
la seguretat dels comer-
ciants i de la ciutadania. 

L’operatiu s’allarga fins 
al dia 9 de gener per in-
cloure també els primers 
dies de la campanya de 
rebaixes després de Reis, 
unes dates en què també 
hi ha molta gent als prin-
cipals eixos comercials.  
de la ciutat.Pàg.10. 

Seguretat policial
COMUNICACIÓ BDN

Badalona.- 40 euros 
de descomptes en les 
compres nadalenques 
gràcies a la iniciativa 
“A Badalona som bons!. 
Pàg.8.

Descomptes 
per Nadal

Badalona.- 
Tusgsal Direxis ha 

criticat de manera ve-
hement els concursos 
públics gestionats per 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) en torn 
el transport públic. El di-
rector general, Carles Fà-
bregas, i el president del 
consell d’administració, 
Fede Llobet, així ho han 
manifestat en la roda de 
premsa per presentar el 
balanç de l’any. Fabregas 
ha deixat clar que els 
concursos públics del 
transport de l’àrea metro-
politana s’han convertit 

en una subhasta, perquè 
només es té en compte el 
preu de la proposta pre-
sentada, i no la qualitat 
del servei. Han posat el 
focus en l’entrada de no-
ves empreses estrangeres 
i d’altres parts del país, 
com la gallega Monbus.

D’aquesta han de-
nunciat un frau fiscal en 
el servei de l’Aerobus, 
que operen des de l’any 
passat. Un frau a l’AMB 
i a Hisenda per vendre 
bitllets sense numerar, i 
no pagant així els 3 euros 
de cànon que han de 
pagar a l’AMB per cada 

bitllet venut. A més, han 
denunciat que no han 
complert els compromi-
sos que van presentar per 
guanyar el concurs com la 
contractació de personal 
d’assistència a les para-
des de Plaça Catalunya i 
Aeroport, i un número de-
terminat de kilómetres en 
vehicles elèctrics. Totes 
aquestes irregularitats, 
amb proves recaptades 
per detectius privats, les 
han presentat a l’AMB, 
que per ara només ha 
multat a l’empresa per 
la manca de kilòmetres 
elèctrics. Pàg. 3

Crítica a la AMB

JMP

Aigua per a 
tothom

Badalona.- Ajunta-
ment i Aigües de Bar-
celona renoven l’acord 
per garantir l’aigua a 
tothom qui no la pot 
pagar. Pàg.5.

Sant Adrià.- Els 
ajuntaments de l’AMB 
i entitats veïnals han 
signat un acord per 
sumar esforços en el 
territori. Pàg.7.

Necessitats 
del Baix Besòs
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Opinió

Balance del año

Este año 2022 se presentaba como el de la recuperación, el de la total normalidad, el de la vuelta a nuestras vidas como eran antes de la 
pandemia. Pero en febrero todo saltó por los aires, literalmente, por la invasión rusa de Ucrania. En un mundo globalizado, una catástrofe 
de estas características no se ha quedado solo en los telediarios, sino que nos ha afectado de lleno. Más allá de los emocional, el coste 
de la vida ha subido de manera exponencial, y se han vuelto a ver escenas de falta de productos en los supermercados, de facturas de 
la luz irrisorias y de personas, muchas personas, que no pueden llegar a fin de mes. Lo que parecía que podría ser una guerra corto, con 
el gigante pisoteando al pequeño, se ha convertido en un problema enquistado que ya va por su décimo mes y que, presumiblemente, 
superará el año de duración. 

En lo sanitario parece que hemos vencido por fin a la Covid19. Las restricciones han desaparecido y, aunque siguen los contagios, la 
presión asistencial es baja y los profesionales por fin pueden dedicarse a sus especialidades. Lo que no significa que la sanidad pública siga padeciendo 
una falta de personal y de recursos que tendría que sonrojar a más de un político. Se supone que su cometido es buscar el beneficio de la población a la 
que gobierna, pero están más preocupados de guardar el puesto, de atacar al contrario y crear debate sobre temas que a los ciudadanos ni nos van ni nos 
vienen. Si tienen la mala suerte de necesitar acudir al servicio de urgencias de los hospitales del Área Metropolitana con regularidad, sabrán de la falta de 
recursos de nuestros sanitarios. Si los consideramos héroes durante el peor momento de la pandemia, ahora lo son todavía más por tener que trabajar en 
estas condiciones. 

A nivel local, aquí en casa, en nuestra pequeña Sant Adrià, hemos vivido de todo durante estos 12 meses. Incluso salimos en las noticias a nivel nacional en 
julio, cuando el consistorio retiró la licencia al Barcelona Beach Festival a falta de 24 horas para que se abrieran las puertas a los asistentes. Fueron horas 
trepidantes, con declaraciones de la alcaldesa, Filo Cañete por un lado, defendiendo la actuación municipal por la falta del informe de seguridad de la Gene-
ralitat de Catalunya, y de Live Nation por el otro, que amenazaba con acciones legales en contra del ayuntamiento. Finalmente se llegó a un acuerdo, en el 
que participó también el gobierno autonómico, y el festival se pudo celebrar con 27.000 personas en la playa disfrutando de la música. Tal vez sea la última 
vez que se celebre en tierras adrianenses, o no, quien sabe. Con el Primavera Sound también se las tuvo el ayuntamiento, pero eso es otra historia.

En el terreno político, ya se van presentando los candidatos para las elecciones municipales de 2023. La primera en hacerlo, la alcaldesa Filo Cañete, que 
se presentará por primera vez como cabeza de lista por el PSC. El segundo, Rubèn Arenas, que repite al frente de ERC. Según una encuesta encargada 
por el medio digital Crónica Global, podría tener posibilidades de arrebatarle la alcaldía a los socialistas, que volverían a ganar las elecciones conservando 
los 8 concejales. Un pacto de los republicanos, que también revalidarían sus 5 escaños, con MES, Sant Adrià en Comú, Movem Sant Adrià en Comú y Junts 
podría hacer que ERC gobernara la ciudad. La entrada de Junts en el pleno municipal sería clave, ya que recuperaría el escaño que perdió en las últimas 
elecciones y si diera su apoyo a Arenas el gobierno daría un vuelco. Sería algo histórico que el PSC dejara de gobernar en Sant Adrià después de tantos 
años. ¿Las paredes de la Casa de la Vila serían entonces de cristal como prometió ERC?    

La canción de las balanzas

A finales de los 70, una de las actividades programadas en el aula unitaria de 
la escuela fue realizar turismo urbano, el objetivo era visitar lugares nunca 
vistos. Cuando somos niños apenas sabemos nada, pero sigue intacta la 
necesidad de emocionarnos, esa es la obligación del magisterio, cosas 
difíciles de explicar cuándo llega la sorpresa, cuando nos acercamos a la 

novedad. Una de las más inquietantes, fue cuando viajamos en metro a la estación 
de Sants, una aventura para degustar lo desconocido, que iluminó los rincones 
más profundos de nuestros cuerpos mientras subíamos y bajábamos las escaleras 
mecánicas de aquel lugar que convertimos en un parque de atracciones. Las raíces 
sutiles que nos acariciaban, refinadas con la dulzura de aquellas personitas, hacían 
de allá un altillo sagrado al tacto de lo oculto, salpicado de matices donde el oído 
reconocía otras fuentes, donde el olfato mostraba trayectorias fértiles. El aula era un 
breve espacio de tiempo donde fuimos trapecistas con cuentas de flores colgadas que 
encontrábamos en el bosque del recreo. Compartíamos un único deseo: que nada 
malo nos pasara.. Éramos el grupo del viento, nuestra canción, la de las balanzas de 
Ovidi, una música con mayúsculas que gustaba tanto a pequeñas como a grandes. 
En el trasfondo de las almas crecía un deseo de ser poetas.

En otra ocasión fuimos al Ritz. La intención era dar vueltas por la puerta giratoria; no 
nos dejaron. Pero lo importante fue el contacto con la realidad: asistir al milagro de 
aquella mágia que se quedaría envuelta en nuestros ojos para siempre.

Leo sobre la miopía democrática, el olvido de hechos reprobables cometidos por 

autoridades, y la ocultación de actos bandidos… Hay una larga lista de excargos 
públicos que al abandonar sus tareas (incluso hay quien las alterna ), trabajan en 
diferentes sectores privados, como el de la industria militar, aconsejando a políticos 
sobre cuál es la empresa conveniente para favorecer contratos familiares. Esta práctica 
se llama «puertas giratorias», a menudo tildada de corrupción. Leo sobre el drama de 
la vivienda en nuestro país, las cifras de inversión pública son absolutamente ridículas. 
Leo sobre las patronales inmobiliarias permanentemente en contacto con mandatarios 
para asesorarles sobre leyes que beneficien a sus fondos de inversión, como lo hace 
un exalcalde, presidente de la FIABCI, “órgano consultivo de gobiernos y Naciones 
Unidas para el diseño de políticas habitacionales y desarrollo urbano, miembro de la 
Coalición Internacional de Normas de Ética”, etc, etc… Leo sobre la concejala que tuvo 
que dimitir del cargo tras recibir amenazas de muerte por denunciar irregularidades 
en licencias que se otorgaban a pisos turísticos .

