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Sumari

Farmàcies de torn durant el mes d’octubre

J. A. MARTÍNEZ – Via Trajana, 20 local 3-6
1, 12 i 23 d’octubre
A. CLAPÉS – C/ de Miquel Servet, 7-9
2, 13 i 24 d’octubre
E. RODÉS – C/ de Federico García Lorca, 1
3, 14 i 25 d’octubre
J. A. VELÁZQUEZ – C/ de Mar, 18
4, 15 i 26 d’octubre
A. FABREGAT – C/ de Pi i Gibert, 66
5, 16 i 27 d’octubre
P. SANZ – Gran Via de les Corts Catalanes, 26
6, 17 i 28 d’octubre

E. BOLÓS - Av. de Catalunya, 92-94
7, 18 i 29 d’octubre
M. E. CUBA - C/ de la Platja, 82
8, 19 i 30 d’octubre
P. CASELLAS – C/ d’Andreu Vidal, 2
9, 20 i 31 d’octubre
J.C. PÉREZ – Av. de la Catalana, 125
10 i 21 d’octubre
L. REDONDO – Av. de  Fernández Márquez, 73-75
11 i 22 d’octubre

NOTES:
Aquesta llista correspon a les farmàcies que estaran obertes les 24 hores del dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del matí 
de l’endemà. Per a més informació sobre les farmàcies de reforç, podeu trucar a la Policia Local (tel. 93 381 55 55).
El subministrament de medicaments que s’hagi de fer fora de l’horari normal ha de tenir caràcter d’urgència i ha d’estar 
acreditat amb la recepta mèdica corresponent.
La farmàcia A. Clapés estarà oberta cada dia de 9 a 22 h
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Quan preguntem hem d’escriure 
per què separat (Per què vols 
comprar farina?). Quan responem, 
el perquè va junt (Perquè vull fer 
un pastís). En els dos casos, amb 
accent obert a la segona e. 
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Carta als veïns / Carta a los vecinos

En primer lloc, voldria felicitar totes les persones que 
han fet possible, un any més, que haguem gaudit d’una 
magnífica Festa Major: als tècnics de l’Àrea de Serveis 
a la Ciutadania, la Brigada Municipal, la Policia Local, 
Protecció Civil, els voluntaris i voluntàries, l’Escola de 

Música, els treballadors d’URBASER i al CIOD.

Ha estat una Festa Major sense cap incident, de la qual 
cosa tots els ciutadans n’hem d’estar orgullosos. Així 
mateix, el punt lila tampoc ha registrat cap denúncia 

d’agressió sexual, fet del que estic molt content.

Després de la Festa Major comença el curs escolar. Els 
959 alumnes d’infantil, els 2.032 de primària i els 1.430 

de secundària han començat amb absoluta normalitat 
el curs escolar 2019-2020. Aquest curs, Sant Adrià 
té un nou cicle formatiu dual de grau superior en 

Logística i Transport que s’imparteix a l’Institut 
Escola La Mina, amb la col·laboració de l’empresa 

adrianenca SERTRANS. 

Pel que fa a la Rambleta, les obres s’hi han reprès amb 
total normalitat després d’haver  encarregat (d’acord amb 

la moció aprovada el mes de juliol) un estudi a un biòleg 
extern i d’haver arribat a una entesa amb els veïns i veïnes 
que s’hi van mostrar en desacord. Vull donar les gràcies a 
totes les persones que han participat en aquest procés de 
diàleg, des dels tècnics municipals, els tècnics de l’AMB i 

els biòlegs externs fins als ciutadans. Tindrem un magnífic 
espai verd destinat als adrianencs i les adrianenques.

També vull agrair a tots els grups municipals el fet de 
mantenir una posició unitària pel que fa a la greu  

situació que viuen els veïns i veïnes del barri de la Mina 
i que fem arribar aquesta posició unànime a totes les 

administracions: al Govern de Catalunya, al Parlament i, 
quan convingui, a l’Ajuntament de Barcelona. Perquè els 

ciutadans i ciutadanes del barri tenen dret a tenir un futur 
millor i també al compromís d’aquestes administracions 

perquè el facin possible. Això és el que anem a demanar 
TOTS JUNTS. L’última vegada ho vam fer al Parlament 
de Catalunya, on vam rebre el suport de tots els grups 
parlamentaris. Aquest suport ara s’ha de convertir en 
dotacions pressupostàries per poder desenvolupar el 

que anomeno PLA DE XOC SOCIAL, el qual ha d’incloure 
tant els àmbits de la seguretat i l’ocupació com els de 

la formació i l’educació. En definitiva, un pla que ha de 
donar esperança als ciutadans i ciutadanes que viuen al 

barri de la Mina.    

En primer lugar, querría felicitar a todas las personas que han 
hecho posible, un año más, que hayamos disfrutado de una 
magnífica Fiesta Mayor: a los técnicos del Área de Servicios 
a la Ciudadanía, a la Brigada Municipal, a la Policía Local, 
a Protección Civil, a las personas voluntarias, la Escuela de 
Música, a los trabajadores de URBASER y al CIOD.

Ha sido una Fiesta Mayor sin ningún incidente, de lo cual todos 
los ciudadanos tenemos que sentirnos orgullosos. Al mismo 
tiempo, el punto lila tampoco ha registrado ninguna denuncia 
de agresión sexual, hecho del que estoy muy contento. 

Después de la Fiesta Mayor empieza el curso escolar. Los 
959 alumnos de infantil, los 2.032 de primaria y los 1.430 
de secundaria han empezado con absoluta normalidad 
el curso escolar 2019-2020. Este curso, Sant Adrià tiene 
un nuevo ciclo formativo dual de grado superior en 
Logística y Transporte que se imparte en el Instituto 
Escuela La Mina, con la colaboración de la empresa 
adrianense SERTRANS.  

