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Una
herència
contaminada
El sòl del barri Sant Joan Baptista
encara pateix la industrialització
de principis del segle XX
Joan Callau
passa el relleu de
l’alcaldia a la Filo
Cañete
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Sant Joan Baptista,
un barri en sòl
contaminat
El tercer barri amb més
habitants de tot Sant Adrià

Un barri aixecat sobre sòl contaminat.
L’herència de les fàbriques que fa anys
operaven. Molta gent es refereix al
barri de Sant Joan Baptista d’aquesta
manera. De fet, és un tema molt discutit en els plens municipals pels nostres
polítics i polítiques. Fins i tot s’ha format una plataforma, Marea Verde, que
lluita, entre d’altres, per donar solució
a una terra tan contaminada.
El que va començar fa anys sent una
zona pràcticament rural, va anar evolucionant cap a un desenvolupament
industrial, arribant a establir-se fàbriques com Can Burier i la CELO. Les
activitats d’aquests negocis van provocar la tan famosa contaminació del
sòl del barri. “Quan aquestes fàbriques
es van anar, no es va netejar bé el que
quedava i ara, cada cop que es fa un
forat a terra, surt tot”, explica a aquest
Diari l’Antonio Pons, president de l’Associació de Veïns i Veïnes. “Després
de la riada del 62, va haver-hi tendència a elevar els terrenys i es van elevar
amb materials d’enderrocament. Fins
i tot es parla de que alguns d’aquests
material van sortir de la pròpia Tersa.
Ara, tenim les conseqüències d’aquest
desastre”.
El PDU tampoc contempla gaire la
possibilitat de solucionar aquesta problemàtica. De fet, tal i com diu Pons,
està “ple d’incògnites”.

Mira l’evolució
del barri Sant
Joan Baptista

Un Pla Urbanístic que donaria lloc a
un barri VIP
I és que aquesta és una de les conseqüències desastroses del PDU, la
creació d’un barri aïllat, però VIP, un
barri que no es correspondria amb al
realitat de Sant Joan Baptista. El caràcter
especulatiu d’aquest, segons la Plataforma per a la Conservació de les 3 Xemeneies, generaria una gentrificació i una
segregació. Es pensa que el preu dels
habitatges que es construiran a primera
línia de mar pujaran a xifres grandioses i
el fet de la separació física de les vies del
tren propiciarà aquesta segregació de la
resta del barri. Un barri, per cert, que és
el tercer amb més habitants de tot Sant
Adrià, concretament 9.263, i té una densitat d’habitants per km2 de 9.533, una
xifra que encara creixerà més amb aquest
PDU. “Tenim por perquè portar endavant
aquest PDU tal i com es planteja ara suposaria augmentar el nivell de vida del
barri, amb la conseqüència de que persones que porten aquí anys hauran de
marxar”.
Pisos turístics entre el carrer València i Torrassa
El veïnat del barri, de fet, també lluita amb
l’incivisme que generen alguns pisos turístics de la zona. “Estan situats entre
els carrers València i Torrassa, des que
a Barcelona s’ha tornat més car”, asse-

Antiga Plaça Francesc Macià

gura l’Antonio. Una situació idònia la del
barri per aquest tipus de turisme, ja que
la parada del tren o del tramvia fa molt
accessible la ciutat per als estrangers i
estrangeres que busquen divertir-se.

Carrers de Sant Joan Baptista

L’Associació Juvenil Barnabitas vol
incidir en menors en risc
L’educació és la base de la civilització.
Potser l’incivisme és un factor comú en
la majoria de barris de qualsevol ciutat,
però a Sant Joan Baptista, l’Associació
Juvenil Barnabitas col·labora en garantir
unes possibilitats i un futur als nens i
nenes en risc d’exclusió de la zona.
El seu responsable, el Juan Vizcaíno, ens
obre les portes dels 5 centres que l’Associació té distribuïts pel barri. “Creiem
que el nostre és un treball fonamental,
que hi hagi associacions que treballin

conjuntament per a col·lectius vulnerables. Hem crescut i ens considerem
referents tant en entitat de lleure com
en acció social”. Casals, activitats, jornades diferents, fins i tot cultivar un hort
són algunes de les accions que des de
l’Associació es duen a terme per aquest
col·lectiu. També els hi reparteixen berenar i els voluntaris i voluntàries treballen
durament per intentar canviar la situació
dels petits.
A cada centre es treballa amb una franja
d’edat diferent i els escenaris també són
diversos: a més dels centres propis, es
fan activitats a la parròquia i al Casal de
Cultura.
El refugi antiaeri, un tresor enmig
del barri
Si parlem de cultura, aquí precisament

L’Alcampo de Sant Adrià de Besòs

no falta. Qui no ha sentit a parlar del
refugi antiaeri de Sant Joan Baptista?
O quin adrianenc o adrianenca no l’ha
visitat en alguna excursió del col·legi?
El refugi porta atraient a milers de persones anuals des del 2008 i encara ara
resisteix a la pandèmia, ja que per les
restriccions sanitàries aquest es troba
tancat actualment.
El dinamitzador del refugi i també el
guia, el Jordi Vilalta ens parla de la història d’aquests petit túnels que durant la
guerra van albergar a desenes de veïns
i veïnes que buscaven un refugi de les
bombes que queien a la zona. “Normalment fem una visita guiada, que a més
són gratuïtes i també estan adaptades
al Braille, i al Casal de Cultura exposem una pel·lícula amb testimonis de la
guerra”. “Ara, ja no en queden tant de

supervivents, dels “nens de la guerra”,
però aquí podem trobar des de testimonis escrits fins a la petjada del Trosky, el
gos que alertava els veïns i veïnes dels
avions que venien i els humans encara
no arribaven a escoltar”.
L’espai del refugi, de fet, ha despertat
també l’interès de diferents activitats
culturals, des de la dansa fins el teatre.
RefugiArt neix, precisament, d’aquesta
demanda d’activitats que fan del lloc
molt més que un petit museu. “Artistes
com Big Mama Montse o grups de ball
que han vingut directament des de Los
Ángeles han volgut actuar aquí dins”.
Tota una aposta per la cultura a Sant
Joan Baptista que fa d’aquest barri amb
platja i mar, i amb el símbol de les 3 Xemeneies, una definició del que és Sant
Adrià.
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Arriba la compra per internet
al Mercat de Sant Adrià

Vols saber
com funciona?
Escaneja el QR

Producte fresc i de proximitat directament a casa

Accès a la nova app

El Mercat d’abastaments de
Sant Adrià estrena la seva
web de compra online mercatdesantadriaonline.cat.
Aquesta opció permetrà rebre
producte fresc i de proximitat
directament a casa.
Es podrà accedir des de
qualsevol dispositiu (ordinador, mòbil o tauleta) i només
caldrà registrar-se per iniciar
la compra. A través de les
parades es pot fer una volta
virtual per les parades del
mercat que s’hagin adherit i veure el seu catàleg de
productes i el preu. Un cop

finalitzada la compra només
caldrà triar la franja horària
en que la voleu rebre a casa
vostra.
Per animar als ciutadans i
ciutadanes a provar la compra virtual, l’enviament a
domicili serà gratuït en la
primera comanda. El preu de
l’enviament de la resta de comandes serà de 5’95 €. L’horari de repartiment és ampli
per adaptar-se a les necessitats de tothom: de dilluns a
divendres de 10 a 14 h i de
17 a 20 h i dissabtes de 10
a 14 h.

Mascareta gratis per 3 compres
al Mercat municipal
Amb aquesta acció, el Mercat municipal dona suport a entitats amb finalitat social
Sant Adrià vol incentivar el comerç local i també
col·laborar amb altres accions socials. Per això, ha
vist una oportunitat al Mercat Municipal. A partir
del dijous 11 de març, les persones que facin tres
compres a qualsevol parada del Mercat es podran
endur una mascareta. Només caldrà presentar tres
tiquets de compra (han de ser del mateix dia) a la
parada 33 i s’emportaran una de les mascaretes
confeccionades per persones amb discapacitat.
Les mascaretes es repartiran dimarts, dimecres,
dijous i divendres, de 10.30 a 13.30 h.
Aquestes són higièniques i reutilitzables i s’han
fet en els tallers tèxtils de la Fundació Portolà, una
organització solidaria que dona feina a més d’un
centenar de persones amb discapacitat intel·lectual.
Amb aquesta acció, el Mercat municipal dona suport a entitats amb finalitat social, alhora que promou l’ús de la mascareta entre els clients.