Vuelve el recuerdo placentero de aquella puerta mágica. ¿Son 
las puertas giratorias una elección correcta, o necesitamos 
otras medidas que nos protejan contra los incendios, para 
eliminar barreras con demasiadas frecuencias de acceso, 
que nos ofrezcan una protección excepcional contra las 
corrientes de suciedad? Sus funciones son tan diversas como 
los requisitos que se les debería exigir.

Francesc Reina Peral, pedagogo

més articles:
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Pas definitiu per a 
la transformació de 
l’antiga fàbrica CACI 
de Badalona en un 
centre tecnològic 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
(UPC) han fet avui un 
pas definitiu per al futur 
de l’antiga fàbrica CACI 
i transformar-la en un 
espai de coneixement 
tecnològic i de fabricació 
digital. L’antiga fàbrica 
tèxtil, situada a tocar 
del passeig Marítim de 
Badalona i amb 4.341 
m2 de superfície, serà la 
seu de la Fundació CIM 
UPC, el centre tecnològic 
de la UPC de referència 
mundial en l’àmbit de la 
Fabricació Avançada i de 
la Indústria 4.0. 

El passat 16 de desem-
bre l’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro; el rector 
de la UPC, Daniel Crespo; 
el primer tinent d’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Bada-
lona, Àlex Montornès, i 
el director general de la 
Fundació CIM de la UPC, 
José María Cabrera, van 
signar a la sala de premsa 
de l’edifici El Viver l’Acord 
marc de col·laboració per 
al desenvolupament del 
projecte de creació d’un 

espai de coneixement 
tecnològic i de fabricació 
digital a l’antiga fàbrica 
CACI. 

Aquest Acord, que 
se subscriu després de 
l’Acord d’intencions del 
passat mes d’abril, és 
l’eina que permet a par-
tir d’ara procedir a les 
execucions de les obres, 
accedir a les dotacions 
pressupostàries i esta-
blir el model de gover-
nança i de gestió per fer 
realitat la conversió de 
l’antiga fàbrica CACI en 
un centre d’investigació 
tecnològica, en un espai 
de fabricació digital, de 
docència de postgrau i 
formació professional. 
A més, la voluntat de 
l’Ajuntament i la UPC, 
expressada en l’Acord, és 
que la privilegiada situa-
ció de la CACI afavoreixi 
les oportunitats per con-
nectar la ciutadania amb 
propostes tecnològiques 
que han d’esdevenir clau 
en el futur. 

Com a primera actua-
ció a executar a la qual 
es compromet l’Acord 
signat és la realització de 
l’estudi tècnic preliminar 
que valori el cost de les 

obres i instal·lacions ne-
cessàries per al trasllat de 
la Fundació CIM a l’edifici 
CACI que l’Ajuntament de 
Badalona es compromet a 
encarregar en els pròxims 
mesos. En aquest sentit, 
l’Ajuntament disposa en 
el pressupost d’inversions 
del 2022 de la quantitat 
de 3,5 milions d’euros per 
a l’adequació i habilitació 
de l’edifici. 

P e l  q u e  f a  a 
l’estructura de govern i 
de gestió, tant del projec-
te com del mateix espai 
CACI, estarà formada 
inicialment per un Comitè 
de Govern, un Consell 
Consultiu, i la Direcció 
executiva. Així mateix, es 
proposa una presidència 
i vicepresidència per part 
de l’Ajuntament de Bada-
lona i per part de la UPC, 
rotatòries cada dos anys 
naturals, començant el 
dia 1 de gener de 2023.

més informació:

COMUNICACIÓ BDN

Moment de la signatura de l’acord entre el consistoria badaloní i la UPC per convertir l’antiga 
fàbrica CACI en un centre tecnològic, amb el rector i l’alcalde al centre.  

Tusgsal Direxis celebra 
su buen año y critica 
los concursos públicos 
de la AMB 

Redacció

Badalona-
Hacía dos años que 

Tusgsal Direxis no or-
ganizaba su tradicional 
encuentro con los me-
dios los días previos de 
Navidad para presen-
tar el balance del año 
y hablar de los planes 
de futuro. En 2022 la 
empresa badalonense de 
transporte ha recuperado 
la tradición y ha reunido 
a medios locales en su 
sede. Carles Fàbregues, 
director general, Federico 
Llobet, presidente del 
Consejo de Administra-
ción, y José María Parra, 
vicepresidente, han sido 
los encargados de llevar 
a cabo el acto. 

Fàbregas se ha mos-
trado contento con el 
actual estado del servicio 
de transporte público en 
el Àrea Metropolitana, 
ya que se ha recuperado 
prácticamente la cifra de 
viajeros respecto el 2019 
en el servicio diurno. El 
nocturno continúa más 
parado, con un 20% 
menos de clientes. Aún 
así ha destacado que es 
la empresa con el ma-
yor nivel de calidad de 
servicio en toda España. 
Además, han renovado la 
concesión de transpor-
te sanitario en Soria y 
esperan poder renovarlo 
en año que viene en 

Cuenca. También se pre-
sentarán a los concursos 
de transporte público de 
Zaragoza, Valencia y Cas-
tellón. También siguen 
en marcha sus planes 
inmobiliarios con la cons-
trucción de un complejo 
deportivo dedicado al 
pádel y viviendas en lo-
calidades como Mataró 
y Manresa. 

Hasta aquí las buenas 
noticias, porque tanto 
Fàbregas como Federico 
Llobet se han mostrado 
muy críticos con el sis-
tema de concursos públi-
cos de la AMB. “Se está 
poniendo en riesgo todo 
el sistema de transporte 
público en el Àrea Metro-
politana”, ha asegurado 
el director general de 
Tusgsal Direxis, que ha 
destacado que el precio 
prima por encima de la 
calidad en los pliegos de 
condiciones de los últi-
mos concursos públicos. 
“De 100 puntos, 87 son 
el precio, el resto, la ca-
lidad del servicio, cuando 
antes era al revés. En 
lugar de concursos pú-
blicos se están haciendo 
subhastas”. 

“El pueblo ha dicho 
basta”, asegura Llobet, 
quien ha destacado que 
los vecinos de Badalona 
han recogido más de 
30.000 firmas para que 
la calidad continúe sien-
do lo más importante a 

la hora de otorgar una 
concesión en el transpor-
te público, y que no pase 
como en el Baix Llobre-
gat, donde el servicio de 
transporte público se ha 
visto muy deteriorado, 
con faltas de puntualidad 
y vehículos en malas 
condiciones después de 
que la mexicana Avanza 
se haya hecho cargo del 
servicio. 

Ambos han denun-
ciado incumplimientos e 
incluso fraude fiscal en 
la concesión de servicio 
del Aerobus, que ostenta 
la gallega Monbus desde 
2021. Según han infor-
mado, contrataron una 
agencia de detectives 
para documentar hechos 
como la venta de billetes 
sin numerar (la operadora 
está obligada a pagar un 
cánon de 3 euros por bi-
llete vendido a la AMB), 
la no contratación de 
personal de asistencia 
en las paradas de Plaça 
Catalunya y el aeropuer-
to, e irregularidades en el 
kilometraje de autobuses 
eléctricos. La empresa 
presentó dichas pruebas 
a la AMB que tan solo 
ha multado a Monbus 
con 170.000 euros por 
el kilometraje falso con 
vehículos eléctricos. El 
resto de irregularidades, 
que pueden comportar la 
retirada de la concesión, 
aún están impunes.

JMP

De izquierda a derecha: Carles Fàbregas, director general de Direxis Tusgsal, Federico Clobet, 
presidente del Consejo de Administración, y José María Parra, subdirector de la empresa. 
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Marató de donació de 
sang, nadales, contes 
i visita de la patgessa 
reial per celebrar el 
90è Nadal de l’Hospital 
Municipal

Redacció

Badalona.-
Sota el lema «Aquest 

Nadal celebrem 90 anys 
d’amistat», la sala d’actes 
de l’Hospital Municipal de 
Badalona (HMB) aco-
llirà aquest dijous 22 
de desembre, de 9 del 
matí a 8 del vespre, una 
nova marató de donació 
de sang organitzada pel 
Banc de Sang i Teixits 
(BST) i Badalona Serveis 
Assistencials (BSA). Per 
participar-hi cal reservar 
cita a través de la web 
www.donarsang.gencat.
cat, tot i que si queden 
places disponibles es po-
drà fer la donació sense 
aquest registre previ.  

Durant la tarda, a més, 
el Jardí de Ca l’Amigó serà 
escenari de dues activitats 
intergeneracionals obertes 
a tothom: la Unió de Corals 
de la Gent Gran de Bada-
lona i Sant Adrià oferirà 
una cantada de nadales 
a les 16.30 hores, i una 
rondallaire de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de 

Badalona llegirà el conte 
«Els Reis d’Orient i el mis-
teri del camell perdut» a 
les 17 hores.  

