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Carta als veïns
Carta a los vecinos 

Concert de Nadal de l’Escola 
Municipal de Música Benet Bails

Activitats de Nadal

Agenda

Campanya de la Creu Roja de recollida 
de joguines noves per als infants 
del municipi en risc d’exclusió

L’IES Salvador Seguí visita els 
apartaments municipals per a gent gran

Les joguines no són sexistes

Nova edició del Concurs de relats 
breus de dones Paraules d’Adriana

Consells per desitjar un bon Nadal 
també al medi ambient

Sant Adrià, Ciutat Oberta

Nous cursos de català

Representants de l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs visten un projecte solidari al 
Sàhara 

Campanya de neteja de pintades en 
façanes d’immobles del municipi

Grups municipals

Resum de la sessió plenària de 28 
d’octubre

Desmuntem creences i mostrem realitats 
sobre la violència masclista

8

9

10 i 11
10
11

Farmàcies de torn durant els mesos de desembre i gener

E. BOLÓS - Av. de Catalunya, 92-94
1, 12 i 23 de desembre i 3, 14 i 25 de gener
M. E. CUBA - C/ de la Platja, 82
2, 13 i 24 de desembre i 4, 15 i 26 de gener
P. CASELLAS – C/ d’Andreu Vidal, 2
3, 14 i 25 de desembre i 5,16 i 27 de gener
J.C. PÉREZ – Av. de la Catalana, 125
4, 15 i 26 de desembre i 6,17 i 28 de gener
L. REDONDO – Av. de Manuel Fernández Márquez, 73-75
5, 16 i 27 de desembre i 7, 18 i 29 de gener
J. A. MARTÍNEZ – Via Trajana, 20 local 3-6
6, 17 i 28 de desembre i 8, 19 i 30 de gener

A. CLAPÉS – C/ de Miquel Servet, 7-9
7, 18 i 29 de desembre i 9, 20 i 31 de gener
E. RODÉS – C/ de Federico García Lorca, 1
8, 19 i 30 de desembre i 10 i 21, de gener
J. A. VELÁZQUEZ – C/ de Mar, 18
9, 20 i 31 de desembre i 11 i 22 de gener
A. FABREGAT – C/ de Pi i Gibert, 66
10 i 21 de desembre i 1, 12 i 23 de gener
P. SANZ – Gran Via de les Corts Catalanes, 26
11 i 22 de desembre i 2, 13 i 24 gener

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... Edita: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Coordinació i redacció: N. Vilardell i M. Fernández
Col·laboració: Servei de Comunicació
Correcció: Centre de Normalització Lingüística 
Badalona-Sant Adrià
Impressió: Gramagraf S.C.C.L
Maquetació: Volta Disseny, Estudi de disseny 
membre de Barcelona+Sostenible
Dipòsit legal: B. 39.805-1981

Per Nadal, si compreu algun 
número de loteria pot ser que us 
toquin premis petits o premis 
menors, que és el que en castellà 
es diu la pedrea, però  no en 
català.
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Carta als veïns / Carta a los vecinos

En el Ple d’octubre es van aprovar les taxes i els impostos municipals 
que s’aplicaran el 2020. El que hem fet enguany és congelar les 

taxes i els impostos municipals de l’àmbit social, com ara: Places 
d’aparcament de minusvàlids. Informe per al reagrupament familiar... 
Totes les relacionades amb els Serveis Socials, tals com: Programa 

activitats físiques per a la gent gran, Ajuda domiciliària, Àpat a domicili, 
Neteja personal, Teleassistència, Arranjament de domicilis.

Un dels nostres objectius sempre ha estat la PROTECCIÓ dels 
ciutadans i ciutadanes amb dificultats. Això és així perquè per a 

l’Equip de Govern la IGUALTAT és un principi polític bàsic, ja que 
ajuda a tenir una societat més equilibrada.

Relacionat amb aquest àmbit cal dir que el nostre Ajuntament ha 
estat qualificat entre els 29 millors d’Espanya pel que fa a la 

inversió en Serveis Socials, de l’any 2018. És un reconeixement a 
la feina feta al llarg de tots els anys pels diversos equips de govern 
i a la decisió que vam prendre el 2008 (quan teníem a sobre la crisi 
econòmica) que els esforços municipals els destinaríem a Serveis 

Socials, Promoció Econòmica i Educació.

També vull comentar el tema de la Rambleta i els sòls alterats. 
Primer per posar en valor que gràcies a la relació entre els veïns i 

l’Ajuntament es van fer les anàlisis del sòl, ja que ens van fer saber 
que a finals dels anys 70, principis dels 80 en aquesta zona s’hi 

havien abocat escòries de la incineradora. Aquestes anàlisis han 
conclòs que efectivament aquest material haurà de ser tractat, per 

la qual cosa hem iniciat dues actuacions:

-  Aturar l’obra i tapar les parts destapades preventivament.

- Posar-nos en contacte amb l’Agència de Residus de Catalunya 
(administració competent) que és qui ens ha d’indicar com actuar

Tanmateix, segons ens ha informat el Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques els components trobats no representen cap 

perill per a la salut dels veïns.

Pel que fa als sòls de la fase que s’està urbanitzant a la Catalana, 
l’any 2017 ens vam posar en contacte amb l’Agència de Residus 
de Catalunya, es va mirar quines indústries potencialment conta-
minants hi havia i es van trobar tres empreses d’aquestes caracte-

rístiques. Per això cal dir el següent:

1.- Que la Junta de Compensació haurà de descontaminar aquests 
sòls, seguint les indicacions que marqui l’Agència de Residus.

2.- Que ens coordinarem amb l’Agència de Residus de Catalu-
nya, per a aquesta finalitat.

3.- Que hem informat i anirem informat tant els grups municipals 
com els veïns i veïnes de la Catalana.

Per acabar, vull comentar-vos que TOTA l’aigua del nivell freàtic 
que es fa servir per regar i netejar s’analitza regularment, des 
de fa anys, per garantir que presenta la qualitat adequada per 

a aquests usos.

Us desitjo un BON NADAL i un VENTURÓS ANY 2020!

