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Farmàcies de torn durant el mes de setembre
J. A. VELÁZQUEZ – C/ de Mar, 18
1, 12, 23 de setembre
A. FABREGAT – C/ de Pi i Gibert, 66
2, 13, 24 de setembre
P. SANZ – Gran Via de les Corts Catalanes, 26
3, 14, 25 de setembre
J. A. MARTÍNEZ – Via Trajana, 20 local 3-6
4, 9, 15, 20 de setembre
M. E. CUBA - C/ de la Platja, 82
5, 16, 27 de setembre
P. CASELLAS – C/ d’Andreu Vidal, 2
6, 17, 28 de setembre

J.C. PÉREZ – Av. de la Catalana, 125
7, 18, 29 de setembre
L. REDONDO – Av. de Fernández Márquez, 73-75
8, 19, 30 de setembre
A. CLAPÉS – C/ de Miquel Servet, 7-9
10, 21 de setembre
E. RODÉS – C/ de Federico García Lorca, 1
11, 22 de setembre
E. BOLÓS - Av. de Catalunya, 92-94
26 de setembre

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.

Sabies que...
Agafem un paraigua per no
mullar-nos! Només tenim
paraigües si en tenim més d’un.
Per tant, no direm quin paraigües
tan bonic!
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Carta als veïns / Carta a los vecinos

Amb els portaveus de tots els grups municipals i el regidor
de la Policia Local, vam anar a una reunió amb el director
general de la Policia i amb el comissari en cap dels Mossos
d’Esquadra. Hi vam anar a exposar, un cop més, la greu,
insostenible i injusta situació en què viuen la immensa majoria
dels ciutadans de la Mina, per culpa de l’enorme volum de
venda i consum de droga que es pateix al barri.

Con los portavoces de todos los grupos municipales y el
concejal de Policía Local, fuimos a una reunión con el director general de la Policía y con el comisario jefe de los Mossos
d’Esquadra. Fuimos a exponer, una vez más, la grave, insostenible e injusta situación en que viven la inmensa mayoría de los
ciudadanos de la Mina, por culpa del enorme volumen de venta y
consumo de droga que sufre el barrio.

Hi vam anar a exigir una immediata actuació dels Mossos per
recuperar, en primer lloc, l’espai públic. Espai que ara no és ni
dels ciutadans del barri ni de la ciutat. Vam expressar que no
ens resignem a ser el gran punt de concentració de venda i
consum de droga de l’àrea metropolitana.

Fuimos a exigir una inmediata actuación de los Mossos para recuperar, en primer lugar, el espacio público. Espacio que ahora no
es ni de los ciudadanos del barrio ni de la ciudad. Manifestamos
que no nos resignamos a ser el gran punto de concentración de
venta y consumo de droga del área metropolitana.

El director general dels Mossos es va comprometre a
destinar-hi dues furgonetes de la BRIMO (Brigada Mòbil)
en cada torn de treball, sobretot tardes i nits; aquesta acció
es mantindrà al llarg del temps. També vam quedar a fer
una trobada a tres bandes amb l’Ajuntament de Barcelona i
altres departaments de la Generalitat per arribar a un acord
sobre la seva implicació, per a millorar els serveis que hi ha al
barri, i per fer un pla de xoc contra la pobresa.

El director general de los Mossos se comprometió a destinar
dos furgonetas de la BRIMO (Brigada Móvil) en cada turno de
trabajo, sobre todo tardes y noches; esta acción se mantendrá a
lo largo del tiempo. También quedamos para hacer un encuentro a tres bandas con el Ayuntamiento de Barcelona y otros
departamentos de la Generalitat para llegar a un acuerdo sobre
su implicación, mejorar los servicios que hay en el barrio e impulsar un plan de choque contra la pobreza.

Vull agrair sincerament i de tot cor a tots i cadascun dels i
les portaveus dels grups municipals la seva determinació en
aquesta acció conjunta que ha donat molts bons fruits i que
espero que sigui l’inici de la recuperació de l’espai públic a favor
de les persones treballadores del barri i de la nostra ciutat.

Quiero agradecer sinceramente y de todo corazón a todos y cada
uno de los y las portavoces de los grupos municipales su determinación en esta acción conjunta que ha dado muy buenos frutos y
que espero que sea el inicio de la recuperación del espacio público a
favor de las personas trabajadoras del barrio y de nuestra ciudad.

Parlant de la Rambleta, us voldria dir el següent:
-El projecte s’ha fet per millorar l’espai i la zona verda: la
superfície tova passa del 25% actual al 50%, la superfície
verda passa del 18% al 33%.
-Es va fer convidant a tot el veïnat de Sant Adrià Nord a
participar-hi i les seves aportacions es van incorporar al
projecte i per això va variar força del projecte inicial.
- Posteriorment, un cop vist que hi ha veïns i veïnes que han
manifestat el seu desacord, hem parlat tres vegades amb ells i
els tècnics han fet millores (hi haurà 271 arbres en comptes
dels 241 que hi ha ara i se’n trasplantaran 133 en un espai
al costat de la Catalana).

