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“Vull ser
reconeguda
per la meva
feina, no per
ser dona”
Es creen targetes
per identificar
les parades dels
Encants que estan
al corrent
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El comerç de proximitat
agonitza al barri
de La Mina
La venda il·legal i les escasses ajudes
al petit comerç provoquen
aquest deteriorament

És el segon barri més poblat de Sant
Adrià, amb 10.000 habitants de diferents
nacionalitats i cultures que intenten conviure en un context de pobresa i necessitat. “El problema principal de La Mina
és la seva pròpia existència”, comenta a
aquest Diari el tan conegut Josep Maria
Monferrer, que fou el director de la primera escola del barri i ara s’encarrega
de l’Arxiu Històric. Monferrer resumeix
en aquestes breus paraules una situació
que ja va començar malament, quan les
administracions decideixen concentrar
totes les barraques del Camp de la Bota
en edificis, creant així un fenomen: el
barraquisme vertical. “Si tu hi fiques a
uns pisos a gent que està acostumada
a fer vida al carrer, això provoca una situació insostenible. Provoca conflictes i
tensions”, assegura Monferrer, que ha
presenciat en primera persona tota la
transformació del barri que ara, diu, es
divideix en 4 zones. “Quan jo era el director de l’escola ja hi havia problemes
entre els nens del mateix barri, depenent
de la zona on vivien. Eren nens que
passaven gana, fred i fatigues”, explica
Josep Maria rememorant aquells anys.
Fort defensor d’un model educatiu més
enllà de la relació professor autoritari-alumne sotmès que ha d’aprendre i

callar, Monferrer no ha perdut la fe en
els seus veïns i veïnes, ja que ell mateix
s’enorgulleix de viure-hi al carrer Mart:
“la gent d’aquí és encantadora. Cadascú
té les seves pròpies lluites, però si coneixes a la gent, descobreixes persones
meravelloses que no han tingut una vida
fàcil”.
La Mina en construcció / Arxiu Històric del Camp de la Bota i La mina

Un treball de dinamització des de
fa anys
Potser qui llegeix aquest reportatge
només podrà pensar en totes les notícies
que ha vist als mitjans de comunicació
sobre el barri i que portaven la paraula
‘droga’ o ‘tiroteig’ al titular. Doncs bé,
el veïnat de La Mina i els seus comerciants, que formen un fort teixit comercial, asseguren que aquestes escenes
no són tan habituals com els mitjans ho
volen fer veure.
El Consorci de la Mina, amb seu al carrer del Mar del barri, porta anys lluitant
per dinamitzar el barri, concretament el
seu comerç de proximitat. La Marisol
Abril, treballadora del Consorci i responsable, ja ho diu: “Quan vaig arribar
aquí vaig voler deixar la feina als dos
dies”, comenta entre rialles. “El treball
ha estat brutal i ara és quan començo a
recollir els fruits”, diu amb pena, ja que

Molts dels negocis han tancat, d’altres encara resisteixen / Ángela Vázquez

es jubila aquest mateix any. La Marisol
és una forta defensora també del barri i
dels seus atractius, de fet, La Mina és
la seva casa, tal i com demostra mentre
pel carrer parla amb tothom i el veïnat es
preocupa per ella.
La Marisol ha estat una agent fonamental en el comerç de barri. La Mina compta amb un total d’aproximadament 70
comerços, dels quals un 60% són bars.
L’any 2007, el Pla de Transformació
del barri preveia un increment de nous
comerços tant en la zona de la Rambla
d’habitatges nous, com a la part de la
zona del Fòrum. Tanmateix, la greu crisi
econòmica va paralitzar algunes promocions previstes, fet que va afectar significativament al comerç.
Des del Consorci insisteixen: els comerços són punts de referència a la co-

munitat. Hi ha una relació de tracte molt
personal amb els clients i els productes que s’ofereixen són, bàsicament, de
primer necessitat, com productes d’alimentació.
Els comerciants, sense esperances
de futur
El Bar Casolà és un dels negocis del barri que ara té una millor vida, després de
40 anys treballant a La Mina. Els propietaris van canviar de local, passant d’un
petit a un altre molt més gran. Tot i així,
el personal demanda l’ajuda que l’Ajuntament de Sant Adrià els hi va garantir,
4.000 euros que encara no han arribat i
que esperen des del mes de desembre.
La resta de comerciants del barri no tenen la mateixa opinió dels seus negocis,
que són como una espelma “que poc a

L’estàtua de Camarón al centre del barri

poc s’apaga”. “Estem abandonats”, comenta a aquest mitjà el propietari d’una
botiga que porta 46 anys al barri. “Patim problemes d’inseguretat, la Policia
Local passeja per aquí, però no fa res i
això que davant del negoci hi ha sempre
persones venent articles robats”.
La venda il·legal prolifera i provoca tensions entre els comerciants, que veuen
com els seus negocis moren i la possibilitat de passar-lo als fills s’evapora.
“Les persones que venien han deixat de
comprar”, és la frase que més es repeteix.
Necessitats profundes
Queda clar, doncs, que La Mina és un
barri amb unes necessitats complexes
a les que, de moment, no s’ha sabut
donar resposta per part de les administracions. La segregació és un problema

que enfronta al propi veïnat i l’absentisme escolar prové d’un model educatiu
ineficient que no coneix les necessitats
dels estudiants de la zona.
Es tracta, per altra banda, d’ajudar als
comerciants a tenir un comerç adequat als canvis que avui experimenta
el barri, fet que passa per una presa de
consciència, tant en la gestió com en la
millora de l’establiment, i en l’especialització del comerç de proximitat.

Escaneja el QR
i mira l’evolució
del barri de La
Mina
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Patrulles veïnals per acabar amb als robatoris
a la sortida dels col·legis

El veïnat de Venus reclama
agilitzar l’expropiació

Asseguren que tenen identificats als autors dels robatoris

Fa 10 mesos que aquest es va aprovar

La seguretat a Sant Adrià porta sent un
tema candent entre els adrianencs i les
adrianenques des de fa mesos. Especialment aquests dies, quan dia rere
dia es denuncien per xarxes socials
episodis de robatoris sobre les 17h de
la tarda. Les víctimes: els i les adolescents que surten del col·legi. Els objectes més demandats: els mòbils. Segons
descriuen els veïns i veïnes, grups de
3 o més adolescents assalten els estudiants i els sostreuen els telèfons.
Davant la ineficàcia, diuen, de la Policia Local, el propi veïnat ha decidit

organitzar-se per posar fi a aquesta
onada de robatoris. Les patrulles que
vigilen el barri de Sant Adrià Nord es
dediquen ara a vigilar les zones més
conflictives.
El Pep Raguès, president de l’AV de
Sant Adrià Nord, comenta a aquest Diari: “Ens hem ofert per ajudar perquè els
robatoris són diaris. Un parell o 3 de
nosaltres vigilem la zona a l’hora que
surten els nens. Ja tenim més o menys
identificats als autors”. En quant a la
presència policial, Raguès afirma haver
vist algun cotxe de Mossos d’Esquadra.