En el Pleno del mes de octubre se aprobaron las tasas e impuestos munici-
pales que se aplicarán en 2020. Lo que hemos hecho este año ha sido con-
gelar las tasas e impuestos municipales del ámbito social como: Plazas 
de aparcamiento para minusválidos. Informe para el reagrupamiento fami-
liar... Todas las relacionadas con los Servicios Sociales, tales como: Progra-
ma de actividades físicas para la tercera edad, Ayuda domiciliaria, Comida a 
domicilio, Limpieza personal, Tele-asistencia, Arreglos de domicilios.

Uno de nuestros objetivos siempre ha sido la PROTECCIÓN de los 
ciudadanos y ciudadanas con dificultades. Esto es así porque para el 
Equipo de Gobierno la IGUALDAD es un principio político básico, ya 
que ayuda a tener una sociedad más equilibrada.

Relacionado con este ámbito debemos señalar que nuestro Ayun-
tamiento ha sido calificado entre los 29 mejores de España en lo 
que a inversión en Servicios Sociales se refiere, del año 2018. Es un 
reconocimiento al trabajo realizado, a lo largo de todos los años, por 
los diversos equipos de gobierno y a la decisión que tomamos en 2008 
(cuando teníamos encima la crisis económica) por la cual los esfuerzos 
municipales los destinaríamos a Servicios Sociales, Promoción Econó-
mica y Educación.

También quiero comentar el tema de la Rambleta y los suelos alterados. 
Primero para poner en valor que, gracias a la relación entre los vecinos 
y el Ayuntamiento, se hicieron los análisis del suelo, ya que nos hicieron 
saber que, a finales de los años 70 y principios de los 80, en esta zona 
se habían vertido escorias de la incineradora. Estos análisis han con-
cluido que efectivamente este material deberá ser tratado, por lo cual 
hemos iniciado dos actuaciones:

- Parar la obra y tapar las partes destapadas preventivamente.

- Ponernos en contacto con la Agencia de Residuos de Cataluña (ad-
ministración competente) que es quien nos tiene que indicar como actuar.

Asimismo, según nos ha informado el Consejo Superior de Investigaci-
ones Científicas, los componentes encontrados no representan ningún 
peligro para la salud de los vecinos. 

Por lo que se refiere a los suelos de la fase que se está urbanizando en la 
Catalana, en el año 2017 nos pusimos en contacto con la  
Agencia de Residuos de Cataluña, se miró que industrias potencialmente 
contaminantes había y se encontraron tres empresas de estas características. 
Debemos pues decir lo siguiente:

1 – Que la Junta de Compensación deberá descontaminar estos sue-
los, siguiendo las indicaciones que marque la Agencia de Residuos.

2 – Que nos coordinaremos con la Agencia de Residuos de Cata-
luña, para esta finalidad.

3 – Que hemos informado e informaremos tanto a los grupos muni-
cipales como a los vecinos y vecinas de la Catalana. 

Para finalizar quiero comentaros que TODA el agua del nivel freático que 
se utiliza para regar y limpiar se analiza regularmente, desde hace años, 
para garantizar que presenta la calidad adecuada para estos usos.

Os deseo una FELIZ NAVIDAD y un VENTUROSO AÑO 2020!

Joan Callau Bartolí
Alcalde de Sant Adrià de Besòs
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Notícies

Saló Infantil i Juvenil Adrilàndia
Aquest any, el Saló Infantil i Juvenil 
Adrilàndia està d’aniversari, ja que 
celebra la seva vint-i-cinquena edició. 
Novament, els dies 3 i 4 de gener, els 
espais de la Rambleta, el Poliesportiu 
Ricart i el Centre de Producció Cultural 
i Juvenil Polidor, s’ompliran de noves 
propostes de jocs, tallers, especta-
cles i moltes sorpreses més. L’horari 
serà de 10.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h. 
L’entrada estarà situada al carrer de 
Joaquim Blume.

Cavalcada de Reis
L’agenda de Nadal acaba el dia 5 de 
gener amb la benvinguda que els
nens i nenes de Sant Adrià de Besòs 
podran fer a Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient al llarg de la cavalcada. 
El recorregut serà el següent: Via 
Trajana, pl. de Pius XII, av. de les Corts 
Catalanes, c. de l’Argentina, c. de Goya, 
c. del Doctor Fleming, c. de Frederica 
Montseny, c. de Sant Ramon de 
Penyafort, c. de Ponent, c. de Llevant,  
c. de Cristòfol de Moura, c. de la 
Torrassa, av. de la Platja, av. d’Eduard 
Maristany, av. de la Platja, av. de 
Catalunya, av. de Pi i Maragall, c. 
Major, c. de les Monges, c. de Rafael 
Casanova, c. de Ricard i plaça de la Vila.

Activitats de Nadal a la 
Biblioteca Sant Adrià 
Hora del conte
Dijous 19 de desembre, a les 18 h. 
Hora del conte especial de Nadal 
(conte + taller). Activitat recomanada a 
partir de 3 anys.

Exposicions a sala.
Documents de Nadal
Exposició a la sala amb un recull de 
documents sobre el Nadal. Trobareu 
contes per als més petits, CD de músi-
ca, obres cinematogràfiques i tota una 
sèrie de llibres per gaudir de les festes 
de Nadal.

Activitats al Centre
Cultural Besòs
Activitats de Nadal
• Taller de galetes de Nadal
Dijous 12 de desembre, de 17.30 a
19.30 h
Nens/es a partir de 8 anys
Places limitades
• Tió gegant
Vols fer cagar el tió? Vine del 16 al 18
de desembre de 17 a 19 h
Cal reservar hora.
• Cartera reial
Porta la carta a la cartera reial i la farà
arribar als Reis Mags d’Orient.
Divendres 20 de desembre, de 17 a 
19 h
Altres activitats
• Espai infantil 
Dilluns, dimecres i dijous de 17 a 19 h
Preu: gratuït, per a nens/es de 0 a 8 
anys. Un espai per jugar i compartir 
amb els més petits.
Els nens/es han de venir acompanyats 
d’un adult.
• Posa’t a punt fent zumba
Dilluns, de 20 a 21 h
Preu: 22 €, 11 sessions
• Ioga en família
Divendres de 18.30 a 19.30 h, nens/es 
de 6 a 9 anys

