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El futur de 
l’Eix Besòs 

L’AMB quantifica en 500 milions d’euros la 
transformació integral de la zona Besòs en 10 anys



Per primera vegada, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona presenta i quantifica amb un 
‘full de ruta metropolità’, la inversió dels 
projectes pendents que han de sufragar 
les institucions públiques per pal·liar les 
carències dels barris que conflueixen a 
l’Eix del riu Besòs, una zona considerada 
sovint com ‘el pati del darrere’ de Barcelo-
na. 500 milions d’euros és la inversió ne-
cessària que l’AMB estableix per la trans-
formació integral de la zona del Besòs, 
amb una dècada de durada i desglossada 
en 27 projectes per contribuir a la cohesió 
social i la dinamització econòmica i terri-
torial de la subcomarca que conformen 
els municipis de Badalona, Montcada i 
Reixac, Sant Adrià de Besòs, Santa Colo-
ma de Gramenet i els 4 barris barcelonins 
que confronten amb el Besòs: Vallbona, 
Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor, 

és a dir, un total de 445.000 habitants en 
60 km2.

Projectes pendents
En línies generals, de les actuacions ‘con-
cretes’ que contempla l’estratègia metro-
politana, 7 es dirigeixen a la integració 
urbana i la connectivitat, amb una esti-
mació de 64 milions d’euros. L’exemple 
és la reforma de la C-31 a Badalona i la 
finalització dels paviments laterals, la mi-
llora de la seva integració a l’entorn i l’aï-
llament acústic per la cohesió social, així 
com nous passos subterranis que eliminin 
‘l’efecte barrera’ que genera la via; o la 
creació de noves passeres per a vianants 
i bicicletes que connectin els marges del 
riu per facilitar els desplaçaments entre els 
diferents barris de l’eix del Besòs.
Qüestions mediambientals com la recupe-

Una dècada per l’Eix 
del Besòs del futur
L’Àrea Metropolitana de Barcelona quantifica amb 500 
milions la transformació integral de la zona per la cohesió 
social i la dinamització econòmica del territori

i parcs annexos a l’espai fluvial. 
Tanmateix, la desitjada descontaminació 
de la franja costanera -1,65 km- en el 
tram des del marge esquerre del riu fins 
al Port de Badalona, suposa una inversió 

En concret, aquests es distribuirien en 207 
habitatges a Badalona, 225 a Montcada 
i Reixac, 170 a Sant Adrià de Besòs i 437 
a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa a 
Incasòl (l’Institut Català del Sòl depenent 

de 67 milions d’euros que, a molt llarg ter-
mini, es vol adequar amb un nou passeig 
marítim, aportacions de sorra i inclús un 
sistema de dunes artificials per tal de re-
cuperar la costa, el corredor fluvial i l’espai 
forestal de la Serralada Litoral, entre altres 
propostes. 

250 milions a habitatges públics
El 50% de la inversió total -250 milions 
d’euros- és l’esforç principal d’aquesta es-
tratègia, la qual projecta la rehabilitació de 
618 edificis als barris del Besòs per part del 
Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), 
i en contra de la vulnerabilitat residencial 
amb una inversió prevista de 30 milions. 
També s’impulsa la promoció d’habitatges 
de protecció oficial per part de les societats 
promotores públiques com l’IMPSOL i Ha-
bitatge Metròpolis Barcelona (HMB), que 
preveu la construcció de 1.039 habitatges 
en els 4 municipis de l’àmbit del Besòs, 
amb una inversió de 185 milions d’euros. 

de la Generalitat), participarà invertint 58 
milions d’euros per la mateixa qüestió, i ho 
distribuirà en 316 habitatges a Badalona, 
100 a Sant Adrià i 38 a Santa Coloma de 
Gramenet. 