Interior del Mercat
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Alcampo donarà una segona vida a ordinadors i
tablets usades per acabar amb la bretxa digital

Tres ferits lleus en el xoc d’un camió
amb el tramvia al seu pas per Sant Adrià

Es lliuraran a entitats socials que els distribuiran entre persones que els necessitin

L’accident va tenir lloc al carrer Torrassa

La ja coneguda empresa d’hipermercats i supermercats Alcampo, assentada a Sant Adrià
des de fa anys, lluita ara per acabar amb la
bretxa digital. L’empresa ha decidit sumar-se
a la campanya Digitalització Sostenible, una
iniciativa solidària de recollida d’ordinadors i
tauletes a fi que puguin gaudir d’una segona
vida en mans de persones i col·lectius que
pateixen els efectes d’aquesta bretxa digital
i no disposen d’un accés adequat a la tecnologia.
Per portar-ho a terme, Alcampo ha instal·lat
contenidors de recollida selectiva d’equips
electrònics en 77 dels seus centres distribuïts per tota la geografia nacional, en els
quals els i les clients podran fer el lliurament
dels dispositius.
Acabar amb la bretxa digital
Les donacions canalitzades a través d’aquesta extensa xarxa es destinaran a processos
de preparació per a la reutilització, per a ser
posteriorment distribuïts entre centres educatius i de formació, menors i persones en

Campanya d’Alcampo

risc d’exclusió, residències de persones majors, i a altres persones i col·lectius que els
necessitin, a través de les nombroses entitats
solidàries que col·laboren amb la iniciativa.
Aquesta acció vol donar un impuls a l’economia circular perquè el millor residu és
aquell que no es genera. La reutilització i el
reciclatge són dos elements clau per al desenvolupament d’un model productiu més eficient i sostenible, que minimitzi l’ús dels recursos naturals finits i tingui com a prioritat
la protecció del medi ambient, i per a això és
fonamental comptar amb la implicació de les
empreses.
La campanya Digitalització Sostenible està
impulsada per una àmplia aliança d’entitats
formada per Fundació CEOE i els principals
Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) en l’àmbit del
reciclatge electrònic (Fundació Ecotic, Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Fundació Ecolec, Ecolum, i ERP Espanya), comptant
amb la col·laboració de la Fundació SEUR i
de l’estudi d’ecoinnovació inèdit.

Treballadors municipals mesuraran
la qualitat de l’aire amb sensors mòbils
El projecte NanoSen-AQM vol dotar a les administracions de nanosensors de baix cost
Sant Adrià iniciarà el proper mes d’abril
la prova pilot del projecte europeu NanoSen-AQM Interreg Sudoe, impulsat per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
que desenvolupa i investiga l’ús de nanosensors per millorar la qualitat de l’aire, una
tecnologia de baix cost que proporciona
resultats de la qualitat de l’aire en diferents
punts del territori.
La prova té com a finalitat mesurar la qualitat de l’aire en moviment a través de sis
sensors i captadors passius distribuïts entre treballadors i treballadores municipals –
els quals portaran els dispositius durant sis
hores al dia- i d’altres que es col·locaran
a l’estació fixa de mesurament del carrer
Olímpic.
Per tant, amb aquesta iniciativa es volen
testar i replicar els sensors i captadors passius per veure la fiabilitat dels mesuraments
de la qualitat de l’aire en moviment, i a través del panell informatiu que s’ha col·locat
a l’entrada de l’Ajuntament, informar la ciutadania del projecte.

Sensors mòbils

La naturalesa d’aquesta prova pilot als municipis de Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet
de Llobregat i Sant Adrià de Besòs permetrà
recollir un conjunt de dades molt més variat
que el que s’obté de les estacions fixes, ja
que els nanosensors estaran en moviment
i permetran conèixer la qualitat de l’aire
en diferents emplaçaments com ara espais
naturals, agrícoles, industrials o zones

urbanes. Aquestes dades s’integraran en
una plataforma creada expressament per diverses universitats portugueses que també
participen en aquest projecte europeu.
Conscienciació ciutadana
Paral·lelament, a través d’enquestes, es
recollirà el coneixement de la ciutadania
sobre la qualitat de l’aire, i s’informarà

dels mitjans disponibles i les accions que
s’estan realitzant per reduir la contaminació. Als tres municipis esmenats hi haurà
uns panells instal·lats en diferents emplaçaments que donaran informació de la prova
pilot que s’està portant a terme en el marc
del projecte, així com recomanacions a la
ciutadania i bones pràctiques per millorar la
qualitat de l’aire.
Gràcies a aquest projecte, l’AMB podrà
conèixer de primera mà els últims avenços
i innovacions en l’àmbit dels nanosensors
aplicats a l’anàlisi de la contaminació atmosfèrica, com també les tecnologies de
futur pel que fa a la millora de la qualitat
de l’aire. També es podrà elaborar un mapa
de punts especialment conflictius en què es
puguin aplicar mesures addicionals: conversió de carrers en zones de vianants,
creació de zones de baixes emissions, foment dels desplaçaments a peu o bicicleta, promoció del vehicle elèctric, punts de
recàrrega i campanyes de sensibilització i
educació dirigides a la ciutadania.

7

El xoc, el passat 22 de març, del tramvia amb un camió que no va respectar
el semàfor i va creuar les vies va deixar
3 ferits lleus: un passatger del tram i el
conductor i copilot del camió. Tots tres
van ser traslladats a un centre hospitalari i diverses dotacions del SEM i de la
policia es van traslladar al lloc dels fets
en el moment de l’accident.
El xoc, que es va produïr al carrer Torrassa, al conegut pont dels dofins, va
fer descarrilar el tramvia sobre les 17 de
la tarda.

Imatge de l’accident

La T-5, tallada
La línea del tram T-5 va romandre tancada aquella tarda entre les estacions de
Gorg i la Catalana. El tramvia, finalment,
va quedar totalment destrossat. Des
del moment de l’accident es va haver
de tallar el servei entre les estacions
de Gorg -inici de la T5- i la Catalana. A
les estacions de Sant Joan Baptista, Encants de Sant Adrià, Sant Roc i Gorg no
passaven els tramvies.
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Joan Callau dimiteix després
de 26 anys a l’Ajuntament
Filo Cañete serà la substituta a partir d’abril

Callau passa
el relleu a Filo
Cañete

mençarà a treballar a partir d’abril a la Diputació de Barcelona.

Callau i la futura alcaldessa, Filo Cañete / Ángela Vázquez

El que es venia parlant fa unes setmanes per
tot Sant Adrià es va anunciar, dimarts 23 de
març: l’alcalde Joan Callau presentava la
seva dimissió i anunciava la seva renúncia
a l’alcaldia de la ciutat.
En un comunicat emès pel partit socialista,
els seus companys de partit expressen la
seva admiració per la figura de Callau: “Joan
Callau es mereix el reconeixement personal
i polític pel seu tarannà, per la serenor i el
respecte que han guiat la seva capacitat de
diàleg, de resistència davant les dificultats

amb que s’ha trobat en el seu esforç per
aconseguir la constant millora de la ciutat i
de la qualitat de vida de totes les persones
que la formen. Ha estat un alcalde pròxim
amb la gent, preocupat pels més vulnerables”. En el comunicat també es destaquen
alguens de les seves obres com alcalde, com
“la recuperació del riu Besòs i l’arribada de
la Universitat”.
Tot i això, Callau no desapareixerà de la vida
pública amb la seva marxa. Després d’haver
aprovat els pressupostos, l’exalcalde co-

Filo Cañete, substituta
El PSC ja ho avança: Filo Cañete, segona tinent
d’alcalde i responsable de Recursos Humans,
Promoció Econòmica, Benestar i Famílies serà
la substituta de Callau i agafarà el relleu a partir del 9 d’abril. “El propòsit que Filo vol fer
present a Sant Adrià es basa en projectar la
ciutat cap al futur, reforçant la transformació i
les millores als barris, impulsant amb energia
renovada el desenvolupament socioeconòmic
al voltant de l’Eix del Coneixement del Campus Diagonal Besòs, de l’àmbit de les Tres
Xemeneies, del nou front litoral”.
Sanitat i educació, entre les prioritats de
la futura alcaldessa
En una roda de premsa per anunciar la dimissió de l’alcalde, la futura alcaldessa va dedicar
unes paraules a la ciutadania de Sant Adrià,
assegurant que “una de les primeres visites
que penso fer és als dos CAPs que tenim”.
L’absentisme escolar també és un problema
que cal solucionar, sobre tot al barri de La
Mina, segons l’alcaldessa, així com també ho
és avançar en l’enderrocament del bloc Venus.

