
Les zones verdes i l’alt preu 
dels habitatges distingeixen 
el barri

El barri 
emergent de 
La Catalana
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“El riu Besòs hauria 
de ser la zona de 
descoberta de natura 
més important de 
Catalunya”                        4

Foto: Clàudia Núñez

El biòleg i ornitòleg, Xavi Larruy
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Passejant pel barri de La Catalana, al 
marge dret del riu Besòs, la vista s’acos-
tuma a un paisatge verd i tranquil. Edificis 
nous, parcs i tranquil·litat. Però si et que-
des més que el temps d’una passejada, et 
podràs adonar del soroll dels cotxes, de 
la Ronda que es troba al costat, dels fums 
del crematori o del cicle combinat i de la 
inexistent vida de barri de la que gosen 
altres zones de Sant Adrià. 
Tot i tenir una història que es remunta a 
l’any 1922 i que parteix d’unes casetes 
humils amb horts i de planta baixa que 
es van edificar a la zona industrial de la 
Central tèrmica, poc queda d’aquell barri. 
Ara, La Catalana és un barri en construc-
ció, inundat per obres de nous edificis, 
pisos i, fins i tot, algun hotel. Un fet que 
ha provocat que es consideri a la zona 
com un barri de primera, tal i com demos-
tren els preus dels habitatges. Estrany és 
trobar-ne algun per menys de 250.000 € 
en qualsevol portal immobiliari. “Serà 
perquè tenim més zones verdes que a 
altres espais de Sant Adrià o perquè són 
habitatges de nova construcció”, explica 
a aquest mitjà el president de la gairebé 
inexistent Associació de Veïns i Veïnes, 
l’Aitor Laiseka. L’Aitor ja ho diu: “No tinc 
clara la raó d’aquests preus tan desorbita-
dament cars, però si poses l’altra cara de 
la moneda, tots els eixos contaminants, 
TERSA, rondes, crematori i la central del 
cicle combinat, crec que no som privile-
giats”.
Potser aquests preus expliquen una mica 

La Catalana, 
un barri de pas

el poc moviment al barri: poc més de 1.000 
veïns i veïnes hi viuen a La Catalana, en 
especial nens i nenes, però aquests/es no 
gaudeixen tampoc d’uns serveis en con-
dicions: “No tenim un CAP, no tenim cap 
equipament i gairebé no tenim serveis”, 
diu l’Aitor, que mostra a aquest Diari els 
serveis actuals i protagonistes del barri: 
un bar i una farmàcia. “L’únic que tenim 
és un campus universitari no porta ni el 
nom de Sant Adrià”.

També té una herència contaminant
Si fa uns mesos des del Diari de Sant Les obres de nous edificis a gairebé cada carrer són habituals. / Clàudia Núñez

Els parcs infantils es repeteixen a cada plaça d’aquest barri. / Clàudia Núñez

La tranquil·litat envaeix el barri per la seva poca activitat. / Clàudia Núñez

“Som els esclaus 
de la necessitat 
de Barcelona”

Adrià parlàvem de l’herència conta-
minant del barri de Sant Joan Baptista 
per trobar-se en una zona antigament 
industrial, ara la situació es repeteix. 
Alguns dels terrenys de La Catalana 
continuen sent contaminants i s’està 
construint a sobre d’ells. Concreta-
ment, dos cadenes de supermercats 
pensen assentar-se al barri. 
Una contaminació, tal i com explica 
l’Aitor, que no es dona només al sòl. 

L’Associació de Veïns i Veïnes, 
gairebé morta
Temes com les festes del barri o l’opo-
sició als pisos turístics que encara 
existeixen han aconseguit unir al veï-
nat. Tot i això, l’AVV no té una presèn-
cia destacada, ni tan sols té un local en 
condicions per reunir-se. Una caseta 

sense electricitat ni cap tipus d’equipa-
ment conforma avui aquest local, però 
es troba en desús. 
Tot i això, sembla que l’AVV està res-
suscitant aquests dies i el motiu seria 
una altra polèmica que empitjora la si-
tuació de La Catalana.