Sense calendari ni acords
Quantitats i projectes a part, la inversió de 
500 milions que deuen sufragar les institu-
cions supramunicipals pel ‘Besòs del futur’ 
es contempla amb desconfiança en la seva 
execució, i es reclamen fets tangibles. La 
manca de visió territorial global entre les 
institucions i la falta d’inversions -reclamada 
pels Ajuntaments en diverses ocasions- fan 
d’aquest ‘full de ruta’ una qüestió comple-
xa, sense calendari i sense acords de com 
s’haurien de repartir els costs entre les di-
ferents institucions; els quals encara no ho 
han reflectit en els seus pressupostos anuals 
i que es preveu com una eina popular pels 
programes electorals. L’AMB i el seu suport 
en assessoria tècnica als Ajuntaments vol 

Vista aèria de l’eix transversal del Besòs / Mané Espinosa Vista del passatge per a vianants i ciclistes de l’Eix del Besòs / Xavier Cervera

“250 milions destinats 
a la rehabilitació 
i construcció 
d’habitatge públic”

“L’execució del 
projecte es veu amb 
escepticisme per la 
manca d’acords”

ració de la llera del riu també es posen so-
bre la taula amb la imprescindible obra de 
desmuntatge i trasllat de l’actual col·lector 
d’aigües residuals, situat a la vora del mar, 
per tal de construir un nou col·lector de 
Llevant; una acció que ronda d’entre 15 a 
18 milions i que l’AMB ha d’executar amb 
els fons de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per portar-ho a terme, un element clau 
pel pla urbanístic de les Tres Xemeneies 
(PDU) i una qüestió on l’AMB no ha inci-
dit especialment després que el Pla ja s’ha 
aprovat per part de la Generalitat. 
D’altra banda, l’AMB ja es troba treba-
llant en la primera fase de renaturalització 
i millora ambiental del riu Besòs amb la 
creació d’un refugi de biodiversitat entre el 
Pont Vell i Can Zam, a banda de millorar 
les zones verdes adjacents al riu i la reve-
getació d’espècies autòctones en passeigs 
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afavorir aquestes negociacions per fer fluir 
les inversions, una tasca que, malgrat que 
no és obligatòria, els municipis senten so-
vint com una falta de capacitat d’incidència i 
resposta econòmica. Un repte que es va ini-
ciar ja des de l’any 2017, quan el moviment 
veïnal va fer néixer el Consorci del Besòs 
per unificar prioritats. Des de llavors, ja són 
5 anys sense un enfocament unitari de les 
ciutats que conflueixen al voltant de l’eix del 
Besòs, i que a més, deixa fora a altres barris 
del mateix Consorci com el Besòs, la Pau, la 
Verneda o el Maresme, el primer d’ells sense 
recursos de la Generalitat per aquesta rehabi-
litació integral i sense poder solucionar l’alta 
vulnerabilitat social d’altres barris del territori 
no inclosos. Ara, la nova esperança se centra 
en la incorporació de la Generalitat i l’AMB a 
aquest Consorci com un nou punt de partida 
real per la desitjada futura transformació ur-
bana i social, amb una injecció de més d’un 
milió d’euros anuals per part de les dues ins-
titucions. 

Gener de 2023
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Sant Adrià es blinda contra la inseguretat
Mossos i Policia local reforcen patrulles als barris amb més delinqüència després de 
l’onada de robatoris, incendis i okupacions a la ciutat

Fa unes setmanes, la trobada entre l’alcal-
dessa Filo Cañete, el regidor de Segure-
tat, Andrés Pozo i representants policials 
autonòmics i municipals, va servir per 

acordar l’increment de la vigilància -es-
pecialment nocturna- davant la delicada 
situació delinqüencial que viu el municipi 
en un moment de màxima tensió.

Incendi a la vegetació del riu Besòs / Protecció Civil SAB

El balanç de la necessitat de redoblar la 
vigilància prové d’un cúmul de situacions 
delictives que s’han incrementat de forma 
representativa a Sant Adrià en les últimes 
setmanes. La més complexa és l’oneja-
da de robatoris a domicilis viralitzats als 
mitjans de comunicació i a les xarxes 
socials, igual que els intents continus 
d’okupació al mateix edifici fa uns quants 
cap de setmana o l’acció descontrolada 
d’un piròman “en busca i captura”, el qual 
no ha donat treva ni a veïns ni als cos-
sos d’emergència metropolitana amb vuit 
incendis en 14 dies: Quatre han arrasat 
part de la vegetació del riu Besòs, i quatre 
més, amb un canvi d’objectiu, calant foc a 
contenidors de zones properes, provocant 
danys en vehicles i edificis, com l’últim a 
un bloc de pisos del centre de Sant Adrià, 
que se suma com el tercer incendi en 6 
mesos i que ha deixat la seva façana total-
ment abrasada.
Amb tot, la urgent necessitat de reforçar 
la seguretat és una mesura que ja s’ha fet 