Sant Adrià en Comú demana respostes
sobre les mesures anticontaminació de les
obres del cable submarí a Eduard Maristany

Mur d’Eduard Maristany

Sant Adrià en Comú ha registrat una instància
per sol·licitar tota la documentació respecte
l’obra que s’està duent a terme a l’avinguda
de la Platja i Eduard Maristany, que ha tornat
a posar en evidència, segons el grup municipal, la manca de transparència de l’equip de
govern. “Aquesta zona del litoral adrianenc,
ara en obres per acollir els cables submarins

de fibra òptica d’alta capacitat que impulsa
AFR-IX Telecom, és l’herència contaminant
que han deixat les indústries químiques que
han operat aquí durant dècades”, asseguren
des del partit. Per això, volen saber si s’estan
complint les recomanacions de l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC) i, en si no és
així, l’informe justificatiu.

“En un informe elaborat per la Marea Verda
es recull tot l’històric dels estudis que, des
de 2009, s’han elaborat a petició de l’ARC
per determinar quines substàncies tòxiques
s’han trobat al subsol de la zona. Aquest
dossier també recull l’informe tècnic de valoració de la qualitat del sòl de l’ARC del 2016,
on es recomana a l’Ajuntament una sèrie de
mesures en zones contaminades: que es facin servir sistemes de reg d’alta eficiència a
la zona del parc; si s’excava sòls a la zona
delimitada caldrà fer servir EPI per protegir
els treballadors de l’obra; evitar contacte directe amb el sòl i ingestió de partícules; o fer
un seguiment ambiental de l’obra per garantir la correcta gestió de les terres residuals
generades”.
En el passat ple de febrer Sant Adrià en
Comú ja va traslladar la seva preocupació
sobre aquest tema.

SOM Gramenet
s’acomiada
de la política
colomenca
L’assemblea de SOM Gramenet ha decidit
llençar un comunicat per finalitzar el recorregut del moviment ciutadà, 6 anys després d’haver-se constituït com a candidats i
candidates a les eleccions de Santa Coloma.
Des del grup, asseguren que “estem satisfets
de la feina feta i amb ganes de continuar, ara
d’una altra manera i des d’altres espais”. Som
Gramenet ja portava 2 anys sense representació a l’Ajuntament colomenc, tal i com
ells/es diuen: “aquests gairebé dos anys de
repensar-nos ens ha servit per adonar-nos
que, malgrat deixar d’existir com a organització, l’esperit de la mateixa es manté igual
de ferm”.
Així doncs, un acomiadament per part de
SOM Gramenet, que va arribar a tenir 5 regidors del 2015 al 2019.

Ciutadans Santa
Coloma posa
l’accent en la
prevenció del suïcidi

Ciutadans Santa Coloma presenta en el ple
de l’Ajuntament una moció per a la implantació d’un pla local de prevenció del suïcidi
i per la salut mental. María Duarte, presidenta del Grup Municipal, ha explicat que
“el suïcidi continua sent un tema tabú i un
etern oblidat de les institucions públiques, i
per això és urgent la creació d’una campanya municipal de sensibilització i conscienciació que visibilitzi aquesta problemàtica”.
Per a Duarte, “la situació del sector de la
salut mental i la dels pacients ha empitjorat enormement en l’últim any a causa de la
pandèmia i les restriccions derivades, i avui
dia el nombre de persones que decideixen
posar fi a la seva vida doblega el nombre
de morts en accidents en carretera”. En la
seva moció, Ciutadans demana a més l’habilitació d’un telèfon 24 hores per a atendre
persones en situació de crisi, i l’elaboració
d’una campanya de prevenció del suïcidi en
el municipi, insistint en la sensibilització a
edats primerenques.
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Vacunats els grups
de major risc de Santa
Coloma

La trobada entre l’Ajuntament de Santa Coloma i el Servei Català de Salut per fer el
seguiment del pla de vacunació de la Covid19 a la ciutat, ha servit per confirmar que
els grups de població de risc han completat
el procés d’administració de les vacunes.
Es tracta de totes aquelles persones ingressades en centres i residències de gent gran
així com persones amb discapacitats i el
personal que atén a aquests grups.
En aquesta reunió de treball s’han estudiat

els canvis introduïts els darrers dies per
part de les autoritats sanitàries estatals
i autonòmiques en el procediment de la
campanya de vacunació. La primera conseqüència és que arran d’aquestes noves
mesures s’estan liberalitzant grups d’edat
i grups de risc i que això comportarà que
persones d’edats inferiors als 80 anys poden rebre avisos per vacunar-se. El ritme
de vacunació estarà sempre lligat a l’abastiment de les dosis.
D’una altra banda l’Ajuntament ha ofert espais complementaris per facilitar el procés
de vacunació però el Servei Català de Salut
considera que de moment els equipaments
sanitaris de la ciutat, així com el Centre Cívic Can Mariner, cedit des de fa mesos a
l’Institut Català de Salut, són suficients per
a la campanya de la Covid19.
En qualsevol cas aquest oferiment es mantindrà per si s’han de cobrir necessitats
puntuals en el procés de vacunació.

Es reparteixen 2.000
mascaretes a l’alumnat de
secundària i batxillerat de
Sant Adrià

Prorrogades les
restriccions fins després
de Setmana Santa

Miquel Samper anunciant la pròrroga de les mesures

Catalunya ha prorrogat fins després de
Setmana Santa les restriccions vigents des
del 15 de març que permeten viatjar entre
comarques només amb la bombolla de
convivents i obrir el cap de setmana tots
els comerços de fins a 800 metres. Així
ho han anunciat el secretari general del
departament de Salut de la Generalitat,

Marc Ramentol, i el conseller d’Interior en
funcions, Miquel Sàmper, que han detallat
que les actuals mesures s’han prorrogat fins
al pròxim 9 d’abril, una vegada superada la
Setmana Santa. Ramentol ha advertit que
s’està deixant enrere una fase d’”estancament” de la pandèmia per a iniciar un “tímid
creixement”.

FOTONOTÍCIA

Ja ha entrat en funcionament el nou mòdul del CAP Doctor Barraquer
que té l’objectiu d’atendre tota l’activitat relacionada amb la Covid per
oferir més seguretat i accessibilitat a la resta d’usuaris de l’ambulatori.

La regidora Ruth Soto donant mascaretes

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha iniciat
aquesta setmana el repartiment de 2.000 mascaretes als centres educatius Sant Gabriel,
Túrbula, Amor de Déu, IES Manuel Vázquez
Montalbán i Institut Escola La Mina amb l’objectiu de promoure el seu ús entre l’alumnat
d’ESO i batxillerat de la ciutat.
Les mascaretes són higièniques i reutilitza-

bles i s’han fet en els tallers tèxtils de la Fundació Portolà, una organització solidaria que
dona feina a més d’un centenar de persones
amb discapacitat intel·lectual.
La iniciativa forma part del programa d’accions de promoció de la salut que duu a terme
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb el
suport de la Diputació de Barcelona.