Respecto a la Rambleta, las obras se han reemprendido 
con total normalidad después de haber encargado (de 
acuerdo con la moción aprobada el mes de julio) un 
estudio a un biólogo externo y de haber llegado a un 
entendimiento con los vecinos y vecinas que se mostraron 
en desacuerdo. Quiero dar las gracias a todas las personas 
que han participado en este proceso de diálogo, desde los 
técnicos municipales, los técnicos de la AMB y los biólogos 
externos hasta los ciudadanos. Tendremos un magnífico 
espacio verde destinado a los y las adrianenses.

También quiero agradecer a todos los grupos municipales 
el hecho de mantener una posición unitaria respecto a la 
grave situación que viven los vecinos y vecinas del barrio 
de la Mina y que hagamos llegar esta posición unánime 
a todas las administraciones: al Gobierno y Parlamento 
de Cataluña y, cuando convenga, al Ayuntamiento de 
Barcelona. Porqué los ciudadanos y ciudadanas del 
barrio tienen derecho a tener un futuro mejor y también al 
compromiso de estas administraciones para que lo hagan 
posible. Esto es lo que vamos a pedir TODOS JUNTOS. La 
última vez lo hicimos en el Parlamento de Cataluña, donde 
recibimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios. 
Este apoyo ahora se tiene que convertir en dotaciones 
presupuestarias para poder desarrollar lo que llamo PLAN 
DE CHOQUE SOCIAL, el cual tiene que incluir tanto 
los ámbitos de la seguridad y el empleo como los de la 
formación y la educación. En definitiva, un plan que tiene 
que dar esperanza a los ciudadanos y ciudadanas que 
viven en el barrio de la Mina. 

Joan Callau Bartolí
Alcalde de Sant Adrià de Besòs
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Notícies

Les restriccions de trànsit a zones 
urbanes són mesures importants per 
combatre la contaminació atmosfè-
rica i per evitar que afecti la salut de 
les persones, especialment la dels 
col·lectius considerats més sensibles 
(adults amb afectacions de salut, 
dones embarassades, asmàtics, gent 
gran o infants). Actualment, més de 
200 ciutats europees estan aplicant 
aquest tipus de mesures.
Sant Adrià, juntament amb la ciutat de 
Barcelona i altres municipis contigus, 
forma part del que s’anomena Zona de 
Baixes Emissions (ZBE) - Rondes. En 
total, 95 km2  en els quals des del 2017 
s’apliquen mesures per restringir la cir-
culació dels vehicles més contaminants 
en cas d’episodis d’alta contaminació. 
No obstant això, aquestes mesures, 
fins ara puntuals, seran permanents 
a partir de 2020. Davant d’aquesta 
circumstància, i sota la coordinació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els 
municipis afectats, com ara Sant Adrià, 
han d’aprovar durant el darrer trimestre 
de l’any 2019, les ordenances munici-
pals corresponents per tirar endavant 
aquestes mesures dins del seu territori.
Abans de redactar l’ordenança, es 
durà a terme un procés de consul-
ta pública per saber què opinen els 
ciutadans d’aquesta problemàtica 
ambiental i de salut. Per això, durant 
les pròximes setmanes hi haurà una 

petita enquesta que es podrà omplir 
en format electrònic a través d’un 
formulari ubicat a la pàgina web de 
l’Ajuntament o bé en format paper a 
diversos equipaments municipals.
L’enquesta es podrà fer fins l’11 
d’octubre d’enguany.

Qui pot participar-hi?
Els ciutadans empadronats al municipi 
de Sant Adrià de Besòs i que siguin 
majors de 16 anys en data 31 d’agost 
de 2019.

Com s’hi pot participar?  
- De manera electrònica, a través de 
la pàgina web municipal, www.sant-
adria.net
- Presencialment, dipositant 
l’enquesta a les urnes distribuïdes en 
les següents instal·lacions municipals, 
durant els horaris d’obertura:

•  Biblioteca de Sant Adrià de Besòs 
(plaça de Guillermo Vidaña i Haro, s/n)

•  Biblioteca Font de la Mina  

(carrer de Ponent, 1-5)
•  Oficina d’Atenció Ciutadana  

(plaça de la Vila, 12)
•  Centre de producció Cultural i 

Juvenil Polidor (plaça de Guillermo 
Vidaña i Haro, s/n)

•  Casal de Cultura (carrer de la Mare 
de Déu del Carme, 22)

•  Centre Cultural Besòs  
(plaça de Josep Tarradelles, s/n)

•  Casal de Gent Gran de Via Trajana 
(avinguda del Ferrocarril, 11-13)

- A les carpes de suport:
Carpa de la plaça de la Vila:  
1 d’octubre, de 10 h a 14 h
Carpa de la plaça 25 d’octubre:  
3 d’octubre, de 10 h a les 14 h

Com es coneixeran els resultats?
Les principals conclusions de 
l’enquesta es publicaran a la pàgina 
web municipal. Tots els participants 
que hagin facilitat el correu electrònic 
rebran un avís de la publicació.

Consulta pública sobre les mesures de restricció del trànsit per motius 
ambientals a Sant Adrià de Besòs
L’enquesta es podrà fer fins l’11 d’octubre d’enguany.

Dispositiu d’acompanyament per a l’èxit emprenedor
El Servei de Suport Empresarial de l’Àrea de Promoció Econòmica continua oferint el programa d’acompanyament 
emocional a les persones emprenedores, tant a les que tenen una idea de negoci com a les que han constituït la seva 
pròpia empresa en els darrers anys. Aquest programa complementa la tasca habitual d’assessorament del Servei. En 
aquesta segona edició, però, s’hi incorpora un nou element: les competències emprenedores, les quals són clau per 
desenvolupar amb èxit un projecte empresarial o de negoci.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a  empren@sant-adria.net o bé trucar al 934 622 874.