Preu: adult més nen/a, 25 €, 10 sessions.
Compartiu amb els fills un moment de 
relaxació jugant.
• Tardes de ioga
Dimarts de 18.30 a 19.30 h, adults.
Preu: 25 €, 10 sessions
Després d’un dia d’estrès, 
desconnecteu amb el ioga.
• Taller d’art
Dimarts de 17.30 a 18.30 h, nens/es 
de 7 a 10 anys
Preu: 41 €, 11 sessions
Tècniques de pintura per desenvolupar 
la creativitat dels més petits.
• Necessites ajuda? Reforç escolar
Dilluns de 17.30 a 18.30 h, nens/es de 
6 a 8 anys
Dilluns de 18.30 a 19.30 h, nens/es de 
9 a 12 anys
Dilluns de 19.30 a 20.30 h, joves de 13 
a 15 anys
Preu: 42 €, 11 sessions; mínim, 6 
persones per grup
• Taller de guitarra. Nivell principiant
Dimarts de 18 a 19 h, infantil a partir 
de 6 anys
Dimarts de 19 a 20 h, adults
Preu: 45 €, 11 sessions
Grup mínim de 6 persones
• Curs de xarxes socials
Posa’t al dia amb Twitter, Facebook i 
Instagram.
Dijous de 19.30 a 21 h, adults
Preu: 45 €, 10 sessions
• Idiomes (anglès, xinès i alemany)
Aprèn algunes nocions dels idiomes 
més parlats.
Dimecres de 18 a 19 o de 19 a 20 h
Preu 45 €, 10 sessions; grup mínim de 
10 persones

Els alumnes de les orquestres 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 aquest concert que tindrà 
lloc el proper dijous, 19 de desembre, a les 19 h. El concert es farà al 
Complex Esportiu Ricart, on tots dos conjunts, formats per alumnes de 
més de nou anys, tocaran un programa variat integrat per músiques de 
diferents estils i èpoques. El concert, que és obert a tothom, tindrà tres 
parts: una d’interpretada pel grup de corda, una altra pel grup de vent i 
una part final conjunta. Us hi esperem!

Activitats de Nadal

Concert de Nadal de l’Escola Municipal 
de Música Benet Bails
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Notícies

• Com pots defensar-te? Aprèn 
autodefensa!
T’ensenyaran diverses tècniques per 
sortir de possibles situacions difícils.
Dijous de 19.30 a 21 h
Preu: 10 €, 2 sessions; grup mínim de 
8 persones 
Joves a partir de 14 anys amb 
autorització

Centre Cultural Besòs
Plaça de Josep Tarradellas, s/n,
08930 Sant Adrià de Besòs.
Tel. 93 426 23 88 (tardes) i
618 29 73 71 per a whatssaps.
Adreça electrònica:
ccbesos@sant-adria.net.
De dilluns a dijous, de 17 a 21 h i
divendres de 17 a 19 h

Activitats al Centre de Producció 
Cultural i Juvenil Polidor 
Informa’t de tot el que pots fer durant 
el mes de desembre al Polidor: un 
munt d’activitats, tallers i esdeveni-
ments tradicionals per passar-t’ho bé 
per Nadal.
L’equip del Polidor us desitgem bones 
festes i una bona entrada d’any 2020.

«Findes» de desembre
Dissabte 7 de desembre
• Sofà, pel·li i Polidor. El pla perfecte 
per passar la tarda. Amb crispetes per 
a tothom. A les 18 h.

Divendres 13 de desembre
• Jocs de taula. Gaudeix d’una tarda 
divertida entre amics amb la politeca 
del Polidor. Escull entre més de vint 
jocs. A les 18 h.
Dissabte 14 i diumenge 15 de 
desembre
• Bönenkai. Si t’agrada el món man-
ga, t’esperem a l’esdeveniment tradi-
cional del nadal japonès. Hi trobaràs 
estands, espai d’artistes, videojocs, 
cosplay, kpop, maid cafè, entre 
d’altres; durant tot el cap de setmana. 
Entrada gratuïta. Per a tots els públics. 
De 10.30 a 20 h.
Divendres 20 de desembre
• Torneig de billar. En format indivi-
dual o per parelles. A les 18 h.
Dissabte 21 de desembre
• Karaoke party. Demostra les habi-
litats de cant que tens al nostre ka-
raoke. A les 18.30 h.
Divendres 27 de desembre
• Videojocs de curses. Prova el 
seient, el volant i els pedals de la PS4, 
en pantalla gegant i 4k. A les 18 h.
Dissabte 28 de desembre
• Kpop party. Acomiada l’any amb 
la festa kpop més divertida. Hi haurà 
exhibicions de balls, jocs i moltes 
sorpreses més! T’hi esperem! Entrada 
gratuïta. Aforament limitat. A partir de 
les 18 h.

Tallers de gener a març
Inscripcions del 16 de desembre al 10 
de gener.
• Taller de guitarra. Nivell principiant. 
Dimarts de 17.45 a 18.45 h
• Taller de kpop. Dimecres de 18 a 19 h
• Taller d’anglès (speakeasy). Dijous 
de 19 a 20.30 h

Activitats per a joves de 12 a 35 anys
Recordeu que les activitats que anun-
ciem aquí poden variar i poden sorgir 
altres activitats, tallers o xerrades del vos-
tre interès que anunciarem per les xarxes 
socials, la pàgina web i al mateix Polidor.