efectiva a les ubicacions amb més activitat 
delictiva de la ciutat, i aquests dies agents 
de les Àrees Regionals de Recursos Ope-
ratius dels Mossos (ARRO) s’han deixat 
veure de nit amb 3 furgons inspeccionant 
els carrers del barri de La Mina i La Catala-
na. També s’han incrementat les reunions 
veïnals per traslladar consells i protecció 
davant dels delinqüents i així complemen-
tar aquest patrullatge extraordinari.

Es demanen més reforços
Malgrat que l’alcaldessa de Sant Adrià i les 
associacions de veïns dels barris corres-
ponents veuen positivament aquest patru-
llatge nocturn complementari, s’incideix 
en fer arribar més reforços per a la des-
bordada comissaria de Mossos del barri 
de la Mina, que amb molt pocs efectius ha 
de salvaguardar tot el municipi. Per la seva 
part, la ciutadania adrianenca reclama més 
vigilància de les competències policials, i 
així alleujar els diferents fronts d’insegu-
retat que pateixen als carrers de la ciutat.

En línies generals, el període de preins-
cripció i matrícula per al curs 2023-24 serà 
des del 6 fins al 20 de març per l’educació 
infantil i primària, i des del 8 fins al 20 de 
març per l’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO). Per la seva part, els centres educa-
tius adrianencs conviden a la seva jornada 
de portes obertes entre febrer i març, se-
gons el centre. L’Escola Amor de Déu es po-
drà visitar des del 21 de febrer fins al 3 de 
març amb cita prèvia. L’escola Cascavell el 

2 de març, a les 10h i a les 17:30h, amb cita 
prèvia. A l’escola Catalunya s’ha previst l’1 
de març a les 9:30h i a les 15:15h, amb cita 
prèvia. L’escola Sant Gabriel ho farà el 14 de 
febrer per l’educació infantil i batxillerat, i el 
dia 15 per l’educació primària i ESO, amb 
hora concertada. L’institut Manuel Vázquez 
Montalbán el 27 de febrer, a les 17.30h i a 
les 19:30h, amb cita prèvia. Altres centres 
educatius proporcionaran més informació 
pròximament. 

Portes obertes als centres 
educatius adrianencs

Imatge Escola Sant Gabriel / Mercè Maiquez
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Les 2600 bicis de l’AMB en 15 
municipis ja són una realitat

Des d’aquest passat 30 de gener, 
el servei de l’AMBici posa en 
marxa a sis municipis les més de 
600 bicicletes 100% elèctriques 
compartides, que progressiva-
ment arribaran també a 15 mu-
nicipis més de la primera corona 
metropolitana, com l’Hospitalet 
de Llobregat, Badalona, Corne-
llà de Llobregat, Santa Coloma 

de Gramenet, el Prat de Llobre-
gat, Sant Feliu de Llobregat o 
Sant Adrià de Besòs durant els 
pròxims mesos de 2023.
La implantació del projecte 
suposa una inversió de 40,5 
milions d’euros i és gestionat 
per Transports Metropolitans 
de Barcelona (TMB), també co-
finançat amb 7 milions d’euros 