Activitats esportives

Torneig Infantil de Petanca Sant 
Joan Baptista
Dissabte 12 d’octubre, de 9 a 14 h
Lloc: parc del Litoral, Club Petanca 
Sant Joan Baptista

Organitza: Club Petanca  
Sant Joan Baptista
Sant Adrià Patina
Dissabte 26 d’octubre de 10 a 13 h
Lloc: llera del riu, sota el pont de 
l’autopista (circuït d’educació viària)
Organitza: Associació Hockey Línia 
Tucans. www.oktucans.com

La Mina Camina
Diumenge 27 d’octubre
Sortida: 9.30 h, de davant
del CAP La Mina
Organitza: AV La Mina, Plataforma 
d’Entitats i Veïns i CAP La Mina
www.desdelamina.net

http://www.sant-adria.net/
http://www.sant-adria.net/
mailto:aodl1@sant-adria.net
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Detecció de necessitats que tenen les persones de 80 anys o més

Entre els mesos de març 
i maig de 2019 es va dur 
a terme un estudi de la 
gent gran del municipi 
que viu sola. Aquesta ini-
ciativa s’emmarca en les 
propostes d’actuació de-
rivades del Pla d’inclusió 
de l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs.
L’estudi ha estat finançat 
pel Real Club Deportiu 
Espanyol en el marc 
d’un conveni entre 
l’Ajuntament i el club 
esportiu. El RCDE cada 
any fa una aportació que 
es destina a una activitat 
de caire social. Enguany  
ha estat elaborat per 
la Fundació Salut i Envelliment, entitat 
lligada a la UAB i amb una llarga expe-
riència en el camp de l’envelliment actiu.
L’anàlisi, que s’ha dut a terme fent 
entrevistes en profunditat en el domicili 
de les persones d’aquestes edats, tenia 
com a objectius, d’una banda, detectar 
situacions de vulnerabilitat no cone-
gudes pels serveis municipals i, d’altra 
banda, obtenir informació per tal de 
dissenyar actuacions que responguin a 
les necessitats d’aquest col·lectiu.

Dades d’interès de l’estudi
• Persones destinatàries: són perso-
nes de 80 anys o més, que viuen soles 
o en llars on tots els membres tenen 
aquest marge d’edat i que no s’han 
posat en contacte amb els serveis 
socials municipals.
La base de dades inicial era de 227 
llars i 304 persones.
• Participació: la participació ha 
estat d’un 40% aproximadament (88 
llars i 119 persones). Aquest grau de 
participació coincideix amb l’obtingut 
per altres ajuntaments que han fet 
estudis similars. El barri en què hi 
ha hagut més participació és el del 
Besòs, on es va arribar a un 50%, i 
el barri amb menys participació ha 
estat el de la Mina, amb un 21,5%. Els 
principals motius explicitats per rebutjar 
l’entrevista van ser problemes de 
salut, sensació de no tenir-ne necessi-
tat o desconfiança. També hi va haver 

una part significativa de persones, un 
16,3%, que no es van poder localitzar.

Alguns trets del perfil dels destina-
taris i de les llars:
- Nombre de residents a les llars: el 
54,5% són unipersonals i el 45,5% 
estan formades per dues persones.
- Sexe: el 57,1% són dones.
- Edat: el 55,5% tenen entre 80 i 84 
anys, el 39,5%, entre 85 i 89, i el 5%, 
més de 90 anys.
- Estat de salut: el 50,4% declaren 
que tenen un estat de salut bo o molt 
bo. El 86,6% no necessiten suport 
freqüent per dur a terme les activitats 
bàsiques de la vida diària.
- Aspectes relacionals: el 100% ha 
manifestat que es relacionen sovint 
amb familiars o coneguts, però un 
12,6 % reconeixen que se senten so-
les força vegades. El 84,9% coneixen 
algun equipament sociocultural, però 
només un 21,8% hi ha anat algun cop 
i únicament l’11,8% pertany a alguna 
associació.
- Coneixement de serveis i recursos: 
la majoria de persones han manifestat 
que no coneixen alguns dels disposi-
tius, serveis o prestacions principals 
com ara la teleassistència, l’ajuda a 
domicili, els àpats a domicili, els cen-
tres residencials, etc.
- Condicions de les llars: el 98,9% de 
les llars es troben en bones condi-
cions per viure-hi segons les mateixes 
persones que hi resideixen. Només 

el 4,5% són habitatges de 
lloguer.
- Situació econòmica: el 
94,3% manifesten que 
mai han tingut dificultats 
econòmiques per pagar 
la comunitat de veïns i el 
93,2% manifesta que mai 
han tingut problemes per 
pagar els subministraments.
• Principals recomana-
cions: les recomanacions 
plantejades responen a 
situacions sense indicis 
d’urgència social, però en 
aquestes edats les situacions 
observades poden canviar 
de forma sobtada i per tant 
aquest col·lectiu té un risc 
elevat de vulnerabilitat.

La major part de les recomanacions 
que se’ls fan tenen un caràcter 
preventiu. Algunes  afecten moltes 
persones, com ara la teleassistència 
(98,8% dels casos), o que assisteixin 
als casals de gent gran (79,5%). Altres 
anirien destinades a un nombre de 
persones més reduït, per exemple que 
vagin a tallers de memòria (a un 10% 
dels casos).
D’altres recomanacions tenen un 
caire més assistencial i van lligades a 
certes dificultats detectades per dur 
a terme activitats bàsiques de la vida 
diària: s’ha vist que en un 20,4% de 
casos podria ser beneficiós oferir el 
servei d’àpats a domicili i en un 13,6% 
de casos es podria valorar un servei 
d’ajuda a domicili.
S’ha ofert un contacte complementari 
a càrrec dels serveis socials i de salut 
en dos casos que manifestaven un 
estat de salut molt dolent.
L’anàlisi en profunditat dels resultats 
de l’estudi (publicat a la pàgina web 
municipal) ens ha portat a fer diferents 
intervencions. Algunes ja s’han dut 
a terme com és el cas del contacte 
complementari a càrrec dels serveis 
socials i de salut del municipi que 
esmentàvem anteriorment, i, d’altra 
banda, s’estan dissenyant actuacions 
per tal d’abordar les necessitats 
detectades i que s’enfoquen sobretot 
per prevenir les situacions de risc.
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Discurs pronunciat pel senyor  
Xavier Puig, gerent de la 
Fundació Formació i Treball  