Es creen targetes per identificar les parades
dels Encants que estan al corrent
L’Ajuntament pretén acotar el mercat dels dimarts
El mercat dels Encants sobreviu. Els paradistes s’enfronten dimarts rere dimarts a les mesures contra la Covid que els obliga a mantenir una distància entre les 226 parades de
6 metres. Tot i això, ara aquests també lluiten
contra un altre problema: la venda il·legal.
Aquesta prolifera cada cop més, afectant a
les vendes dels paradistes, que asseguren,
necessiten una “ampolla d’oxigen”. Internet
també és un gegant contra el que lluiten
els comerciants de la venda ambulant, que
asseguren que el volum de compradors ha
baixat moltíssim arran la pandèmia, situació
que es perllonga per l’existència de la compra
online.
Tot i això, els paradistes no es rendeixen i
l’Ajuntament tampoc. La regidora Anabel Jurado comenta a aquest mitjà totes les idees
que tenen pensades des del consistori, algunes de les quals ja s’estan començant a posar
en marxa: “El nostre objectiu és fer un mercat

més petit, perimetrar-lo d’alguna manera.
Ara també estem treballant en la implantació
d’unes targetes que identificaran aquelles parades que estiguin al corrent del pagament de
la seguretat social, de la quota d’autònoms,
segur de responsabilitat civil... L’1 de juny
començarem aquest procés i qui no tingui la
targeta, haurà de marxar”.
El consistori planeja així millorar la situació
del mercat, que va arribar a ser un dels més
importants de Catalunya.
Tot i això, un altre problema que es presenta és l’escassa coordinació de les forces de
seguretat. “Costa molt coordinar la Local i
els Mossos”, assegura Jurado, “però aquesta setmana ja hi haurà dispositius policials
més forts”, amb l’objectiu de lluitar contra
els coneguts “manteros” que perjudiquen
el negoci dels paradistes que paguen 136 €
per semestre i per mòdul. L’Ajuntament va
perdonar la taxa al segon semestre de 2020 i

aquest primer semestre del 2021 va demanar
només la meitat de l’import.
Un mercat d’Encants, per tant, que agonitza,

Escaneja el QR i
mira el dia a dia
dels Encants

però que no perd l’esperança de tornar a recuperar, amb aquestes noves mesures, l’esplendor d’abans.

Parades dels Encants / Ángela Vázquez

Els veïns i veïnes de La Mina afectats per
la situació del bloc Venus tornen a aixecar
la veu davant la inactivitat de les adminis-

tracions. Fa més de mig any, 10 mesos
exactament, que el TSJC instava a impulsar el projecte d’expropiació de l’edifici

per portar a terme el seu enderrocament,
amb la conseqüència d’haver de re allotjar
a les famílies residents.
Tot i això, res ha canviat durant aquest
temps i la situació continua paralitzada.
Un episodi que porta repetint-se des que
es va començar tot el procés i que implica
a la Diputació, a la Generalitat, a l’Ajuntament i al mateix Consorci de La Mina.
Aquest últim ha de reunir-se amb els propietaris per arribar a un acord en el preu
d’expropiació. Si no s’arriba a aquest
acord, serà el Jurat d’Expropiació el que
fixarà el preu en cada cas.
Per la seva part, des del Consorci de la
Mina asseguren que està tramitant la contractació del Servei de l’Oficina Tècnica
del Projecte d’Expropiació de Taxació
conjunta de l’edifici Venus del barri de
la mina a Sant Adrià de Besòs. L’Oficina
Tècnica és l’encarregada de gestionar
la finalització de l’expropiació i, segons
fonts de l’ens comarcal, durà a terme una
atenció i informació permanent amb els
veïns afectats.
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El Mercat
Municipal tindrà
una parada de
sushi

Ho ha avançat la regidora Anabel Jurado a
aquest mitjà i és que el Mercat Municipal
acollirà, encara no se sap data, una nova
parada de sushi. Una bona noticia pel Mercat Municipal, que compta actualment amb
desenes de parades buides i que es troba
en constant renovació per promocionar el
comerç de proximitat i els productes frescos i locals. Darrerament s’ha llançat una
aplicació per tenir aquest producte a casa
sense necessitat de desplaçar-se.
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“M’agradaria que el reconeixement fos
per la bona feina, no pel fet de ser dona”
Entrevistem a la primera alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, la Filo Cañete
Què se sent ser la primera alcaldessa
de la ciutat?
Em sento contenta i feliç, però crec que
la gent està donant-me el reconeixement
pel fet de ser dona, que sí que és un fet
històric, però m’agradaria que aquest fos
per la bona feina que faig. Aquesta és una
qüestió que vull remarcar, vull assumir
aquest paper dins la normalitat perquè la
meva pretensió és treballar per la meva
ciutat. Quan acabi aquesta etapa vull
continuar anant a comprar al mateix supermercat, relacionar-me amb la mateixa
gent... Ser una veïna més, que ja ho soc.
	⁃	
Com ha afectat la pandèmia a l’Ajuntament?
A nivell d’Ajuntament i de recursos humans, quan es va iniciar l’estat d’alarma
vam establir serveis mínims. Vam introduir, a més, el teletreball i vam aprovar
fins i tot un manual de teletreball que
abans no existia. Ens hem adaptat. A nivell financer, tot i la greu situació, estem
en una bona condició econòmica, ja que
tenim romanent, i hem pogut fer concessions a nivell d’ajudes, bonificacions... En
aquest sentit no estem malament.
Quins canvis hi haurà en el govern
municipal?
Hi haurà canvis en quant a delegacions,
estructura i organització política. També
en la dinàmica del dia a dia. La meva manera de treballar no serà ni millor ni pitjor
a la de l’anterior alcalde, simplement diferent. Per exemple, una de les prioritats a
nivell d’equip serà potenciar l’escolta activa des de les regidories de barri perquè no
volem perdre aquesta proximitat. Hi haurà
un seguiment exhaustiu de les qüestions
de cada regidoria. D’això s’encargaran 2
regidors que seran pilars en el tema d’espai públic i seguretat.
Sempre ha dit que l’educació i la sanitat són temes prioritaris. Donat els
continuats episodis de robatoris a la
ciutat, ho és també la seguretat?
Considero que la seguretat és quelcom
que, d’entrada, ha d’existir. La seguretat
i que la ciutat estigui neta i cuidada son
dues premisses que qualsevol Ajuntament, sigui del color que sigui, ha de tenir. De vegades és un tema de sensacions
i amb les dades recollides no es veuen incidències clares, però és un àmbit de pes.
A Sant Adrià hem de millorar, hauríem de
poder comptar amb més servei perquè te-