Per a més informació:
Centre de Producció Cultural i Juve-
nil 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

Agenda
Centre d’Informació i
Orientació de la Dona
Comunicació i espai públic.
El punt de vista de les dones
Taller creatiu adreçat a dones en què 
identificarem els missatges sexistes 
a l’espai públic i crearem, entre totes, 
noves propostes comunicatives per 
als carrers de la nostra ciutat.
Dilluns 9 i 16 de desembre, a les 18 h
Lloc: Centre de Producció Cultural i 
Juvenil Polidor
(pl. de Guillermo Vidaña Haro, s/n) 
Inscripcions al CIOD (c. de les Esco-
les, 10, baixos, telèfon 934 621 121)
Organitza: Observatori de les Dones 
en els Mitjans de Comunicació i Regi-
doria d’Igualtat 

Activitats esportives
La Mina Camina
Dissabte 14 desembre
Sortida: 9.30 h davant del CAP la Mina 
Organitza: AV La Mina, Plataforma 
d’Entitats i Veïns i CAP
La Mina www.desdelamina.net

Sant Adrià Patina
Dissabte 21 desembre, de 10 a 13 h
Lloc: llera del riu sota el pont de 
l’autopista (circuit d’educació viària)
Organitza: Associació Hockey Línia 
Tucans

Campionat de Catalunya Escolar 
Joves Promeses
Dissabte 21 desembre a les 18 h
Lloc: zona esportiva la Mina (c. 
d’Arístides Maillol, s/n)
Organització: Federació Catalana de 
Lluita 

Clínic de Bàsquet
Divendres 23 de desembre
de 18 a 21.30 h
Lloc: Poliesportiu Ricart
(pg. de la Rambleta, 2)
Organitza: ACEB
(Associació Catalana d’Entrenadors
de Bàsquet) www.aceb.es

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
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Per cinquè any consecutiu, durant el mes 
d’octubre, les persones que viuen als 
apartaments municipals per a gent gran 
del carrer de Sant Joaquim van rebre la 
visita dels alumnes de l’Institut Salvador 
Seguí de Barcelona que cursen el cicle 
formatiu de grau mitjà d’atenció a perso-
nes en situació de dependència.
Des del 2014, els Serveis Socials de 
l’Ajuntament col·laboren en la formació 
dels futurs professionals oferint una 
sessió formativa, en la qual expliquen 
les tasques que duen a terme, així com 
la cartera de serveis que ofereixen. 
També se’ls dona la possibilitat de 
veure alguns dels apartaments on les 
persones grans que hi viuen els guien 
i els expliquen les seves experiències. 
Aquesta activitat sempre ha estat molt 
ben valorada pels alumnes i els for-
madors, pels professionals de Serveis 
Socials i pels usuaris de la instal·lació. 
Enguany, a la visita hi han participat 22 
alumnes i dues professores del centre.

L’objectiu principal dels habitatges 
municipals per a per gent gran és 
donar una resposta a la necessi-
tat d’algunes persones de més de 
seixanta anys de Sant Adrià de 
Besòs de disposar d’un lloc on 
viure i que no tenen la possibilitat 
de fer-ho autònomament, bé sigui 
per manca de capacitat econòmi-

ca o per manca de suport o xarxa 
familiar.
Aquests habitatges, que són el domicili 
habitual de les persones que hi viuen, 
fomenten la independència personal, la 
vida comunitària i la integració social. 
Actualment, a la nostra ciutat hi ha 
onze persones que viuen en aquests 
habitatges municipals per a gent gran.

L’IES Salvador Seguí visita els apartaments municipals per a gent gran

Tots els infants, sigui quina sigui la situació socioeconò-
mica de la seva família, tenen dret al joc i a la igualtat 
d’oportunitats. És per això que, especialment en les dates 
nadalenques, Creu Roja vol defensar el dret de tots els in-
fants a poder tenir una joguina nova.
Amb aquest objectiu, posem en marxa un any més a la ciutat de 
Sant Adrià del Besòs la campanya “Els seus drets en joc”.

Com pots ajudar?
- Col·labora-hi portant una joguina.
Educar en la solidaritat és la millor manera d’ajudar la societat. 
En aquest cas concret, educant a través dels jocs i les jogui-
nes. Col·labora-hi portant una joguina nova, educativa, no 
bèl·lica (que no fomenti la violència), no sexista (que fomenti 
la igualtat de gènere) i cooperativa (per compartir les estones 
de joc i fomentar els valors de la solidaritat i la cooperació).
Pots portar aquestes joguines a les oficines de la Creu Roja 
Barcelonès Nord (av. d’Alfons XIII, 349, de Badalona) de dilluns 
a dijous de 8 a 14 h i de 15 h a 17 h i els divendres de 8 a  
15 h. També a qualsevol de les diverses entitats i empreses 
que col·laboren en la campanya. Truca al telèfon 93 464 06 09 i 
t’informaran dels punts i els dies concrets de recollida.
- Com a voluntari/ària en la campanya.
Pots col·laborar-hi també aportant temps i donant suport en 
les tasques logístiques de recollida de joguines i de prepara-
ció dels lots que s’entreguen posteriorment a les famílies.
Si vols compartir una estona divertida i solidària amb al-
tres persones voluntàries del teu municipi, no t’ho pensis 
i truca’ns al 93 464 06 09 o envia un correu a informacio.
bcnnord@creuroja.org.
També trobaràs més informació sobre els punts i activitats 
de recollida de joguines al llarg de la campanya a les xarxes 
socials de @creurojabarcelonesnord.

Campanya de la Creu Roja de recollida de joguines noves per als 
infants del municipi en risc d’exclusió
Participa-hi portant una joguina nova als diversos punts de recollida que hi haurà per la ciutat o a les 
oficines de Creu Roja del Barcelonès Nord.

mailto:informacio.bcnnord@creuroja.org
mailto:informacio.bcnnord@creuroja.org
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Les joguines no són sexistes
Regala’m el que vulguis, jo hi poso la imaginació!

Nova edició del 
Concurs de relats breus 
Paraules d’Adriana

S’apropen les festes de Nadal i ens 
capbussem en un consumisme molt 
desfermat del qual és difícil escapar. 
Aturem-nos, doncs, a reflexionar i 
ajudem els infants a desenvolupar el 
pensament crític davant el bombar-
deig de missatges publicitaris que 
genera la societat de consum.
Els regals i les joguines en si no són 
sexistes. És la mirada i la selecció 
dels adults que les hi fa. És a dir, cal 
que detectem el sexisme que hi ha al 
nostre entorn i observem com ens re-
lacionem amb els nostres fills i filles. 
Per això hem d’ampliar la mirada i 
adonar-nos que els infants tenen dret 
a jugar amb tot tipus de joguines.
A casa, els infants han de poder jugar 
al que els vingui de gust, per tant és 
recomanable disposar d’un ventall 
de joguines, independentment de si 
és nen o nena. I si només demanen 
regals i joguines estereotipades pel 
seu gènere, provem d’afegir-n’hi 
alguna de diferent, triada per nosal-
tres. Potser ens sorprendrà veure el 
nostre fill jugant a pentinar una nina 
o la nostra filla jugant amb el camió 
de bombers. Per què no? Tenen dret 
a jugar al que vulguin i això no els fa 
menys nenes o menys nens.
Si ens entrenem a ser més cons-
cients i crítics amb els nostres pro-
pis estereotips, afavorirem que els 
nostres fills i filles tinguin un joc més 
obert, lliure i enriquidor. Per això és 

important revisar les nostres idees 
preconcebudes, anar en compte amb 
els catàlegs de joguines i els anun-
cis televisius, evitar les joguines que 
reprodueixen actes violents, les que 
cosifiquen la dona o la converteixen 
en objecte, afavorir el joc cooperatiu i 
fer un ús racional de joguines i regals.
Deixem-los ser lliures i feliços!