Benvolgut alcalde, corporació 
municipal, partits polítics, entitats, 
ciutadanes i ciutadans de Sant Adrià 
de Besòs.
Enguany, representant la Fundació 
Formació i Treball, tinc l’honor de 
compartir unes paraules amb les 
persones que conformeu aquesta 
ciutat: les primeres són per donar-
vos les gràcies per acollir-nos. L’any 
que ve celebrarem deu anys com a 
entitat adrianenca, una dècada que ha 
significat un abans i un després en la 
nostra organització, ja que durant aquest 
període ens hem convertit en l’empresa 
d’inserció més gran d’Espanya.
Gràcies pel suport, per prioritzar 

el treball en xarxa i per la cohesió i 
l’aliança entre tots els agents.
Avui ens trobem aquí per 
commemorar la Diada Nacional de 
Catalunya, en un acte de caràcter 
institucional i cívic.
La nostra terra ha estat històricament 
capaç de sortir amb impuls i visió 
de futur de situacions negatives 
i de dificultats que semblaven 
insuperables. Per això, celebrem un 
any més la Diada fent una mirada a la 
nostra història, però sobretot mirant 
cap al nostre futur. Perquè la nostra 
identitat com a nació la marquen la 
nostra llengua i els nostres símbols 
identitaris: l’educació, la cultura, 
l’art, la protecció social, la nostra 
capacitat empresarial i la solidaritat, 
camps en què som capdavanters al 
món.

La trajectòria de les entitats, sobretot 
en aquest municipi, ha destacat en 
matèria d’ocupació, habitatge i salut.
Pel que fa a l’ocupació, Formació i 
Treball portem més de vint-i-cinc anys 
treballant per donar oportunitats a les 
persones que no poden accedir als 
llocs de treball, persones amb formació 
escassa, amb dificultats personals i 
socials, però amb capacitats, actituds i 
motivació per tenir una oportunitat. Per a 
elles, desenvolupem activitats i progra-
mes de capacitació i de competències 
professionals que actuen sobre la part 
pràctica i quotidiana de l’ofici, valorant 
l’experiència adquirida i ajustant-la a la 
demanda real del mercat laboral.
Un exemple el podem trobar aquí a 
Sant Adrià de Besòs, en concret a la 
Mina, amb l’escola restaurant D’ins.
Aquest projecte, com qualsevol altre 
d’inserció que desenvolupem, és una 
eina pont per fer el salt cap al mercat 
laboral ordinari.
Un mercat que continua patint les 
conseqüències de la crisi: el fenomen 
de la precarietat ha deixat de ser 
passatger. La precarietat comporta la 
degradació de les condicions de vida, 
dificulta la realització de projectes 
personals i el desenvolupament de les 
llibertats individuals i col·lectives que 
tenim com a ciutadans.
En qüestions d’habitatge, el sensella-
risme és un problema que afecta cada 
cop més persones. Una qüestió que 
s’ha d’abordar des de diferents angles 
per poder posar-hi solució.

•  D’una banda, cal prevenció per evitar 
que augmenti la xifra de persones 
que no disposen d’una llar on viure.

•  D’altra banda, cal fer front a les 
causes estructurals fent accessible 
l’habitatge a tothom i evitant que en 
el segle XXI puguem trobar perso-
nes malvivint en infrahabitatges o al 
carrer

•  Però també cal donar suport a les 
persones que ja estan patint una 
situació de sensellarisme i assegurar 
que els actuals programes que s’hi 
adrecen siguin al més efectius possi-
ble. Per a això cal fer una avaluació i 
millorar contínuament.

Sant Adrià celebra la Diada de l’11 de Setembre
El  passat 11 de Setembre Sant Adrià va celebrar els actes commemoratius de 
la Diada Nacional de Catalunya. Com en d’altres ocasions, gairebé una qua-
rantena d’entitats van ser les protagonistes de la jornada fent ofrenes florals, 
enguany davant el monument al president Francesc Macià. També, com en anys 
anteriors, la corporació i diversos partits polítics de la ciutat van ser presents a 
la Diada. L’alcalde va donar la benvinguda a l’acte i va donar pas a Xavier Puig, 
gerent de la Fundació Formació i Treball, que va ser la persona encarregada de 
fer el discurs aquest any. Aquesta entitat té, entre altres, l’objectiu de formar i 
inserir laboralment persones en risc d’exclusió social.  L’acte va comptar amb 
l’actuació del grup de Bastoners Gent Gran de l’Esbart Dansaire de Sant Adrià, 
la Colla Sardanista Mil·lenari, els Geganters de Sant Adrià, la Coral Sant Adrià, 
els Castellers de Terrassa i la Colla Castellera Passadors de Sant Adrià.
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En aquest sentit, apostem per 
promoure programes d’habitatge 
social per donar una solució millor 
a les persones soles i a les famílies 
amb escassos ingressos econòmics, 
sobretot aquelles amb possibilitats 
d’inserció en el mercat laboral.
Un exemple d’aquesta manera 
d’actuar és Ínsula, programa que neix 
de l’aliança entre la Fundació Mam-
bré, Càritas Barcelona, Sant Joan 
de Déu Serveis Socials i la nostra 
Fundació.
Pel que fa a la salut, la precarietat 
que provoca l’atur de llarga durada 
repercuteix en la salut de les perso-
nes, en tots els aspectes.
Hem de continuar dedicant esfor-
ços a treballar aquests tres àmbits, 
però ara, més que mai, de manera 
integral, ja que molts dels fracassos 
en els itineraris d’inserció laboral 
deriven de problemes de salut o 
d’habitatge. Gràcies a l’observació 
de l’experiència de les entitats que 
lluiten per un habitatge digne de pro-
tecció social hem vist que aquest ha 
d’anar de la mà de l’ocupació.
En el cas de la Fundació, s’ha com-
provat que les persones que tenen 
feina surten de l’exclusió social, però 