Escaneja el QR i
mira el vídeo de
l’entrevista

nim problemes no només a nivell de plantilla sinó també d’estructura.
Què opina de la transformació de la
ciutat durant aquests anys?
Crec que la veritable transformació de la
ciutat ja està feta en termes generals, però
encara falta desenvolupament en tot el
Front Litoral. Aquest s’ha de transformar
a nivell d’imatge perquè tenim molt potencial des del punt de vista d’activitat econòmic. Estem treballant en aquest hub del
coneixement en l’àmbit de les 3 xemeneies
perquè la ciutat estigui en el mapa per altres qüestions no tant estigmatitzades. En
general, el Barcelonès Nord té zones amb
una alta vulnerabilitat. O apostem per millorar-lo o ens enfonsem com a territori.
Tenim una herència contaminant.
Tenim una herència històrica perquè Sant
Adrià era un territori industrial i. en aquell
moment, la normativa no preveia determinades qüestions. S’urbanitzava amb
residus de Tersa i s’asfaltava amb conglomerat. Tot i això, actualment en estem
adaptant i abans de fer qualsevol tipus de
construcció o actuació sobre un terreny,
es fan unes cates per saber si hi ha hagut cap tipus d’indústria. Aquest és un
compromís, perquè l’acció immediata per
solucionar aquest problema quin seria?
Tancar Sant Adrià i dir que aquí no es pot
viure? Aquest és un missatge terrible.
Un exemple recent d’aquesta herència és la Rambleta.
Clar, aquí el cas va ser curiós perquè va
ser un veí el que ens va avisar. A ell li semblava recordar que, quan es va urbanitzar
el terreny, hi havia residus. No teníem cap
constatació científica, però en base a això,
vam optar per realitzar les cates oportunes
i, efectivament, es va confirmar que allà
es van utilitzar residus. El compromís és
descontaminar i ho estem treballant, però
aquest any difícilment estarà la nova Rambleta executada.
Què ens diu de les necessitats dels
diferents barris?
És evident, no descobriré res, si dic que hi
ha un barri en el que les seves necessitats
primen sobre la resta, i és La Mina. Això
no vol dir que la resta no en tingui, però a
La Mina hi ha una acumulació de pobresa i vulnerabilitat major que a la resta de
barris de la ciutat. Cadascú te la seva singularitat, nosaltres volem treballar sempre

L’alcaldessa Filo en el seu espai de treball / Ángela Vázquez

“Una de les prioritats
serà potenciar l’escolta
activa des de la regidoria
de barri”

“Una ciutat segura
i neta són dues
premisses de
qualsevol Ajuntament”

des del punt de vista de ciutat, però no
hem d’obviar q cada barri s’ha fet al seu
estil i té pros i contres.

perquè necessitem mostrar la capacitat
de les entitats i associacions que treballen aquest sentiment de pertinença a
la ciutat a través de la cultura. S’ha fet
una feina molt bona i crec que ara podem tenir fruits. Estem treballant en un
conveni amb l’Ateneu per ajudar amb les
necessitats de reforma que tenen i fer-ho
més obert a la ciutadania, volem recuperar Can Rigalt, les rutes culturals que ja
fem... És el moment de recuperar aquesta
pertinença.

Quines ajudes al comerç s’han atorgat des de l’Ajuntament?
Primer vam crear una Taula de Reactivació
en la que participen tots els grups municipals, ja que ara entrarem en una situació
difícil en quant finalitzin els ERTOS. Vull
que UGT, Comissions Obreres i PIMEC en
formin part. Per altra banda, a nivell d’ajudes hem atorgat bonificacions i reduït les
taxes, per exemple, als paradistes dels
Encants. A nivell de petita empresa o autònoms vam gestionar unes ajudes de fins
a 4.000€. A més, hem pogut fer un conveni
amb Fundació Endesa per convenir un ajut
d’uns 200.000€. Us puc dir que també estem pendents de poder generar una mena
de xecs per comprar al comerç local, descomptes... Treballem en aquesta línia.
Cal una reactivació de la cultura a
Sant Adrià?
Sí, totalment. El Departament ja ho sap
i crec que ara és un moment important

L’esport adrianenc és un element
molt important a la ciutat.
Efectivament, ja sabeu que l’esport base
és un tema que hem cuidat des de sempre
perquè considerem que l’esport genera
uns valors a nivell de ciutadania. Ja he
dit que, per mi, l’educació és prioritat.
Doncs l’esport està dins aquesta vessant.
Potenciar les entitat que treballin aquest
esport base serà un patrimoni que tindrà
el seu fruit. L’esport és un eix que dona
valor i estic totalment convençuda i, de
fet, és una realitat, que tenim un potencial
importantíssim.

Abril de 2021
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S’acaba el confinament comarcal
Les noves mesures, cada cop més a prop de la normalitat

Carreteres obertes per la cicrculació

El confinament comarcal s’ha acabat la mitjanit de diumenge a aquest passat dilluns,
26 d’abril. La restricció de mobilitat interna
va entrar en vigor el dia 7 d’abril, divendres,
després que la Generalitat hagués permès
moure’s per Catalunya durant la Setmana
Santa. Un cop passat el període festiu, la
Generalitat va re instaurar les restriccions
de mobilitat a l’àmbit de la comarca ja que
no hi va haver una “explosió” de contagis de

covid-19. Tot i que en els darrers dies s’havia especulat sobre la possibilitat d’obrir la
circulació de la ciutadania a la seva vegueria
corresponent, finalment s’ha optat per permetre-la a tot Catalunya, tot i que no se’n
pot entrar i sortir lliurement. L’excepció és
Andorra, ja que l’Estat espanyol té oberta la
frontera amb el país. Pel que fa a les trobades
socials, a partir d’aquest dilluns es pot reunir
gent de diferents bombolles de convivència,

9.000 vacunats a Sant
Adrià i 35.000 a Santa
Coloma
Aquest setmana d’abril, la suma total de
dosis de la vacuna anticovid ha sumat ja
entre tots dos municipis 45.000 dosis. A
Sant Adrià, 7.000 de la primera i 2.700 de
la segona. A Santa Coloma, 25.000 de la
primera i 9.600 de la segona, segons dades
del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya. Des de Salut han anunciat
que han accelerat la vacunació de persones
d’entre 70 i 79 anys. Dilluns els començaran a vacunar amb Pfizer també fora dels
Centres d’Atenció Primària (CAP), en els
punts de vacunació establerts que ja estan

administrant altres fàrmacs contra el coronavirus i que fins ara estaven reservats a les
persones de 60 a 69 anys.
L’índex de risc de rebrot continua molt alt
a Sant Adrià, amb 580 punts. A Santa Coloma, en canvi, aquest baixa i se situa en
271. La taxa de reproducció de l’epidèmia
ponderada setmanalment supera en tots
dos casos l’1 (l’epidèmia creix si és superior a 1).
D’altra banda, segons dades de Salut novament, Sant Adrià té un total de 3.372 casos
de Covid i Santa Coloma en té 11.000.

però mantenint el límit de sis persones, i poden trobar-se en bars i restaurants de centres
comercials, que poden reobrir. Es manté la
restricció horària que obliga aquests establiments a tancar a les 17 de la tarda, però
el conseller d’Interior en funcions, Miquel
Sàmper, ha obert la porta a permetre el servei
de sopars els propers dies si les dades epidemiològiques acompanyen.
En l’àmbit educatiu, el Batxillerat i els cicles
formatius recuperen la presencialitat a les
aules, mentre que les universitats seguiran
combinant les classes físiques amb les sessions telemàtiques. També es relaxen les
restriccions a l’esport i les activitats religioses, ja que podrà haver-hi aforaments del
50% i no ja del 30% a centres esportius i
de culte.
Quant al comerç, s’elimina el límit de 800
metres quadrats i ja poden reobrir totes les
botigues, tot i que amb un aforament del
30% com fins ara. Això permetrà les grans
superfícies no haver de restringir l’accés a
part dels seus establiments.
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Manifestació per la
sanitat pública al
CAP de Can Mariner
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La Míriam Chacón i l’Andrés Pozo,
nous regidors de l’Ajuntament de Sant Adrià
Ambdós potenciaran les regidories de barri

El passat dimecres, 26 d’abril, va tenir lloc
a les portes del CAP de Can Mariner una
manifestació per part dels grups Santako
Diu Prou i Marea Blanca a favor de la sanitat pública i dels serveis que amb la Covid
han quedat relegats a un segon pla, com
serien les visites presencials. També es
manifesten per una millora dels actuals serveis, com controls a las residències de gent
gran, el llarg temps d’espera per programar
una visita, etc. Una mobilització, per tant,
que advoca per destinar-hi més recursos
a la sanitat pública que tenim per tal que
aquesta sigui més efectiva i estigui més organitzada.