Dins el programa ‘Millorem Els Barris’, la 
campanya d’asfaltatge anual per renovar 
paviments de la ciutat avança a bon rit-
me. Ja ha finalitzat la segona fase inicia-
da després de les festes nadalenques amb 
la renovació dels carrers Nàpols, Milà i 
Fontanals i el carrer Sicília, com també 
han finalitzat les obres als carrers Flor i 
Cel, Mas Marí, Sant Andreu, Sardana i 
Sant Joan.
S’estima que aquestes obres de rehabi-
litació i millora de la seguretat viària a 

l’espai públic finalitzin a finals de mes 
amb onze carrers de la ciutat actualitzats 
i una inversió de l’Ajuntament de gairebé 
400.000 euros per portar-ho a terme. 
Paral·lelament, altres transformacions 
viàries com la priorització del trànsit 
del veïnat i la reducció al pas interior de 
vehicles també ha començat amb l’arran-
jament del carrer Baró, en el tram entre 
Lluís Companys i Santa Rosa, per així 
facilitar la mobilitat i l’accés en punts 
d’entrada i sortida dels barris. 

Continua la campanya 
d’asfaltatge i arranjaments

Un carrer asfaltat de la campanya / @nuriaparlon

mitjançant el Pla del Fons Euro-
peu ‘Next Generation’. 
Durant aquest any, AMB anun-
cia una tarifa promocional de 
25 euros anuals per abonament, 
amb 30 minuts gratuïts per cada 
trajecte. Un cop passat aquest 
temps, costarà 0,50 euros cada 
30 minuts. No serà fins al 2024 
que l’abonament serà de 40 € 
anuals, amb igualment els pri-
mers 30 minuts a 0,15 euros i 
0,50 passada aquesta mitja hora. 
Els usuaris que vulguin fer servir 
la targeta física, la podran adqui-
rir per un cost de 6 euros. Serà 
gratuït si s’utilitza des de l’app. 
Les bicicletes de l’AMBici són 
d’última generació, amb una 
posició corporal més vertical 
per l’usuari, amb fins i tot un 
sistema de GEO localització per 
satèl•lit i una pantalla interacti-
va amb múltiples funcions d’as-
sistència. 

Diferents espècies 
hivernants tornen al 
parc fluvial

destaquen l’observació de 
diverses espècies hivernants 
en el darrer seguiment orni-
tològic a aquest tram final del 
riu Besòs. 
Tanmateix, els biòlegs també 
recorden que el Parc Fluvial 
és un espai “amb alt valor 
biològic i paisatgístic, un 
refugi de biodiversitat amb 
punts d’estada escollits, per 
exemple, per les aus en època 
migratòria”. 

Ànecs cullerots, fotges, gar-
setes, corbs marins i fins 
i tot àguiles calçades i bu-
sards ratoners han retornat 
al tram final del riu Besòs, 
al Parc Fluvial entre Mont-
cada i Reixac i Sant Adrià. 
Aquestes són algunes de les 
observacions faunístiques 
rellevants fetes al Parc durant 
desembre de 2022, segons 
assenyalen els tècnics de la 
Diputació de Barcelona, que 
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A la primavera d’aquest 2023 
s’obrirà el procés per poder optar 
a la compra d’un dels 58 habitat-
ges de protecció oficial de règim 
general que promou l’IMPSOL al 
barri de la Catalana.

Nous pisos de protecció oficial 
a la Catalana

Dels 58 habitatges, se’n reserva-
ran dos per a persones amb mo-
bilitat reduïda i sis per a ciutadans 
de famílies monoparentals, perso-
nes amb discapacitat psíquica o 
malaltia mental, també per a vícti-

mes de violència de gènere.
Per tal d’accedir al sorteig 
d’aquests habitatges és impres-
cindible inscriure’s en el Registre 
de sol·licitants d’habitatge amb 
protecció oficial. Per tal de po-
der-ho sol·licitar, cal visitar la 
pàgina web de l’Oficina Municipal 
d’Habitatge Pla de Besòs (www.
pladebesos.cat)
La publicació de les bases, així 
com els requisits, la documen-
tació que cal aportar i el lliura-
ment de les sol·licituds es farà, 
possiblement, durant els pròxims 
mesos de març o abril i s’haurà 
de demanar cita. S’informarà de 
l’inici d’adjudicació mitjançant el 
registre de sol·licitants a la web 
de l’IMPSOL (www.amb.cat/web/
habitatge) i la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Sant Adrià (seu.
sant-adria.net/santadria).