sense un habitatge no surten de la 
pobresa. I és per aquesta confluència 
de factors que creiem que s’ha de fer 
feina conjunta amb les entitats que 
estan lluitant per aconseguir un parc 
més ampli d’habitatges socials amb 
l’objectiu, a partir d’ara, de treballar 
de manera integral i des de l’origen: 
l’ocupació, l’habitatge, i si escau, la 
salut.
Hem de fer front als diversos factors 
(estructurals, institucionals, relacio-
nals, personals i de discriminació o 
absència d’estatut legal) que provo-
quen aquesta pobresa cronificada 
que pateixen determinats sectors de 
la població.
Hem d’abordar aquestes situacions 
de manera conjunta. El terme estat 
del benestar està obsolet i cal parlar 
de societat relacional, és a dir, una 
societat formada per una pluralitat 
d’actors (empreses, administracions 
públiques i entitats del tercer sector) 
que han d’actuar amb interrelacions 
per buscar solucions conjuntes, 
d’àmbit comunitari.
Toca continuar treballant per millorar 
la situació d’aquelles persones que 
no han tingut oportunitats, que han 
patit adversitats i posar-nos en la 

seva pell, ja que podríem -o podrem- 
ser qualsevol de nosaltres.
Podem i volem oferir virtuts i capaci-
tats per afrontar el món laboral, però 
també el sentiment vital, sentir-se 
persona.
L’experiència a la Fundació Formació 
i Treball ens ha demostrat que quan 
generem oportunitats, les persones 
amb qui treballem les aprofiten. Els 
col·lectius a qui ens dirigim tenen ga-
nes de treballar, d’aprendre i desen-
volupar-se a nivells que van molt més 
enllà que la feina.
La nostra manera de treballar ens 
acosta a una societat més justa i sos-
tenible  tant amb les persones com 
amb el nostre entorn. Arribarà un dia 
en què, tant de bo, no farem falta. I 
aquest ha de ser el nostre principal 
objectiu, lluitar per un equilibri social, 
una societat en què tothom se senti 
útil i pugui desenvolupar-se  profes-
sionalment i personal.

Adrianenques i adrianencs,
visca Sant Adrià i
visca Catalunya!

Xavier Puig, gerent de la Fundació Formació i Treball en un moment del seu discurs.
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Els anys 50 protagonitzen el primer 
dels Concerts Pedagògics de 
l’Escola de Música

Comença la campanya antigripal

El divendres 25 d’octubre 
tindrà lloc el concert Què 
sonava als anys 50?, el 
primer del nou Cicle de 
Concerts Pedagògics 
de l’Escola Municipal de 
Música Benet Bails. Sota 
aquesta temàtica, les 
professores de piano i veu 
de l’escola repassaran 
els grans èxits que 
s’escoltaven als anys 50 
com ara l’inici del rock-
and-roll amb Elvis Presley, 
les balades de l’època… 
També es recordaran els 
grans temes de cinema 
com Cantant sota la pluja 
o Els senyors prefereixen 
les rosses, sense oblidar 
els èxits musicals de Walt 
Disney com La Ventafocs, 
Peter Pan o La dama i el 

rodamon. Serà doncs un concert del qual podrà gaudir tota la família.
L’entrada serà gratuïta i l’aforament limitat (setanta places). La recollida 
d’invitacions començarà el dia 14 d’octubre a la mateixa escola. Es 
lliuraran un màxim de dos tiquets per persona. El concert tindrà lloc a les 
20.30 h a l’Escola de Música  (c. d’Andreu Vidal, 45). No us el perdeu!

Cada any la grip provoca una epidèmia 
entre la ciutadania, sobretot durant els 
mesos més freds. La forma de contagi és a 
través de les gotes que s’expulsen amb els 
esternuts i la respiració.
Els símptomes habituals són febre alta 
(39-40ºC), malestar general, mal de cap 
i de gola, dolor corporal i tos. La ma-
joria d’aquests símptomes comencen 
a desaparèixer al cap d’una setmana, 
encara que la tos i el cansament poden 
persistir dues setmanes més. S’ha de 
visitar el metge de família si es presen-
ten ofecs o la febre dura més de 3 dies.
Cal recordar que per curar la grip, els 
antibiòtics no tenen cap utilitat, ja que el 
que la causa són virus i no bacteris. En 
canvi, per tal de reduir aquesta epidèmia, 
cada any es fabriquen noves vacunes 
que eviten les complicacions secun-
dàries de la grip a la població de risc: 

persones de més de 65 anys, malalts 
crònics del cor, de pulmons i/o ronyó, 
diabètics i persones amb les defenses 
baixes (immunodeprimits), així com tam-
bé les embarassades i els infants amb 
malalties cròniques.
Cal recordar també que la vacuna de 
la grip no evita el refredat comú, ja que 
són virus diferents, i que els beneficis 
de la vacunació superen els possibles 
efectes secundaris que pot causar, que 
normalment es limiten a febrícula i a 
molèsties locals a la zona d’injecció.
A partir de la segona quinzena 
d’octubre estarà disponible tota 
la informació necessària sobre 
l’organització de la campanya antigripal 
al vostre CAP de referència.

Equip d’Infermeria del CAP  
Doctor Barraquer

Exposició de clicks
El proper cap de setmana, 5 i 6 d’octubre, 
arriba a Sant Adrià la primera Fira de clicks. 
Grans i petits podreu gaudir de diversos 
diorames al Poliesportiu Ricart (pista del Po-
lidor) el dissabte 5, de 10 a 14 h i de 16 a 20 
h, i el diumenge 6, de 10 a 14 i de 16 a 19 
h L’entrada val 2€ (els nens i nenes menors 
de 5 anys, gratis). El 50% de la recaptació 
es donarà a una entitat social del munici-
pi. Organitza: Associació Catalana CatClicks
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Activitats al Centre de producció Cultural i Juvenil Polidor

Noves sessions de La Cuina del Mercat

Arriba octubre amb un munt d’activitats, 
tallers i tornejos variats per passar les 
millors tardes de Sant Adrià! A més a 
més, tindrem un especial de Halloween i 
el tradicional escape room de terror.