El ple municipal celebrat el passat dilluns,
26 d’abril, va donar a conèixer els dos nous
regidors de l’Ajuntament de Sant Adrià. La
Míriam Chacón i l’Andrés Pozo entren a
formar part del consistori adrianenc i una
de les seves funcions serà la de potenciar
l’escolta activa des de la regidoria de barri,
tal i com ha avançat l’alcaldessa Filo Cañete
a aquest Diari.
Una mostra del canvi en la manera d’operar
de la nova alcaldessa
Tal i com l’alcaldessa Filo va comunicar a
aquest mitjà, els nous regidors formen part
d’una sèrie de canvis dins el grup municipal
dels socialistes. “La meva manera de fer les
coses no és que sigui millor ni pitjor, simplement és diferent”. La Filo ha explicat el
feeling a nivell ideològic que tenia amb l’anterior alcalde Callau i ha remarcat la seva
trajectòria: “jo no he caigut nova, abans
de tenir aquesta posició vaig estar anys
sent primera tinenta d’alcalde”. D’aquesta
manera justificava l’alcaldessa els canvis a
nivell d’organització i estructura interna del
govern municipal sota el seu mandat.

La Míriam Chacón i l’Andrés Pozo, regidors de l’Aj.Sant Adrià

Potenciar les regidories de barri
A la pregunta de quines seran les principals funcions dels dos nous regidors,

l’alcaldessa ha explicat que les qüestions
de seguretat i espai públic pivotaran en
les seves figures. També ha dit que no

vol perdre la proximitat amb la ciutadania
adrianenca i vol potenciar l’escolta activa
des de la regidoria de barri.
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“Les videotrucades són el punt de contacte
entre els pacients i la família”
Entrevistem a la Lara Amboage, treballadora social a l’Esperit Sant
El món de l’assistència social és un gran
desconegut en la societat. Moltes persones l’identifiquen amb els treballs socials
que una sentència judicial pot imposar a
una persona. I també és habitual reduir les
funcions del treball social a l’àrea de les
ajudes econòmiques a persones i sectors
desfavorits. El dubte sobre què fa un treballador social i la importància de la seva
labor en l’àmbit sanitari per a les persones i
la societat és encara un pla poc conegut. La
Lara i la Maribel són treballadores socials
a l’Hospital Esperit Sant i ens han volgut
mostrar més de la seva feina.

Algun moment pitjor que els altres?
A totes les videotrucades, quan veien els
seus familiars era un moment de felicitat i
alegria, també preocupació, però es vivien
molt be. En canvi, després hi havia casos en
que la situació no era favorable, el pacient
no estava bé i això de saber-ho era
Hi ha una tipologia de pacient?
Sí, normalment són persones grans, de més
de 70 anys la majoria que no tenen un dispositiu mòbil o habilitats per saber fer una
videotrucada. Hi ha vegades que sí en tenen
i llavors els hi expliquem com fer-ho, però
la majoria no en té aquests smartphones
d’ara, té mòbils antics de penjar i despenjar.

Quines funcions fa la figura d’una
treballadora social habitualment a un
Hospital?
Bàsicament les funcions del treball social
aquí és acompanyar en tot el procés d’hospitalització del pacient i la seva família, ja
sigui per un acompanyament més emocional o per activar algun tipus de recurs, informació... Per altra banda, gestionem tots
els tràmits que podem, acompanyem en el
procés, detectar necessitats i les abordem...
Una feina que ja fèiem abans de la Covid.
La vostra feina s’ha vist afectada d’alguna manera per la Covid?
La nostra feina es va paralitzar quan va començar la pandèmia. Ens trobàvem en un
punt en que la majoria d’ingressos eren i
continuen sent Covid i la nostra feina queda
en standby, esperant a veure què passa. Els
primers 15 dies van ser un caos absolut.
Arrel de tot això, amb l’hospital bloquejat
i les famílies sense poder entrar, sorgeixen
les videotrucades.
Què han suposat aquestes videotrucades per a pacients i familiars?
Doncs un punt de contacte entre la família i
el pacient. Vam estar molt de temps fent-les
i, de fet, les continuem fent. El que passa és
que com els casos positius de Covid pugen
i baixen depenent de la temporada, hi ha
èpoques amb més demanda.
Quan es va fer la primera videotrucada i quantes s’han fet durant la pandèmia?
La primera videotrucada la vam realitzar el
dia 2 d’abril del 2020 i durant la pandèmia hem fet 637 videotrucades en total. Al
principi ho fèiem a demanda, quan infermeria o els doctors detectaven que calia
fer-les. Des de l’estiu, la meva companya
Maribel i jo les oferim i, si pacients i fa-

Escaneja el QR i
mira el vídeo de
l’entrevista

Què has après de tot això?
Més que un aprenentatge, penso que
aquesta situació t’ajuda a que reflexionis
amb tot el que t’envolta i valoris molt més
tot el que tens. Aprofitar el dia a dia.

“La nostra feina va
quedar paralitzada
perquè la majoria
d’ingressos eren Covid”
“Durant la pandèmia
hem fet 637
vídeotrucades entre
pacients i familiars”
mília estan d’acord, que la majoria diuen
que sí, la fem.
Com recordes aquesta primera videotrucada?
Molt emotiva. La sensació que jo tenia,
personalment, era el no saber cap a on va
això. Més que por, era el no saber. Quan
vam entrar, ens vam col·locar tot el material,
l’EPI, i vam realitzar la videotrucada, va ser
un moment molt emocionant.
Com vas viure el moment d’haver-te
de posar tot el material?
Doncs amb molta preocupació per fer-ho
be i per estar protegida. A més, ens envaïa
tota l’estona aquesta sensació d’incertesa ,
de no saber cap a on va tot o com evolucionaria la situació.
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No tindrem Rambleta aquest 2021
L’alcaldessa Filo espera tenir el projecte enllestit per l’any vinent

Projecció de la nova Rambleta / Aj. Sant Adrià

Les obres de la Rambleta continuen paralitzades després de mesos d’inactivitat. El motiu:
l’Ajuntament es troba a l’espera de que s’executi la licitació, ja aprovada, per descontaminar el terreny. Un permís que sembla demorar-se més del previst i que torna a modificar
les dates del calendari d’actuació que el consistori va fer arribar als veïns i veïnes de Sant
Adrià. En aquest es preveia tenir enllestida la

nova Rambleta aquest 2021. Tot i així, l’alcaldessa ha assegurat a aquest Diari que difícilment podrem tenir-la enllestida aquest any.
Avís d’un veí
La mateixa alcaldessa ha explicat que ningú
sabia que aquest territori estava contaminat
perquè no es tenia cap constància de l’existència de residus al sòl de la Rambleta. Va ser un

veí de la zona el que va fer saltar les alarmes
perquè li semblava recordar que el terreny es
va cobrir amb residus de Tersa. L’Ajuntament
va optar per fer les proves oportunes i es va
confirmar el que el veí deia.
Un compromís, segons l’alcaldessa, del que
han pres consciència: fer les cates oportunes
abans de començar a edificar sobre qualsevol
terreny de Sant Adrià.