A continuació es pen-
jaran de l’arbre de Nadal 
de BSA desitjos confec-
cionats per nens i nenes 
a les biblioteques, i les 
persones reunides a la 
plaça tindran l’oportunitat 
de formular-ne el seus. 
L’arbre, al voltant del qual 
s’estan aplegant desitjos 
de ciutadania, entitats i 
professionals, es pot con-
templar il·luminat tots els 
vespres durant les festes.  

Finalment, dimarts 
3 de gener, de 17 a 19 
hores, al mateix jardí la 
canalla podrà lliurar per-
sonalment a una patgessa 
reial les cartes adreçades 
a Ses Majestats els Reis 
d’Orient. La tradicional 
recepció anirà acompan-
yada d’una xocolatada 
amb melindros. 

Al Nadal, un 20% 
menys de donacions 

La marató de donació 
de sang d’aquest dijous és 

la segona que s’organitza 
en el marc de la comme-
moració del 90 aniversari 
de l’HMB. La primera, al 
juliol, va tenir molt bona 
acollida. Durant el desem-
bre les donacions baixen 
al voltant d’un 20% pel 
canvi d’hàbits de la ciu-
tadania, i és per això que 
el BST i BSA impulsen 
aquesta nova jornada so-
lidària. Actualment hi ha 
reserves de sang per a 
6 dies, quan seria òptim 
tenir-ne per a 8. 

Pot donar sang qual-
sevol persona amb bona 
sa lut  que comple ix i 
aquestes condicions: te-
nir entre 18 i 70 anys, 
pesar 50 quilos o més i, 
en cas de ser dona, no 
estar embarassada. Les 
persones que acaben 
de passar la COVID han 
d’esperar 14 dies des de 
la finalització dels símpto-
mes fer la donació. 

A Catalunya cada dia 
es necessiten 1.000 do-
nacions per donar respos-
ta a les necessitats dels 
malalts. 

Es posa en marxa 
l’Operació Hivern per 
atendre les persones 
sense llar a Badalona

Redacció

Badalona-
El 21 de desembre 

l’Ajuntament de Badalo-
na es va posar en marxa 
l’Operació Hivern per 
atendre les persones sen-
se llar. Gràcies a aquest 
operatiu, fins al pròxim 
21 de març, s’augmenta 
el nombre de places i els 

serveis per a les persones 
sense sostre.  

Les persones que ho 
desitgin podran tenir un 
espai on passar les nits, 
accés a servei de dutxa i 
a la higiene personal, i un 
menjador social per a es-
morzars, dinars i sopars. 

L’Operació Hivern 
suposa un increment 
d’entre 10 i 15 places 

en els espais municipals 
per a persones sense llar 
(passant de les 40 que hi 
ha durant la resta de l’any 
a les 55 com a màxim). 
També s’incrementa el 
servei de menjador, ja que 
mentre dura l’operatiu 
s’ofereix també el dinar, 
a més de l’esmorzar i el 
sopar com s’acostuma a 
fer la resta de l’any. 

COMUNICACIÓ BDN

Servei especial de 
recollida d’escombraries 
i neteja viària per Nadal

Redacció

Badalona-
Amb motiu de la cele-

bració de les festes nada-
lenques, l’Ajuntament de 
Badalona adequa els ser-
veis de neteja viària i de 
recollida d’escombraries 
a les necessitats específi-
ques d’aquestes dates. 

S’avança l’horari de 
recollida de residus de 
resta a tota la ciutat el 
24 de desembre (nit de 
Nadal), i el 31 (nit de Cap 
d’Any), de manera que es 
realitzarà de 15 hores a 
22 hores.  

Pel que fa als carrers 
del barri del Centre, on 
la recollida es fa a través 

del sistema de posar i 
treure contenidors, la 
nit del 24 de desembre 
i del 31 de desembre no 
hi haurà servei de reco-
llida d’escombraries. El 
servei es farà el 25 de 
desembre i l’1 de gener, 
respectivament, al matí. 
Es demana a la ciutada-
nia que aquests dies es 
treguin les escombraries 
en els punts habituals on 
es posen els contenidors 
només a partir de la mi-
tjanit.   

L’Ajuntament de Ba-
dalona reforça la recollida 
de residus i de la neteja 
viària a tota la ciutat du-
rant les festes de Nadal:  

– Des del 17 de des-

embre fins al 8 de gener, 
es reforçarà amb 2 equips 
la recollida de desborda-
ments.  

– El 25 de desembre 
i l’1 de gener es reforçarà 
amb 5 equips la recollida 
de desbordaments. 

– El 6 de gener es 
reforçarà amb 6 equips 
la recollida de contenidors 
de resta, envasos i de 
paper i cartó.

més informació:
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L’Ajuntament de 
Badalona i Aigües de 
Barcelona renoven 
l’acord per garantir 
l’aigua a tothom qui 
no la pot pagar 

Redacció

Badalona.-
L’alcalde de Bada-

lona, Rubén Guijarro, 
i el conseller delegat 
d’Aigües de Barcelona, 
Felipe Campos, han sig-
nat aquest dimecres a 
la seu de la companyia 
situada en aquesta ciutat 
la renovació del protocol 
per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de la pobresa 
energètica. L’objectiu del 
protocol és fixar el pro-
cediment per garantir el 
subministrament d’aigua 
a qui no el pugui pagar 
per manca de recursos 
econòmics, en aplicació 
de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica. 

L’estreta col·laboració 
entre Aigües de Barcelo-
na i els serveis socials 
de l’Ajuntament de Ba-
dalona ha permès que 
4.805 famílies de Bada-
lona s’hagin beneficiat de 

la tarifa social de l’aigua, 
que garanteix l’aigua a 
les persones en situació 
de vulnerabilitat i ofereix 
una bonificació notable 
de la seva factura.  

La renovació d’aquest 
conveni dona continuïtat 
al protocol signat el 2018 
entre Aigües de Barce-
lona i l’Ajuntament de 
Badalona per afrontar 
l’emergència en l’àmbit 
de la pobresa energèti-
ca, i a la col·laboració 
iniciada el 2012 amb la 
signatura del conveni per 
a l’aplicació del Fons de 
Solidaritat al municipi. 
L’acord s’emmarca en la 
voluntat de la companyia 
per situar l’acció social 
com a eix fonamental de 
la seva activitat, i posa 
de manifest el valor de 
les aliances amb enti-
tats socials i administra-
cions, en aquest cas amb 
l’Ajuntament de Badalo-
na, per garantir l’aigua i 
contribuir a la millora de 
la qualitat de vida de les 
persones en situació de 

vulnerabilitat. 
El protocol per afron-

tar l’emergència en l’àmbit 
de la pobresa energètica 
ja s’ha signat amb els 23 
ajuntaments metropoli-
tans on Aigües de Barce-
lona està present. A més 
de Badalona, Barcelona, 
Begues, Castelldefels, 
Cerdanyola, Cornellà, 
Esplugues, l’Hospitalet, 
Gavà, Montcada i Reixac, 
Montgat, Pallejà, el Pa-
piol, Sant Adrià de Besòs, 
Sant Boi, Sant Climent, 
Santa Coloma de Cer-
velló, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Joan 
Despí, Sant Feliu, Sant 
Just Desvern, Torrelles i 
Viladecans. 

COMUNICACIÓ BDN

Joguines no sexistes

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro (esquerra), i el conseller delegat d’Aigües de Barcelona, 
Felipe Campos, signant la renovació del protocol per situacions de pobresa energètica.

més informació:

Redacció

Badalona-
L’Ajuntament de Ba-

dalona ha posat en marxa 
durant les festes de Nadal 
la campanya ‘Joguines 
no sexistes’ per trencar 
i superar els estereotips 
de gènere que a través 
dels jocs es transmeten a 
infants i joves. Les jogui-
nes influeixen en els més 
petits en la creació del 
seu imaginari, per aquest 
motiu amb aquesta inicia-
tiva es vol conscienciar 
la ciutadania sobre la im-
portància d’escollir quin 
és l’entreteniment dels 
infants per tal de caminar 
cap a una  societat lliure 
de sexisme.  

Enguany s’ha elabo-
rat un llistat amb vuit 
recomanacions per a les 
famílies que volen unes 
joguines més lliures de 
rols de gènere, més edu-
catives i menys estereoti-
pades. Aquestes recoma-

nacions són: 
1. Tria joguines que 

despertin la imaginació 
i la creativitat sense di-
ferenciar entre nenes i 
nens. 