S’ha tornat a convocar una nova 
edició del Concurs de relats breus de 
dones Paraules d’Adriana en la qual 
podran participar totes les dones que 
ho vulguin, a partir de setze anys, amb 
un màxim de dues obres. L’extensió 
dels relats no pot ser inferior a quatre 
pàgines ni superior a deu. Hi haurà 
dos premis: a la categoria general, 
dotat amb 750 euros, i a la categoria 
de Sant Adrià, amb 450 euros. El 
termini de presentació finalitza el 
dilluns 20 de gener.
Si en voleu més informació, podeu 
consultar les bases a www. sant-
adria.net, al facebook.com/
CIODDonesSantAdria o al CIOD 
(Centre d’Informació i Orientació de la 
Dona), telèfon 934 621 121.

El passat 25 d’octubre tretze 
parelles van rebre l’homenatge 
que el consistori ret a les parelles 
que celebren els cinquanta 
anys de casades. Com en altres 
ocasions, els homenatjats i 
homenatjades van rebre les 
plaques commemoratives de 
mans de l’alcalde i de diverses 
regidores a la sala de plens de 
l’Ajuntament. Un cop acabat 
l’acte, van anar a visitar el Celler 
Alella Vinícola i a gaudir d’un 
dinar de germanor tots plegats.
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Consells per desitjar un bon Nadal també al medi ambient

Per tal que les festes de Nadal a les 
nostres llars siguin cada cop més 
sostenibles, la Diputació de Barcelona 
publica un recull de consells per gaudir 
d’aquesta època de forma responsable 
i compromesa amb el nostre entorn.
Durant aquestes dates rebem força 
regals, molts dels quals generen una 
gran quantitat de residus: embolcalls, 
paper i cartró, etc. Cal tenir en compte 
que el millor residu és el que no es ge-
nera! No obstant, una de les alternati-
ves és no fer servir paper o reutilitzar 
el paper d’altres regals per embolicar-
ne de nous. També es poden fer guar-
niments amb materials reutilitzats o bé 
fer regals no materials (per exemple, 
experiències i serveis) que aporten 
un toc d’originalitat, generen llocs de 

treball i, sobretot, no consumeixen 
recursos naturals. 
Una altra manera de reduir residus 
és evitar les vaixelles d’un sol ús, 
que si bé són un recurs molt còmode 
en aquest tipus de trobades nom-
broses, generen una gran quantitat 
d’escombraries, especialment de 
plàstic. Recordem que aquest tipus de 
residu ocasiona un greu problema ja 
que ocupa molt volum als abocadors 
i constitueix un obstacle per al com-
postatge. Si tot i així cal fer-los servir, 
al mercat hi ha vaixelles de materials 
biodegradables com les de fècula de 
patata o midó de blat de moro, entre 
altres.
Pel que fa al malbaratament 
d’aliments, s’aconsella prioritzar la 
qualitat del menjar i no la quantitat. 
Cal avaluar bé el nombre de comen-
sals i calcular quant menjar realment 
es necessita, tenint en compte tots 
els complements que se solen afegir 
en aquestes festes (aperitius, postres, 
torrons o mantegades). Per a això, ens 
pot ajudar fer llistes uns dies abans 
del que cal comprar. També es reco-
mana, tant com sigui possible, triar 
aliments frescos, ecològics, de pro-
ducció local i de venda a l’engròs per 
tal d’evitar els embolcalls innecessaris 

i per fomentar una economia local que 
redueixi els desplaçaments i el con-
sum d’energia.
Pel que fa a les joguines, es poden 
prioritzar materials naturals i reno-
vables com ara la fusta, la llana, el 
metall, el cotó, etc., de confecció arte-
sana i local, ja que aquesta té un im-
pacte ambiental molt més baix que la 
producció industrial. No obstant això, 
fomentar les joguines autoconstruïdes 
sempre serà una opció excel·lent!
Cal recordar també que molts dels 
residus que generem durant les festes 
de Nadal no es poden llençar als con-
tenidors habituals de recollida selectiva 
del carrer. Per això, és probable que un 
cop passades les festes calgui fer una 
visita a la deixalleria mòbil o a la fixa. 
Podeu consultar-ne els horaris i la ubi-
cació al web de l’Ajuntament, i recor-
dem que les deixalleries disposen tam-
bé dels contenidors habituals de paper, 
envasos lleugers, vidres i cartró, per la 
qual cosa podreu aprofitar el viatge.
Si voleu ampliar aquesta informació, 
consulteu la guia Nadal + sostenible, 
36 consells per desitjar un bon Nadal 
al medi ambient, de la Diputació de 
Barcelona: https://www.sostenible.
cat/article/36-consells-per-desitjar-un-
bon-nadal-al-medi-ambient-6

Sant Adrià, Ciutat Oberta

Nous cursos de català
El dia 2 de desembre comença la inscripció

Amb l’objectiu de conèixer millor 
el nostre municipi, l’Ajuntament i 
l’associació UNESCO Sant Adrià des-
envolupen des de fa temps el projecte 
“Sant Adrià, Ciutat Oberta”. A través 
d’aquesta iniciativa s’organitzen di-
verses activitats adreçades a tots els 
veïns i veïnes de Sant Adrià, tant per 
a les persones que acaben d’arribar 
com per a les que fa molt temps que 

hi viuen, de manera que es faciliten 
espais d’acollida i convivència entre la 
ciutadania.
En el marc d’aquest projecte, el pas-
sat dissabte 23 de novembre es va 
organitzar una visita als llocs més 
emblemàtics de Sant Adrià, des del 
Fòrum fins al barri antic, passant pel 
MhiC i el nou barri de la Catalana, 
entre altres.