Núm. 441

L’Ajuntament de
Santa Coloma
gestionarà les
escoles bressol
municipals
El ple ordinari del mes d’abril de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
d’aquest dilluns 26 aprovarà la municipalització de la gestió de les 8 Escoles
Bressol Municipals del municipi. Aquests
centres educatius, de titularitat pública,
estaven gestionats fins ara per quatre empreses privades sotmeses a licitació del
servei. El cost actual d’aquest servei és de
3.300.000 euros. L’Ajuntament procedirà
a la constitució d’una empresa municipal, que serà l’encarregada de gestionar
l’etapa educativa pública de 0 a 3 anys.
La plantilla de treballadores és actualment
de 143 professionals de diferents àmbits,
tot i que aquesta xifra pot variar degut a
les reduccions i mitges jornades. L’Ajuntament ja s’ha reunit amb les direccions
de les empreses i els representants dels
treballadors i treballadores per informar
del procés.
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Santa Coloma crea un refugi
de la biodiversitat en el riu Besòs
Impulsa la renaturalització del riu i millora la qualitat ambiental de l’espai fluvial
L’AMB i l’Ajuntament de Santa Coloma han
presentat el projecte de creació del primer
refugi de biodiversitat en el riu Besós a Santa Coloma. Aquest refugi permetrà el desenvolupament de flora i fauna i millorarà la
qualitat paisatgística d’una conca fluvial que
es converteix en un corredor ecològic imprescindible dins de la infraestructura verda-blava metropolitana, ja que connecta el
Parc Natural de Collserola i la Serralada de
Marina amb el litoral metropolità . El projecte incorporarà un programa d’educació
ambiental i ciència ciutadana amb vocació
metropolitana.
Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma,
va explicar que aquest projecte “es converteix en un revulsiu fonamental per a la
transformació en clau ecològica, però també de dinamització econòmica i social de la
ciutat”, i ha recordat que el parc fluvial “ajuda a Santa Coloma a fer ciutat, però no sols

amb els veïns i veïnes, també amb totes les
visites, que poden ser més de dos milions
de persones a l’any que gaudeixen d’aquest
entorn natural “.
Antonio Balmón, vicepresident executiu de
la AMB, ha posat en valor “la transformació d’aquest espai natural que servirà com
a connector ecològic amb Collserola i la
Serra de Marina. També ha explicat que es
tracta d’una combinació entre un espai natural i un espai urbà que implicarà innovació i noves oportunitats “.
El futur refugi de biodiversitat tindrà un recorregut didàctic que preservarà un equilibri entre la funció natural i ecològica amb
la divulgació dels valors ambientals, destinada a grups escolars. En aquest sentit,
s’organitzaran visites guiades a escoles, es
regularà la freqüentació de la ciutadania i
delimitaran àrees específiques de passeig
o d’estada.

Apareix una gran tortuga
al riu Besòs
El curs fluvial recupera la fauna

El veí de Sant Adrià Miguel Villena va
captar amb la seva càmera un exemplar
de tortuga el passat cap de setmana al riu
Besòs, a l’alçada del col·legi Sant Gabriel
de Sant Adrià.
La imatge és un exemple més de la progressiva recuperació ecològica que ha
experimentat aquest riu en el seu tram
final al Barcelonès fins a desembocar en
el mar.
El riu Besòs ha iniciat, des de mitjans

dels 90, un procés de regeneració de la
seva fauna i la seva flora, que ha implicat
la depuració de les seves aigües.
Especialment, els ocells han tornat a ocupar el seu lloc de vida salvatge i en llibertat en aquest riu que flueix entre nuclis
urbans molt densament poblats en el seu
tram final fins a arribar a la mar Mediterrània. Però, com s’aprecia en la fotografia del lector, també hi ha un lloc al Besòs
per a les tortugues.

Refugi per la biodiversitat / Aj.Santa Coloma
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Endesa lliura 60 ordinadors amb connexió
al Centre de Formació d’Adults de Sant Adrià
Destaca la importància de donar oportunitats a qui no va poder estudiar
El passat 14 d’abril es va celebrar a les instal·lacions del Centre de Formació d’Adults
Sant Adrià de Besòs l’acte d’entrega de 60
ordinadors amb targeta de connexió que Endesa ha donat al centre. Aquesta acció forma
part del programa per pal·liar la bretxa digital
posat en marxa per la Companyia amb un
conveni signat amb el Departament d’Educació de la Generalitat a través de la Fundació
Endesa.
Mitjançant aquest conveni, la Companyia
formalitzava l’entrega de 390 ordinadors a 9
centres educatius catalans per posar a disposició dels alumnes amb menys recursos, amb
l’objectiu de pal·liar els efectes de la bretxa
digital, una realitat que s’ha vist accentuada arran de la pandèmia. A l’acte van asistir
la Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià de
Besòs; Isabel Buesa, directora general d’Endesa Catalunya, i Jordi Ullod, director del
centre, entre d’altres representants de les
diferents parts.
Des del centre es valoren iniciatives com la de
Bretxa Digital, com una “oportunitat per l’es-

Acte de lliurament amb l’alcaldessa i la regidora Ruth Soto

cola i l’alumnat”. “Posar a l’abast de l’alumne
ordinadors el permet adquirir competències,
ser més autònoms i dotar-se de capacitats digitals que els donen un nou horitzó de futur”,

explicava el director del centre, Jordi Ullod.
El programa Bretxa Digital s’està duent a terme a diferents territoris de l’estat espanyol,
a través de conselleries d’educació i ajunta-

S’engega el Club de Lectura
feminista ‘Genealogies
Feministes’ de La CIBA

ments. En total, se’n beneficiaran 5.000 estudiants de 500 centres públics repartits en
un total de 160 municipis d’arreu de l’estat
espanyol.

BREUS

SANT ADRIÀ PODRIA TENIR UNS XECS PER PROMOCIONAR EL COMERÇ LOCAL
L’alcaldessa Filo Cañete ha
avançat a aquest Diari que l’Ajuntament està treballant en la línia
per ajudar al màxim al comerç
local, que aquests dies agonitza.
Per això, diu, s’estaria pensant en

la possibilitat de crear una mena
de xecs amb descomptes o ofertes per a repartir entre els veïns i
veïnes de Sant Adrià amb l’objectiu de promocionar la compra en
el comerç local.

GREU INCENDI A UN ÀTIC DE SANTA COLOMA
Greu incendi en un àtic de Santa Coloma de Gramenet. Un
domicili ha estat envaït per les
flames durant la tarda d’aquest
dilluns, 26 d’abril. Segons ha
informat la Policia Local, l’accident s’ha produït a les 20.50
hores al carrer de Montevideo.
El 21 d’abril va donar el tret de sortida el Club de
Lectura Feminista de La CIBA «Genealogies Feministes», a càrrec de Mª Àngels Cabré. Aquesta iniciativa, impulsada per La CIBA, espai de recursos
per a dones, innovació i economia feminista i la
Xarxa de Biblioteques de la ciutat, permetrà conèixer
alguns dels llibres fonamentals de la història del feminisme, obres que han marcat un punt d’inflexió en
el debat i la pràctica política feminista.
A l’acte es va dur a terme una lectura prèvia de les

obres de referència, que van ser comentades a la trobada mensual, on la conductora va contextualitzar
les autores i les seves aportacions. Es va tenir així
l’oportunitat de reflexionar conjuntament sobre el
contingut dels textos, l’impacte que van tenir en el
seu context històric i com van marcar les reivindicacions i l’agenda feminista.
El Centre de Documentació de La CIBA, així com les
Biblioteques de la ciutat, oferiran les obres seleccionades en servei de préstec.