2. Fomenta un joc 
lliure de prejudicis sexis-
tes i evita els jocs vio-
lents. 

3. Fomenta la  di-
versió, l’aprenentatge, 
la diversitat i educació 
emocional. 

4. Promou la coope-
ració en lloc de la com-
petitivitat, per construir 
un món millor i més igua-
litari. 

5. No hi ha jogui-
nes ni colors de nenes 
i nens 

6. Compra joguines 
que estimulin les capaci-
tats i habilitats amb ac-
titud positiva i calmada, 
sense passivitat. 

7. Tria joguines que 
afavoreixin l’esport, el 
treball domèstic i les 
cures. 

8. Torna a ser infant 
i comparteix temps per 
jugar en família. 

A més, per tal de 
donar visibilitat a la cam-
panya s’ha organitzat 
l’activitat per públic fa-
miliar de rondalles amb 
perspectiva de gènere 
«L’arbre de Nadal del 
Senyor Eudald”, a càrrec 
de Mònica Torra, que tin-
drà lloc dimecres 28 de 
desembre a entre les 11 i 
les 13 hores a la plaça del 
President Tarradellas. 

Podeu consultar els 
actes i activitats pro-
gramades durant el mes 
de desembre a Bada-
lona amb motiu de les 
festes de Nadal al web 
municipal:

més informació:
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Pas definitiu per a 
la transformació de 
l’antiga fàbrica CACI 
de Badalona en un 
centre tecnològic 

Redacció

Badalona.-
L’Ajuntament de Ba-

dalona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
(UPC) han fet avui un 
pas definitiu per al futur 
de l’antiga fàbrica CACI 
i transformar-la en un 
espai de coneixement 
tecnològic i de fabricació 
digital. L’antiga fàbrica 
tèxtil, situada a tocar 
del passeig Marítim de 
Badalona i amb 4.341 
m2 de superfície, serà la 
seu de la Fundació CIM 
UPC, el centre tecnològic 
de la UPC de referència 
mundial en l’àmbit de la 
Fabricació Avançada i de 
la Indústria 4.0. 

El passat 16 de desem-
bre l’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro; el rector 
de la UPC, Daniel Crespo; 
el primer tinent d’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Bada-
lona, Àlex Montornès, i 
el director general de la 
Fundació CIM de la UPC, 
José María Cabrera, van 
signar a la sala de premsa 
de l’edifici El Viver l’Acord 
marc de col·laboració per 
al desenvolupament del 
projecte de creació d’un 

espai de coneixement 
tecnològic i de fabricació 
digital a l’antiga fàbrica 
CACI. 

Aquest Acord, que 
se subscriu després de 
l’Acord d’intencions del 
passat mes d’abril, és 
l’eina que permet a par-
tir d’ara procedir a les 
execucions de les obres, 
accedir a les dotacions 
pressupostàries i esta-
blir el model de gover-
nança i de gestió per fer 
realitat la conversió de 
l’antiga fàbrica CACI en 
un centre d’investigació 
tecnològica, en un espai 
de fabricació digital, de 
docència de postgrau i 
formació professional. 
A més, la voluntat de 
l’Ajuntament i la UPC, 
expressada en l’Acord, és 
que la privilegiada situa-
ció de la CACI afavoreixi 
les oportunitats per con-
nectar la ciutadania amb 
propostes tecnològiques 
que han d’esdevenir clau 
en el futur. 

Com a primera actua-
ció a executar a la qual 
es compromet l’Acord 
signat és la realització de 
l’estudi tècnic preliminar 
que valori el cost de les 

obres i instal·lacions ne-
cessàries per al trasllat de 
la Fundació CIM a l’edifici 
CACI que l’Ajuntament de 
Badalona es compromet a 
encarregar en els pròxims 
mesos. En aquest sentit, 
l’Ajuntament disposa en 
el pressupost d’inversions 
del 2022 de la quantitat 
de 3,5 milions d’euros per 
a l’adequació i habilitació 
de l’edifici. 

P e l  q u e  f a  a 
l’estructura de govern i 
de gestió, tant del projec-
te com del mateix espai 
CACI, estarà formada 
inicialment per un Comitè 
de Govern, un Consell 
Consultiu, i la Direcció 
executiva. Així mateix, es 
proposa una presidència 
i vicepresidència per part 
de l’Ajuntament de Bada-
lona i per part de la UPC, 
rotatòries cada dos anys 
naturals, començant el 
dia 1 de gener de 2023.

més informació:

COMUNICACIÓ BDN

Moment de la signatura de l’acord entre el consistoria badaloní i la UPC per convertir l’antiga 
fàbrica CACI en un centre tecnològic, amb el rector i l’alcalde al centre.  

A Badalona baixen 
els delictes contra 
la integritat sexual 
(-8,3%) i el tràfic de 
drogues (-16,3%) 
segons les dades 
de l’últim Balanç 
de Criminalitat del 
Ministeri de l’Interior 
corresponent al tercer 
trimestre de 2022 

Redacció

Badalona-
Segons les dades 

publicades aquesta se-
tmana pel Ministeri de 
l’Interior, corresponents 
al tercer trimestre de 
l’any 2022, el nombre 
d’infraccions penals a 
Badalona entre gener i 
setembre de 2022 se 
situa per sota de la mit-
jana de les dades de Ca-
talunya i de les principals 
ciutats de la província 
de Barcelona en aquest 
mateix període. Tot i que 
en comparació amb el 
mateix període de 2021 
les xifres indiquen que 
les infraccions han aug-
mentat globalment a tot 
el territori, a Badalona ho 
ha fet només un 18,9%, 
mentre que a Catalunya 
ho ha fet un 25,5% i a 
tota la província de Bar-
celona un 26,7%. 

El Balanç de Crimina-
litat publicat pel Ministeri 
de l’Interior indica, tal 
com va fer en documents 
anteriors, que durant els 
anys 2020 i 2021 es 
va produir un important 
descens de les xifres de 
criminalitat a tot l’Estat, 
com a conseqüència de 
les condicions derivades 
de la pandèmia causada 

per la COVID-19. 
Aquest creixement 

d’infraccions en relació a 
l’any 2021 es dona a la 
majoria de ciutats de la 
província. A L’Hospitalet 
de Llobregat els delictes 
han pujat un 24,5%; 
a Mataró, un 33,6%; 
al Prat de Llobregat un 
54%; a Cornellà un 27%; 
a Sant Adrià de Besòs 
un 22,7%; i a Iguala-
da un 26,3%. Entre els 
municipis de la mateixa 
grandària que Badalona, 
l’augment d’infraccions 
penals només és inferior 
a Terrassa, on els delictes 
han pujat un 18%.  

Des del Govern mu-
nicipal es valora molt po-
sitivament la disminució 
dels delictes contra la lli-
bertat sexual a Badalona 
(-8,3%) en comparació a 
Catalunya (+14,9%) i a 
la província de Barcelona 
(+13,1%). En aquest 
sentit també es destaca 
el descens en el tràfic 
de drogues (-16,3%), en 
comparació a Catalunya 
(+2,2%) i a la província 
de Barcelona (+2%). 

Els furts, que gene-
ren preocupació social, 
augmenten a Badalona 
(+17,5%) molt per sota 
de la mitjana de Catalun-
ya (+43,7%) i també de 

la província de Barcelona 
(+45,2%). 

El Govern municipal 
considera que com a 
dada a millorar de les 
dades del Ministeri es 
troben els robatoris amb 
força a domicilis i esta-
bliments que a Badalona 
augmenten un 89% men-
tre que a Catalunya ho fa 
un 27’2% i a la província 
de Barcelona un 31’7%. 
Aquestes dades es deuen 
a grups especialitzats en 
robatoris que han estat 
molt actius durant el pri-
mer semestre de l’any i 
que tant Guàrdia Urbana 
com Mossos d’Esquadra 
estan treballant per des-
articular, de fet es van 
produir detencions vin-
culades amb aquests 
delictes. 

L’alcalde de Badalo-
na, Rubén Guijarro, ha 
afirmat: “L’aposta per 
la seguretat del Govern 
local és ferma. Durant el 
darrer any hem incorpo-
rat 21 agents de policia 
i el proper mes de gener 
anirà a l’Escola de Policia 
una nova promoció de 
32 agents. Tanmateix 
lamentem que el govern 
anterior deixés perdre 
tota una promoció de 
26 agents el gener de 
2021”. 
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Signatura del «Compromís d’acció 
conjunta dels ajuntaments i la 
coordinadora veïnal del Baix Besòs»

Redacció

Sant Adrià.-
Les alcaldesses dels 

ajuntaments de Sant 
Adrià de Besòs, Filo Ca-
ñete; Barcelona, Ada Co-
lau; Santa Coloma de 
Gramenet, Núria Parlon; 
Montcada i Reixac, Lau-
ra Campos; l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guija-
rro, i el president de la 
coordinadora veïnal del 
Baix Besòs (CVBB), Pepe 
Sánchez, van signar ahir 
un Compromís d’acció 
conjunta amb l’objectiu 
de sumar esforços per 
donar resposta a les ne-
cessitats del territori del 
Baix Besòs.

L’ acte va tenir lloc 
al Consorci del Besòs i 
va comptar també amb la 
participació de la gerent, 
Carme Ribas.

Els signataris es com-
prometen a «consensuar 
i desenvolupar un nou 
model de governança 
compartida, dotada de 
plena autonomia i capa-
citat per desenvolupar, 
gestionar i transformar 
el Baix Besòs» i a esta-
blir els mecanismes per 
garantir la participació 
estable del teixit associa-
tiu veïnal.