Un cop fet el recorregut, els assistents van 
visitar Catalunya en Miniatura, a Torrelles 
de Llobregat, per conèixer altres indrets 
culturals i històrics del nostre país. Un cop 
allà, van compartir un dinar, gaudint de la 
convivència entre tots i totes.
Les persones interessades a partici-
par en el projecte «Sant Adrià, Ciutat 
Oberta» poden trucar al telèfon
933 812 004, extensió 7132.

Els cursos, que començaran al gener, després de festes, tenen una durada de 45 hores i 
permeten acreditar els coneixements de llengua catalana amb titulació oficial. Al Servei Local 
de Català de Sant Adrià (a la planta baixa de l’edifici Polidor, de 9 a 13 hores de dilluns a 
divendres) informen dels horaris, dels nivells, dels preus i de tot el que està relacionat amb 
aquesta nova inscripció. També a les xarxes socials es pot obtenir tota la informació.

https://www.sostenible.cat/article/36-consells-per-desitjar-un-bon-nadal-al-medi-ambient-6
https://www.sostenible.cat/article/36-consells-per-desitjar-un-bon-nadal-al-medi-ambient-6
https://www.sostenible.cat/article/36-consells-per-desitjar-un-bon-nadal-al-medi-ambient-6
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Representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs visiten
un projecte solidari al Sàhara

Campanya de neteja de pintades en façanes d’immobles del municipi

Del 3 al 7 de novembre, una representació de sis ajunta-
ments de la província de Barcelona, coordinats pel Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, van realitzar un 
intens viatge als campaments de persones refugiades al 
Sàhara.
A més de les representants adrianenques (la regidora i la 
tècnica de Cooperació), també hi van anar regidors i tècnics 
municipals dels ajuntaments d’Alella, Montornès del Vallès, 
Caldes de Montbui, Castelldefels i Sabadell, acompanyats 
del responsable del projecte a la zona del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament.
Un dels objectius del viatge va ser visitar el laboratori de 
medicaments genèrics que s’ha creat dins l’Hospital Na-
cional de Rabuni, un projecte liderat per l’entitat Medicus-
mundi i que ha comptat amb el suport dels ajuntaments 
participants a través del Fons Català de Cooperació al Des-
envolupament.
També es va aprofitar la visita per anar a veure altres pro-
jectes que estan en marxa als mateixos campaments, entre 
els quals hi ha una fàbrica de sabó. Aquest projecte el va 
iniciar l’entitat local adrianenca de solidaritat Yalah, Solida-
ris amb el Poble Sahrauí, la qual des de l’inici rep el suport 
de l’Ajuntament a través de les subvencions a projectes de 
cooperació internacional.

Una visita molt profitosa i molt interessant en què 
l’important no ha estat només veure com es van desenvo-
lupant els projectes, sinó també escoltar el que els seus 
responsables locals expliquen i demanen. Escoltar un poble 
que porta més de quaranta anys d’exili forçat al desert del 
Sàhara, un lloc inhòspit on viuen de l’ajuda humanitària, 
sempre amb l’anhel de tornar a la seva terra.

Encara que mantenir la 
neteja dels immobles 
correspon als seus 
titulars, la proliferació 
de pintades a les faça-
nes dels habitatges 
perjudiquen la imatge 
del municipi. Per això, 
l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs enceta, 
per primer cop, una 
campanya extraordinària 
de neteja de pintades, 
tant en instal·lacions 
municipals com en co-
munitats de veïns.
Aquest projecte s’ha 
iniciat amb el suport 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
mitjançant el programa Suport a la 
creació d’ocupació 2019, emmarcat en 
el Pla metropolità de suport a les polí-
tiques socials municipals. 
Atès que és una iniciativa que per pri-
mera vegada es fa a Sant Adrià, s’ha 
dut a terme una fase pilot en què s’han 
netejat pintades a diverses instal·lacions 

municipals i als immobles del carrer de 
Sant Oleguer de la nostra ciutat. Un cop 
finalitzada aquesta etapa, s’obre a tots 
els immobles del territori la possibilitat 
de sol·licitar aquest servei de neteja.
L’objectiu de la campanya és netejar les 
pintades que hi ha a peu de carrer en 
façanes que donin a la via pública. Les 
persones interessades han de presen-
tar una instància específica i adjuntar-hi 

un acord de la comunitat 
de propietaris sol·licitant la 
intervenció de l’Ajuntament 
per netejar la façana. És re-
comanable, també, afegir-
hi fotografies que mostrin 
l’estat actual de l’immoble. 
La presentació de la instàn-
cia implica l’acceptació, per 
part dels veïns, del resultat 
dels treballs realitzats i la 
renúncia a fer qualsevol re-
clamació relacionada amb 
aquest aspecte.
Abans d’actuar, es visitarà 
l’immoble per veure el 
mètode que cal utilitzar per 
fer la neteja. Si no és pos-

sible usar les eines habituals, es podrà, 
com a alternativa, fer el cobriment amb 
pintura. En tot cas, l’Ajuntament pot 
valorar de no actuar si el resultat previst 
és perjudicial per a la superfície.
Podeu trobar tota la informació entrant a 
la seu electrònica de l’Ajuntament, al web 
www.sant-adria.net i buscar a la llista de 
tràmits, Neteja de pintades a les façanes.