Mòdul de Salut al CAP Barraquer
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Endesa realitza simulacres d’evacuació de persones
ferides a la Central Tèrmica de Cicle Combinat del Besòs
A la situació d’emergència s’han fingit situacions de risc que afectarien els treballadors
Endesa ha finalitzat amb èxit diversos
simulacres d’evacuació de personal ferit
o indisposat a la central tèrmica de cicle
combinat Besòs 3, a Sant Adrià de Besòs.
Aquesta operació s’ha dut a terme igualment en temps de pandèmia perquè les
centrals de generació no només no han
aturat la seva activitat sinó que es prioritza
la producció d’energia per tal de garantir
el subministrament elèctric a tota la ciutadania i, especialment, als equipaments
crítics, mentre duri la crisi.
Així, aquests exercicis tàctics especials
se sumen als plans de prevenció i seguretat que la Companyia realitza a totes
les instal·lacions de generació tèrmica i
hidroelèctrica de Catalunya amb l’objectiu
de prevenir incidents als complexos i saber com actuar de manera segura i efectiva
en el cas de produir-se’n, minimitzant així
el temps de resposta i, per descomptat, la
salut de la persona accidentada.
En un dels escenaris s’ha simulat el rescat
d’un operari inconscient però amb el pols

Simulacre d’evacuació

accelerat. Segurament, hauria patit un cop
de calor, la qual cosa li hauria provocat
símptomes com els abans esmentats, a
més a més de confusió i dificultat en la

parla. Degut a la ubicació de la central –a
tocar del mar-, aquest és un risc factible
durant els mesos d’estiu.
L’objectiu dels simulacres ha estat provar

el Pla d’Emergència de la central i avaluar
el seu personal; així com comprovar la
coordinació i protocols d’avisos i comunicació entre els diversos actuants.
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Els barris vulnerables de l’Eix Besòs
demanen propostes i calendari
per a millores urgents
de l’Eix Besòs, s’ha constatat la “bona
predisposició” dels alcaldes a l’hora d’impulsar aquesta zona i d’injectar diners a la
mateixa per a revertir els problemes socials i econòmics que arrosseguen. S’han
concretat quatre reunions a celebrar abans
de l’estiu i s’ha demanat una proposta de
calendari i de priorització de temes per
ordre d’urgència en els àmbits de les infraestructures i la mobilitat, l’habitatge, el
sistema productiu i el patrimoni i el medi
ambient i la salut.

Vista aèria del Besòs

Representants de l’associacionisme veïnal de l’Eix Besòs, que inclou Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma de
Gramenet i Montcada i Reixac, han valorat
les diverses reunions que han anat tenint
amb els ajuntaments respecte a les necessitats d’aquests barris, 17 dels quals estan
entre els més vulnerables dels 25 que acull
la conurbació barcelonina.
Juntament amb els veïnats de l’eix del Llo-

bregat, sumen gairebé el 70% dels territoris metropolitans més vulnerables (a Santa
Coloma de Gramenet, més de la meitat de
la població viu en barris amb aquesta qualificació). Els problemes socioeconòmics
són des del baix nivell formatiu dels habitants a baixos nivells de renda, altes taxes
d’atur i una menor esperança de vida.
En les diferents taules de governança
metropolitana de la Coordinadora Veïnal

Actuacions urgents
Alguns d’aquests punts a tractar de manera
urgent els han enumerat els representants
veïnals: des de les males olors de la depuradora del Besòs a la comunicació entre els
hospitals i CUAP de la zona, l’alt nivell de
desocupació, la mobilitat paral·lela al riu
Besòs, la problemàtica del pont del ferrocarril sobre el riu, una barrera que provoca
una major inundabilitat, o la regeneració
dels polígons industrials de monocultiu
empresarial i que no estan connectats amb
els veïns i veïnes.

Protecció Civil
de Sant Adrià
col·labora en
tasques per tot el
municipi

Local de Protecció Civil

Els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil
de Sant Adrià continuen col·laborant, malgrat la pandèmia, en tasques de tot tipus pel
municipi, col·laborant amb negocis, entitats
o persones. “No som policies, però fem tasques de vigilància o avisem a persones que,
per exemple, no estan respectant les mesures sanitàries actuals. Això és el que més
fem aquests dies”, comenta a aquest Diari
el Jordi Trujillo, coordinador del grup. Tot
i això, els voluntaris i voluntàries demanen
millores en el seu local, situat al barri de Sant
Joan Baptista i que abans era la caserna de la
Guàrdia Civil. Les goteres són contínues en
episodis de pluja i algunes parts del sostre
també necessitarien algunes millores.

El 2020, les actuacions dels serens a Santa Coloma
es van quadruplicar en relació al 2019
El 63% de les actuacions, vinculades a la detecció d’incidències en la neteja i els residus
Aquest mes de març, el Servei dels i les
serens compleix dos anys de funcionament, i el balanç és molt positiu en tots
els sentits. Durant l’últim any han realitzat
69.679 accions, quatre vegades més que
en el mateix període de l’any anterior, tot i
haver hagut de suspendre la seva activitat
dos mesos a causa de la pandèmia.
El 63% de les accions realitzades en
2020 van estar vinculades a la detecció
d’incidències en l’àmbit de la neteja i els
residus, especialment a l’abandonament
de mobles i trastos vells; un 34% a la
detecció de incidències a l’espai públic
(il·luminació, mobiliari urbà, sorolls,
etc.) i un 11% a el suport directe a la
ciutadania (acompanyaments, orientació,
etc.).
D’altra banda, aquest equip ha estat àmpliament acceptat i valorat per les i els colomencs, que agraeixen la seva presència
a les nits, així com els serveis que realitzen. També per alguns consistoris d’altres

Equip de serens i serenes de Santa Coloma

ciutats, que han demanat assessorament a
l’Ajuntament de Santa Coloma.
La pandèmia ha fet que hagin hagut d’anar

adaptant el seu treball als canvis que s’han
anat produït. Durant la desescalada, per
exemple, van ajudar a buidar el parc flu-

vial a la seva hora de tancament, així com
a controlar als grups i evitar l’incompliment de les normes del Procicat.
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Un flamenc visita
la desembocadura del riu Besòs

Tanatori del Litoral col·labora
amb el Programa Vitamina de Sant Adrià

L’Ajuntament de Sant Adrià crida a no acostar-se per no molestar les aus

El projecte treballa amb joves de barris en risc d’exclusió social com la Mina i Besòs

Les restriccions pel coronavirus, que han suposat una menor
mobilitat i un descens del trànsit
i la contaminació, ha fet que la
desembocadura del riu Besòs es
converteixi en punt de descans
de nombroses espècies animals.
L’última, un flamenc. Es tracta d’un
exemplar migrador. El seu hàbitat
és el delta de l’Ebre però d’aquí
emigra a punts del Mediterrani.
Encara que és habitual veure’ls pel
delta del Llobregat, no ho és que
es pareixen en la desembocadura
del Besòs. Aquest fet pot tenir relació, precisament, amb la millora
de les condicions mediambientals
d’aquesta zona arran de la pandèmia.
L’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs ha demanat a través de les
xarxes socials que s’eviti acudir a

La Fundació Carta de la Pau dirigida a
l’ONU suma forces aquest any amb la
col·laboració de Tanatori del Litoral. L’empresa funerària ha signat un conveni per
donar suport econòmic al Projecte Vitamina
de Lideratge ètic i Transformació Social, un
programa de formació experiencial impulsat per la Fundació que apodera els adolescents dels barris de la Mina i Besòs de Sant
Adrià de Besòs.
La vocació de servei i acompanyament a les
famílies en els moments difícils i la implicació per contribuir en la millora de la societat
han motivat Tanatori del Litoral a col·laborar amb el Programa Vitamina, que treballa
amb joves de barris en risc d’exclusió social
com és el cas de la Mina i Besòs, a Sant
Adrià. Aquest suport contempla una dotació econòmica per al grup de l’Eix Personal d’aquest projecte durant el primer any,
així com la participació del centre en altres
punts del programa al llarg del curs 2021.
D’aquesta manera, Tanatori del Litoral i Fundació Carta de la Pau dirigida a
l’ONU plasmen un acord sinèrgic de lide-

Exemplar de flamenc al Besòs

la zona per a tafanejar i es respecti la tranquil·litat d’aquestes espècies. “No accediu
a la desembocadura del Besòs. Respectem

Santa Coloma s’adhereix
a ‘L’Hora del planeta’
contra el canvi climàtic

El canvi d’hora ens descol·loca, però també ens
avisa que l’estiu és cada
cop més a prop. Santa
Coloma s’ha sumat un any
més a aquest esdeveniment,
apagant també la llum del

globus terraqui d’heli que es
va instal·lar prèviament a la
plaça, el mateix dia 27.
De igual manera, es va convidar a la ciutadania a que
també apagués els llums
en una acció mundial per

prendre consciència que
les accions quotidianes son
part de la solució de les
conseqüències del canvi
climàtic.
«L’Hora del Planeta» és un
esdeveniment internacional
organitzat per World Wide
Fund for Nature (WWF) que
se celebra l’últim dissabte
del mes de març de cada
any, i que consisteix en una
apagada elèctrica voluntària,
en què es convida a ciutats,
organitzacions i ciutadania
a apagar els llums. Amb
aquest esdeveniment es
vol conscienciar a la societat sobre la necessitat de
prendre mesures per lluitar
contra el canvi climàtic i
la pèrdua de biodiversitat.
Hi participen gairebé 200
països, que en les darreres
edicions van apagar més de
17.000 monuments i edificis
emblemàtics.

l’entorn i a les espècies que s’acosten o
que viuen”.
El gener passat, el consistori va con-

firmar que una comunitat de llúdrigues
s’havia instal·lat en la desembocadura del
riu.