Acciona i Amazon estrien cons-
truint un centre logístic a tocar 
del polígon Montsolís
És el grup municipal d’En Comú Podem 
el que fa saltar les alarmes per Twitter. 
Acciona i Amazon estarien construint 
un centre logístic al carrer Santander: 
8.000 m2 en 4 plantes amb 30 tràilers 
i 2.200 furgonetes al dia que passarien 
per La Catalana. Un barri que ja no 
està preparat per acollir aquest volum 
de vehicles, tal i com demostren algu-

nes de les rotondes dels carrers, fetes 
malbé per la impossibilitat d’alguns 
camions de circular-hi. 
Segons l’alcaldessa Filo, no es tindria 
cap constància ni un “input directe” 
sobre la noticia. 
L’Aitor Laiseka resumeix aquesta situa-
ció: “Som els esclaus de la necessitat 
de Barcelona i en 50 anys no ha canviat 
res”.

Escaneja el 
QR i mira el 
vídeo dels 
canvis urba-
nístics que 
està patint el 
barri de La 
Catalana
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“El riu Besòs hauria de ser la zona de descoberta 
de la natura més important de Catalunya”
Parlem amb el Xavi Larruy, biòleg, per conèixer la seva evolució

Si ens apropem a la desembocadura del 
riu Besòs, característic de la nostra ciu-
tat, serà possible observar alguns ocellets 
volant i fotògrafs/es aprofitant l’ocasió per 
treure unes bones instantànies. Un bon 
lloc, diríem, pels amants de la natura. Fins 
i tot aquestes darreres setmanes s’ha po-
gut veure un cabirol voltant i, fa uns me-
sos, una llúdriga. Està clar que el riu està 
canviant i aquest canvi permet l’aparició 
d’algunes espècies d’animals que fa anys 
no es veien. Però encara queda molt per 
avançar. Ens ho expliquen el Xavi Larruy, 
biòleg i ornitòleg, i la regidora de Territori, 
Ruth Soto.

“La qualitat de l’aigua ha millorat 
moltíssim, però la nota seria un apro-
vat”
Larruy no es mostra negatiu quan parla 

del riu Besòs, però sí que ens parla sobre 
la realitat d’aquest. Ell li posaria un 5 a la 
qualitat de l’aigua del riu: “S’ha restablert 
un cert ecosistema aquàtic, uns certs ele-
ments de la cadena atròfica, com l’aparició 
de peixos que no n’hi havia fa 40 anys. La 
contaminació de les indústries, dels nuclis 
urbans, feia d’aquesta aigua una aigua 
molt bruta”. L’abocament, a més, d’aigua 
de mar de la central de cicle combinat pro-
voca també aquest fet.
Tot i això, el riu Besòs no és solament la 
qualitat de la seva aigua. “Els seus mar-
ges són importants i aquí la valoració no 
és positiva”, diu Larruy. “Cap a l’any 1997, 
el riu ja estava delimitat entre murs des 
de Montcada i gairebé ningú baixava a 
la llera. Era una zona molt tranquil·la, la 
qual cosa permetia la presència d’animals. 
Aquests prefereixen una zona bruta que 

La desembocadura del Besòs al mar. / Ángela Vázquez

El biòleg i ornitòleg, Xavi Larruy. / Ángela Vázquez

L’animal ja ha estat alliberat a la muntanya

El passat 15 de maig els agents rurals van 
aconseguir rescatar i posar a cobert l’exem-
plar de cabirol que portava gairebé dues 
setmanes deambulant i desorientat per Sant 
Adrià. En el rescat també van participar els 
serveis del Port Fòrum, que era on es tro-

Rescatat el cabirol que portava 
setmanes deambulant per Sant Adrià 

bava l’animal, Policia Local i Mossos d’Es-
quadra. 
Segons va comunicar el mateix dia la regi-
dora de Medi Ambient, Ruth Soto, a aquest 
mitjà, el cabirol “ja ha estat traslladat al 
Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de 