• Tarda de gamers
Per als amants dels videojocs. Cada 
dilluns, a les 17 h.

Findes d’octubre
• Divendres 4 d’octubre
Torneig de ping-pong
Demostra les habilitats que tens amb 
les pales. A les 18 h.
• Dissabte 5 d’octubre  
Tarda de cinema
Sofà, pel·li i Polidor, el millor pla per 
passar la tarda entre amics. A les 18 h.
• Divendres 11 d’octubre
Torneig de futbolí
Per parelles o en format individual. A 
les 18 h.
• Divendres 18 d’octubre
Hamma beads
Crea les figures dels teus personatges 
preferits amb aquesta tècnica.  A les 
18 h.
• Dissabte 19 d’octubre
Nintendo Swicth
Escull entre els diferents jocs i gaudeix 
entre amics. A les 18 h.

• Divendres 25 d’octubre
Torneig de billar
Per parelles o en format individual. A 
les 18 h.

Especial Halloween
• Dissabte 26 d’octubre
Taller de Halloween
Vine i aprèn a fer les clàssiques car-
basses de Halloween. A les 18 h.
• Dimecres 31 d’octubre  
Maquillatge de terror
Vine i aprèn a maquillar-te com si fos-
sis una calavera mexicana tradicional, 
entre d’altres. A les 18 h.
• Dissabte 2 de novembre
Horrorween «Escape room de terror»
T’atreveixes a entrar? De 18 a 21.30 h.  
Entrada per grups de màxim 6 per-
sones. Majors de 12 anys. Entrada 
gratuïta.

Tallers octubre-desembre 
(inscripcions obertes)
• Taller de guitarra. Nivell principiant. 
Dimarts de 17.45 a 18.45 h.
• Taller d’anglès (Speakeasy). Dime-
cres de 17.30 a 18.30 h.
• Taller de percussió. Dijous de 17.30 
a 18.30 h.
• Taller de fotografia per a Insta-
gram. Divendres de 17 a 20 h.

Assessories per a joves
• Orientació acadèmica (SOAT): 
dijous de 16 a 18.30 h

*Activitats per a joves de 12 a 35 
anys. Recorda que les activitats 
anunciades poden variar i poden sorgir 
altres activitats, tallers o xerrades que 
t’nteressin i que anunciarem per les 
nostres xarxes socials, la  pàgina web i 
al mateix Polidor.

Per a més informació:
Centre de producció Cultural  
i Juvenil Polidor
Plaça de Guillermo Vidaña i Haro, s/n
Horari: de dilluns a divendres
de 9 a 14 h i de 16 a 22 h.
Dissabtes de 16.30 a 21.30 h.
Tel. 934 627 446
Whatsapp 662 554 688
polidor@sant-adria.net
centrepolidor@sabjove.cat
www.sabjove.cat
www.sant-adria.net

Segueix-nos a les xarxes socials per 
informar-te de tot!
instagram@polidorsab
facebook.com/@polidorsab
twitter.com/@polidorsab

Després de l’aturada estiuenca, tornen les sessions de 
cuina a La Cuina del Mercat amb una nova cuinera, es-
pecialitzada en aquest àmbit, amb un ampli currículum 
com a professora de cuina i col·laboradora en progra-
mes culinaris a la televisió.
Hi haurà tres sessions, d’octubre a desembre, dedica-
des a la cuina saludable i en cadascuna s’explicaran 
diverses receptes, totes amb un objectiu  relacionat amb 
la salut:
• 24 d’octubre: Una castanyada saludable (diabetis)
• 28 de novembre: Sopars lleugers i saludables (into-
leràncies)
• 12 de desembre: Nadal sense colesterol (colesterol)

Us podeu inscriure per telèfon al 933 810 056 de dilluns 
a divendres de 8.30 a 14.30 h, per correu electrònic a 
mercatsab@sant-adria.net o en persona a les oficines 
del mercat municipal (1a planta) de 8.30 a 14.30 h.
El preu és de 5 €/sessió La cuinera Gemma Riera elaborant una recepta.

mailto:polidor@sant-adria.net
mailto:centrepolidor@sabjove.cat
http://www.sabjove.cat/
http://www.sant-adria.net/
mailto:instagram@polidorsab
mailto:facebook.com/@polidorsab
mailto:twitter.com/@polidorsab
mailto:mercatsab@sant-adria.net
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PSC
El Ayuntamiento de Sant Adrià de 
Besòs tiene como una de sus prio-
ridades y reto a la vez, la limpieza y 
el mantenimiento de la vía pública. 
En este sentido, realizamos hace 
casi dos años la contratación de una 
empresa para la limpieza viaria y la 
recogida y transporte de los residuos 
sólidos urbanos, como apuesta del 
equipo de gobierno del PSC. A lo 
largo de este tiempo, hemos mejora-
do el servició en cuanto a intensidad, 
calidad de la maquinaria que se utiliza 

y cambio de contenedores en toda la 
ciudad. Debo dar las gracias a todos 
los profesionales de los diferentes 
ámbitos, que mediante su trabajo 
han mejorado la imagen de nuestras 
calles. También, por supuesto, a 
todas las personas de Sant Adrià que 
mediante su concienciación están 
facilitando las tareas, ya sea bajando 
los enseres en los días establecidos 
para su recogida, como seleccionan-
do adecuadamente los contenedores 
donde abocar los residuos.
Sin embargo, hemos de pensar que el 

trabajo ha de ser continuado. En los 
últimos tiempos, ha existido una cier-
ta relajación en algunas personas que 
crea malestar en el resto. El orgullo 
de ser de esta ciudad pasa por me-
jorar, lo que esté en nuestras manos, 
para que la vida en las calles sea lo 
más placentera y agradable posible, 
fomentando actitudes pedagógicas 
en nuestro entorno sin olvidar que lo 
importante es tener una ciudad para 
las personas.