Mitja tona de brossa 
recollida a les platges 
del Fòrum

Una quarantena de voluntaris i voluntàries 
de la Federació Catalana d’Activitats Suba-
quàtiques (FECDAS) van participar el passat 
dissabte 21 de gener en la neteja de residus 
del fons marí de la zona de banys del Fòrum. 
Bussejadores i no bussejadores es van en-
dinsar a l’aigua amb la finalitat de crear cons-
ciència de tots els residus i deixalles que 
l’ésser humà genera i que acaben a un medi 
natural, com en aquest cas, el marí.
En el transcurs de l’activitat l’equip de bus-

Visita de l’alcaldessa als pisos de protecció oficial

sejadores i voluntaris van retirar tota mena 
de deixalles (sobretot tovalloletes) fins a 
acumular uns 500 quilos en només unes ho-
res. Mentrestant, les voluntàries que es van 
quedar a terra van separar i reciclar aquestes 
deixalles. També es va dur a terme un taller 
de microplàstics. 
Aquesta és una de les múltiples iniciatives 
que organitza la FECDAS per tal de vetllar i 
conservar, custodiar i regenerar el medi am-
bient del fons marí.

IMPSOL promou 58 habitatges de protecció oficial
La província de Barcelona ha 
impulsat el vot de les perso-
nes estrangeres residents a 
les ciutats de l’àrea metropo-
litana de cara a les eleccions 
municipals del pròxim 28 de 
maig. El 19 de desembre, es 
va aprovar de forma unànime 
la moció per afavorir la parti-
cipació electoral de persones 
estrangeres empadronades i 
amb dret de vot.
S’estima que en les pròximes 
eleccions la ciutat tindrà un 
cens electoral d’aproxima-
dament 76.377 persones. 
D’aquestes, un total de 24.419 
són les persones estrangeres 
empadronades amb dret a vot 
a les municipals, els quals 
han de sol·licitar prèviament la 
seva inscripció al cens electo-

Impuls del vot 
estranger per les 
municipals

ral, una data límit que va aca-
bar el darrer 15 de gener. Els 
països que permeten el vot als 
seus ciutadans són Bolívia, 
Cabo Verde, Xile, Colòmbia, 
Corea del Sud, l’Equador, Is-
làndia, Noruega, Nova Zelan-
da, Paraguai, el Perú i Trinidad 
i Tobago.
D’altra banda, aquest tràmit es 
va ampliar fins al 30 de gener 
per tots els veïns que posseei-
xin la nacionalitat de qualsevol 
dels països adscrits a la Unió 
Europea.
Segons l’Institut d’Estadística, 
l’1 de desembre l’Oficina del 
Cens Electoral va enviar una 
comunicació a 455.024 estran-
gers arreu de l’estat, i la provín-
cia de Barcelona va ser la ter-
cera amb més comunicacions.
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L’UBSA tomba al líder
És el primer equip que aconsegueix guanyar al Cerdanyola 
i situar-se cinquè a la classificació

Foto: UBSA

13 victòries i 0 derrotes. Aquest era el ba-
lanç del Cerdanyola, candidat indiscutible 
per a l’ascens- de categoria. El Sant Adrià 
era totalment conscient que havia de fer 
un partit perfecte, tan ofensivament com 

defensivament, ja que els locals castiguen 
molt les errades del rivals. El conjunt 
adrianenc va estar més encertat en el tir 
de mitja distància per agafar la primera di-
ferència al marcador (13-20), però imme-

diatament la reacció dels locals va arribar 
al segon quart en què va castigar la pintura 
anotant més de 12 punts. Tot i l’embranzi-
da del Cerdanyola, el Sant Adrià va acon-
seguir marxar al descans amb la mínima, 
33-34. A la represa, l’UBSA va aconseguir 
imposar el seu joc intens per estirar el 
marcador i marxar al període decisiu amb 
una avantatge de cinc punts. Que el Cer-
danyola apretaria al màxim en els últims 
deu minuts era una obvietat veient els 
seus últims partits. La defensa tancada i 
l’excel·lent defensa de línies de passada va 
servir per ofegar a un Cerdanyola que no 
va trobar opcions a fer mal al Sant Adrià 
que van guanyar l’últim quart i derrotar 
un equip que ningú havia estat capaç de 
guanyar. Amb aquesta important victòria, 
el conjunt de Miqui Calderós escala fins 
a la cinquena confiança i aconsegueix una 
gran injecció de confiança. Els jugadors 
Lluís Martín i Sergi Piñero amb 20 i 13 
punts van ser els jugadors més destacats 
del Sant Adrià. L’UBSA buscarà seguir 
amb els bons resultats el pròxim dissabte 
a les 16:00h en què rebrà el Vic B.