Torreferrussa i suposem que el portaran a la 
Serralada de Marina”, que és on es creu que 
viu l’animal. 
Una cerca, la del cabirol, que ha estat intensa 
durant aquests darrers dies i que ha tingut 
a gran part de la ciutadania preocupada i 
col·laborant per xarxes socials i amb truca-
des al 112 per localitzar-lo. De fet, l’exemplar 
ja s’havia deixat veure pels carrers de la ciu-
tat, sortint de la desembocadura del Besòs, 
que va ser el primer lloc on es va fotografiar.

Fa uns mesos també va aparèixer un ca-
birol al riu Besòs
Arran de l’episodi ocorregut fa uns dies amb 
el cabirol a la desembocadura del Besòs, 
aquest mitjà ha pogut saber que un exemplar 
de la mateixa espècie ja es va deixar veure 
per Sant Adrià fa només uns mesos. Això 
sí, l’animal aquell cop només va ser vist una 
vegada. El biòleg i ornitòleg Xavi Larruy, que 
porta més de 20 anys estudiant el Besòs, 
ens ho explica: “aquests animals no es per-
den, simplement es dispersen, igual que les 
persones tard o d’hora marxen de casa dels 

Personal del port Fòrum, Local i Mossos rescaten a l’animal al Fòrum

seus pares”.
El biòleg assegura que les notícies d’aquest 
tipus s’expliquen malament. “No s’han de 
‘rescatar’ els animals salvatges al medi na-
tural. El parc fluvial per mi és un espai na-
tural i, com a tal, només s’ha d’actuar en cas 
clar de conflicte”. Que és justament el que 
ha passat aquest darrer cop amb el cabirol, 
ja que van circular per xarxes diverses foto-
grafies de l’animal pels carrers de la ciutat. 
“Altres vegades, però, han arribat al riu en 
aquests trams envoltats de ciutat i simple-
ment han tornat riu amunt”, diu Larruy. 
 
Suposicions sobre el seu origen
Un altre aspecte de què ens parla el biòleg és 
de la procedència de l’animal: “Suposicions 
en tots els casos. La Serra més propera és 
la de Marina, però potser ve del Montseny 
o Corredor, per dir algun lloc. No es pot sa-
ber”.
Larruy tampoc descarta que això torni a pas-
sar, ja que “l’animal ha marxat d’on venia i on 
l’alliberin tornarà a dispersar-se fins trobar 
un lloc on viure sense competència”.

que porten, la majoria, els gossos. “Venen 
aquí amb els gossos perquè no troben una 
pressió per portar-los lligats”.
La Ruth Soto, regidora de Territori i Medi 
Ambient de l’Ajuntament, reconeix la culpa 
en aquest sentit: “No hem estat prou durs 
amb les sancions a la gent que no porta 
els gossos lligats o amb la que es passeja 
per la desembocadura, que és una zona 
prohibida”. 

Actuacions de conservació des de 
l’administració
Vist l’augment de la pressió humana i la 
conseqüent disminució de la fauna, l’Ajun-
tament, al llarg d’aquests anys, ha emprès 
diferents accions per revertir la situació.
Per exemple, va ser el 2005 quan es va 
restringir l’accés al tram final del riu, tot 
i que sembla que aquesta prohibició és 
bastant desconeguda entre la població 
general. El 2012 es va declarar la desem-
bocadura com a refugi de pesca i entre el 
2014 i 2016 es van plantar tamarius i al-
tres espècies vegetals. També es van acor-
donar els més de 2.000 m2 de la sorra de 
la desembocadura.

plena d’humans”. Una onada de persones, 
per tant, que baixen a passejar pel riu, però 
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Escaneja el QR i mira 
el vídeo de l’evolució 
del riu Besòs
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Tothom qui vulgui pot participar en la votació de la nova imatge al link de la web municipal