Hablando de la Rambleta, os querría decir lo siguiente:
-El proyecto se ha hecho para mejorar el espacio y la zona verde:
la superficie blanda pasa del 25% actual al 50%, la superficie
verde pasa del 18% al 33%.
-Se hizo invitando a todo el vecindario de Sant Adrià Nord a participar y sus aportaciones se incorporaron al proyecto y por ello
varió bastante respecto al proyecto inicial.
-Posteriormente, una vez constatado que hay vecinos y vecinas
que han manifestado su desacuerdo, hemos hablado tres veces
con ellos y los técnicos han hecho mejoras (habrá 271 árboles
en lugar de los 241 que hay ahora y se trasplantaran 133 en
un espacio al lado de la Catalana).

A Sant Adrià sempre hem millorat i augmentat les zones verdes:
l’any 2002 teníem 228.000 metres quadrats de zones verdes
i el 2017 n’eren 496.000. A més tenim 7.500 arbres, xifra per
sobre de la mitjana de les ciutats catalanes.

En Sant Adrià siempre hemos mejorado y aumentado las zonas verdes: en el año 2002 teníamos 228.000 metros cuadrados de zonas
verdes y en el 2017 eran 496.000. Además tenemos 7.500 árboles,
cifra por encima de la media de las ciudades catalanas.

Per acabar us vull desitjar, un any més, una Bona Festa
Major. Gaudiu dels actes, de la música, de la família, dels
amics i de la nostra ciutat.

Para acabar os quiero desear, un año más, una Feliz Fiesta
Mayor. Disfrutad de los actos, de la música, de la familia, de los
amigos y de nuestra ciudad.

Joan Callau Bartolí

Alcalde de Sant Adrià de Besòs

viure
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Programa d’actes de la Festa Major

Programa d’actes de la Festa Major

Notícies
FE D’ERRATES: a la portada del Viure del passat mes de Juliol- Agost, on diu la composició del consistori, pel que
fa al grup municipal de C’s on diu 2 hauria de dir 4.

Nou cartipàs municipal
En la sessió de Ple celebrada el
passat 3 de juliol es van presentar les
delegacions del nou cartipàs municipal per a la legislatura 2019-2023.
La distribució de les àrees municipals
serà la següent:
Joan Callau estarà al capdavant
de l’Alcaldia. A banda d’exercir la
representació de la ciutat assumirà les
delegacions de Protocol, Comunicació i Educació.
Filo Cañete Carrillo (primera tinenta
d’alcalde) presidirà l’Àrea de Protecció i Promoció Social (inclou, entre
d’altres, promoció econòmica, atenció
bàsica de serveis socials, discapacitats, drogodependències, immigració
i noves ciutadanies). A més a més,
tindrà la delegació de Recursos
Humans i Prevenció i Salut Laboral
i serà la portaveu del grup municipal
socialista
Juan Carlos Ramos Sánchez (segon
tinent d’alcalde) es farà càrrec de la
presidència de l’Àrea de Ciutadania i

Serveis a la Persona (esports, festes,
memòria històrica, mediació i convivència, cultura, etc.).
José Luis Martínez Cardoso (tercer
tinent d’alcalde) exercirà de regidor
delegat d’Espai Públic (gestió de la
recollida de residus i neteja viària,
serveis de sanejament, enllumenat
públic, parcs infantils i mobiliari urbà,
terraplenament i platges, brigada
municipal i mobilitat). També tindrà la
delegació de la Infraestructura informàtica municipal.
Ruth Soto García (quarta tinenta
d’alcalde) exercirà com a presidenta de
l’Àrea de Territori Sostenible (urbanisme, habitatge, llicències d’activitat i medi
ambient). A més a més serà la regidora
delegada de Promoció de la ciutat.
Rosa Villalonga Robles (cinquena
tinenta d’alcalde) serà la regidora
delegada d’Igualtat, Participació
Ciutadana, Oficina d’Atenció al
Ciutadà, Solidaritat i Dinamització
de gent gran.

Pedro Rivero Hidalgo (sisè tinent
d’alcalde) continuarà amb la presidència de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals (intervenció, gestió tributària, tresoreria, cadastre estadística i
serveis generals) i tindrà les delegacions de Seguretat, Ordre públic i
Protecció civil.
Finalment, Anabel Jurado Pérez
(setena tinenta d’alcalde) assumirà
les delegacions d’Infància, Joventut,
OMIC, Comerç, Mercat d’abastaments i Mercat d’encants.
Pel que fa a les regidories de barri es
distribuiran de la següent manera:
- Ruth Soto, regidora de la Catalana
- Filo Cañete, regidora de Sant Adrià
Nord (de N-II a l’autopista) i Casc antic
- Rosa Villalonga, regidora de Sant
Joan Baptista
- José Luis Martínez, regidor del Besòs
- Joan Callau, regidor de la Mina
- Anabel Jurado, regidora de Trajana i
Monsolís