José Luis Martínez Cardoso
Grup Municipal Socialista

C’s
Tras las vacaciones de verano, la 
celebración de nuestra Fiesta Mayor y 
coincidiendo con el inicio del curso es-
colar, empieza el primer curso político 
del mandato 2019-23. Un nuevo curso 
con muchos frentes abiertos y muchos 
temas a solucionar, entre los que des-
tacan la seguridad y el incivismo que 
padecemos los adrianenses cada día.
Sobre el incivismo, a pesar de tener 
una ordenanza cívica aprobada, pa-
rece que no se aplica. Nuestro grupo 
municipal, durante el pasado mandato, 

presentó dos mociones para su am-
pliación, especificando la prohibición 
de la acampada libre sin autorización. 
Nuestra propuesta pretendía dotar a 
nuestra Policía Local de más herra-
mientas para poder actuar frente a 
diferentes formas de incivismo. Ambas 
mociones fueron rechazadas con el 
argumento de que en nuestro muni-
cipio no se practica acampada libre, 
combinado con acusaciones hacia 
nuestro grupo de racismo y criminali-
zación de la pobreza. Los hechos de 
este verano, no solo en los pinos, sino 

también en la zona de la estación de 
Renfe y la playa nos vuelve a dar la 
razón sobre la necesidad de regular la 
acampada libre.
Y, hablando de la playa, este ha sido 
otro verano sin chiringuito y con pro-
blemas de civismo. Llevamos años pi-
diendo que se dignifique la zona de la 
playa del barrio de Sant Joan Baptista, 
pero cada año nos encontramos con la 
misma respuesta: silencio e inacción.

Óscar Marjalizo  Hernández
Grupo Municipal Ciudadanos

ERC
Un cop passada la Festa Major de la 
ciutat cal fer una mirada crítica de 
cara a millorar-la els pròxims anys.
Sant Adrià té sis barris i la ciutat és la 
suma de tots i cadascun, de manera 
que cal trobar la forma que tots 
sentin les festes com a seves. La 
dada és demolidora: el 75% dels 
actes del programa s’han fet a Sant 
Adrià Nord.
És per això que considerem bàsic 
que la simbologia i els actes de les 
festes, que és el que recorda als 

ciutadans que hi ha Festa Major, 
siguin present a tots els barris de la 
ciutat, per tal que els adrianencs i les 
adrianenques se sentin interpel·lats i 
es fomenti, així, la seva participació a 
la Festa Major del municipi.
Aquest any, a més, hem trobat a 
faltar la zona de barraques de la 
Rambleta. El grup municipal d’ERC 
va presentar una moció  per cercar 
un lloc alternatiu a les guinguetes 
de Festa Major i, malgrat que va ser 
aprovada, l’equip de govern no l’ha 
complert. Les queixes de les asso-

ciacions són evidents, atès que ha 
estat molt notable la pèrdua d’aquest 
espai.
No podem permetre que, amb el pas 
del temps, Sant Adrià vagi perdent 
encara més coses i oportunitats, en 
comptes de guanyar-ne. No volem 
excuses sinó solucions. Volem 
simbologia i programació d’actes a 
tots els barris de la ciutat, i neces-
sitem recuperar la Rambleta per a 
entitats i associacions.

Cristina Meseguer i Luque
Grup Municipal ERC

En la sessió ordinària del Ple del pas-
sat 22 de juliol es va aprovar la Moció 
per demanar el control de la presèn-
cia de dioxines en l’aire i de dioxines 
i plom en el sòl, així com la inclusió 
del territori de Sant Adrià en l’estudi 
Anàlisi de risc de mortalitat associat a 
la proximitat de la incineradora.
Quant a la Moció per revisar i adaptar 
el projecte executiu de la Rambleta pel 
que fa a la tala d’arbres, es va aprovar 
el punt que feia referència a l’elaboració 

d’un informe tècnic independent de 
l’estat de cada arbre i de les actuacions 
que es recomanen en cada cas, així com 
l’exposició pública del document.
També es van aprovar dos dels punts 
de la Moció per a la defensa de l’es-
pai de barraques de la Festa Major i 
la participació de les entitats. Aquest 
2019 les barraques de les entitats que 
a la Festa Major tradicionalment  
s’instal·len a la Rambleta, no ho 
van poder fer per les obres que s’hi 

estan duent a terme i l’Ajuntament 
va proposar un sorteig perquè quatre 
entitats tinguessin un espai a la plaça 
de la Vila. Es va aprovar buscar un lloc 
alternatiu per al conjunt d’entitats que 
sol·licitessin posar una barraca durant 
la Festa Major i rectificar la decisió 
presa pel consistori de sortejar només 
quatre barraques a la plaça de la Vila, 
així com comunicar-ho a totes les 
entitats que van instal·lar una barraca 
a la Festa Major de l’any 2018.

Resum de la sessió plenària de 22 de juliol
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MSA-ECG
Pedro, Pablo acordad por favor
Creo que los ciudadanos/as que 
votamos a izquierdas en las últimas 
elecciones generales  no merecemos 
lo que está sucediendo hasta hoy (lo 
escribo el 16 de septiembre).
Este país necesita de un gobierno 
con un programa nítidamente de 
izquierdas que ayude de verdad 
a los trabajadores/as. La verdad 
del por qué no se ponen de 
acuerdo los picapiedra Pedro y 
Pablo  (permitidme este calificativo 

humorístico) la desconozco, puede 
ser exceso de protagonismo o no 
querer dar la sensación de que uno 
se impone al otro, no lo sé.  
Existen razones de mucho interés 
general para que se conforme un 
gobierno de izquierdas, solo algunos 
ejemplos: protección del sistema 
público de pensiones, derogación de 
las reformas laborales, acciones para 
acabar con la precariedad juvenil, 
mejorar la ley de dependencia, 
blindar el sistema sanitario y 
educativo público o todo lo 

relacionado con el cambio climático 
y el medio ambiente.
No apuntalar un gobierno de 
izquierdas conlleva un riesgo que no 
podemos permitirnos: la alternativa 
de un gobierno muy de derechas, 
el denominado “trifachito”, que no 
dudará en conformar gobierno.
Acabo como inicié este 
artículo PACTAD, ACORDAD Y 
GOBERNAD. NO QUEREMOS 
VOLVER A VOTAR. 