El conjunt de Toni Sáez suma el desè 
triomf a Copa Catalunya i es situa a la 
tercera posició. El sisè triomf va arri-
bar, amb patiment, a la pista del Vi-
lanova CEJ l’Hospitalet a la pròrroga. 
La igualtat va ser màxima durant tot el 
partit. El Draft va tenir cinc punts de 
diferència, però les rivals van forçar la 
pròrroga, en què les colomenques van 
estar més encertades.

Sisena seguida 
del Draft 
Gramanet a 
Copa Catalunya
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Javier Romano debuta amb el Mirandilla 
contra l’Utreta

Javier Romano, conegut 
com a “Javirro” ha debutat 
amb el Mirandilla, el filial 
del Càdiz, en la derrota 
contra l’Utrera per 2-1. El 
jove jugador nascut a Sant 
Adrià és una peça fixa a 
l’equip juvenil A, en què 
juga a la posició d’extrem. 
En el seu debut, “Javirro” 
ha expressat que està molt 
contet i vol agrair al club i 
al cos tècnic per haver con-
fiat en ell. Destaca que just 

abans d’entrar al terreny 
de joc ha tingut nervis 
perquè tenia moltes ganes 
d’aquest moment. Roma-
no va començar a jugar 
a futbol al Sant Gabriel. 
Posteriorment, va fer al 
salt a l’Espanyol, després 
a la Damm. Fa cinc anys 
el Real Madrid el va fi-
txar, sent partícip del club 
blanc tres anys. El 2020, 
Javi Romano va fitxar pel 
Càdiz Club de Fútbol.

Derrota del Sant Gabriel 
davant el líder
Les adrianenques veuen com el Seagull marxa a vuit punts a la classificació

Foto: Sant Gabriel

Foto: CF Cádiz

Partit clau al calendari. El Sant Ga-
briel, l’únic equip que va aconseguir 
derrotar el Seagull en el que va de 
temporada, rebia les badalonines 
per sumar una important victòria i 
aconseguir retallar els cinc punts de 
diferència. El partit va començar amb 
una pressió intensa del Seagull que 
van trobar premi al minut 15 quan 
Sararols va centrar al punt de l’àrea, i 
Serra va assistir a Aiose que va creuar 
un xut ras per avançar el seu conjunt 
al partit (0-1). El Sant Gabriel va va 
començar a ser més ofensiu, però 
quan més semblava que el partit po-
dria igualar-se, la capitana del Sea-
gull, Alba Gordo, va fer el gol de la 
jornada. Un gol olímpic des del cór-
ner esquerra per posar la diferència 
de dos gols. En comptes d’abaixar els 
braços, les locals van reaccionar de 
manera immediata i van trobar premi 
al cap de dos minuts (44’), en què la 
pressió intensa ofensiva i el bon joc 

col·lectiu va servir perquè Aina fes 
un gran gol dins l’àrea i aconseguís 
retallar la diferència (1-2) just abans 
d’arribar al descans. A la represa, el 
Sant Gabriel va sortir amb més deci-
sió i va trobar l’empat (52’) gràcies a 
un penal provocat per Ari. La mateixa 
jugadora va convertir el gol posant 
la igualtat màxima amb tota la sego-
na part per endavant. Amb la igualtat 
màxima, un contraatac ràpid del Sea-
gull va servir perquè Cristina tornés 
avançar a les visitants al minut 56. Tot 
i la diferència al marcador, el Sant Ga-
briel va tenir una oportunitat d’or per 
empatar ja que el Seagull es va quedar 
amb una jugadora menys quan falta-
ven vint minuts per acabar el partit. 
Les locals van pressionar i ocasions 
no van faltar, però la defensa del 
Seagull es va mostrar forta i va evi-
tar l’empat. El Sant Gabriel continua 
tercer a la classificació, però veu com 
el líder, Seagull, s’escapa vuit punts.