El cos policial també ha detallat
que l’incendi no ha deixat víctimes, encara que les flames han
destrossat el pis. Les persones
que vivien en el pis incendiat
han hagut de córrer pel terrat
i descendir per la façana per a
salvar-se.

SANTA COLOMA APROVA EL PLA LOCAL D’HABITATGE
El Ple municipal ha aprovat el
Pla local d’habitatge que desenvolupa la planificació estratègica de les polítiques públiques d’habitatge a la ciutat pels
propers 6 anys. El document
és fruit d’un procés en què han
participat entitats, professionals

i especialistes en la matèria i
ciutadans i ciutadanes. La inversió associada al Pla supera
els 20 milions d’euros de recursos propis i més de 90 milions
addicionals, fruit de les aliances
estratègiques amb diferents administracions.
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Tanatori del Litoral facilita a les escoles de Sant Adrià
una selecció de contes per afrontar el dol infantil

Quinze detinguts a Sant Adrià per estafar fent-se
passar per empleats de teleoperadores

La Capsa dels adéus consisteix en una selecció de contes

Aquests van enganyar a més de 150 persones amb el mètode ‘vishing’

En el context de la diada de Sant Jordi celebrada i amb l’objectiu d’oferir
eines d’ajuda per gestionar de manera
adequada la pèrdua en infants, el Tanatori del Litoral ha creat la Capsa dels
adéus, una pack especial amb una selecció de contes dirigit a totes les escoles de
Sant Adrià de Besòs, especialment per a
les etapes d’infantil i primària, entre els
3 i 9 anys.
Per a Xavi Prats, responsable del Tanatori
del Litoral, “la pèrdua forma part inherent
de la vida. Fer-ne una gestió correcta, des
de ben petits, és fonamental per, després,
elaborar un dol sense complicacions.
Amb aquest propòsit, i tenint també molt
present el context excepcional provocat

per la Covid-19, hem impulsat la Capsa
dels adéus, amb la intenció que sigui útil
tant per als infants com per als docents de
les escoles de Sant Adrià, per ajudar-los
davant les situacions de dol i, en definitiva, per contribuir a una millor gestió de
les emocions”.
La Capsa dels adéus conté tres títols
(en dues versions, català i castellà): El
nen dels estels, que aborda la mort d’un
germà; Adéu, petit amic, que exposa la
marxa d’un ésser estimat a un altre indret;
i Adéu, àvia, una història centrada en la
pèrdua de l’àvia. Tots tres en format conte, un element molt poderós i idoni per
a l’infant, que pot ajudar-lo a enriquir-se
internament i guiar-lo en el seu dia a dia.

“Esmorzars i
berenars amb cor”
d’Alcampo
L’Alcampo de Sant Adrià col·labora un cop
més amb una nova iniciativa solidària de
recollida d’aliments. Es tracta de la campanya “Esmorzars i berenars amb cor”,
impulsada per Creu Roja amb les empreses d’Auchan Hòlding. L’objectiu no és un
altre que lluitar contra la pobresa infantil a
Espanya, un problema que milers de nens
de tot el país sofreixen en el seu dia a dia.
Per tant, la finalitat és mobilitzar a la societat per a reduir la pobresa infantil i la
desigualtat, facilitant una alimentació sana
i equilibrada a aquells nens i nenes que es
troben en situació de vulnerabilitat.

Escaneja el QR i
mira el vídeo

La campanya s’ha desenvolupat al llarg del
mes d’abril. I el procediment que han seguit tots aquells que han volgut aportar el
seu granet de sorra ha estat molt senzill: a
causa de la pandèmia, els clients han pogut donar els seus productes adequats per
al berenar i per a l’esmorzar als voluntaris
de manera telemàtica, aportant diners al finalitzar la compra. Finalment, i una vegada
finalitzada la recollida, Creu Roja s’encarregarà de distribuir tots aquests aliments
a nens i nenes en situació de dificultat que
participen en els programes d’èxit escolar
de Creu Roja.

Campanya “Esmorzars i berenars amb cor”

La Policia Nacional ha detingut a 15 persones en un cop contra una organització criminal que va arribar a estafar un milió i mig
d’euros a víctimes, principalment majors de
65 anys, simulant ser empleats d’empreses
de telefonia per a aconseguir fer-se amb dades personals. Segons ha informat el cos
aquest dimarts, han estat arrestats un total
de quinze sospitosos, entre ells els caps de
la banda, a Madrid, Barcelona i Sant Adrià
de Besòs per estafar a més de 150 persones mitjançant ‘vishing’, una tècnica que
consisteix a guanyar-se la confiança de
les víctimes per telèfon per a obtenir dades
sensibles com a credencials bancàries.
La recerca va començar a l’estiu del passat
any arran de nombroses denúncies per frau
que descrivien un mateix ‘modus operandi’:
els estafadors es feien passar per treballadors d’operadores de telefonia mòbil i
contactaven amb els suposats clients per a
oferir-los una oferta o una rebaixa en el preu
dels seus serveis.
Per a donar-li major versemblança a l’engany, els criminals, als qui s’imputa un

tenien contractats amb la seva operadora de
telefonia, la qual cosa fa pensar que podrien
haver obtingut aquesta informació confidencial de treballadors de la companyia.

Foto: Policia Nacional

delicte d’estafa i un altre de pertinença a
organització criminal, es feien amb totes

les dades personals dels seus interlocutors,
així com amb els relatius als productes que

Saqueig de comptes bancaris
Quan els delinqüents ja s’havia guanyat la
confiança de la víctimes, intentaven obtenir
les credencials de la seva banca per internet
per a operar amb ella de manera fraudulenta. Per a això, desvinculaven els elements
de confirmació que solen tenir els usuaris
en la seva banca ‘en línia’ per a recuperar
les seves contrasenyes i vinculaven els
seus propis, de tal manera que, en canviar
la contrasenya, era l’organització criminal la
que rebia la nova.
Una vegada que accedien al compte de la
víctima, extreien tot el saldo existent mitjançant transferències bancàries, a través
d’aplicacions mòbils o amb reintegraments
d’efectiu en caixers, al mateix temps que
donaven d’alta targetes de crèdit que empraven per a comprar en comerços per internet.
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El Tucans busca hacer historia
con el ascenso a la liga Élite Infantil
Nunca antes ha jugado en la máxima categoría española

Foto: Tucans

El Hockey Línea Tucans buscará este próximo sábado 1 de mayo hacer historia con
su primer ascenso a la liga Élite Infantil de
hockey línea, el máximo nivel español de
la categoría. Nunca antes lo ha conseguido

un equipo del club. El conjunto lila alberga
en la Pista la Pau la última sede de la liga
Oro Nacional de hockey Línea Infantil de la
Federación Española de Patinaje. Una fecha
señalada para la entidad, ya que en estos

dos últimos partidos de la liga se decide el
ascenso a la primera división élite y el título
de la Liga.
El equipo infantil de Tucans ASME encara la sede invictos, dominando la primera
posición de la clasificación, pero solo a 3
puntos del segundo clasificado CPLV Valladolid.
Con resultados favorables tanto por golaveraje a favor y en contra, los Tucans llevan
una liga casi perfecta, a la espera de sumar
los 6 puntos de los encuentros con Lobos
de Iscar ( Valladolid, penúltimo en la clasificación, y Metropolitano ( País Vasco).
Anteriormente los jóvenes tucaneros se
proclamaron subcampeones del grupo durante dos años seguidos donde la derrota
de un único partido les dejó con la permanencia en la Liga Oro infantil y segundos en
la clasificación general.
Además, en liga autonómica, los encuentros contra Jujol jokers y Bcn Tsunamis son
los que decidirán si consiguen la primera
plaza y se clasifican automáticamente para
el Campeonato de España Infantil.
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El busto a Joan
Llandrich, en la
fase final de su
labrado
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Snatt’s Femení Sant Adrià:
40 años de formación de talentos