BREUS

EL PROJECTE #CATALÀ947 VOL REFORÇAR LA COOPERACIÓ EN MATÈRIA
LINGÜÍSTICA I FOMENTAR EL CATALÀ
La llengua catalana als municipis de Catalunya, un projecte de dades obertes que té
com a objectiu reforçar la cooperació en
matèria lingüística i posar a disposició de
tots els municipis de Catalunya una nova
eina per al foment del català. El projecte, im-

pulsat des de la Direcció General de Política
Lingüística (DGPL), vol elaborar i mantenir
el mapa sociolingüístic de Catalunya i promoure l’anàlisi de la variable lingüística en
els estudis socials d’altres àmbits. Accediu
al web llengua.gencat.cat/catala947

L’HOSPITAL ESPERIT SANT DONA L’EXCEDENT DE FÀRMACS NO
USATS EN EL TRACTAMENT DE LA COVID
La donació de fàrmacs que va iniciar la
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell ha estat seguida per nou centres hospitalaris, entre ells, l’Hospital
Esperit Sant de Santa Coloma. La donació d’aquest excedent de fàrmacs està
destinada a organitzacions que treballin
en zones on l’ús de la hidroxicloroquina

per a la malària i el lopinavir/ritonavir
per al VIH puguin ser de gran ajuda.
L’entitat receptora d’aquest enviament
serà l’Associació SOS Psicosis, que treballa amb centres sanitaris de Filipines.
Així doncs, la medicació es distribuirà
per centres hospitalaris de Cebu i Manila.

GAIREBÉ ENLLESTIDES LES OBRES DEL PASSEIG DE LA SALZEREDA
Tot a punt per estrenar el remodelat
Passeig de la Salzereda. Les obres han
avançat molt ràpidament, tant, que es té
previst finalitzar dos mesos abans del
que es pensava. S’ha intervingut en una
superfície total de gairebé 20.000 metres
quadrats, dels quals prop de 8.000 són

vorera, zones d’estada tranquil·la, passeig
i terrasses. S’han habilitat 2.300 metres
quadrats de zona verda i 2 carrils d’aparcaments amb 137 places de cotxe i 37 de
moto, 205 arbres (50 d’ells conservats),
154 punts d’il·luminació i 100 unitats de
bancs i cadires.

en relació a la cura de les persones i per
unes societats més cohesionades, justes i
inclusives.

Foto d’arxiu

ratge ètic en entorns socials vulnerables, on
empresa i organització no lucrativa sumen
dedicació i recursos per donar compliment
als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU (ODS), en especial, el número
10, relatiu a la Reducció de les desigualtats;

l’11, referent a Ciutats i comunitats sostenibles; el 16, sobre Societats pacífiques i
justes; i el 17, que al·ludeix les Aliances per
assolir els ODS. Sempre representant un
model de Ethical & Care Leadership per als
joves, les seves famílies i els seus barris,

Què és el Programa Vitamina?
El Programa Vitamina, impulsat per Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU,
és una formació experiencial en habilitats
socials i emocionals dirigida a adolescents d’entre 13 i 17 anys. Durant 4 anys,
es treballen de forma anual 12 capacitats
diferents de lideratge ètic d’acord amb els
valors escollits. Basant-se en la metodologia del Training Group (T-Group) o grup
d’entrenament, es facilita el procés grupal a
través de tècniques i activitats especialment
pensades per a aconseguir els objectius
marcats. Cada setmana es realitza una hora
i mitja de sessió per a tot el grup i, a més,
al llarg del curs, es fan sessions d’expert,
sortides d’impacte i el VITAcampus d’estiu
de 5 dies. I seguint la visió sistèmica, també es duen a terme sessions mensuals amb
els familiars de les i els joves del Programa
Vitamina.
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“El PDU planteja marginar
a més de 7.000 veïns i veïnes”

Sant Adrià regularitzarà el subministrament elèctric
en diversos blocs del barri de la Mina

Entrevistem Roger Hoyos, president de la Plataforma per la Conservació de les 3 Xemeneies

Serà als carrers de Llevant i Mar on es creu que hi ha uns 150 habitatges amb la llum punxada

Les 3 Xemeneies i el seu entorn porta
sent tema de debat, no només a Sant
Adrià, anys. Des que el 2007, es va anunciar la marxa d’Endesa del territori, els
terrenys van passar a estar altament demandats per diferents empreses i sectors. El PDU proposat per la Generalitat
pretén donar resposta a les demandes
de la ciutadania i empresaris, però hi
ha un sector de la població que no està
gaire d’acord amb el seu plantejament.
La Plataforma per la Conservació de les
3 Xemeneies neix precisament contra el
moviment especulatiu amb l’objectiu de
conservar el símbol de Sant Adrià.

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,
el Consorci de la Mina i Endesa han
iniciat una campanya conjunta per a
regularitzar el subministrament elèctric en vuit escales del barri de la
Mina, ha informat la companyia elèctrica en un comunicat.
Han previst fer una escala per mes i
el programa facilita també la realització de tràmits i gestions per a donar
d’alta el subministrament als veïns
que es vulguin adherir, amb l’objectiu de contribuir al fet que tots els
habitatges tinguin un servei elèctric
regularitzat.
El programa està destinat a un total de
330 habitatges, de les quals es calcula que un 46% es troben actualment
en situació irregular.
Amb aquesta campanya es facilita
als veïns la regularització de la seva
instal·lació particular per a procedir,
després, a la contractació del subministrament amb la comercialitzadora
que vulguin, però prioritzant a Ende-

Quan vau decidir constituir-vos com a
Plataforma?
La Plataforma es va fundar el gener del 2007
arrel que sortís a la premsa que Endesa anava
a tancar la central de les 3 Xemeneies i pretenia desmantellar-la i enderrocar-la. A partir
d’aquest anunci van començar a sorgir debats
a favor i en contra de mantenir les Xemeneies.
Nosaltres teníem l’objectiu de mantenir-les
com a símbol d’identitat de la ciutat i com a
patrimoni industrial de Catalunya.
	⁃	
Les diverses opinions van provocar que
es fes una consulta ciutadana.
Sí, en aquell moment el llavors alcalde Sito
Canga, veient la polèmica, va decidir fer una
consulta ciutadana al 2008 que va resultar
amb un 82% a favor de conservar les 3 Xemeneies. Però, anant més enllà, nosaltres no
volíem la conservació com a element decoratiu, sinó que volíem reutilitzar-les, volíem
uns nous usos, preferentment culturals, però
sense descartar activitat econòmica que donés riquesa al territori.
Quines entitats o empreses us van donar suport?
Moltes i de tota mena, des d’aquelles relacionades amb el patrimoni industrial fins al
Col·legi d’Enginyers, el Museu de la Ciència
i la Tècnica de Catalunya i també professors
universitaris. Les entitats veïnals també es
van sumar a la causa.
Tot i això, no es va avançar en aquests
nous usos.
El següent pas que vam donar va ser reclamar
un pla d’usos i viabilitat de la tèrmica, però
l’Ajuntament no donava els passos per crearlo. També vam reclamar la declaració de bé
cultural d’interès local perquè creiem que era
la millor manera de defensar el patrimoni: catalogant-lo. Finalment, el 2015 el govern mu-