Al setembre, connecta’t al català!
Aprofita la nova inscripció als cursos
de català, prepara’t i estigues a punt
quan arribi el teu moment: una oportunitat de feina, d’estudis, de millora
personal...
T’oferim cursos de català de tots els
nivells -des de l’Inicial fins al Superiorpresencials i en línia, i en horaris de
matí o de tarda-vespre. El dia 12 de
setembre comença la inscripció, al
Servei Local de Català de Sant Adrià.
Un certificat oficial pot obrir moltes
portes, i els cursos del CNL també.
Si no saps quin és el teu nivell de català, demana cita per fer una prova de
nivell i tindràs el resultat al moment.
És gratuïta!
I també...
El mes de setembre comencen les
parelles lingüístiques del Voluntariat
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per la llengua i els clubs de lectura
fàcil “En català, llegim i parlem” a les
biblioteques.
On ens pots trobar?
Som a la plaça de Guillermo Vidaña
i Haro, s/n –Edifici Polidor- de 9 a 13
hores, de dilluns a divendres

(Tel. 933 812 005, santadria@cpnl.cat).
www.cpnl.cat/badalona
www.cpnl.cat/santadria
facebook.com/CNLBadalonaSantAdria
@cpnlbdnsab
@cnldnsab

Notícies
Horts urbans de Sant Adrià de Besòs
Inscripcions per participar en el sorteig públic del 23 de setembre al 7 d’octubre
Els horts urbans són una iniciativa
destinada a la gent gran del municipi
pensada com a programa de participació social i millora ambiental.
El projecte té com a objectius:
- Recuperar espais urbans per a l’ús
públic.
- Proporcionar a la gent gran un
espai per conrear i adjudicar la cura
d’aquest conreu.
- Potenciar les relacions intergeneracionals.
- Millorar la qualitat de vida.
- Participació i col·laboració dels
ciutadans i ciutadanes en la millora
ambiental.
Adjudicació d’horts
Hi ha 22 parcel·les: 4 al passeig de
la Pollancreda i 18 a la Masia de Can
Serra. L’Ajuntament té la intenció de
destinar més horts en un futur per tal
que hi hagi parcel·les a tots els barris.
Condicions per accedir-hi
• Tenir 60 anys o més.

• Estar empadronat/da a Sant Adrià
de Besòs.
• Presentar la sol·licitud normalitzada
en el període especificat.
El reglament de règim intern i de
funcionament dels horts urbans es
podrà consultar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC).
Sistema d’adjudicació
• Les parcel·les seran adjudicades
mitjançant un sorteig públic.
• A cada participant li correspon un
número que se li adjudica en el moment de presentar la sol·licitud.
• Els participants hauran de deixar
constància en la sol·licitud de si
volen participar en el sorteig d’una
zona en concret o de totes dues.
• El sorteig de totes dues zones es
farà el mateix dia. Les persones que
hagin demanat dues zones i en el
sorteig els toquin totes dues, han
d’escollir-ne una en el mateix acte
del sorteig.

Termini i lloc d’inscripcions
Del 23 de setembre al 7 d’octubre (ambdós inclosos) a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) en l’horari
següent:
- Matins: de dilluns a divendres de
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
- Tardes: dilluns i dijous de 16 a
18.45 h
Documentació per fer la sol·licitud
• Formulari de sol·licitud
• Fotocòpia del DNI
Es farà pública la llista d’admesos el
dia 16 d’octubre a l’OAC (planta baixa
de l’Ajuntament). S’obrirà un termini
de reclamacions a la mateixa OAC
del 19 d’octubre al 30 d’octubre. La
publicació de la llista definitiva serà el
5 de novembre.
Sorteig
Tindrà lloc l’11 de novembre a les 12 h
a la sala de plens de l’Ajuntament.

‘Implic’art’, eines emocionals per a la vida
Implic’art és un projecte de l’Institut
públic Manuel Vázquez que s’adreça
a una dotzena d’alumnes de 4t d’ESO
amb necessitats educatives específiques. L’objectiu és que l’alumnat
que ha realitzat una hora setmanal de
formació en empreses durant el primer
i el segon trimestres faci estades en
entitats socials de Sant Adrià durant el
tercer trimestre. Aquest any es col·laborarà amb cinc centres (PES-La Mina
Grupo Unión, A.J. Barnabitas, Aldeas
Infantiles, Centre Obert Les Fades i
Casal dels Infants) que treballen amb
infants amb necessitats socioeconòmiques.
A més a més, participen durant tot el
curs en un taller de teatre social per
tal d’aprendre a gestionar les emocions
i l’expressió. El tercer trimestre el
treball dels estudiants es fa amb gent
gran al Punt Òmnia de la Mina, a través del programa Passa’m Memòria.
A partir d’un fet o d’un objecte de la
seva vida, els avis expliquen records
de Sant Adrià i de les seves vides als

alumnes. Els nois i noies ajuden la
gent gran amb els ordinadors per tal
de fer un recull de tot el que han explicat. La gent gran se sent escoltada
i els joves aprenen a preguntar, a tractar amb respecte i paciència i també

guanyen vincles emocionals. El curs
acaba amb la presentació d’una petita
obra que el alumnes han treballat al
taller de teatre social i que, com en
una petita festa, comparteixen amb la
gent gran.

viure
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Programació del CIOD d’octubre a gener

INSCRIPCIONS** A LES ACTIVITATS A PARTIR DEL DIMARTS, 17 DE SETEMBRE

c. Les Escoles, 10 baixos – T. 93 462 11 21 - www.sant-adria.net/serveis/igualtat
www. facebook.com/CIODDonesSantAdria
** Als tallers tindran prioritat d’inscripció les persones empadronades al municipi de Sant Adrià de Besòs
TALLERS

DIA

HORARI

CALENDARI

PREU

IOGA

Dilluns

9.30 – 11 h

07/10- 27/01 - 14 sessions

42 €

APRÈN A ESTIMAR-TE I CUIDAR-TE MILLOR!!