http://www.sant-adria.net/
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PSC
Emergencia feminista
Solo faltan unas semanas para finalizar 
el año y las estadísticas nos indican que 
las mujeres asesinadas a manos de sus 
parejas o ex-parejas ya superan a las 
registradas a lo largo del año pasado: 50 
mujeres y 7 menores asesinados y 32 
niñas y niños que quedan huérfanos por 
violencia de género, cifra que se iguala 
a los ocurridos en todo el 2016, siendo la 
más alta de las registradas la del 2011.
Son 1026 las mujeres muertas desde el 1 
de enero de 2003, cuando se empezaron a 
contabilizar oficialmente.
Pero ¿Qué pasa con las mujeres ase-
sinadas que no figuran oficialmente en 

los registros por no ser conyugue o ex-
conyugue? Pues que, si no se cuentan, no 
existe. La ausencia de datos estadísticos 
las convierte en invisibles. ¡NO EXISTEN !
Son inadmisibles las sentencias de las 
“manadas” de Pamplona y Manresa, esta 
última por delito de abuso sexual y no de 
agresión.
La Unión Europea ha ratificado el Con-
venio de Estambul –marco Internacional 
más avanzado en términos de prevención 
y lucha contra la violencia de género– que 
penaliza todo acto sexual sin consenti-
miento.
Nuestra ciudad trabaja y seguirá trabajan-
do para que no quede ninguna agresión 
sin respuesta, abordando de manera fé-

rrea el final de las violencias machistas e 
incidiendo especialmente en la educación 
afectiva y sexual.
Desde las instituciones, movimientos 
feministas, políticas publicas y la sociedad 
civil en su conjunto, seguimos luchando 
por impulsar una igualdad real y efectiva 
y para disponer de más instrumentos de 
protección a las mujeres y luchar contra la 
violencia de género.
Las agresiones machistas solo termina-
rán cuando sean efectivas las medidas 
y la mujer viva libre, sin miedo y en 
igualdad de derechos.

Rosa Villalonga Robles
Grup Municipal Socialista

C’s
Sobre el 25 de noviembre
Ojalá que el 25 de noviembre hubiese 
sido un día normal y no un día en 
el que se deba recordar que sigue 
siendo necesario luchar contra la 
violencia hacia la mujer. 
Ojalá que en lugar de leer una lista de 
nombres femeninos que ya no están, 
hubiésemos leído la lista de mujeres 
que durante este año han contribuido 
al avance de la humanidad.
Pero no desistiremos, seguiremos 
luchando para que la lacra de la 

violencia se acabe.
Eduquemos a los niños y niñas 
desde la igualdad en oportunidades, 
obligaciones y derechos, desde la 
empatía y el respeto, tanto en casa 
como en las escuelas.
Eliminemos el sexismo en todos los 
ámbitos, para que deje de ser un 
factor limitante.
Tanto el sexismo como la igualdad 
se aprenden desde la infancia. No 
hay que olvidar que en la infancia 
se tiene una gran capacidad para 
adaptarse al entorno. Y hay que 

aprovecharla para sentar las bases 
de la igualdad real y el respeto 
mutuo, erradicando toda idea de 
dominio o sumisión.
Porque el llorar o el defenderse 
no tiene sexo, y el empatizar 
tampoco. Porque los celos no 
son signo de amor y el control 
y la sumisión tampoco. Porque 
nuestro crecimiento ha de ser 
como personas independientes, 
aprendiendo a compartir.

Rosa Fontana Vinelli
Grupo Municipal Ciudadanos

ERC
Cap a un pacte local per combatre 
la contaminació
El mes de novembre, l’Ajuntament de 
Sant Adrià informava que les obres 
de la Rambleta quedaven suspeses 
temporalment a causa de la troballa 
d’una capa de terra amb una 
concentració de metalls pesants 
per sobre dels límits fixats per la 
llei (com passa a prop del CE La 
Mina). Una altra vegada va ser l’acció 
combinada dels partits polítics de 
l’oposició i del veïnat el que va obligar 

el govern socialista a moure fitxa, ja 
que sembla que l’equip de govern 
només fa les coses com toca si sent 
la pressió del carrer i dels partits.
Com a republicans hem acompanyat 
les lluites veïnals contra la 
incineradora de residus (Tersa) i 
contra la instal·lació del forn crematori 
a la Catalana. En tots aquests casos 
hem fet de corretja de transmissió al 
ple de les reivindicacions veïnals, de 
vegades organitzades, de vegades de 
ciutadans individuals.
Però tot això no són més que 

pegats. La nostra ciutat necessita 
desenvolupar una estratègia 
integral per reduir la contaminació, 
que aplegui tots els actors al voltant 
d’uns objectius clars i mesurables. 
Instem, doncs, el govern municipal a 
impulsar un pacte local per combatre 
la contaminació en la línia del que ja 
vam proposar ERC a la legislatura 
passada, un pas que cada cop és 
més necessari per avançar cap a una 
ciutat saludable i sostenible.

Pol Carrión Huguet
Grup Municipal ERC

En la sessió ordinària del Ple celebrada 
el passat 28 d’octubre es va aprovar la
Moció per a l’elaboració d’un pla 
local LGTBIQ+ i per a l’adhesió de 
Sant Adrià de Besòs a la Xarxa de 
Municipis LGTBI. Entre els acords, 
s’estableix que el Pla detallarà el 
diagnòstic, els objectius i les accions 
que cal realitzar, els indicadors que 
s’han d’avaluar, les àrees responsables 
dels projectes, com es farà aquesta 
avaluació i quin seguiment es durà 

a terme, així com la creació d’una 
comissió tècnica transversal per a 
la implementació del pla. A més, 
s’acorda posar en marxa un servei 
d’atenció integral a la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere i la creació 
d’un fons documental sobre aquests 
aspectes a totes les biblioteques 
públiques del municipi. Finalment, 
Sant Adrià se suma a la Xarxa de 
Municipis LGTBI, creada l’any 2016 
per fomentar que els pobles i ciutats 

de Catalunya impulsin polítiques 
públiques per avançar en el respecte 
i el reconeixement de les diverses 
identitats i expressions de gènere, 
orientacions afectives i sexuals i lluitar 
contra la LGTBIfòbia.

Podeu seguir en directe les 
retransmissions de les sessions dels 
plens a través del web municipal 
www.sant-adria.net (sessions.sant-
adria.net).