Cafè Ciutat és una campanya adreçada 
a la ciutadania, al teixit associatiu, en-
titats públiques i establiments per tal de 
fomentar la consciència en el consum 
de cafè d’una manera responsable, co-
neixent el seu origen i les condicions 
de Comerç Just en què s’ha produït. 
Per fer-ho, vincula el consum de deter-
minats cafès amb localitats de la nostra 
terra: així s’impulsa un cafè de Comerç 
Just amb identitat per a la nostra ciutat, 
vinculant-la amb un cafè d’origen i amb 
la possibilitat d’agermanar-se amb una 
cooperativa cafetera productora.
El Comerç Just és un sistema comercial 
basat en el diàleg, la transparència i el 
respecte, que busca una major equitat en 
el comerç internacional prestant especial 
atenció a criteris socials i mediambien-
tals. Contribueix al desenvolupament 

Cafè Sant Adrià renova la imatge!

Foto: Aj. Sant Adrià

sostenible oferint millors condicions 
comercials i assegurant els drets de pro-
ductors/as i treballadors/as desfavorits, 
especialment en el Sud”.
La renovació de la imatge, ha estat un 
procés col·lectiu per repensar i renovar 
el projecte on participen els 11 muni-
cipis que actualment formen part de la 
Xarxa, amb el suport de LaCoordi (ht-
tps://lacoordi.cat/qui-som/) i la Diputa-
ció de Barcelona.
 
Ara estem en aquest moment de reno-
vació de la imatge del paquet i l’Ajun-
tament de Sant Adrià vol que ciutadans 
i ciutadanes diguin la seva i participin 
en el canvi. Ho poden fer, fins al 31 de 
maig, a través del link https://lacoordi.
cat/cafe-ciutat/  votant la imatge que 
més us agradi!

La ciutat es va sumar la darrera setmana als 
actes pel Dia Internacional contra la Homofò-
bia i la Transfòbia, que se celebrava el dilluns 
17 de maig concretament. 
Els bancs de la ciutat es van tenyir de color i 
la ciutadania va poder gaudir de nombroses 
activitats que es van desenvolupar al llarg 
de tota la setmana. Fins i tot el CIOD hi va 
col·laborar, muntant un fotoreclam anomenat 
‘Abracem la diversitat. STOP LGTIFòbia’. Re-
gidores i regidors de l’Ajuntament van partici-
par-hi de l’acció i els veïns i veïnes que també 
es van animar van rebre com a regal una 
mascareta amb els colors per la diversitat.
Tallers, presentacions i xerrades van acabar 
de conformar l’agenda de la setmana, animat 
a tothom a participar-hi. 

Sant Adrià celebra 
amb èxit el Dia 
Internacional 
contra la 
Homofòbia i la 
Transfòbia 

La comunitat, el més important d’aquest Club

Al polígon de Sant Adrià, entre les naus in-
dustrials, trobem una ben peculiar i que no 
es pot veure a primera vista. El Club Laies-
ken, presidit pel Pep Raguès, veí de Sant 
Adrià, és un club enfocat, sobre tot, als 3 
grans esports de força: halterofília, Power-
lifting i  Strongman. Tot i això, la majoria 
dels gairebé 100 socis, dels quals un quart 
són dones, no es dediquen a la competició 
sinó que entren a formar part d’una comu-
nitat interessada en la salut. “Creiem que la 
força física és símbol de fortalesa interior. 

El Club Laiesken, molt més 
que esport de força 

Per això intentem desenvolupar uns hàbits 
de vida i unes disciplines interiors que 
ajudin a les persones en el seu dia a dia”, 
explica Raguès a aquest mitjà.

Un servei a les persones treballado-
res de Sant Adrià
El Club va començar assentant-se al Casc 
Antic de Sant Adrià l’any 2016, però fa tot 
just un any que la seva missió es va tras-
lladar al polígon del Sot. De fet, l’acció es 
dirigeix, especialment, als treballadors i 

treballadores dels voltants.