Gregorio Camacho Alcalde
Grup Municipal Movem Sant Adrià

MES
Cambio climático
Uno de los principales retos para los próxi-
mos años y décadas es la lucha contra el 
cambio climático. No estamos hablando del 
futuro, estamos hablando del presente.
Poco a poco vamos viendo como nuestro 
planeta está sufriendo los cambios medioam-
bientales. Estos cambios generan sequías, 
inundaciones, hambre, pobreza, destrucción 
y tienen un impacto sobre los más vulnera-
bles, un 70% de la pobreza a nivel mundial 
tiene rostro de mujer.
Hemos de tomar consciencia de las terri-
bles consecuencias que puede provocar en 
el mundo  para  muchos ciudadanos, pero 
sobre todo para jóvenes y adolescentes: el 
problema más grave en 30-50 años será su 

propia supervivencia. El futuro diseñado en 
el presente ha de tener propuestas priori-
tarias de sostenibilidad  del planeta.
Todos podemos contribuir a ello con 
pequeños gestos: desde nuestras hogares 
modificando hábitos, concienciandonos, 
cuando tomamos decisiones de consumo  o 
de movilidad, en las escuelas, universidades, 
asociaciones, entidades, empresas, admi-
nistraciones. Los gobiernos y estados tienen 
una gran responsabilidad a la hora de diseñar 
y tomar importantes decisiones y  acciones 
en la lucha contra el cambio climático.
Hagamos un planteamiento serio y priori-
tario sobre el cambio climático como una  
lucha por los más desfavorecidos, que 
ahora es la ciudadanía y que de aquí unos 
años serán nuestros hijos y nietos los que 

hereden un mundo inhóspito e inhabitable. 
En este sentido, desde el municipalismo, 
apostemos fuerte en la lucha contra el cam-
bio climático como gestión en  las ciudades. 
Tomemos medidas contra las diferentes 
contaminaciones. Promovamos más políticas 
de movilidad sostenible, ciudades autosu-
ficientes y eficientes. Comencemos por 
un Sant Adrià que remarque las TRES R: 
QUE RECICLE, QUE  REUTILICE Y QUE 
REDUZCA sus residuos.
En nuestras manos está dejar un legado 
ambiental cálido y sostenible a las siguientes 
generaciones.

Isabel Marcuello García
Grup Municipal MES, 

Moviment d’Esquerres

SAeC
La Rambleta, arbres i Festa Major
Si hi ha algun tema d’actualitat a la ciutat  
-a banda de la situació que s’està vivint al 
barri de la Mina- és la Rambleta i el cúmul 
de despropòsits que s’han viscut aquest 
estiu.  Hem assistit a la manca de planifica-
ció i a la manca de capacitat de resposta 
davant una situació que des de feia dos 
anys sabíem que arribaria. La planificació 
de la tala indiscriminada d’arbres de la 
Rambleta ha fet que el veïnatge s’organit-
zés per defensar el patrimoni mediambien-
tal de la ciutat. I en aquesta defensa han 
forçat un diàleg amb l’equip de govern per 

tal de reformular el projecte (no tot el que 
ens hauria agradat) i salvar noranta arbres 
que estaven condemnats. Han forçat el reg 
i el manteniment dels arbres que estaven 
destinats a ser trinxats allà mateix (amb 
les greus conseqüències que això  hauria 
comportat). Igualment, amb el tancament 
de l’espai per les obres, no s’havia previst 
cap espai alternatiu per donar cabuda a 
les entitats que anualment posem la nostra 
barraca a la Rambleta i oferim un espai de 
trobada a la Festa Major per entomar l’inici 
de curs en un ambient amable i festiu. A 
banda de les exquisideses culinàries, és 
clar...  Doncs tampoc es podia. Ens van 

demanar que aquest any no muntéssim i 
que l’any vinent ja ho veuríem. Esperen que 
les entitats siguin autosuficients al mateix 
temps que les priven de la màxima font de 
finançament. Però algunes entitats s’han 
autoorganitzat de forma col·laborativa en 
una nova mostra de com la ciutadania és 
capaç de teixir xarxes de suport mutu i de 
donar resposta i sentit comú allà on molts 
cops no arriben les administracions, tot 
i els recursos humans i econòmics que 
gestionen.

Irene Aldabert González
Grup Municipal Sant Adrià en Comú

Desmuntem creences i mostrem realitats sobre la 
violència masclista
Ha passat només una vegada, per una bufetada no passa res. FALS

Per poder comprendre la dinàmica de la violència masclista cal considerar dos factors: la intensitat creixent i el seu 
caràcter cíclic.

Intensitat creixent: la violència no sol iniciar-se de forma sobtada, sinó que es dona en un procés que pot arribar a 
durar molt de temps i que es pot descriure com una escalada de violència.

Caràcter cíclic: el cicle de la violència es va repetint al llarg de la vida en períodes cada vegada més curts. Amb el 
temps, la violència sol augmentar en intensitat i freqüència, es cronifica i no desapareix.

Per tant, la violència de gènere no és un fet puntual. Normalment forma part d’un patró de relació en la parella i anirà 
en augment. La violència física sempre va acompanyada de la violència psicològica. La freqüència i intensitat  de les 
agressions que pateix la víctima determina el seu nivell de risc.