Roger Hoyos , president de la Plataforma per la Conservació de les 3 Xemeneies

nicipal va perdre la majoria absoluta i l’oposició ens va ajudar a tirar endavant totes dues
reclamacions, juntament amb la Diputació de
Barcelona, que va elaborar l’informe tècnic.
L’Ajuntament, però, no pensava així.
La posició de l’Ajuntament de Sant Adrià va
ser diferent. Des del consistori es va manifestar que la millor manera de protegir l’edifici
era fer un planejament urbanístic requalificant
els terrenys per oferir beneficis als propietaris.
Per tant, ja es començava a gestar una
espècie de PDU.
Ja al 2007 es parlava que quan Endesa marxés del territori es requalificarien els terrenys
i es faria un nou barri. Això va aixecar les expectatives dels propietaris i aquests van passar d’una indústria química a mans d’empreses immobiliàries: moviments especulatius.
Immobiliàries, de fet, lligades a grans bancs
com Banesto o BBVA. La immobiliària Metrovacesa era qui més presència tenia i ara, tant
Endesa com Metrovacesa, unides en una societat que es diu Front Marítim del Besòs S.A,
tenen els actius de tots els terrenys privats de
la zona del litoral.
Com s’arriba finalment al PDU que coneixem avui?
Això es va iniciar amb una modificació

del Pla General Metropolità que encarrega
l’Ajuntament. Quan aquest es presenta a la
ciutadania, mostrem el nostre desacord perquè pesem que el primer que cal establir són
els usos que volem i, posteriorment, fer un
planejament. Temíem que si era al revés, es
construirien pisos i no n’hi haurien nous usos
per a les Xemeneies.
Aquesta via s’abandona.
Finalment es posen d’acord els Ajuntaments
de Badalona i Sant Adrià i demanen a la Generalitat la redacció d’un Pla Director Urbanístic (PDU). Tot i això, la Generalitat tampoc
va tenir en compte quin és el model de transformació de l’espai que es vol. És un PDU, de
fet, a mida dels propietaris particulars perquè
els hi donen unes plusvàlues escandaloses.
Algun aspecte positiu en aquest PDU?
El que sí tenia de bo aquest PDU respecte la
modificació del Pla General Metropolità és
que agafa tota la zona industrial, tot el polígon El Sot i el de Badalona Sud. Però, tot i
això, fa una trampa: es fa un planejament molt
detallat de la franja del litoral, però deixa els
polígons industrials de banda i diu que cada
Ajuntament faci el seu planejament. Així evita
recompensar a la zona de les 3 Xemeneies a
l’accés d’aprofitament privat que hi ha en els
polígons industrials i el dèficit d’espais lliures
als polígons.

Nosaltres teníem
l’objectiu de
mantenir-les com
a símbol d’identitat
de la ciutat i com a
patrimoni industrial
de Catalunya
Aquest nou barri que es planteja seria
un barri VIP?
De moment el que proposa la Generalitat és
edificar majoritàriament habitatge. Però s’oblida que allà ja hi ha un barri, el de la Mora.
Aquest, segons el planejament, té capacitat per
allotjar a 2.500 veïns i veïnes. Pensa que és
una zona tancada i el veïnat ja té molts problemes perquè estan aïllats. Imagina’t 5.000
més en aquesta zona tancada. Per molt que es
facilitin passos subterranis o elevats la zona
continuarà estant tancada. Seran, per tant,
7.500 veïns en una zona marginada que no
respecta la fragilitat mediambiental de la desembocadura del litoral i sense cap equipament
plantejat (escoles, centres de salut, serveis...).

Imatge d’arxiu

sa, “que els permet sol·licitar el bo social”.
El que més preocupa el consistori i a la
companyia és que “l’estat de les infraes-

tructures elèctriques manipulades suposa
un greu perill per a les persones”, tant per
al defraudador quan manipula el cablejat

com per a les que viuen en el pis o finca,
exposades a sofrir un curtcircuit o un incendi.
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El Sant Gabriel (44) es manté
a l’ombra del Levante LP (45) i el Balears (45)

El Snatt’s Sant Adrià conocerá este martes
a sus rivales en la Fase Final de Leganés

El conjunt de José González és tercer amb 44 punts, un menys que els seus rivals

El equipo lila se ha clasificado como tercer del grupo C de Liga Femenina 2

Foto: Domingo Quetglas

La pugna per assolir el lideratge al grup 3
de Primera Nacional és de les rivalitats més
parelles de les darreres temporades. Mai
havien arribat a aquest esglaó de la temporada tres conjunts amb les mateixes possibilitats de classificació per a fase d’ascens a
Reto Iberdrola. I aquest és l’objectiu de les
blaves aquesta temporada: ascendir.
Després de 20 jornades, el conjunt de
José González és tercer a la taula amb 44
punts, un menys que el Levante Las Planas
i l’Atlètic Balears (45). El ‘Santgra’ acumula
quatre victòries i un empat en les darreres
cinc jornades. Una dinàmica ascendent i
necessària en aquest tram final de temporada. En les darreres vuit jornades, el Sant
Gabriel encara ha de rebre la visita del Le-

vante al Ruiz Casado i visitar el Vic Riuprimer, quart classificat. En dues setmanes,
els dos primers classificats s’enfronten i pot
suposar un primer punt d’inflexió perquè
les adrianenques puguin, per fi, tornar a liderar la taula. Recordem que el millor segon
classificat dels set grups de Nacional també
obté el bitllet per al play-off. Ara com ara, no
seria aquest el cas. Es classificaria el Getafe
Femenino, amb 46 punts.
A més a més, la pitxitxi de la lliga és blava: Paula Sánchez. La davantera de Sant
Sadurní d’Anoia acumula 16 gols en 20
partits disputats. Sara Serna és la tercera
classificada a la taula de golejadores, amb
13 dianes.

La UBSA i l’Snatt’s B,
intractables a Copa Catalunya (Cto. España)

Foto: FEB

Cara i creu per a
l’Adrianenc en l’inici de la
fase de permanència

Ple de victòries per part del conjunt vermell i l’equip lila
L’inici de temporada per part del primer
equip de la Unió Bàsquet Sant Adrià no
deixa de ser excels. Tot i que el club no s’ha
proposat ascendir aquesta temporada i prefereix ser prudent i iniciar el nou projecte
esportiu pas a pas, les dues primeres jornades de lliga no deixen de ser, com a mínim, molt positives: dues victòries en dues
jornades. I no pas dos triomfs ajustats sinó
dues victòries molt ben treballades i que
denoten el futur que té el bloc de Miquel
Calderón a curt termini. Abans del descans
de Setmana Santa, els vermells van tornar
a superar amb solidesa el CB Santa Coloma al pavelló Juan del Moral (58-71). Molt
bones sensacions i molt bon joc dels adrianencs, en un matx dominat de principi a fi.
Amb aquest segon triomf, la UBSA lidera el
seu grup del Campeonato de España Primera División. Recordem que el club va decidir
no lluitar aquesta temporada per l’ascens a

lliga EBA i que no hi haurà efectes classificatoris a final de temporada.
Pòquer de victòries del filial lila
Per la seva part, el sènior B d’Snatt’s FSA
ha aconseguit sumar la quarta victòria seguida al seu caseller en el subgrup 2A del
Campeonato de España Primera División, el
nou format de la competició i que permetrà
l’equip de Toni Sáez a somiar amb una primera fase final després de més d’una dècada
sense aconseguir-ho. La jornada inaugural
va arrencar amb victòria a Tordera (51-87)
i el debut a casa es va tornar a aixecar el
braç per celebrar la segona victòria davant
el Premià (62-54). De nou com a local es
va superar L’Hospitalet (58-50). Dissabte, a
Reus, es va produir un cop a la taula amb
la victòria a la pista del segon (57-63), el
Reus Ploms. La fase final per al sènior B és
molt a prop.

El Sant Martí - Adrianenc ha començat la
segona fase de la temporada a Divisió
d’Honor Plata, en què lluitarà per mantenir
la categoria, amb un triomf a La Verneda
contra l’Amenabar Zarautz (25-23) i amb
una derrota en el seu primer desplaçament,
a Málaga, davant el Trops Málaga (24-20).
Amb aquests dos primers marcadors, el
conjunt de Lorenzo Rueda es manté a la
zona vermella de la classificació, amb 9
punts.
Ara com ara, els liles són setens a la classificació, posició de descens a Primera
Nacional. Tot i això, la lluita per la per-

manència és molt igualada. Entre el quart
classificat i l’Adrianenc només hi ha dos
punts de diferència. Recordem que obtenen
la salvació els cinc primers classificats. El
tercer, es troba a només quatre punts.
Dissabte (18:00 hores), novament a La Verneda, el Trapagaran basc visitarà la pista de
l’Adrianenc. El conjunt del País Basc és penúltim, amb només quatre punts.
La propera setmana es viatjarà a Madrid per
disputar la quarta jornada al pavelló del Ikasa Balonmano Madrid Boadilla, també rival
directe a la part mitjana de la classificació i
a on juga l’exlila Adrià Cumplido.