“Som el Club amb més recursos en 
esports de força d’Espanya”
Amb una filosofia que es basa en la su-
peració personal, el Club Laiesken també 
ha estat present a diferents competicions 
a nivell nacional de Powerlifting. A Sant 
Adrià s’han celebrat 2 i aquest 2021 s’es-
tan començant a reprendre aquestes com-
peticions. “Continuarem donant vida a la 
ciutat”.

El Pep Raguès al Club Laiesken, situat al polígon adrianenc

Regidors i regidores de l’Ajuntament 
posant als bancs per la diversitat
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Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
l’entrevista
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La restauració pot obrir des de les sis del 
matí fins a la mitjanit, des de dijous passat, i 
des d’aquest dilluns les reunions socials po-
den ser de fins a 10 persones. El Govern ja 
va anunciar la setmana passada que els bars 
podrien obrir a les sis però el Procicat va de-
cidir ampliar l’horari també a la nit i passar 
del tancament a les 23.00 hores a la mitjanit, 
una hora més. El TSJC va dictaminar dijous 
que la restauració podia obrir fins a la mitja-
nit. D’altra banda, el Govern va anunciar tam-
bé la setmana passada que s’ampliarien els 
aforaments en cultura, esports i universitats. 
Des d’aquest dilluns la cultura també amplia 
els seus aforaments i passa del 50 al 70%. 
El sector, però, prepara “amb prudència” i 
“sense presses” aquest augment.

Les reunions 
ja poden ser 
de fins a 10 
persones

El ritme de vacunació sembla agafar un 
ritme més accelerat que el que veníem ob-
servant fa unes setmanes. Les xifres aug-

La vacunació avança: 16 mil vacunats 
a Sant Adrià i 50 mil a Santa Coloma 

menten: a Sant Adrià, 11 mil habitants ja 
tenen la primera dosi posada, mentre que la 
segona ha estat administrada a 5 mil veïns 

i veïnes. Santa Coloma supera les xifres, 
tenint a gairebé 40 mil habitants vacunats 
amb la primera dosi i 20 mil amb la segona.
Per altra banda, a la ciutat adrianenca hi ha 
4.000 casos confirmats de Covid per PCR i 
a Santa Coloma, 11 mil.
Queixes pels efectes dels botellons
La noticia, però, no acaba de tenir l’efecte 
positiu que es pensava, ja que els coneguts 
botellons provoquen malestar i incerte-
sa entre el veïnat d’ambdós municipis. A 
Santa Coloma, aquests es donen en espe-
cial al barri de Can Calvet, a la muntanya, 
deixant aquesta plena de brutícia. A Sant 
Adrià, aquests episodis es repeteixen amb 
freqüència a la platja o al riu Besòs. 
El fet que els locals d’oci no estiguin oberts, 
i els bars tanquin a les 24h, està fent in-
crementar en molts punts de les ciutats els 
botellons.

La vacunació avança a bon ritme

Encara s’investiguen les causes de la mort
El passat dissabte, 22 de maig, un pare i el 
seu fill estaven passejant tranquil·lament 
pel carrer de Francesc Macià de Santa 
Coloma, on antigament estaven ubicats 
els cinemes, quan el petit va descobrir 
un cos sense vida dins la figura d’un dels 
dinosaures decoratius del lloc. El nen va 
avisar al seu pare dient que hi havia un ni-
not al dinosaure. Immediatament, l’home 
va avisar immediatament a la policia i als 
bombers. Aquests últims, de fet, van haver 
de serrar part de la figura per extreure el 
cadàver amb l’objectiu d’identificar-lo.
Fonts policials, amb el pas dels dies, han 
confirmat que es tracta d’un home de 38 
anys a qui la seva família buscava des de 
feia un parell de dies. Es descarta així la 
possibilitat que la víctima fos una perso-
na sense sostre. Tot i això, la investigació 
policial continua oberta.