El document deli-
mita l’àmbit geogràfic 
d’actuació (els distric-
tes de Nou Barris, Sant 

Martí i Sant Andreu a 
Barcelona i els municipis 
de Badalona, Montcada 
i Reixac, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet) i recull tot un 
seguit de compromisos 
per a la millora en aspec-
tes mediambientals, del 
teixit productiu, urbanís-
tics i d’infraestructures 
del territori, reducció de 
la vulnerabilitat social i 
millora de les polítiques 
d’habitatge.

Desmantellat un punt 
de venda de droga molt 
actiu a Santa Coloma 
de Gramenet

Redacció

Santa Coloma-
Agents de la Policia de 

la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra  de la Unitat 
de Delinqüència Urbana  
de la Unitat de Seguretat 
Ciutadana de la comis-
saria  de Santa Coloma 
de Gramenet van dur a 
terme la tarda del dia 28 
de novembre un dispositiu 
policial contra la venda de 
droga a petita escala en 
indrets estratègics de la 
població.

Arran de les proble-
màtiques derivades de 
les activitats il·lícites que 
es duien a terme a Santa 
Coloma de Gramenet, els 
agents van iniciar el dis-
positiu el qual va finalitzar 

amb la detenció de dues 
persones com a presump-
tes autores d’un delicte de 
tràfic de drogues.

En e l  decurs  de 
l’operatiu, els agents van 
observar com es realitza-
ven diferents transaccions 
de venda de drogues en 
un mateix punt, una plaça 
del centre de la ciutat. 
Els detinguts utilitzaven 
una paperera de la zona 
per fer arribar als com-
pradors la droga en petits 
embolcalls.

Quan els venedors 
van marxar a un bar pro-
per a la plaça, els agents 
conjuntament amb una 
patrulla uniformada van 
fer les comprovacions a la 
paperera i van escorcollar 
a les dues persones.

En l’escorcoll els  
agents van poder trobar 
als detinguts diners frac-
cionats en bitllets i diver-
ses substàncies.

Els detinguts, de 27 
i 21 anys i amb una gran 
quantitat d’antecedents 
policials, van passar el 
dia 1 de desembre a dis-
posició judicial davant del 
jutjat d’instrucció en fun-
cions de guàrdia de Santa 
Coloma de Gramenet, el 
qual va decretar la seva 
llibertat amb càrrecs.

més informació:

COMUNICACIÓ SAB

més informació:
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La iniciativa “A Badalona som bons!” 
permetrà obtenir ara fins a 40 euros de 
descompte en les compres nadalenques 

Redacció

Badalona.-
Fins a 40 euros de 

descompte és el que 
podran obtenir els ba-
dalonins i badalonines 
amb la campanya “A 
Badalona som bons!” 
que l’Ajuntament de Ba-
dalona ha impulsat junt 
amb la col·laboració de 
la Cambra del Barcelonès 
Nord, de la Federació de 
Comerciants Badalona 
Comerç, de Badalona 
Restauració i dels Mer-
cats Municipals de la 
ciutat. Una iniciativa que 
està impulsant el comerç 
de proximitat, contribuint 
a la promoció dels nego-
cis locals i ajudant els 

ciutadans a fer front a la 
inflació de preus en les 
seves compres durant 
unes dates festives on 
el percentatge de com-
pres per habitant es veu 
incrementat. 

Concretament, la ini-
ciativa de promoció ara 
brindarà l’oportunitat de 
descarregar un màxim de 
10 bons de descompte 
per cada habitant, els 
quals cadascun d’ells 
aplicarà 4 euros de des-
compte per cada 10 euros 
de compra en les adqui-
sicions realitzades als co-
merços locals adherits a 
la campanya. Per tant, si 
es fa una compra per un 
valor final de 100 euros, 
se li descomptaran 40 

euros d’aquest import, 
pagant-ne només els 60 
restants, és a dir, obtin-
dran una rebaixa del 40% 
en el preu.  

Els impulsors de la 
iniciativa recorden que la 
finalitat de la campanya 
és impulsar el comerç de 
proximitat i ajudar a la po-
blació del municipi a fer 
front a la recent inflació 
que ha patit la cistella de 
productes. Per això, els 
beneficiaris de la iniciati-
va són totes les persones 
majors de 18 anys. 

L’obtenció d’aquests 
bons de descompte 
s’haurà de fer a través 
de la plataforma en línia 
badalona.bonoconsumo.
es, on els ciutadans i 

ciutadanes podran ad-
quirir els bons de des-
compte instantàniament 
i conèixer els establi-
ments adherits. A més, 

el consistori municipal ha 
posat en marxa un punt 
d’atenció presencial per 
apropar la campanya a 
tota la ciutadania i on es 

podran adquirir els bons 
presencialment, situat a 
l’Oficina de Turisme de 
Badalona del carrer de 
Francesc Layret, 78-82.
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ERC, Sant Adrià en 
Comú i MES denuncien 
que el PSC amaga 
informació relativa a 
la seguretat pública i 
vulnera els drets dels 
regidors de l’oposició

Redacció

Sant Adrià-
Esquerra Republi-

cana de Catalunya de 
Sant Adrià de Besòs, 
Sant Adrià en Comú i 
MES SAB han fet pú-
blica aquest matí una 
nota de premsa en la 
que acusen l’equip de 
govern del PSC d’amagar 
informació relativa a la 
seguretat pública i vul-
nerar així els drets dels 
regidors de l’oposició. 
En concret, els acusen 
de negar-se a enviar, 
prèvia i posteriorment, la 
documentació pertinent 
als regidors de l’oposició 
en una Comissió d’Espai 
Públic i Seguretat en 
què es parlava sobre la 
seguretat del municipi. 
Aquesta comissió es va 
dur a terme l’11 de maig i 
els regidors de l’oposició 
no van poder accedir a 
l’informe previ sobre la 

memòria de la Policia 
Local de l’any 2021, 
una memòria que es va 
publicar al web municipal 
abans que els regidors 
rebessin la informació 
requerida. Pels regidors 
d’aquests grups munici-
pals, tal i com va apun-
tar el portaveu d’ERC 
Rubèn Arenas en el ple 
de novembre, «se’ls va 
vetar aquesta informa-
ció» i van denunciar que 
«tant en aquell moment 
com posteriorment, que 
s’estaven vulnerant els 
seus drets d’accés a la 
informació».

Per això van presen-
tar una instància per 
demanar al secretari 
municipal que fés un 
informe sobre aquest 
tema. En l’informe, el 
Secretari diu literalment: 
“…d’acord amb la nor-
mativa vigent s’ha in-
complert l’obligació legal 
de facilitar-la [la informa-

ció] per part del govern 
municipal, la qual cosa 
ha vulnerat els drets dels 
regidors dels grups de 
l’oposició”, fet que dona 
la raó als grups munici-
pals que havien demanat 
aquest informe.

Els grups munici-
pals d’ERC, SAeC i MES 
creuen que queda acre-
ditada la vulneració de 
drets que els va afectar 
i denuncien aquesta ac-
tuació del PSC. Els res-
pectius serveis juridics 
dels partis implicats ja 
exploren quins són els 
diferents itineraris legals 
que es poden seguir a 
partir d’ara. Al seu torn, 
i davant d’aquests ante-
cedents, asseguren que 
«creixen els dubtes i la 
preocupació per la possi-
bilitat que hi pugui haver 
altres temes en què el 
PSC no estigui facilitant 
tota la informació de la 
qual disposa».

COMUNICACIÓ SEC

Els agents cívics 
desenvolupen la fase 
de diagnosi del nou 
projecte de civisme 
municipal

Redacció

Sant Adrià.-
L’equip d’agents 

cívics contractats per 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià va començar el 
passat 21 de novembre la 
fase de diagnosi del nou 
projecte de civisme del 
consistori. Aquesta fase 
inclou dues línies estra-
tègiques per obtenir la 
informació: la presència 
al territori i la realització 
d’enquestes.

D’una banda, els i 
les agents inspeccionen 

tot el territori municipal 
per observar de primera 
mà les conseqüències 
de l’incivisme i les di-
ferències entre barris. 
Aquestes dades seran 
la base per dissenyar i 
dur a terme en un futur 
accions de sensibilitza-
ció i coordinar, des dels 
diferents serveis munici-
pals, accions pal·liatives, 
preventives i punitives 
adaptades a les singula-
ritats de cada barri.

D’altra banda, s’està 
fent una enquesta per 
recollir els problemes de 

civisme que més preocu-
pen i pertorben, en el seu 
dia a dia, al veïnat de 
Sant Adrià amb l’objectiu 
de crear propostes de 
solució conjuntes que 
mil lorin la convivèn-
cia al municipi. També 
s’està parlant amb co-
merços i associacions 
per conèixer els seus 
parers i necessitats.