Dilluns

15.15 – 16.45 h

14/10-09/12 - 8 sessions

GRATUÏT

ASPECTES LEGALS I JURÍDICS DE LA VIDA
QUOTIDIANA

Dilluns

15.15– 16,45 h

08/01-29/01 - 3 sessions

GRATUÏT

TALLER DE PINTURA A L’AQUAREL·LA

Dilluns

17.15 – 18.45 h

07/10-11/11 - 6 sessions

18 €

TALLER DE DIBUIX
Descobreix diferents tècniques.

Dilluns

17.15 - 18.45 h

02/12-20/01 - 6 sessions

18 €

TALLER MINDFULNESS I COMUNICACIÓ
Transformant les nostres relacions

Dimarts

15.15 – 16.45 h

08/10-26/11 - 8 sessions

24 €

TALLER DE HIPOPRESSIUS
Què són i per a què serveixen?

Dimarts

17.15 -18.45 h

08/10-26/11 - 8 sessions

24 €

GIMNÀSTICA I TONIFICACIÓ MUSCULAR

Dimecres

9.30 – 10.30 h

02/10-29/01 - 16 sessions

32 €

TALLER SOBRE EL BON AMOR I LES BONES
RELACIONS DE PARELLA
Amor o dependència

Dimecres

11 – 12.30 h

02/10-06/11 - 6 sessions

GRATUÏT

IOGA

Dimecres 15.15 – 16.45 h

02/10-29/01 - 16 sessions

48 €

TALLER DE GEMMOTERÀPIA
Descobreix les propietats dels minerals i els
cristalls energètics

Dimecres 17.15 – 18.45 h

20/02-10/04 - 7 sessions

GRATUÏT

TALLER DE MUDRES
Exercicis per treballar les teves emocions
amb les mans

Dimecres 17.15 – 18.45 h

04/12-22/01 - 6 sessions

18 €

TALLER DE SEXUALITAT I MENOPAUSA

Dijous

10 – 11.30 h

10/10-14/11 - 6 sessions

GRATUÏT

ZUMBA

Dijous

15.30 – 16.30 h

03/10-30/01 - 16 sessions

32 €

Formació per a la
millora sociolaboral
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament engega nous cursos per a la millora sociolaboral. Aquesta formació té com a
objectiu millorar el currículum professional
i promoure la incorporació en el mercat
de treball de les persones participants.
La programació d’aquest segon semestre
inclou els següents cursos: manipulació
d’aliments, monitor/a de lleure, vetllador/a,
control d’accessos, carretoner/a, Sap
Business One, anglès, tasques administratives 2.0, full de càlcul i mecànica bàsica
de la bicicleta.
Trobareu més informació a l’apartat de
Promoció Econòmica del web municipal:
http://www.sant-adria.net/sant-adria-pertemes/promocio-economica
Inscripcions:
Edifici Besòs
Plaça de Francesc Micheli i Jové, s/n
Tel: 934 622 874 o a l’adreça electrònica
formacioiocupacio@sant-adria.net
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La formació empresarial del segon
semestre s’ofereix de manera conjunta
amb els municipis del Barcelonès Nord
La programació empresarial del
segon semestre ja està enllestida.
En aquesta ocasió i per primera
vegada, l’oferta s’ha realitzat de
manera conjunta i coordinada
amb la resta de municipis del
Barcelonès Nord (Badalona i
Santa Coloma de Gramenet). Són
un total de 23 accions formatives,
de les quals 5 s’organitzen a Sant
Adrià, 8 a Badalona i 10 a Santa
Coloma i estan obertes a tota la
ciutadania del territori.
Des del passat mes de juliol i fins
al desembre s’han programat accions amb temàtiques molt variades
i continguts renovats. A continuació us mostrem els cursos que
tindran lloc a Sant Adrià a partir
del setembre; la resta de formacions les podreu trobar al web del
nostre Ajuntament.

• Solucions a la facturació de
l’emprenedor/a i de la petita
empresa
26 i 30 de setembre i 3 d’octubre
Horari: de 15.30 a 18.30 h
• Presenta els teus impostos per
internet i estalvia temps i diners
14 i 16 d’octubre
Horari: de 15.30 a 19.30 h
• Coneix quines tecnologies i
xarxes socials et poden ajudar a
difondre la teva marca personal
i el teu negoci
29 i 30 d’octubre
Horari: de 15.30 a 19.30 h
• Innova en el model de negoci
11 i 18 de novembre
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Tots els cursos tindran lloc a
l’Edifici Besòs (Plaça de Francesc
Michelli i Jové, s/n)

Notícies
Setmana Europea de la Mobilitat 2019:
«Camina amb nosaltres»
Com cada any el municipi
de Sant Adrià s’adhereix a
la Setmana Europea de la
Mobilitat Sostenible i Segura
que se celebra del 16 al 22 de
setembre 2019. Durant aquesta
setmana es promouen hàbits
de mobilitat més sostenibles,
segurs i saludables com són
els desplaçaments a peu, en
bicicleta, en transport públic o
amb vehicle elèctric, i també
es visualitzen els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, la millora de la
qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.
Per veure les accions al municipi de Sant Adrià de Besòs, consulteu el
web de l’Ajuntament.