Escaneja el
QR i mira
el vídeo
del Snatt’s
Femení

El club lila suma cuatro décadas desde su fundación, en 1981

Foto: FEB

Foto: Sant Gabriel

El busto a Joan Llandrich, alma mater del
Sant Gabriel, y que se ubicará en el Municipal José Luis Ruiz Casado, ha entrado en
su última fase de construcción.
En 2019, el presidente del Club, Gori Peralta, presentó una solicitud al Ayuntamiento
para brindar el nombre de Joan Llandrich
en una calle de la ciudad y que su figura sea
perduradera.
El ‘Sangra’ inició un ‘Change’ para recoger firmas y acentuar la petición. En poco
menos de 12 horas de activar la petición,
más de 150 personas se volcaron con la
demanda.

El sènior A es
queda a les
portes de la final i
l’ascens a LF1

Foto: FEB

De 1981 a 2021. El Snatt’s Femení Sant
Adrià soplarà 40 velas en este agridulce
año. Dulce porque ha conseguido consolidar su proyecto deportivo y clasificarse para
una Fase de Ascenso a Liga Femenina 1 con
una plantilla formada en el club lila y agrío
porque no podrá conmemorar el aniversario
de la entidad tal y como le hubiera gustado
al club, a causa del contexto de pandemia
que estamos viviendo y las restricciones
que limitan la celebración de eventos.
Pepe Aneas es el actual presidente de la
entidad adrianense, y lo es desde hace
22 años (1998). Es su ‘hijo’ adoptivo y la
sangre lila corre por sus venas. “De los 40
años que tiene el club, yo llevo 35 en él. He
vivido todo tipo de situaciones. Desde ser
una escuela de barrio a ser todo un referente nacional. Somos un fenónemo deportivo
que no ha tenido toda la repercusión mediática que ha merecido. Estoy especialmente
orgulloso de todo lo que se ha logrado”,
vocaliza con orgullo.
40 años de vida merecen una celebración
por todo lo alto, pero la covid no permite
excederse con los festejos. “Estamos dise-

ñando ideas, iniciativas y actividades para
poder conmemorar este aniversario, que luciría un poco más sin la covid. Nos gustaría
poder hacerlo con público,, antiguas jugadoras y personas que han formado parte del
club. Estamos estableciendo cuales serán
estas actividades que haremos”, añade.
Aún así, ya se han empezado a ver pequeños detalles en la entidad. “Esta primera
temporada hemos imprimido el logo en la
camiseta de entrenamiento y a partir de la
próxima quizá también se incorpore en la
de juego”, detalla Aneas.
“40 años de historia dan para mucho. Los
cinco primeros fueron de crecimiento en el
colegio Amor de Dios y a partir de 1986,
que fue cuando entré yo, empezaron a sucederse muchas cosas.: en 1988 fuimos a
los primeros campeonatos de España y en
1990 subimos a la actual Liga Femenina 2.
Me quedo con el primer Campeonato de
España de 2014 y el ascenso a Liga Femenina 1, que tuvo mucha trascendencia para
todos nosotros”, rememora el presidente
lila.
Aneas recuerda que “los éxitos deportivos

Foto: FEB

del Club son impresionantes”. “El año pasado subimos a Liga Femenina 1 con jugadoras formadas en el club y esta temporada
doblamos la apuesta. El Femení Sant Adrià
siempre ha apostado por lo mismo, nos está
funcionando y estos dos últimos años es el
colofón de aquello que iniciamos y queríamos que fuera el club, en 1981”, concluye.

L’equip lila finalitza la fase de grups deprés
de superar el Sinergias Soluciones Real
Canoe i caure contra l’Osés Construcción
Ardoi. L’Snatt ‘s va mostrar la seva millor
versió en el partit inaugural davant les
madrilenyes (85-55), d’obligada victòria
després del triomf del Real Canoe en el seu
primer partit davant el conjunt navarrès. El
partit decisiu va arrencar gris per al quadre
lila, amb més encert navarrès i fortalesa en
el rebot (91-59).
Agredolç final a una enorme temporada
que no ha d’entelar la gran fase regular de
l’equip.
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La covid confina el Sant Gabriel
però l’ascens encara és a l’abast
El Sant Gabriel haurà de sumar pràcticament tots els punts

Foto: Manel Expósito

El primer equip del Sant Gabriel es va haver de confinar durant 10 dies a partir del
passat 5 d’abril. Un contratemps que es
produïa en el millor moment de la temporada del conjunt de José González. Cinc

victòries i un empat era el balanç de l’equip
blau abans d’haver de tancar-se a casa.
Diumenge passat, va tornar a la competició
amb victòria a l’Olímpic de Terrassa davant
la Fundació Terrassa. Tot i això, encara s’ha

de mantenir aquesta dinàmica positiva de
resultats per seguir aspirant a la primera
posició, que dóna accés a la promoció d’ascens a Reto Iberdrola. Huesca i Zaragoza B
són els dos partits ajornats que es s’havien
de recuperar i que són claus en la lluita per
aquesta primera posició.Aquest dimecres, al
Ruiz Casado, les adrianenques van superar
el matx contra el filial aragonés i el proper dimecres 5 de maig viatjaran a Osca per jugar
contra la SD Huesca a l’altre partit ajornat.
El Sant Gabriel depèn d’ell mateix per assolir
el lideratge del grup 3 de Nacional. L’enfrontament d’aquest diumenge serà al Ruiz Casado davant el Riudoms, conjunt que lluita
per la permanència. Els tres enfrontaments
que encara li resten a les adrianenques també són contra tres adversaris de dificultat:
Pardinyes i Vic Riuprimer a domicili i Levante Las Planas (rival directe) al Ruiz Casado.
50 punts té el Sangra i haurà de guanyar-ho
pràcticament tot en les darreres set finals de
la fase regular de la temporada.
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Un Sant Adrià
invicto buscará
el ascenso a
Segunda Catalana

Tras seis jornadas disputadas en el grupo
11 de Tercera Catalana, el Sant Adrià CF es
el único equipo que aún no ha conocido la
derrota esta temporada. El cuadro adrianense
acumula tres victorias y tres empates en los
partidos transcurridos aunque la tripleta de
tablas en el marcador no le alza suficiente en
la clasificación.
Los albinegros son sextos en la clasificación
con 12 puntos, a seis de la primera plaza. Aún
así, dependen de ellos mismos para alzarse en
el liderato y este jueves disputarán el encuentro aplazado ante el At. Iberia, a domicilio.