Foto: Snatt’s FSA

Foto: MimiGraphicDesigner

La Comisión Delegada de la FEB resolvió
que la ciudad de Leganés acogerá del 8 al
11 de abril la fase final de la Liga Femenina 2, en la que estarán en juego dos plazas para disputar la Liga Femenina Endesa
21/22. El primer equipo de Snatt’s Femení
Sant Adrià será uno de los conjuntos clasificados para la ronda definitiva de LF2.
Un total de doce equipos pelearán en un
nuevo formato de cuatro grupos compuestos por tres conjuntos cada uno. La
primera parte del torneo se disputará en
formato liguilla y los cuatro campeones
de cada grupo accederán a las semifinales de las que resultarán los dos clubes ascendidos. Sencillo de explicar a la
vez que muy complejo de conseguirlo.
El dibujo de los equipos participantes no
se resolvió hasta la última jornada, aunque
Snatt’s logró sellar su billete hace ya prácticamente un mes. El BAXI Ferrol, el anfitrión Laboratorios Ynsadiet Leganés y el
Barça CBS, al encabezar los grupos A, B y
C y mantenerse invictos con un balance de
24-0 cada uno, entrarán en el bombo como

tres de los cuatro cabezas de serie. El cuarto
se hará por sorteo entre los tres segundos
de cada grupo. El resto de los equipos se
sorteará según indican las bases de la competición, intentando que no haya más de
un equipo del mismo grupo (A, B y C) en
cada grupo de la Fase Final (1, 2 , 3 y 4).
El resto de clubes que ya han certificado
su presencia en esta fase que se celebrará
en el pabellón Europa son el Celta Zorka
Recalvi, el Extremadura Miralvalle Plasenc,
el Pacisa Alcobendas, el UCAM Primafrío
Jairis, el Sinergia Soluciones Real Canoe,
el Oses Construcción Ardoi, el Lima Horta
Barcelona, el Snatt’s Femení Sant Adriá y el
Advisroia Boet Mataró Maresme.
Este martes se conocerán los rivales en la
fase de grupos del conjunto de Dani José y
también el posible cruce de cara a la correspondiente final. Snatt’s FSA tendrá a todas
las jugadoras disponibles, a excepción de
Laia Lamana, quien se recupera de una lesión en el brazo.
Las lilas han cosechado 19 victorias y tan
solo 7 derrotas en la fase regular.
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El proyecto social-deportivo del CE Sant Adrià
ilusiona en su primera jornada

“Queremos jugar todos los partidos porque sino
después nos perjudica en los entrenamientos”

El club adrianense muy implicado desde su Directiva hasta la coordinación

Los 45 equipos del Sant Gabriel arrancan la temporada con la presencia de la covid

de ruta deportiva a seguir, con el inicio
del curso 2020 - 2021 durante el pasado
fin de semana. Aunque la parcela más
importante en estas primeras semanas
es recuperar el ritmo de competición,
los ocho conjuntos adrianense que han
iniciado la competición han mostrado
un gran nivel competitivo en el césped.
A pesar de recordarse que la vertiente principal es la formación educativa
y de disciplina, la dirección deportiva
también busca dar un paso competitivo
y esta misma raiz ya se ha visto desde
el primer fin de semana de partidos, con
hasta cuatro victorias y dos empates en
los partidos de esta jornada. Encuentros
muy competidos, luchados y actitud por

Foto: Sant Adrià

El regreso (o en este caso inicio de la
competición) pendía más bien de un hilo
pero, esa mínima posibilidad que exístia,
finalmente se acabó concretando . En ese

instante, el Club Esportiu Sant Adrià reactivó su rendimiento deportivo con los
motores a pleno rendimiento y empezó a
ejecutar el protocolo sanitario y la hoja

parte de las categorías inferiores del Sant
Adrià.
“El proyecto deportivo en la Escuela es
ofrecer la práctica deportiva a los niños
y niñas de Sant Adrià de Besòs. Se debe
contribuir a la formación como personas
porque a los valores suele ofrecer un deporte como es el fútbol complementa la
educación al margen de la escuela y la
familia. Queremos formar a los chicos a
todos los niveles “, describe el coordinador de la entidad, Jordi Tomás.
Recordamos que el naranja y el azul son
a los colores del Club y en el escudo se
puede identificar uno de los símbolos
más arraigados con la ciudad, como son
los Tres Chimeneas.
Foto: Mercantil

Gran cuarta posición
para los Tucans
en la Copa de la Reina
Poder disputar una ronda final de una Copa
de la Reina ya es todo un éxito. El Hockey
Línea Tucan cayó remando hasta el final. El
conjunto de Jordi Argullos empezó su andadura por la competición copera con una
victoria en cuartos de final ante el Rubí Cent
Patins (2-1). Una victoria por la mínima
muy cotizada y trabajada.
Ya en semifinales, el conjunto adrianense
se topó con el Tres Cantos de Madrid, un
hueso duro de roer: las defensoras del título de Copa. Tucans intentó dar la sorpresa

Organizar una jornada de fin de semana con
45 equipos no es una tarea nada sencilla.
Y si además añadimos el hándicap de hacerlo en plena pandemia y con la covid de

pero en la penúltima ronda se cayó por la
mínima (2-1) en un encuentro muy disputado en la capital. Una semifinal dónde el
buen juego de las Tucans brilló, pero sin
acierto de cara a portería.
En el partido por el tercer y cuarto puesto
contra las Barcelona Tsunamis también se
volvió a caer por la mínima (1-0). Encuentro
muy pausado por los dos equipos debido a
la carga de partidos del día anterios, pero
se pudo disfrutar del buen hockey hasta el
final.

Foto: Tucans

por medio puede ser un auténtico dolor de
cabeza, nada sencillo con el que convivir.
Pues esta es y será la nueva realidad con la
que tendrá que convivir el CE Sant Gabriel

durante los próximos tres meses de competición.
“No es fácil empezar la temporada de un lunes para un sábado, y tras semanas y meses
sin competición. Ya tenemos lesiones en
los equipos, como puedan ser luxaciones
o roturas de cruzados, y esperamos que no
ocurran más”, expone el presidente azulón,
Gori Peralta.
“Nosotros queremos jugar todos los partidos porque sino después nos repercutirá
en los entrenamientos con los encuentros
aplazados”, añade. En la primera jornada,
algunos equipos rivales instaron al club la
posibilidad de aplazar los partidos para así
poder preparar mejor el reinicio de la competición. Además de otros que se tuvioern
que aplazar por positivo en covid o contacto
directo con familiares o grupos burbuja en
el colegio.
Desde el instante que se conoció que empezara la temporada así como la posibilidad
de presencia de público, el club activó el
protocolo sanitario. “La FCF nos envía 40
páginas de normativa y después nosotros

Pots veure el
vídeo aquí

nos tenemos que buscar la vida. Lo vamos
haciendo como podemos, con la ayuda
y colaboración de las familias. Nosotros
tendremos la grada cerrada porque sino
después se tiene que limpiar. Es más por
motivos de protección”.
A todo ello, se le debe sumar el motivo
competitivo que tiene un club de la embergadura del Sant Gabriel: “el objetivo es
mantener todas las categorías. Será difícil
porque no estamos preparados. El objetivo
es subir al Femenino A y ya estamos planificando la próxima temporada”.
Un gasto inesperado de 1.800 euros
Para colmo, el club tuvo que desembolsar
una cantidad superior a los 1.800 euros
para que el primer equipo femenino viajara
a Mallorca para jugar contra el Atlético Baleares. “La RFEF nos envió un correo explicando que no nos daban la subvención de
este año”. Anualmente, la Real Federación
Española subvenciona los viajes de los
conjuntos peninsulares a las islas.
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Atorgats els premis del XX Concurs
de relats breus “Paraules d’Adriana”

Exposició Dones, dibuixants i migrants.
El viatge amb perspectiva de gènere

La Berta Juanias Espriu i l’Ángela Vázquez Siso han estat les guanyadores de l’edició

Del 12 de març al 8 d’abril al Museu d’història de la Immigració a Catalunya

jove i una amiga gitana amb aspiracions de
ser mestra i de realitzar-se com a dona, però
que troba els impediments que l’imposa la
seva família. El premi de la categoria general està dotat amb 750 euros.
La finalista, de la categoria de Sant Adrià,
va ser l’Anna Maria Saura Passarell amb la
seva obra Ràbia. Aquesta història, narrada
per una filla, és un relat dur que, a més del
tema del maltractament, tracta sobre les relacions familiars, la compassió i la canalització del sentiment de ràbia.
Les dues finalistes de la categoria general