Programa
d’activitats de la
jugatecambiental de
la platja del Litoral
Activitats gratuïtes per gaudir
en família els diumenges
d’11.30 a 13.30 h
• 15 de setembre.
La salut del riu Besòs.
• 22 de setembre.
Experiments sobre la
contaminació de l’aire i taller
de reflectants.
• 29 de setembre.
Anellament científic d’ocells.

Campanya de reforç de la recollida d’orgànica
Segons la normativa vigent a Catalunya en relació amb la gestió dels
residus domiciliaris, els municipis han
de recollir selectivament el 50% dels
residus generats l’any 2020, el 55%
l’any 2025 i el 60% l’any 2030. Ara bé,
a Sant Adrià encara estem molt lluny
d’aquest repte: actualment es recull
selectivament un 22% dels residus, i
el 78% acaben a la fracció resta.
Considerant que al voltant del 40%
dels residus domiciliaris generats
són d’origen orgànic i que són 100%
aprofitables per a la generació de
compost i per a la valorització energè-

tica mitjançant la generació de biogàs,
aquest setembre s’ha iniciat una
nova campanya d’informació als
domicilis per fomentar la separació
en origen de l’orgànica i la correcta
recollida selectiva al carrer.
Durant aquestes visites s’informa als
veïns sobre els beneficis ambientals
i econòmics de realitzar una correcta
separació a casa, se’ls entrega un
cubell reixat per als residus orgànics,
i s’aprofita per fer una petita enquesta
d’opinió. Als habitatges on no s’hi trobin els ocupants, se’ls deixa a la bústia
una targeta d’avís amb la informació de

la visita i l’adreça del Punt Informatiu
(un per barri) on es lliuren els cubells.
Els agents per a la sostenibilitat que
duen a terme aquesta campanya són
una iniciativa de suport a la creació de
l’ocupació impulsada conjuntament
aquest any des de l’Ajuntament i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Cal recordar que aquesta acció se suma a la
campanya «Així m’agrada» www.santadria.net/aixi-magrada, per fomentar el
civisme i la sostenibilitat i, en definitiva,
promoure la implicació de tothom per
millorar la qualitat de la vida ciutadana i
la dels nostres ecosistemes.

Grups municipals
PSC

L’inici de l’any, l’acostumem a celebrar
amb molta eufòria i alegria com
un moment de reinici i renovació.
Curiosament hi ha un altre moment
de «tornar a començar» que no té
tanta festivitat però que també té la
seva oportunitat de fer reset; és el
més de setembre i l’inici del curs, no
només en termes escolars. Per a la
majoria aquest és un moment de retorn
després del descans i és viscut potser
amb més resignació que alegria. A la
nostra ciutat tenim la sort de cara, en
aquest sentit: el setembre no és un
mes de resignació, és un mes d’alegria

ERC
Bona (i estranya) festa major!
Aquest any serà una festa major
estranya: la Rambleta, espai on
habitualment es situen barraques
d’entitats i partits, no estarà
disponible.
La remodelació de la Rambleta
és i serà un tema central durant
molts mesos. Era una remodelació
necessària i, per això, a ERC hi vam
votar a favor, però en aquell moment ja vam indicar que caldria
vigilar, tant amb els arbres (per
cert, els republicans vam ser dels

C’s
Muchos acabamos las vacaciones
el 31 de Agosto; pero en nuestra
ciudad, podríamos decir que casi se
alargan hasta después de las Fiestas
Locales.
Desde nuestro grupo municipal,
además de felicitar las fiestas a todos
los vecinos, nos gustaría recordar la
labor de la Associació de Voluntaris,
la Policía Local, los voluntarios de
los puntos lila y todos aquellos que
contribuyen a que podamos disfrutar
de ellas.  Es importante recordar que

i gaudi, és el més de la nostra Festa
Major. La nostra rentrée, la fem per la
porta gran, amb festa, amb trobades
i sortint al carrer a compartir. Pot
ser que no hi hagi millor manera de
celebrar el retorn a allò que és habitual
per a cadascú que una bona dosi de
festa per plantejar amb optimisme els
nous reptes. Per això la nostra festa
es converteix també en un espai on
entitats i ciutadania mostren la seva
capacitat creativa i la seva empenta. El
programa de festes sempre està farcit
d’actes realitzats per aquestes entitats
i amb activitats de promoció a aquells
i aquelles que s’esforcen dia a dia en

diverses disciplines tant esportives
com artístiques. La festa major és un
aparador ideal per a tothom i per al
reconeixement d’aquesta emprenedoria.
El meu agraïment personal i de tot
l’equip de govern a tota la ciutadania
que participa d’una o altra forma en
aquest moment tan especial per a la
nostra ciutat. I, per suposat, el meu
desig d’una gran festa major per a
tothom viscuda des de l’alegria, la
convivència i el civisme. Bon «curs» nou
a tothom!