Els esports de piscina van ser els primers que es van exercitar després de la pandèmia
tornar a capbussar-se a la piscina. “El Marina Besòs es va tancar abans del confinament a causa del temporal i vam estar
uns dies sense poder entrenar. Ens van
reubicar al Besòs i pocs dies després ens
van confinar”, expressa el coordinador del
club, Jordi Albaladejo.
Amb 43 llicències, Albaladejo confessa
que “el CN Sant Adrià és un club molt familiar i la junta la porten els pares”. “Durant el darrer any s’ha produït un canvi de
junta i ara mateix es troben en aquest punt
de transició. La covid ho ha endarrerit una
mica”.
Els esports de piscina van ser els primers

que van poder tornar a exercitar-se després
del segon confinament. “Som un esport individual i les possibilitats de contagi són
molt mínimes. La pràctica esportiva dels
esports de piscina van ser la primera a permetre’s, per aquest motiu de baix contacte
físic. Hem estat negociant amb l’Ajuntament durant aquest temps que hi ha hagut
canvi de restriccions perquè nosaltres no
som professionals però sí federats. Volíem
aquest reconeixement per poder entrenar.
Durant les primeres setmanes ens hem hagut d’adaptar i fer diferents torns”.
El club té tres hores reservades cada dia
que permeten fer els dos grups de natació,
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La permanencia en Plata empieza
a ser una gesta para el Adrianenc
El equipo de La Verneda tiene la salvación a 5 puntos

Foto:M.E

Jordi Albadalejo, coordinador CN Sant Adrià:
“La natació és un esport molt familiar”
El darrer any i mig del Club Natació Sant
Adrià no ha estat un període gens fàcil de
pair. El club de natació adrianenc ha hagut de superar un doble imprevist en les
dues darreres temporades de competició.
Al passat mes de febrer de 2020, la coberta del poliesportiu Marina Besòs es va
malmetre a causa del temporal Glòria i els
nedadors de l’entitat van haver de marxar
de la seva habitual instal·lació i exiliar-se
durant unes setmanes al Besòs.
Uns dies després d’haver tornat a Marina, la seva activitat es va haver de tornar
a aturar a causa de la covid. Tot i això,
abans de l’estiu de l’any passat van poder
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el de les edats més petites i les de les més
grans. “Mínim has d’estar hora i mitja en
cada torn, amb la seva preparació física
abans de l’entrenament i la seva posterior”.
A més a més, el club té cinc nedadors absoluts que s’exerciten fora de l’horari estricta, ja que estudien i ho han de compaginar amb la universitat, per això tenen
certa flexibilitat.
A partir del passat mes de febrer van poder
tornar a fer competició amb grups bombolla. “La Federació ens permet nedar amb
clubs bombolla que estiguin en la nostra
competició, i amb un calendari de proves
reduït”.

Foto: TotalHandbol

La continuidad del Sant Martí - Adrianenc
en División de Honor Plata la próxima temporada hace subida en la fase de permanencia. Después de cuatro partidos disputados, el cuadro de Lorenzo Rueda acumula

tres derrotas y tan solo una victoria. Unos
resultados que dificultan la salvación del
conjunto de La Verneda. Pero, para más
inri, los adrianenses han tenido que aplazar
las dos jornadas anteriores, viendo como

la quinta plaza se distancia ya a 5 puntos.
De esta manera, los seis encuentros que
restan de competición se deberán solventar
prácticamente todos en victoria si se quiere
continuar en la segunda máxima categoría
nacional de balonmano el próximo curso.
Con 9 puntos, el Adrianenc es antepenúltimo en la tabla y la tercera, cuarta y quinta
posición (niveles de salvación) se encuentran a cinco puntos. Distancia considerable
pero que se puede alcanzar en las seis finales que restan. Los partidos ante Amenabar y Zamora, rivales directos, son los dos
partidos aplazados. Este fin de semana no
habrá competición y la DH Plata se reanudarà el sábado 8 de mayo, con la visita del
Trops Málaga a La Verrneda. Un día más
tarde, se recuperará el encuentro ante el
Zamora. Dos partidos en casa vitales y un
fin de semana trascendental en la lucha por
la permencia.
Además, durante este mes de abril ha sido
baja Martí Villoria. El extremo zurdo lila ha
dado el salto a la liga ASOBAL, en las filas
del Balonmano Cangas.

L’alcaldessa Filo
Cañete, campiona
de Catalunya de
Natació Màster

Foto: Filo Cañete

10 dies després de la possessió de l’alcaldia a l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, l’alcaldessa adrianenca Filo Cañete
s’ha proclamat campiona de Catalunya als
Campionats autonòmics d’Hivern, que es
van celebrar a les piscines Municipals de
Manresa.
La natació és l’esport a on competeix Cañete, obtenint sempre bons resultats en la
categoria +50, tant a nivell català com espanyol, als nacionals estatals. A la capital
del Bages, va assolir les medalles d’or en
les categories braça de 50, 100 i 200 m.
Enhorabona!
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Ángela Vázquez

Sant Adrià
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Plaça de la Vila. Any 1973

Antiga postal. Remitent: Dolores de la Torre.

Feu-nos arribar les vostres fotografíes antigues al correu: redaccio@diaridesantadria.com

Vinyetes migrants al MhIC
i a la Biblioteca Municipal
L’exposició estarà disponible fins el 13 de maig

Imatge de l’exposició

Amb motiu del Dia Internacional del Llibre i
de Sant Jordi, des de Vinyetes Migrants ens
va portar una selecció de còmics i d’àlbums
il·lustrats que mostren les migracions des
de perspectives molt diverses.

Nieve en los bolsillos
KIM (NORMA EDITORIAL, 2019)
És una obra fonamental, com demostra que
l’haguem triat com a imatge central de la nostra exposició. Kim reflecteix a Nieve en los

bolsillos l’emigració que tants espanyols es
van veure obligats a realitzar durant el franquisme. Aquest fosc període en el qual la
repressió política, la fam i la manca d’oportunitats —una situació que distava molt de
la imatge idíl·lica que intentava mostrar la
dictadura, especialment a l’Espanya rural—,
va provocar un èxode que va separar famílies
durant molts anys i va portar a joves, majoritàriament homes, a terres franceses, alemanyes i de la resta d’Europa.
Aquesta tràgica situació es va maquillar a
pel·lícules com Vente a Alemania, Pepe,
en les quals es donava una visió molt diferent de la realitat a través de l’humor.
Sense deixar el seu estil característic i el
seu dibuix encara totalment analògic, Kim
torna al còmic històric amb aquest bocí de
la seva pròpia biografia. De manera molt
necessària, ens apropa a un passat no tan
remot en el qual els emigrants que no coneixien la llengua local, que feien el treball
que no volia ningú i que no posseïen qualsevol dret mínim, érem nosaltres.

Sant Jordi als
carrers de
Sant Adrià
La Diada de Sant Jordi va estar marcada
per un sol espectacular i unes altes temperatures, fet que va encoratjar encara
més a la gent a sortir de casa i gaudir
de les paradetes de llibres i roses pels
carrers de Sant Adrià.
La biblioteca municipal va exhibir llibres amb unes paradetes a la plaça
Guillermo Vidaña per celebrar el dia i el
Mercat Municipal va rebre la visita del
caballer Sant Jordi. A més, qui hagi fet
una compra al mercat s’ha pogut emportar un llibre que regalaven amb el tiquet
de compra.
A les escoles de Sant Adrià també es
va celebrar la Diada de Sant Jordi. A
l’escola Cascavell, per exemple, es van
organitzar els Jocs Florals 2021 amb la
lectura del conte encadenat.
Una jornada que es va viure amb molta
emoció a Sant Adrià perquè ha suposat
la primera festivitat que s’ha pogut sortir
a celebrar de manera controlada als carrers de la ciutat.
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