Guanyadores de l’edició 2020 i 2021

El passat 11 de març en el marc de les activitats del Dia Internacional de les Dones, es
va celebrar el lliurament dels premis de la
vintena edició del Concurs de Relats Breus
Paraules d’Adriana. En aquesta edició s’han
presentat 79 relats, 11 de Sant Adrià.
La guanyadora de la categoria de Sant
Adrià, guardó dotat amb 450 euros, va ser

l’ Ángela Vázquez Siso pel relat Él y después
yo, retrat d’una relació de parella tòxica, en
el qual es descriu el rol del maltractador
però que també s’ aprofundeix en els sentiments de la dona.
La categoria general la va guanyar Berta
Juanias Espriu, per la seva obra Mirades,
història que descriu la relació entre una noia

van ser Eva Pelegri Margeli i Josefina Solano Maldonado. Eva Pelegri pel relat titulat La lloba ferida, que explica la relació
entre la nora i la sogra, en el marc d’una
situació de pandèmia, amb les dificultats
laborals i econòmiques del moment, i amb
l’agreujant de la mort del marit de la protagonista. Josefina Solano per La Fila, una
història que explica els problemes socials i
laborals que es viuen actualment i que les
dones pateixen en especial, com ara les
dificultats per trobar feina i com algunes
empreses aprofiten la situació.

Nou avenç al Campus
Diagonal-Besòs amb
l’obertura del Parc del
Campus
El Campus Diagonal-Besòs de la UPC continua avançant en el seu desenvolupament
amb dues fites importants. D’una banda, s’ha
obert el Parc del Campus Diagonal-Besòs,
una nova zona verda que donarà servei a la
comunitat universitària i al veïnat. Permetrà
gaudir d’un nou espai de lleure, que inclou
un parc infantil, i alhora millorar la connexió
amb la zona litoral.
D’altra banda, s’inicia la construcció d’un nou
edifici que permetrà acollir, d’aquí dos anys,
activitat econòmica provinent de pimes, startups i altres iniciatives emprenedores principalment orientades a sectors relacionats
amb l’activitat d’investigació i recerca del
Campus.
Obertura del Parc del Campus Diagonal-Besòs
El Parc és un nou gran espai verd de més de
20.000 m2 que uneix la Rambla de La Mina
amb l’àmbit del Port Fòrum, i obre l’accés
al mar tant a la comunitat universitària com
també als veïns dels barris de l’entorn. Amb
la urbanització d’aquesta àrea s’ha volgut
ordenar els espais lliures que constitueixen
el Parc del Campus i el seus àmbits de connexió externa.
Un cop acabat l’any 2019 l’eix central per
donar servei al Campus i la seva connexió
provisional amb la plaça del Fòrum, faltava
per desenvolupar el parc i les seves connexions urbanes. Per això, junt al desenvolupa-

ment del Parc, s’ha millorat l’actual pas sota
la Ronda Litoral cap als carrers de la Pau i
l’avinguda de Francesc Botey.
El pressupost del projecte ha estat d’uns
3,6 milions d’euros i s’ha desenvolupat a la
parcel·la P1 del Campus, amb l’objectiu de
connectar els barris de Besòs i Maresme de
Barcelona i de La Mina de Sant Adrià, el Port
Fòrum i el Campus, i és ja la seva principal
zona verda i de lleure, que inclou un parc infantil per als més petits i una pista de futbol
i bàsquet a la que tant la comunitat del Campus i els veïns del barri podran accedir per la
pràctica d’esports de grup.
Edifici E per a pimes, startups i espais
de cotreball
A l’acte també s’ha col·locat la 1a pedra del
futur edifici a la parcel·la E, destinat a petites
i mitjanes empreses, startups i espais de cotreball. Aquesta és una parcel·la qualificada
com a zona d’activitat econòmica i compta
amb un sostre edificable de 7.235 m2.
L’edifici estarà destinat a activitat econòmica
i s’hi ubicaran pimes i startups sorgides dels
grups existents o amb presència al Campus,
o que, prioritàriament, treballin en les mateixes àrees de recerca.
El projecte proposa un format de cotreball
on es puguin instal·lar emprenedors i altres
professionals, compartint els espais comuns
per fomentar el treball multidisciplinari i la
feina en xarxa.

que s’acosten a elles a partir d’històries personals, que les fan més properes. A través
dels seus relats i de la força que atorga el
llenguatge del còmic acosten generacions
més enllà de classes, creences i races.
El 22 de març a les 19 h, tindrà lloc una taula rodona virtual en la qual intervindran les
tres dibuixants i els comissaris de la mostra. L’organització de la taula comptarà amb
la col·laboració de l’Associació de Crístics
de Còmics (ACDCómics)
Trobareu més informació al blog de l’exposició

A partir del 12 de març i fins al 8 d’abril es
podrà visitar l’exposició Dones, dibuixants i
migrants. El viatge amb perspectiva de gènere, a l’interior del vagó El Sevillano del
MhiC, una oportunitat per conèixer l’obra

de tres artistes vinyetaires: Anna Penyas,
Susanna Martín i Nadi Hafid.
L’exposició visibilitza, d’una banda, el treball de les dones del mon del Còmic, però
també el relat del viatge migratori des d’una

altra perspectiva. A través de les vinyetes
instal·lades en el vagó es representa una
part del viatge: el punt de partida, el trajecte
i l’arribada. Les autores no només parlen de
les migracions de manera documental, sinó

L’exposició és el tret de sortida d’un conjunt
d’activitats dedicades al còmic i al fet migratori que culminarà el mes de desembre
d’aquest any 2021 amb l’exposició Vinyetes
migrants: còmic, migració i memòria, comissariada per David F. De Arriba i Lilianna
Marín de mas, que vol visibilitzar el compromís del còmic amb una realitat tan complexa, tan propera i transcendent com és el
fenomen migratori.

Previsions astrològiques per Roser Bona
Àries (21/3 al 20/4)
Us retrobeu amb una vella amistat i recordeu el passat. Et ve de gust un canvi d’imatge o potser fer dieta.
Algú posa el seu ull en tu perquè desprens un fort
magnetisme.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Moment d’entrebancs al sector econòmic, tingues
paciència. Com més tinguis controlats els documents importants, millor. Gaudeixes en solitud de
moments de pau i silenci.

Bessons (21/5 al 21/6)
Si dubtes amb la teva orientació professional, no et
precipitis. Nous companys a la feina, poden fer el
teu dia a dia més divertit. Et sents força inspirat a
escriure.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pots sentir-te engabiat i voldràs fer un canvi d’aires, encara que no sigui gaire lluny. Darrerament potser no descanses tan bé, compte amb l’estrès i l’abús d’excitants.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si tens parella, entreu en una etapa de més estabilitat i
compromís. Tens interès per l’estudi i cerques la millor
opció per tu. Parles de les teves pors amb un bon amic.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
La parella podria donar-te una romàntica sorpresa. Una
persona que coneixes, no és el que sembla, però tu ja ho
intueixes. A la feina, vés amb compte amb parlar massa.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Mercuri i Neptú a Casa VI, inclinen a canvis al sector
laboral que et poden deixar una mica confós. Adoptes nous hàbits de salut per assolir l’equilibri físic i
emocional.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pots estar idealitzant una persona que t’atrau. Serà
millor passar a l’acció per saber si realment sou
compatibles. Amb els fills caldrà tenir una mica més
de paciència.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
La conjunció Sol/Venus segueix portant oportunitats
en el sector afectiu i fins i tot, pots triar. Augmenta
el teu poder personal i podries mostrar-te una mica
orgullós.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mercuri i Neptú, activen la teva imaginació. Flaixos o
moments de molta intuïció i clarividència. Si vius estressat, l’element aigua serà el teu aliat per relaxar-te.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
En aquests dies pots estar més inspirat. Sentiràs que et
vénen grans idees mentre passeges. Una persona t’atrau
i ara pots trobar les paraules adequades per apropar-t’hi.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
El Sol i Venus a Casa II, et poden sorprendre i rebries
uns diners, amb els que ja no contaves. Un familiar i tu,
podeu tenir un moment tens al parlar de temes delicats.

Diari de
Santa Coloma
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