pocs que hi vam pensar en aquell
llunyà moment), així com amb altres
elements que potser no són glamurosos, però són part de la memòria
col·lectiva.
La pròpia Rambleta ha estat i és
un exemple perfecte per explicar
com funciona el govern de la
ciutat: un bon espai que tothom se
sent seu, cau en el deteriorament
absolut per la manca de manteniment i de planificació, i acaba sent
un experiment estrany on conviuen
arbres (sense manteniment mínim
perquè no molestin en futures
remodelacions), cotxes aparcats (o

depositats durant mesos), un carril
bici (només apte per a valents),
un passeig central (amb sotracs
suficients com perquè anar amb
un cotxet sigui una aventura) i un
conjunt de passos de vianants mal
il·luminats i perillosos.
Però tornant a la remodelació: com
sempre, d’un bon projecte necessari i que hauria de ser il·lusionant, acabem amb una execució
lamentable i opaca que, amb raó,
ens tensiona com a ciutat.

para que todos podamos disfrutar
de las fiestas es necesario hacerlo
con civismo, respeto y cuidando
la ciudad, que también es nuestra
casa.  Es cierto que las fiestas siempre supondrán una molestia para
quienes tengan que madrugar y no
puedan dormir por el volumen de la
música o el ruido de las atracciones.
Pero, como otros eventos, se trata de
unas molestias limitadas en el tiempo
y tienen en conjunto beneficios para
la comunidad.   Esto debe hacernos
reflexionar sobre aquellos vecinos

Juan Carlos Ramos Sánchez
Grup Municipal Socialista

Antoni Vélez Barajas
Grup Municipal ERC

que durante todo el año soportan
molestias cuyo origen último es el
incivismo y la falta de respeto a la
convivencia. Desde Ciutadans seguiremos trabajando para conseguir
que la lucha contra el incivismo sea
una prioridad del equipo de gobierno
y para que la Policía Local disponga
de todas las herramientas necesarias
para llevar a cabo su labor.  Felices
Fiestas 2019
Rosa Fontana Vinelli
Grupo Municipal Ciudadanos

Formació a mida de peó especialista de manteniment de vies
ferroviàries
Curs gratuït de 80 hores amb pràctiques incloses
L’Àrea de Promoció Econòmica, en
col·laboració amb l’empresa GEYCO
SLU, enceta un curs gratuït de peó
especialista de manteniment de vies
ferroviàries. Aquesta formació constarà de 80 hores, 40 de les quals seran
pràctiques ferroviàries. L’empresa
GEYCO SLU contractarà com a mínim

10

viure

el 50% de les persones que hagin
rebut la formació.
El curs s’emmarca dins del programa
«Formació a mida per adaptar-se a les
necessitats de les empreses» de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu
promoure la formació i la inserció laboral
de les persones aturades del municipi.
Aquesta iniciativa permet el desenvolupament d’actuacions de capacitació

dissenyades a mida de les necessitats
de les empreses i comporta el compromís de contractació de persones en
situació d’atur inscrites en els Serveis
Locals d’Ocupació (SLO).
Les persones interessades poden
adreçar-se abans del 18 de setembre
a l’Edifici Besòs, pl. de Francesc Micheli
i Jové s/n, telèfon 93 462 06 25
formacioiocupacio@sant.adria.net

Grups municipals
SAeC

Per a què serveixen les
mocions?
És una pregunta que em faig i suposo que moltes ciutadanes també
se la fan.
A cada ple de l’Ajuntament cada
partit porta una sèrie de mocions,
la majoria d’elles importants per a
la nostra ciutat i per al seus habi-

MSA-ECG
Precariedad juvenil
El otro día, el sindicato Comisiones
Obreras denunciaba la normalidad
con la que la sociedad asume que
juventud es sinónimo de precariedad
laboral y, por ende, la imposibilidad
de iniciar una vida digna y emancipada del seno familiar.
Parece que estar entre los dieciocho
y los treinta años (tres décadas nada
menos) es sinónimo de contratos
basura o desempleo. Somos, dentro de
la unión europea, campeones en este
desastroso drama que no solo afecta

MES

Expliquem el nostres posicionaments i vots al
ple del cartipàs (creació i composició d’àrees)
de l’Ajuntament.
L’organització de l’Ajuntament, la fa l’equip
de govern, que és qui té encomanada
aquesta competència; el nostre vot va ser
ABSTENCIÓ. En el nomenament dels òrgans
col·legiats en els quals podem ser-hi, com
són els Consorcis BESÒS i Campus Interuniversitari hem votat en CONTRA. Creiem amb
fermesa que TOTS els grups han de tenir representació. Els vots que representem tenen
la mateixa validesa que els dels altres grups.
Tot i això MES hem proposat a l’alcalde una
comissió d’aquests dos Consorcis, on
estiguin representades totes les forces polítiques encara que no sigui decisòria però

tants. Després del ple, cada partit
està orgullós de la seva feina, que
implica moltes hores de dedicació,
però a la fi on queden? Algunes
potser tenen sort si s’implementen
en alguna mesura, poca; la majoria
passen al calaix de les mocions on
acumulen pols i poc més.
Des de SAeC volem fer la feina de
seguiment de les nostres mocions

aprovades i lluitar perquè es duguin
a terme, en benefici de totes i tots
els ciutadans de Sant Adrià, en resum en benefici de la nostra ciutat.
Continuem treballant per la ciutat
que volem