Els ciutadans i ciu-
tadanes de Sant Adrià 
que vulguin participar en 
l’enquesta, poden escriu-
re un correu a civisme@
sant-adria.net

Segons ERC, Sant Adrià en Comú i MES SAB l’equip de govern “es 
va negar de forma deliberada a enviar a l’oposició un informe sobre 

actuacions policials”.

COMUNICACIÓ SAB

Concert de Nadal de 
l’Escola de Música

Redacció

Sant Adrià-
L’alumnat de les or-

questres de corda i vent 
de l’Escola Municipal 
de Música Benet Bails 
de Sant Adrià de Besòs, 
ja fa temps que assagen 
amb il·lusió el repertori 
que interpretaran en el 

Concert de Nadal que 
tindrà lloc el proper di-
marts 20 de desembre, 
a les 19 h.

El concert es farà 
al  Complex Esport iu 
Ricart on ambdós con-
junts, formats per alum-
nat a partir de 9 anys i 
on també participaran 
exalumnes de l’Escola, 

tocaran un programa 
variat integrat per músi-
ques de diferents estils 
i èpoques. El concert, 
que és obert a tota la 
ciutadania, tindrà tres 
parts, una interpretada 
pel grup de corda, una 
altra pel grup de vent 
i una part final con-
junta.
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Salut desplega al 
Barcelonès Nord i 
Maresme la gestió de 
les baixes per ingrés 
des del mateix hospital

Redacció

Sant Adrià-
Aquest mes de nov-

embre s’ha començat a 
implantar al Barcelonès 
Nord i Maresme la ges-
tió de les incapacitats 
temporals (IT) per ingrés 
hospitalari des del mateix 
hospital, amb l’objectiu 
de treure aquests tràmits 
de l’atenció primària. Els 
hospitals del territori, 
Hospital Germans Trias i 
Pujol, Hospital de Mataró 
i Hospital Esperit Sant, 
estan preparats infor-
màticament per tramitar 
les IT i en els primers 
dies del desplegament 
ja n’han generat un to-
tal de 62. Properament 
s’hi incorporarà també 
l’Hospital de Badalona.

Amb aquest nou pro-
grama, les persones que 
ingressen a l’hospital, 
tant si entren per la via 
d’urgències com si en-
tren per la via progra-
mada, poden tramitar la 
baixa laboral des del ma-
teix hospital i la rebran 
automàticament a través 
de La Meva Salut, així 

s’estalvia el desplaça-
ment dels familiars al 
centre d’atenció primària 
per gestionar-la.

La mesura benefi-
cia la població en edat 
laboral i forma part del 
conjunt d’iniciatives del 
Departament de Salut 
destinades a desburo-
cratitzar l’atenció pri-
mària. El canvi permet 
agilitzar els processos, 
disminuir el nombre de 
contactes a l’atenció 
primària per gestions 
d’aquest tipus, i millorar 
l’experiència del pacient 
i el seu entorn.

La baixa per incapa-
citat temporal la genera 
el mateix hospital quan 
es fa l’ingrés, si el pa-
cient ho requereix, a 
partir de la informació 
que es recull en aquell 
moment. Si al cap de 7 
dies -comptant des del 
primer dia que va faltar a 
la feina- el pacient encara 
continua ingressat, es 
genera un comunicat de 
confirmació de manera 
automàtica, que té una 
validesa de 14 dies. Tant 
la baixa com el primer 

comunicat es poden des-
carregar immediatament 
des de La Meva Salut. 
Els comunicats de confir-
mació següents s’han de 
tramitar des de l’atenció 
primària.

A Catalunya, la ges-
tió de les IT des dels 
hospitals va començar 
a la Regió Sanitària Me-
tropolitana Nord el febrer 
de 2022. La prova pilot 
es va realitzar amb una 
plataforma de gestió de 
baixes desenvolupada 
a l’Hospital Parc Tau-
lí, com a hospital de 
referència de la zona, 
i amb la implicació de 
19 equips d’atenció pri-
mària, l’Hospital, l’ICAM 
i el Servei Català de la 
Salut. El desplegament 
ha continuat aquesta tar-
dor amb la incorporació 
progressiva de tots els 
centres hospitalaris de 
la Regió. En el conjunt 
de Catalunya es preveu 
estalviar entre 180.000 
i 324.000 visites anuals 
a l’atenció primària, se-
gons el volum de pobla-
ció activa que genera un 
ingrés hospitalari.

COMUNICACIÓ AMN

Badalona activa un 
dispositiu conjunt de 
Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra 
pels principals eixos 
comercials de la ciutat 

Redacció

Sant Adrià.-
Des d’aquesta setma-

na està en marxa a Bada-
lona el dispositiu Grèvol, 
un operatiu que reforça 
durant les festes de Nadal 
el patrullatge d’agents 
de la Guàrdia Urbana de 
Badalona i dels Mossos 
d’Esquadra pels princi-
pals eixos de la ciutat. 
Aquest dispositiu policial 
estarà actiu fins al dilluns 
9 de gener de 2023 amb 
l’objectiu de contribuir 
a la prevenció de fets 
delictius i contribuir a 
la seguretat dels comer-
ciants i de la ciutadania. 
L’operatiu s’allarga fins 
al dia 9 de gener per in-
cloure també els primers 
dies de la campanya de 
rebaixes després de Reis, 
unes dates en què també 
hi ha molta gent als prin-
cipals eixos comercials de 
la ciutat.  

E l  t e rce r  t i n en t 
d’Alcaldia i regidor de 
Protecció Social a les 
Persones i del Districte 
1, David Torrents; i el 
sisè tinent d’Alcaldia i 
regidor de Govern i Segu-
retat Ciutadana; Christian 
Carneado; han presentat 
aquest migdia a aquest 
dispositiu acompanyats 
d’agents de la policia 
local i d’agents dels Mos-
sos. La presentació ha 
tingut lloc a la plaça de 
la Vila i han fet un reco-
rregut per l’eix comercial 
del carrer de Mar. 

El regidor Carneado 
ha explicat que «des del 
Govern impulsem i am-
pliem el dispositiu Grèvol 
per assegurar que a Ba-
dalona es pugui gaudir 
de les activitats de Nadal 
amb total seguretat i que 
la gent que s’apropa als 
principals carrers comer-
cials de la ciutat faci les 
seves compres amb la 

tranquil·litat que genera 
la presència dels cossos 
policials» 

Per la seva part, el 
regidor David Torrents 
ha destacat que “estem 
molt contents per veure 
que, després d’uns anys 
marcats per la pandèmia, 
els carrers comercials de 
la ciutat tornen a estar 
atapeïts; per això impul-
sem aquest dispositiu 
que optimitza els recur-
sos policials, transmet i 
dona seguretat a veïns 
i comerciants i permet 
que les passejades pels 
eixos comercials siguin 
totalment agradables i 
tranquil·les”. 

COMUNICACIÓ BDN

més informació:

El dispositiu Grèvol, que s’allargarà fins al 9 de gener, té com a 
objectiu prevenir possibles delictes i contribuir a la seguretat de 

comercials i ciutadans.
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Badalona habilitarà 
dos Punts Liles durant 
les festes de Nadal 

Redacció

Badalona-
L’Ajuntament de Bada-

lona instal·larà dos Punts 
Liles durant el període de 
Nadal per garantir unes 
festes nadalenques lliures 
de violències masclis-
tes i LGTBIQ+fòbiques. 
L’objectiu principal del 
servei és informar, sensi-
bilitzar, prevenir i actuar 
davant les actituds mas-
clistes i LGTBIQ+fòbiques 
que es produeixen als 
espais públics, d’oci i 
festius. També s’ofereix 
atenció en un espai i am-
bient segur davant agres-
sions que es poden donar 
durant les nits festives. 

E l s  d o s  p u n t s 
s’instal·laran les nits del 
24 i 31 de desembre a 
la zona d’oci nocturn de 
la ciutat, on també s’ha 
planificat un operatiu po-
licial amb Guàrdia Urbana 
i Mossos d’Esquadra per 
garantir la seguretat. A 
més, l’entitat gestora dels 
Punts Liles coneix els 
protocols a seguir en cas 
d’una agressió masclista 
o LGTBIQ+fòbica, tant 
per atendre a les possi-
bles víctimes, com per 
a coordinar-se amb els 
cossos policials.  

Els Punts Liles estaran 
instal·lats en les següents 
ubicacions:  

Dissabte 24 de des-

embre, nit de Nadal 
Servei de Punt Lila 

actiu des de les 0.30 fins 
a les 7.30 hores. Estarà 
ubicat al carrer Pomar de 
Baix amb carrer Orient. 

Dissabte 31 de des-
embre, nit de Cap d’Any 

Servei del Punt Lila 
actiu des de la 1 fins a les 
8 hores. Estarà ubicat al 
carrer Pomar de Baix amb 
carrer Orient. 