Resum de la sessió plenària de 28 d’octubre

http://www.sant-adria.net/
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MSA-ECG
Ahora a gobernar para todos
El pasado 10 de noviembre los ciudada-
nos/as de este país se pronunciaron sobre 
la gobernabilidad del Estado español, 
dejando un tablero político complicado en 
el que los partidos de izquierdas suman y 
pactan pero lejos de una mayoría estable. 
Por otro lado, tenemos unas fuerzas po-
líticas que abogan por el “cuanto peor 
mejor”. Un variopinto espacio parlamenta-
rio que por diversas razones es posible y 
solo posible que coincida en votar contra 
ese acuerdo histórico en nuestra reciente 
democracia de un gobierno de coalición.
El acuerdo de PSOE Y UNIDAS PODEMOS 
genera ilusión y esperanza, especialmente 

entre las clases trabajadoras y más desfavo-
recidas. Son aquellos que viven eternamen-
te en crisis: jóvenes, jubilados, autónomos, 
trabajadores/as por cuenta ajena, en definiti-
va lo que se denomina mayoría social.
Es difícil imaginar, aunque no imposible 
a tenor de las manifestaciones públicas 
de algunos responsables de ERC y de la 
antigua CONVERGENCIA, que coincidan 
votando con PARTIDO POPULAR, C’s y la 
extrema derecha, contra la única opción 
que como mínimo se siente a dialogar en 
Catalunya. Además, y más importante 
para mí, la única que plantea soluciones 
para la mayoría de la ciudadanía del 
conjunto del Estado, como garantizar el 
poder adquisitivo de pensionistas, ley de 

dependencia, reforma laboral, intervenir en 
el precio del alquiler o acceso a vivienda 
entre otros temas. Medidas que se tienen 
que llevar a cabo y que beneficiarían tam-
bién a Catalunya.
Si esta situación de bloqueo se confirma y 
acaba cayendo este proyecto de gobierno 
de izquierdas en forma de coalición por 
esas opciones tan dispares pero coin-
cidentes en votar no a la investidura, la 
alternativa apunta hacia populismos de 
extrema derecha.
Son momentos de aceptar realidades y 
no jugar a la ruleta rusa, ya que puede 
salir muy mal.

Gregorio Camacho Alcalde
Grup Municipal Movem Sant Adrià

MES
Responsabilidad, Prevención, 
Protección del Medio Ambiente y de 
las personas
En los últimos años hemos acentuado la 
importancia en el cuidado del medio 
ambiente: formamos parte del planeta y 
no existe un plan B.
Todo lo que nos rodea por tierra, mar y 
aire tiene una gran relevancia en nuestras 
vidas. Como nos afecta en el día a día, en 
las calles y plazas, en nuestros barrios, 
la inquietud por el medio ambiente ha 
pasado a ser una de las prioridades de 
las personas.
Esta importancia ha de estar también en 
el punto de mira en cuanto al urbanismo 

se refiere. Debemos estar expectantes 
y vigilantes en todas aquellas obras que, 
de ahora en adelante, se planteen en el 
municipio.
Por suerte también tenemos a nuestro 
alcance las nuevas técnicas y avances 
en búsqueda, prevención y soluciones 
a problemas que, en otros tiempos, no 
estaban presentes. Un ejemplo de ello es 
el amianto, la contaminación de terrenos 
y acuíferos o la misma contaminación 
del aire que respiramos y que afecta de 
diferentes formas a nuestra salud.
Por ello, el gobierno local tiene la 
responsabilidad de prevenir, de velar 
y de anticiparse para que en todas 
aquellas obras que se lleven a cabo en el 

municipio se cumplan y apliquen todas 
las medidas necesarias que estén a 
su alcance para la protección del medio 
ambiente y para la protección de la salud 
de las personas. Recordad, NO EXISTE 
UN PLAN B.
Se acercan fechas que reunirán a familias 
y amigos y en nombre de las mujeres y 
hombres de MES Sant Adrià queremos 
hacer llegar nuestros mejores deseos 
de amor y solidaridad a los adrianenses. 
Feliz año y que el 2020 traiga mucha 
suerte a la ciudadanía.

Isabel Marcuello García
Grup Municipal MES, 

Moviment d’Esquerres

SAeC
El sentit comú
A Sant Adrià, darrerament assistim a tot 
un seguit de situacions que evidencien el 
paper d’abocador de Barcelona que hem 
jugat en el passat recent. Hem jugat i con-
tinuem jugant. No és cap secret el seguit 
d’empreses contaminants que hi havia i 
que, encara avui, continuen contaminant, 
avalades per auditories que, sense poder 
dir que no són certes, ens fan pensar que 
si han estat encarregades per la mateixa 
empresa potser “escombren cap a casa”.
D’altra banda, tenim tot el tema dels sòls 
contaminats: la Rambleta, la Catalana, 

l’Escola Catalunya, el Poliesportiu la 
Mina... I més que segurament no sabem. 
Sense ànim de crear alarma, volem re-
marcar que el nivells detectats sobrepas-
sen, i força, els límits per sòl industrial 
i sòl urbà. Mercuri, plom, crom, i altres 
PCB (contaminants persistents) perduren 
al nostre sòl. No sabem per què no s’han 
analitzat dioxines, ja que probablement 
els valors serien també elevats, tenint en 
compte com tenim la zona.
El tema és que cal protegir la nostra 
ciutat, la gent que hi viu i la que pretén 
continuar-hi vivint. En moments en què 
les evidències ens diuen que en temes 

de qualitat del medi ambient el que no 
es fa a temps és irreversible, cal aplicar 
el sentit comú. I cal aplicar-lo ara ma-
teix! Només cal sentit comú per saber 
que Sant Adrià ja no suporta (ni es me-
reix) més contaminació; que molts dels 
terrenys en què es vol construir, tenen 
moltes possibilitats d’estar contaminats i 
que, per tant, cal demanar informes a les 
empreses promotores i si escau, accions 
de descontaminació. I si cal, responsabi-
litats a les anteriors empreses que ens ho 
van deixar tot fet un desastre.

Irene Aldabert González
Grup Municipal Sant Adrià en Comú

Desmuntem creences i mostrem realitats sobre la 
violència masclista
La violència de gènere és un fet aïllat i puntual que pertany a l’àmbit privat de les 
famílies. FALS

La violència de gènere és un delicte i també un greu problema social que afecta un alt percentatge de la població. 
S’estima que els casos que es denuncien suposen entre un 15% i un 17% de la realitat. Per tant, el que es coneix és 
només la punta de l’iceberg.

El pas de considerar la violència de gènere com un problema privat a considerar-la un problema social no només 
implica un major coneixement del problema o canvis en la legislació vigent, sinó també un nova manera d’analitzar-ne 
les causes i de suggerir actuacions per prevenir-ho.