Foto: CF Cádiz
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El MhiC acull la mostra 
‘Paco Candel i els altres’

El memorial Democràtic, amb la 
col·laboració del Museu d’His-
tòria de la Immigració a Catalunya 
(MhiC), acullen l’exposició “Paco 
Candel i els altres: Un retrat lite-
rari de la immigració a Catalun-
ya”. La mostra vol posar l’accent 
en la rellevància del fenomen 
migratori de la Catalunya de la 

per la Catalunya de la postgue-
rra l’arribada ingent de persones 
provinents d’altres indrets del te-
rritori nacional. Una sèrie de pro-
blemàtiques agreujades pel ba-
rraquisme, els dèficits sanitaris i 
higiènics, la marginalitat social i 
altres carències en les zones ur-
banes durant el franquisme, on 
“els altres catalans” van ocupar 
un rol fonamental en l’oposició 
antifranquista. 
L’exposició es va inaugurar el 
passat 21 de gener al MhiC amb 
la presència de la consellera de 
Justícia, Drets i Memòria, Gem-
ma Ubasart, l’alcaldessa Filo 
Cañete, el director del Memo-
rial Democràtic, Jordi Font i la 
directora del MhiC, Imma Boj; 
prèviament a signar el conveni 
de col·laboració entre ambdós 
organismes. La mostra es podrà 
visitar fins al 30 de juny. 

segona meitat del segle XX, on 
destaca, sobretot, la fortalesa del 
moviment antifranquista. 
L’exposició fotogràfica i textos 
literaris es contextualitza en ‘Els 
altres catalans’, publicat l’any 
1964 per Francesc Candel. El 
llibre va captar la complexitat i 
riquesa social que va suposar 

Tallers per l’ànima 
al CIOD

La programació del centre CIOD 
(Centre d’Informació i Orienta-
ció de la Dona) anuncia les últi-
mes places disponibles als seus 
tallers, els quals comencen en 
diferents dates i dies de la set-
mana i durarà des de principis 
de febrer fins al mes d’abril. Els 
dilluns són per la intel·ligència 
emocional i recursos per mi-
llorar les nostres relacions, o 
si es prefereix, practicar cant 
de Gòspel. Els dimarts és el dia 

Mindfulness i la gestió de les 
emocions, i els dimecres per 
fer manualitats amb Bricoart. A 
més, la tarda del 15 de febrer, 
15 de març i el 19 d’abril, el 
CIOD ofereix sessions de cine-
ma i crispetes mensuals gratuï-
tes. 
Per inscriure’s es pot anar pre-
sencialment al CIOD, trucar 
al 93.462.11.21 o enviar un 
correu electrònic a infodona-
ciod@sant-adria.net. 

Els aficionats/es a la lectura del 
teatre clàssic grec estan de sort, ja 
que aquest mes ja han començat 
les tertúlies literàries a la Bibliote-
ca de Sant Adrià (Plaça Guillermo 
Vidaña i Haro, s/n), les quals es 
faran una tarda de cada mes des 
de les 19h fins a les 20:30h, i on 
es xerrarà sobre obres teatrals de 
tots els temps, des de la Grècia 
clàssica fins al segle XX. La ter-

túlia mensual consistirà en llegir, 
comentar i gaudir d’un clàssic 
teatral concret amb autors com 
Shakespeare, Sòfocles o Ibsen 
entre d’altres. No es requereix co-
neixements previs, només el gust 
per la lectura teatral i les ganes 
de passar una estona entretingu-
da. Per assistir, es pot passar per 
la mateixa biblioteca o trucar al 
93.462.17.79. 