Trobat el cos sense vida d’un home 
a l’interior d’un dinosaure dels Cubics 

Troben el cos sense vida d’un home dins aquest dinosaure

posició que semblava que el que l’home 
volia era agafar l’objecte.
El motiu de perquè aquest es va intro-
duir a la figura encara no se sap, el que 
sí apunten les investigacions és que va 
ser un accident, ja que unes càmeres de 
seguretat d’un edifici proper al lloc van 
gravar l’home caminant sol cap a la figu-
ra moments abans del fatal desenllaç. El 
cadàver, a l’autòpsia, tampoc ha revelat 
cap signe de violència.

L’home portava dos dies fora de 
casa
Tal i com aquest mitjà ha pogut conèixer, 
la víctima portava dos dies fora de casa i 
la seva família havia, fins i tot, interposat 
una denúncia per la seva desaparició.
Al llarg dels dies s’aniran descobrint més 
detalls de la mort.

Podria haver intentat recuperar el 
seu mòbil
És una de les hipòtesi que es planteja qui 

investiga els fets, ja que el telèfon mò-
bil de la víctima va ser trobat al terra i el 
cos d’aquest es trobava cap avall, en una 

Escaneja el 
QR i mira 
el vídeo de 
l’incident al 
dinosaure 
dels Cubics
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El veïnat de la Catalana, el més afectat pel trànsit de vehicles que es generaria
El grup municipal d’En Comú 
Podem donava a conèixer fa 
uns dies la noticia que al carrer 
Santander, a tocar del polígon 
Montsolís de Sant Adrià, Amazon 
i Acciona estarien construint un 
centre logístic de més de 50 mil 
metres. La dada que ha fet saltar 
totes les alarmes és la de la cir-
culació de les furgonetes de l’em-
presa: més de 2.000 i també 30 
tràilers que haurien de passar per 
la Catalana per realitzar les seves 
rutes comercials. Un barri que no 
té unes carreteres adequades per 
albergar tan de trànsit, com es pot 
veure a les rotondes de la zona, 
fetes malbé pel pas de camions 

Amazon instal·larà un centre logístic 
a tocar del polígon Montsolís 

El centre logístic se situarà al carrer Santander, a tocar del polígon Montsolís

massa grans com per circular-hi.
El veïnat de la Catalana veu amb 
preocupació aquesta construcció: 
“Si Amazon es comprometés a tenir 
tota la flota de vehicles elèctrics, no 
passaria res, però no crec que sigui 
així”, comenta a aquest mitjà l’Aitor 
Laiseka, president de l’AV. 
L’impacte mediambiental que se’n 
deriva d’aquesta circulació és una de 
les qüestions que també preocupa a 
la ciutadania adrianenca.
Per la seva part, el govern municipal 
assegura no haver tingut “cap input 
directe” sobre aquesta informació i 
que tampoc s’ha iniciat cap conver-
sa amb l’empresa que s’instal·larà al 
polígon.

Ara que sembla que van millorant les da-
des de la pandèmia, UNESCO Sant Adrià 
comença a reprendre, de mica en mica, les 
activitats presencials.
La decisió de fer aquest Concert In Memo-
riam sorgeix de la voluntat de retre homenat-
ge a totes les persones conegudes i properes 
de l’Associació UNESCO que ens han deixat 
durant aquesta pandèmia. Però també ho vo-
len fer extensiu a veïns i veïnes del municipi 
que potser no coneixem i que han estat víc-
times d’aquesta malaltia que ha afectat a tots 
els països del món. UNESCO vol expressar 
aquest sentiment a través de la Cultura i amb 
un llenguatge universal com és la música i la 
poesia. Aquest tindrà lloc el proper dijous, 3 
de juny, a la parròquia de Sant Adrià, a les 
20h i comptarà amb la participació de Bernat 
Bofarull a la viola i Adrià Cano al violoncel.