Núria Torres Fernández
Grup Municipal Sant Adrià en Comú

a la precariedad juvenil, sino que tiene
otras derivadas que afectan al conjunto
de la sociedad como el descenso de la
natalidad. La falta de estabilidad laboral
y los bajos salarios, además de las escasísimas ayudas públicas colocan al
Estado español como el segundo país
del mundo (creo que detrás de Japón)
con menos nacimientos.
Otra derivada que comportan los
salarios bajos en general y especialmente en los jóvenes es su contribución mediante la cotización a la
seguridad social y al mantenimiento
del sistema público de pensiones.

El incremento del salario mínimo
interprofesional supone un avance para
mejorar esta lacra que afecta de forma
tan injusta a los jóvenes, pero aún es insuficiente si no alcanza los 1.200 euros.
Además, la utilización fraudulenta de
la contratación temporal (especialmente mediante empresas de trabajo
temporal) es algo que la negociación
colectiva no consigue mejorar en las
empresas, obligando al gobierno a
reformar la contratación temporal y
las empresas de trabajo temporal.

sí informativa. Tenim el seu compromís.
Designació de les retribucions dels membres
corporació i càrrecs de confiança: el nostre
vot ha estat en CONTRA. No estem d’acord
amb la pujada de sous de l’equip de govern.
L’entrada de dos regidors nous ja suposa una
despesa extraordinària, i l’augment global a
la partida econòmica ha suposat bastant més
del 5%. Considerem que no són moments
per augmentar-se el sou. Creiem que estan
prou ben remunerades, les delegacions polítiques a Sant Adrià.
Vot en CONTRA també a l’augment de
sou dels càrrecs de confiança. Per altra
banda hem exigit que els seus currículums
i patrimoni estiguin visibles al portal de
transparència del web de l’Ajuntament, així
com les tasques que faran a partir d’ara i

que el govern ha de fer públiques les seves
responsabilitats encomanades.
Us informem que el nou despatx del Grup
Municipal MES es trasllada a la planta 5a
de l’Ajuntament. Internament ens hem
organitzat per la representació i assistència
d’actes a la ciutat i per atendre visites dels
veïns/es i entitats. Dies d’atenció ciutadana, els dimecres mati i dijous tarda. El
telèfon de cita concertada a la centraleta
de l’Ajuntament és 93.381.20.04 (l’extensió
encara no la sabem). El correu @ és: mes@
sant-adria.net. Estem a la vostra disposició.

Gregorio Camacho Alcalde
Grup Municipal Movem Sant Adrià

Isabel Marcuello García
Grup Municipal MES,
Moviment d’Esquerres

Desmuntem creences i mostrem realitats sobre la
violència masclista
És incomprensible que les dones no denunciïn abans i suportin tants anys amb el seu
maltractador, segur que no n’hi ha per tant. FALS
Dubtar dels motius pels quals les dones no denuncien o no se separen forma part de la tendència en la nostra societat
masclista de minimitzar, negar o justificar la violència vers les dones.
Més del 40% de les dones no denuncien la violència per raons molt concretes, comprensibles i justificades. La majoria
d’elles són: por al maltractador i a les seves represàlies (molts d’ells les amenacen de mort, d’endur-se les filles o fills
comuns o de fer-los la vida impossible si se separen, etc.), por i indefensió davant del desconeixement del que passarà
després de la denúncia i, fonamentalment, per trobar-se en un estat psicoemocional que els impedeix prendre, en aquell
moment, les regnes de les seves vides.
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Activitats al Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor
Tornem de vacances amb les piles ben
carregades i amb alguns del plats forts
del Polidor! Del 6 al 9 celebrarem la Festa Major de la ciutat i el Polidor acull la
festa jove alternativa a la Rambleta amb
les festes radioaktives i el clàssic Festival
Polissons el dissabte dia 7 amb música
en directe non-stop! També el finde del
14 i 15 tindrà lloc l’esdeveniment manga
gratuït més gran de tota Catalunya,
l’Akihabara Deep. I el dissabte 28 de setembre torna una nova edició (VII) de la
Jornada d’Art Urbà a la 930 i es trasllada
al parc del Litoral (Skate Park).
• Dilluns 2, 9, 16, 2 i 30 de setembre
Tarda de gamers
Per als amants dels videojocs. A les 17 h.
• Dimarts 3 de setembre
Torneig de Ping-Pong
Demostra les teves habilitats amb les
pales. A les 18 h.
• Dimecres 4 de setembre
Volant de carreres
Prova el volant i seient de carreres per a
la PS4. Un experiència real de conducció.
A les 18 h.
• Dijous 5 de setembre
Torneig de futbolí
Per parelles o individual. A les 18 h.
• Dissabte 7 de Setembre
Festival Polissons
A partir de les 14 h i fins a les 03 h. A la
Rambleta (darrere del Polidor). Teniu més
informació al programa de Festa Major
• Dijous 12 de setembre
Fortnite en pantalla gegant i 4K
A les 18 h
• Divendres 13 de setembre
Jocs de taula
Escull entre més de 20 jocs de la nostra
Politeca. A les 18 h.
• Dissabte 14 i diumenge 15 de setembre
Akihabara Deep.
Esdeveniment entorn al món manga amb
estands,videojocs, youtubers, Kpop,
Cosplay, concursos i moltes propostes més. De 10.30 h a 20 h, al Centre
Polidor, Poliesportiu Ricart, plaça de
Guillermo Vidaña i Rambleta. (Accés per
Joaquin Blume). Entrada gratuïta.
• Dijous 19 de setembre
Torneig de billar
Billar americà. A les 18 h.
• Divendres 20 de setembre
Nintendo Swicth
Estrena del nou joc Mario + Rabbids
Kingdom Battle. A les 18 h.
• Dissabte 21 de setembre
Karaoke Party Canta les teves cançons
preferides al Karaoke del Polidor. A les 18 h.
• Dijous 26 de setembre
Hama Beads.
Crea diferents figures amb la tècnica
Hama Beads. A les 18 h.