Tertúlies de teatre

Cartell de l’exposició ‘Paco Candel i els altres’ / Memorial Democràtic

Cartell de la tertúlia de teatre / @bibstadria

Fotografia exemple de taller de manualitats 

Exposició de fotografies per retratar la immigració
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14è Cicle de Concerts 
Pedagògics Simfònics

Un any més, l’Escola Municipal 
de Música oferirà el tercer con-
cert d’aquest 14è cicle de con-
certs pedagògics. En aquesta 

i El carnaval dels animals, de 
Saint-Saëns, una obra plante-
jada com una broma musical 
per a una diada de Carnestol-
tes. Malgrat que és un concert 
adreçat a tots els públics, es di-
rigeix especialment als infants 
de l’escola i la seva tria d’un 
instrument. 
El concert tindrà lloc el pròxim 
17 de febrer a l’Escola Munici-
pal de Música Benet Bails, a les 
20:30h. L’entrada serà gratuïta 
amb un aforament limitat de 70 
places. A partir del divendres 
10 de febrer, es podran anar a 
buscar les entrades a la mateixa 
escola. Es lliuraran un màxim 
de dos tiquets per persona. 

ocasió, s’interpretarà ‘Animala-
des Musicals’, una composició 
simfònica basada en el conte 
rus Pere i el llop, de Prokófiev, 

Cartell del 14è cicle de concerts pedagògics / Ajuntament de Sant Adrià

Noves dates pel tercer concert simfònic

Adeu al Barcelona 
Beach Festival del 2023
No se celebrarà aquest any perquè l’Ajuntament ha denegat la llicència
La promotora ‘Live Nation’ va anunciar la 
cancel·lació del festival Barcelona Beach 
Festival mitjançant una nota de premsa 
on s’exposa “la negativa” de l’Ajuntament 

de Sant Adrià a concedir les llicències 
d’activitat per l’esdeveniment i, per tant, la 
impossibilitat de trobar una altra ubicació 
amb les condicions “idònies” per celebrar 

Imatge del Barcelona Beach Festival 2022 / Mané Espinosa

el festival de música techno, tal com ha si-
gut fins ara la Platja del Fòrum i el Parc 
de la Pau.
Per part de l’Ajuntament i segons les de-
claracions de diversos càrrecs municipals, 
el BBF no se celebrarà perquè les circum-
stàncies tècniques, donat l’espai, no fan 
possible la celebració del festival, segons 
s’argumenta en un informe justificatiu d’ara 
fa uns mesos on Sant Adrià va decidir, di-
rectament i amb aquest argument, que ja 
no es farien aquest tipus d’esdeveniments 
a la ciutat, deixant clar la no voluntat de 
tornar-ho a celebrar.
Per una altra banda, ‘Live Nation’ justifica 
la decisió amb una proposta inicial per 
part de l’Ajuntament on es proposava la re-
ducció de l’aforament a unes 10 o 15.000 
persones, un format que la promotora veu 
inviable per la gran producció que suposa 
el festival. No obstant això, també anun-
cien que treballaran de cara a l’any que ve 
amb una nova ubicació que permeti portar 
a terme el BBF 2024. 

Set anys de festival
Des que es va celebrar la primera edició del 
festival l’any 2014, ‘Live Nation’ afirma que 
durant aquests set anys “no s’ha generat 
cap problema ni altercat a la comunitat, i 
que sempre s’ha respectat totes les normes 
de seguretat així com l’entorn natural de la 
platja”. 
No obstant això, el precedent de l’any pas-
sat ja feia preveure els pitjors presagis, ja 
que al 2022 el festival ja va estar a punt de 
cancel·lar-se 24 hores abans de la seva ce-
lebració després que l’Ajuntament de Sant 
Adrià rebutgés la llicència de Live Nation 
per presentar la documentació fora del ter-
mini establert. Finalment, Sant Adrià i els 
Bombers de la Generalitat van arribar a un 
acord d’última hora que, pel que es veu, va 
permetre celebrar el BBF per darrera vegada 
al Fòrum. 
Per aquest festival de música techno han 
passat artistes coneguts mundialment com 
Avicii, David Guetta, Mashmello, Martin 
Garrix i Chainsmokers, entre d’altres. 

Gener de 2023