Amb la instal·lació 
dels Punts Liles d’aquest 
Nadal, l’Ajuntament de 
Badalona haurà habilitat 
durant l’any 2022 ca-
torze dispositius en els 
diferents esdeveniments 
i festes nocturnes que 
s’han celebrat a la ciutat. 
Concretament, se’n van 
habilitar quatre per a les 
Festes de Maig; un durant 
el Festival de Música Gran 
Sol; un per al concert de 
celebració dels 50 anys 
d’una entitat juvenil; 3 
durant la Nit de Sant 
Joan; un amb motiu del 
Dia de l’Orgull; dos durant 
la Festa Major d’Agost; i 
els dos que s’instal·laran 
durant les nits del 24 i 31 
de desembre. Des de la 
regidoria de Feminismes 
i LGTBIQ+ es fa una 
bona valoració de les in-
tervencions i actuacions 
fetes durant els serveis 
efectuats, que han durat 
sempre set hores, i es 
destaca la bona rebuda 

que la iniciativa ha tingut 
entre el jovent.  

La segona t inent 
d’alcaldia i regidora de 
l’Àmbit d’Educació, Fe-
minismes i LGTBIQ+, 
Ciutadania, Participació 
i Agenda 2030, Aïda 
Llauradó, ha remarcat 
que «gràcies a la feina 
del Govern municipal, 
Badalona ha disposat fi-
nalment durant tot l’any 
del servei de Punt Lila 
durant les principals fes-
tes i esdeveniments d’oci 
nocturn que es celebren a 
la ciutat”. La regidora ha 
subratllat la “bona atenció 
que han rebut les víctimes 
d’agressions i la funció 
pedagògica i de sensibi-
lització que les persones 
que estaven en els punts 
han fet en l’entorn dels 
espais d’oci per aconse-
guir que estiguin lliures 
de violències masclistes i 
LGTBIQ+fòbiques”. “De 
cara l’any 2023 conti-
nuarem treballant per 
construir la Badalona fe-
minista que la ciutadania 
es mereix”, ha afegit 
Llauradó.  

més informació:

La Guàrdia Urbana 
de Badalona 
decomissa prop de 
3.000 productes d’un 
supermercat

Redacció

Badalona.-
La Guàrdia Urbana de 

Badalona, conjuntament 
amb el Servei de Salut 
de l’Ajuntament, ha de-
comissat prop de 3.000 
productes d’un super-
mercat situat al barri de 
Bufalà. Aquests produc-
tes, bàsicament aliments 
congelats, embotits, làc-
tics i gelats, presentaven 
problemes de caducitat 
i no havien respectat la 
cadena de fred.  

Els productes s’han 

retirat de l’establiment 
per a la seva posterior 
eliminació davant del risc 
de no reunir les condi-
cions necessàries per a 
ser aptes per al consum. 
La intervenció dels agents 
s’ha produït després de 
l’alerta de diversos clients 
en detectar aquesta si-
tuació.  

Tècn i c s  mun i c i -
pa ls  han inspecc io-
nat l’establiment i han 
aixecat actes davant 
les i r regular i tats en 
l’emmagatzematge atès 
que han detectat pèrdua 

de la cadena de fred en 
quedar desconnectades 
les cambres frigorífiques 
durant la nit.  

L’establiment està 
obert i pot comercialitzar 
els productes no cadu-
cats i aquells aliments no 
peribles. 

més informació:

COMUNICACIÓ BDN

El 29 de desembre es 
posa en marxa el Bus 
de Nadal per connectar 
La Fàbrica de Joguines 
dels Turnemis, la Fira 
de Nadal al Gorg i el 
Campament Reial 

Redacció

Badalona.-
El pròxim dijous 29 

de desembre començarà 
a circular pels carrers de 
Badalona el Bus de Na-
dal, un servei gratuït que 
connectarà La Fàbrica de 
Joguines del Turnemis, 
la Fira de Nadal al Gorg 
i el Campament Reial. 
El Bus de Nadal funcio-
narà els dies 29 i 30 de 
desembre de 2022 i 2, 
3 i 4 de gener de 2023, 

de 16.30 a 21.30 hores, 
amb un interval de pas de 
40 minuts. 

Aquest autobús té 
com a objectiu facilitar 
l’accés dels usuaris a 
algunes de les activitats 
programades en el marc 
de les Festes de Nadal a 
Badalona que concentra-
ran una gran quantitat de 
públic. El Bus de Nadal 
tindrà parada a la Fàbrica 
de Joguines del Turnemis 
a l’antic Escorxador, a la 
Fira de Nadal al Gorg, 

a la plaça de Pompeu 
Fabra i al Campament 
Reial dels Reis d’Orient 
al parc de Can Solei i de 
Ca l’Arnús.  

Els usuaris podran 
identificar fàcilment el 
Bus de Nadal ja que el 
vehicle estarà vinilat de 
forma especial, seguint 
la línia gràfica de la cam-
panya de Nadal dissen-
yada per l’Ajuntament de 
Badalona per fer difusió 
del programa d’activitats 
nadalenques. 
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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)

Badalona impulsa un 
projecte d’art urbà al 
barri de La Salut amb 
la participació del 
veïnat i les entitats 

Redacció

Badalona.-
En el marc del progra-

ma “Barris i Comunitats: 
motors de transformació 
social” durant les darreres 
setmanes s’està des-
envolupant un projecte 
d’art urbà al barri de La 
Salut amb l’objectiu de 
fomentar els vincles entre 
veïns i veïnes, així com 
la participació ciutada-
na, a través de diversos 
tallers que culminaran en 
una pintada mural a la 
plaça Antonio Machado. 
Aquest projecte l’impulsa 
el Servei de Mediació de 
l’Ajuntament de Badalo-
na, està finançat per la 
Diputació de Barcelona i 
busca la millora de la con-
vivència i de la cohesió 
social del barri. 

La intervenció artís-
tica, dirigida pel pintor 
badaloní Carlos García 
‘Spogo’ i emmarcada dins 
de “Pintamos Mucho”, 

un conjunt d’activitats 
artístic-socials que ell 
mateix lidera i coordina, 
consisteix en un primer 
procés participatiu a tra-
vés sis tallers diferents 
per a nens i nenes de qua-
tre a deu anys inscrites 
al Casal Cívic Salut Alta 
i adolescents d’onze a 
catorze anys pertanyents 
al grup d’usuaris de la 
Fundació Salut Alta. En 
aquests tallers s’aprenen 
i practiquen diverses tèc-
niques artístiques com 
són el dibuix amb llapis i 
retoladors, l’aquarel·la, la 
pintura acrílica i el collage. 
Les creacions resultants 
dels tallers donaran forma 
a un mural contextualitzat 
que serà dut a terme a la 
plaça Antonio Machado. 
L’objectiu de la interven-
ció és dinamitzar aquest 
espai per a dotar-lo d’un 
sentiment de comunitat, 
pertinença i col·lectivitat. 
L’últim taller d’aquest 
procés es farà aquest di-

vendres 16 de desembre 
entre les 17 i les 19 hores 
al Casal Cívic Badalona – 
Salut Alta. 

Aquest és el darrer 
projecte de Barris i Comu-
nitats que durant aquest 
any 2022 ha efectuat una 
sèrie d’accions per a la 
millora de la convivència 
de les relacions veïnals 
com per exemple con-
certs, activitats en l’espai 
públic per a la detecció de 
joves en risc d’exclusió 
social, intervencions en 
escales de veïns per abor-
dar diversos conflictes, 
teatre social, etc. El pro-
jecte seguirà l’any vinent 
treballant en la mateixa 
línia per dotar de recursos 
a la ciutadania.  

L’objectiu és fomentar els vincles ciutadans i la cohesió mitjançant el 
treball conjunt per fer una pintada mural a la Plaça Antonio Machado. 

COMUNICACIÓ BDN

Exposició de 
fotografia de natura 
a l’Agrupació 
adrianenca

Redacció

Sant Adrià-
Des del passat 15 de 

desembre es pot visitar a 
l’Agrupació Fotogràfica 
Sant Adrià de Besòs, 
concretament a la sala 
d’exposicions Joan Vila 
i Plana, l’exposició «Un 
món petit», de Joan Tu-
tusaus, una mostra que 
farà que mai més mirem 
els insectes de la mateixa 
manera.

La mostra es pot vi-
sitar fins el 5 de gener, 
de dilluns a dijous, de 
18.30 a 20.30 hores, a 
la seu de l’Agrupació, al 
carrer Dr. Barraquer, 6, 
baixos.

JOAN TUTUSAUS

JOAN TUTUSAUS

més informació:

Amb els millors desitjos 
de SALUT i PAU PER AL 2023

ANY INTERNACIONAL DEL MILL
Més producció i consum per a una alimentació sostenible
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Redacció

Badalona.-
Aquest passat 15 

de desembre, just el dia 
abans de la celebració 
dels 100 anys de Va-
ron Dandy, el Museu de 
Badalona va inaugurar 
la mostra que servirà 
per recórrer la història, 
centrada sobretot en els 
primers anys, d’una de 
les empreses més emble-
màtiques de la ciutat i per 
rememorar la presència 
de Varon Dandy a moltes 
de les nostres llars. 