• Divendres 27 de setembre
Crash a la PS4
Estrena del nou joc. A les 18 h.
• Dissabte 28 de setembre
VII Jornada Art Urbà a la 930. Tallers
d’skate i circ. Dinar popular. Tarda-nit de
concerts de musica urbana. A partir de
les 12 h al parc del Litoral (Skate Park
sant Adrià).
Tallers Octubre-Desembre
(Inscripcions obertes)
• Taller de guitarra. Nivell principiant.
Dimarts de 18 a 19 h. Gratuït.
• Taller d’anglès (speaking). Dimecres de
18 a 19 h. Gratuït.
• Taller de fotografia. Dijous de 18 a 19 h.
Gratuït.
• Taller de cosplay. Divendres de 17 a 20 h.
Gratuït.
Assessories per a joves
• Orientació laboral: dimarts de 10 a 14 h.
• Mobilitat internacional: dimecres de
16 a 20 h.
• Orientació acadèmica (SOAT): dijous
de 16 a 18.30 h.
*Activitats per a joves de 12 a 35 anys.
*Recordeu que les activitats anunciades
poden patir variacions i poden sorgir
altres activitats, tallers o xerrades del
vostre interès que anunciarem per les
nostres xarxes socials, 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

Activitats al Centre
Cultural Besòs
• Espai infantil
Dilluns, dimecres i dijous de 17 a 19 h,
Preu: Gratuït, nens/es de 0 a 8 anys. Un
espai per jugar i compartit amb els més
petits.
Els nens/es han de venir acompanyats
d’un adult.
• Posa’t a punt amb zumba
Dilluns de 20 a 21 h.

• Ioga en família
Divendres de 18.30 a 19.30, infants de 6
a 9 anys.
Comparteix amb els teus fills un moment
de relaxació jugant.
• Nits de ioga
Dimarts de 18.30 a 19.30 h.
Després d’un dia d’estrès, desconnecta
amb el ioga.
• Taller d’art
Dimarts de 17.30 a 18.30 h, infants de 7
a 10 anys.
Tècniques de pintura per desenvolupar la
creativitat dels mes petits.
• Necessites ajuda? reforç escolar
Dilluns de 17.30 a 18.30 h, infants de 6
a 8 anys.
Dilluns de 18.30 a 19.30 h, infants de 9 a
12 anys.
Dilluns de 19.30 a 20.30 h, joves de 13 a
15 anys.
• Taller de guitarra
Dimarts de 18 a 19 h, taller infantil a
partir de 6 anys.
Dimarts de 19 a 20 h, taller per a adults.
Grup mínim de 6 persones. Nivell: iniciació.
• Curs de xarxes socials
Posa’t al dia amb twitter, facebook, instagram.
Dijous de 19.30 a 21 h. Adults.
• Idiomes: anglès, xinès i alemany
Dimecres de 18 a 19 o de 19 a 20 h.
Aprèn nocions dels idiomes mes parlats.
• Com defensar-te? Aprèn autodefensa!
Dijous de 19.30 a 21 h.
Preu: 10 € (2 sessions, mínim 8 persones).
Joves a partir de 14 anys amb autorització.
T’ensenyaran diferents tècniques per
sortir de possibles situacions difícils.
• Tast de vins, vermuts i cerveses
Divendres de 19.30 a 21 h.
Preu: 8 € (mínim 10 persones).
Un tastet de vins, vermuts i cerveses,
aprèn les claus i pautes per fer un bon
tast, com els professionals.
• Passatge del Terror
Vols formar part del grup de joves que
organitza el passatge del terror el proper
31 d’octubre?
A partir del 16 de setembre comencem
a treballar amb la temàtica i disseny dels
decorats.
Si vols apuntar-t’hi fes un Whatsapp al
618 297 371.
Més informació:
Plaça de Josep Tarradellas s/n
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 262 388 (tardes);
mòbil 618 297 371 (Whatsapp)
Adreça electrònica: ccbesos@sant-adria.net
De dilluns a dijous de 17 a 21 h i
divendres de 17 a 19 h