Fundada per Joan 
Pa re ra  l ’ any  1912, 
l’empresa va ser pionera 
en la creació de diver-
ses línies de perfumeria, 
entre les quals va desta-
car especialment Varon 
Dandy, creada a partir 
de l’arquetip de l’home 

elegant i distingit que 
vestia a la moda anglesa 
de principis del segle 
XX, amb barret, guants 
i bastó, una imatge que 
també subratllava una 
indiscutible masculinitat. 
La marca va tenir molt 
èxit pràcticament de se-
guida i l’ús del perfum, 
però també de la loció i 
el fixador, es va estendre 
entre tot tipus d’homes. 
L’empresa, que també va 
produir perfums femenins 
d’èxit com Tentación i 
Cocaína en flor, va posar 
molta cura en el disseny 
dels envasos, tal com po-
drem veure en la mostra 
de prop de 200 flascons, 
envasos de cosmètics 
i altres objectes, molts 
procedents de diverses 
col·leccions privades, que 
s’inclouen en l’exposició. 
També hi podrem veure 

una àmplia representació 
d’anuncis apareguts a la 
premsa que formen part 
del fons de més de 300 
unitats que conserva el 
Museu i que serveixen 
per posar que important 
era la publicitat per a la 
marca de perfumeria més 
internacional de Badalona 
i una de les principals de 
tot el país. 

L’entrada és gratuïta 
i es pot visitar de dimarts 
a dissabte de 17 a 20 
hores i diumenges de 10 
a 14 hores.

L’exposició s’acom-
panya de les activitats 
següents:

La programació dels 
teatres de Badalona 
comença el 27 de 
gener amb La Trena

Redacció

Badalona.-
Els teatres municipals 

de Badalona -Zorrilla, 
Margarida Xirgu i Blas 
Infante- ja tenen a punt 
la nova temporada gener-
maig 2023. 

El tret de sortida serà 
el divendres 27 de gener 
al Teatre Zorrilla amb el 
gran èxit teatral a Cata-
lunya, La trena, dirigida 
per Clara Segura i pro-
tagonitzada per Cristina 
Genebat, Marta Marco, 
Carlota Olcina i la mateixa 
Clara Segura. Aquell ma-
teix cap de setmana, el 
dissabte 28 al Teatre Mar-
garida Xirgu, el cantautor 
madrileny Quique Gonzá-

lez presenta a Badalona el 
seu últim disc. 

El mes de febrer co-
mençarà amb una produc-
ció del Teatre Nacional de 
Catalunya, El mar: visió 
d’uns nens que no l’han 
vist mai que rescata de la 
memòria la història d’un 
mestre rural afusellat en 
els primers dies de la re-
volta feixista de 1936. El 
cap de setmana següent, 
el dissabte 11 al Teatre 
Margarida Xirgu, les ba-
dalonines Mar Serra Grup, 
presenten el seu nou disc 
Vivit, un viatge per la 
mediterrània. I el diven-
dres 17 del mateix mes al 
Teatre Zorrilla Moriu-vos, 
d’Anna Ricart Codina i 
Joan Arqué, serà una de 

les propostes més sugge-
rents de la temporada. 

Dues estrenes tea-
trals de primeríssim nivell, 
Amèrica de Sergi Pomper-
mayer amb direcció de 
Julio Manrique i Yerma 
de Federico García Lorca 
i direcció de Juan Carlos 
Martel Bayod, acompan-
yaran els concerts del 
Festival Blues & Ritmes i 
els espectacles del Festi-
val Dansa Metropolitana 
durant el mes de març.

més informació:

més informació:
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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)

100 anys de Varon 
Dandy al Museu BDN
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Badalona celebra les 
festes amb la cursa 
“Nadalenca” i el 
primer bany de l’any a 
la Platja de la Marina

Redacció

Badalona-
El pròxim dissabte 24 

de desembre al matí Ba-
dalona serà escenari de la 
cursa-marxa familiar Na-
dalenca, un esdeveniment 
per omplir els carrers de 
la ciutat de l’esperit festiu 
d’aquestes dates gràcies 
a l’esport. A partir de les 
11 hores les persones que 
vulguin participar podran 
fer un recorregut de 3 
kilòmetres, sigui corrents 
o caminant, amb sortida 
i arribada al passeig de 
la Rambla, a l’altura del 
monument de Roca i Pi. 
En finalitzar la prova hi 
haurà una xocolatada, 
música i animació.  

Les inscripcions a la 
prova, que es poden fer 
a través del web www.
bsevents.cat, tenen un 
cost de 5 euros i inclouen 
la participació, un barret 
de Pare Noel i la xocola-
tada. També es podran 
fer inscripcions el mateix 
dia de la cursa en el punt 

de sortida amb un cost 
de 6 euros. La recollida 
del dorsal i del barret es 
podrà fer el divendres 23 
al Decathlon de Badalona 
o el dissabte 24 a la línia 
de sortida de la prova.  

La ‘Nadalenca’ de 
Badalona inclou premis 
en categoria masculina, 
femenina i persones en 
cadires de rodes, però 
serà imprescindible portar 
el barret de Pare Noel en 
el moment de creuar la 
línia de meta.

Primer bany de l’any
Diumenge 1 de gener 

del 2023, a les 12 hores, 
tindrà lloc la 2a edició del 
“Primer bany de l’any a 
Badalona” a la platja de 
la Marina, al costat del 
Port. Els veïns i veïnes 
que vulguin desafiar les 
baixes temperatures i 
complir amb la tradició 
de fer una cabussada 
a la platja el primer dia 
de l’any, disposaran de 
begudes calentes quan 
surtin de l’aigua.  

La 2a edició del “Pri-
mer bany de l’any a Ba-
dalona” està organitzada 
conjuntament per l’Àrea 
de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat i l’Àrea de Par-
ticipació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Badalona 
amb el suport del Port 
de Badalona, Marina de 
Badalona, l’Associació de 
Veïns La Mora Port BDN i 
la guingueta Puerto Bahía 
Club de Mar. 

Es pot arribar a la 
nova platja de la Mari-
na en transport públic 
mitjançant la línia B7 
d’autobús. Així mateix 
s’habilitarà un aparca-
ment per a bicicletes. 

Grans resultats de 
Jan Jiménez en 
el Campionat de 
Catalunya de natació

Redacció

Sant Adrià-
El nedador de catego-

ria infantil Jan Jiméne, del 
Club Natació Sant Adrià, 
nascut l’any 2008, ha 
finalitzat el Campionat 
de Catalunya de natació 
júnior-infantil Fase II a 
Sabadell, que es va ce-
lebrar entre el 8 i 11 de 
desembre, amb uns mag-
nífics registres. Va obtenir 
la medalla de bronze en 

100m braça i la mínima 
pel Campionat d’Espanya 
de l’edat: un cinquè lloc 
en 200m braça, amb un 
registre molt a prop de la 
mínima estatal; i un cin-
què lloc en 50m braça i 
la mínima pels campionat 
estatal.

Anteriorment havia 
participat en la Fase I 
conjunta d’edats infan-
tils (nascuts el 2007 i el 
2008), en la piscina del 
Club Natació Barcelona el 

3 i 4 de desembre. Ha mi-
llorat les seves marques 
de 400m i 200m estils, 
100m lliures i 50m papa-
llona, si bé al ser l’edat 
petita no va obtenir en 
aquestes proves el pas a 
la Fase II.

CN SAB

més informació:

El 24 de desembre, la cursa culminarà amb una xocolatada per a 
tots els participants. 

més informació:

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
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Telèfons 
d’interès 

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

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

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

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

Serveis
Ho
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Dijous 1
Francesc Layret, 83 

Divendres 2
Concòrdia, 1 local B-41

Dissabte 3
Canonge Baranera, 60 

Diumenge 4
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dilluns 5
Av. Martí Pujol, 133

Dimarts 6
 Av. Martí Pujol, 6-8 

Dimecres 7
Salvador Seguí, 4 

Dijous 8
Av. Catalunya, 60-62

Divendres 9
Creu, 89  

Dissabte 10
Ctra. Antiga de València, 31

Diumenge 11

 Mar, 23
Dilluns 12 

Juan Valera, 197
Dimarts 13

Marques Montroig, 207 
Dimecres 14

Pau Piferrer, 82
Dijous 15

Av. Morera, 112 
Divendres 16

C. Antiga València, 31 
Dissabte 17

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

Dimarts 20
 Londres, Bl1 Tda2

Dimecres 21
Pl. Pomar, s/n  

 Dijous 22
Marquès St Mori, 127

Divendres 23
 Doctor Bassols, 125

Dissabte 24
Marquès St Mori, 38

Diumenge 25 
Ros i Güell, 6
Dilluns 26

Jerez Frontera, 90
Dimarts 27

Alfons XIII, 476-480
Dimecres 28 

Sicília, 96
Dijous 29

Francesc Layret, 83 
Divendres 30

Concòrdia, 1 local B-41
Dissabte 31

Canonge Baranera, 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