UNESCO Sant Adrià 
celebra un concert 
en honor a qui ens 
ha deixat en la 
pandèmia 

Gragera lamenta que les multes no passin dels 125 euros

El grup municipal de Ciutadans a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma ha tornat a sol·lici-
tar al govern de la ciutat estudiar l’augment 
de les sancions al botellón. Dimas Grage-

Ciutadans reclama augmentar les 
sancions per botellon a Santa Coloma 

ra, portaveu del partit taronja, ha explicat 
que “els decrets de la Generalitat proposen 
sancions des de 3.000 euros, però en Santa 
Coloma la multa és de tan sols 125 euros”.

“Estem en uns moments molt com-
plicats, el risc de contagi segueix 
aquí, i aquests comportaments 
incívics i insolidaris no poden 
continuar sent tolerats pel Govern” 
apunta el portaveu de Ciutadans. 
A més, el Grup Parlamentari d’ha 
presentat una proposta per a reo-
brir l’oci nocturn “no sols suposa 
la reactivació d’un sector durament 
restringit a causa de la pandèmia, 
sinó també la possibilitat de dis-
posar d’entorns controlats per a 
evitar les reunions i concentra-
cions al carrer”, ha afirmat Gra-
gera.
Els botellons a la ciutat, reportats 
per veïns de diferents barris de 
manera repetida durant els últims 
mesos, per exemple a Can Calvet, 
suposen un problema de convi-
vència, lamenta Gragera, a més del 
risc sanitari, “el govern té marge 
de maniobra per a augmentar la 
multa per botellons fins a un nivell 
en el qual sigui realment efectiva, 
l’import actual no dissuadeix als 
que organitzen botellons en Santa 
Coloma” ha lamentat.

 El concert tindrà lloc a la Parròquia de Sant Adrià

Els parts tornaran 
a l’Esperit Sant el 14 de juny 
Així ho ha anunciat per xarxes l’alcaldessa Parlon

Els parts es reprendran a Santa Coloma el 14 de juny.

Segons CatSalut, les dones 
embarassades podran tornar a 
donar a llum a l’Esperit Sant a 
partir del proper 14 de juny. El 
motiu, diu l’alcaldessa Núria 
Parlon, que va fer que aquests 
es traslladessin a Can Ruti va 
ser la reorganització com a re-
sultat de l’atenció i gestió de la 
pandèmia. 
Aquesta decisió, però, va supo-
sar que les colomenques que 
havien de parir s’haguessin de 
traslladar a l’hospital badaloní, 
perdent la proximitat que l’Es-
perit Sant ofereix a les veïnes 
de la ciutat.
La mesura, promoguda pel 
Servei Català de Salut, tenia 
com a objectiu concentrar els 
parts en determinats hospitals 
davant l’augment de casos CO-
VID per tot el territori.
Ara, amb un ritme major de va-
cunació i amb unes xifres que 

cada vegada baixen més a ni-
vell general, tant el seguiment 
de l’embaràs, com les urgèn-
cies ginecològiques i el part es 
continuaran realitzant a l’Hos-
pital colomenc amb normalitat.
Recordem, a més, que des del 
passat mes d’octubre, amb 
l’objectiu de reduir l’estada 
hospitalària de les dones i els 
bebès després d’un part, l’Es-
perit Sant ha establert el Pro-
grama d’atenció domiciliària 
neonatal i puerperal, que per-
met a les dones anar-se a casa 
a les 24 hores del naixement 
sempre que no hi hagi cap 
complicació. 
Aquesta mesura, que es va ini-
ciar durant la pandèmia del Co-
vid-19, aporta múltiples bene-
ficis tant a la mare com al bebè, 
que només passen una nit en el 
centre i reben a casa la visita de 
la llevadora.
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Els agents FURA dels Mossos 
d’Esquadra van detenir el passat 
dimarts una dona de 54 anys, 
nacionalitat espanyola i veïna de 
Sant Adrià de Besòs per vendre tí-
tols de transport integrat de l’ATM 

Arrestada a Sant Adrià la dona 
que venia bitllets de l’ATM 
falsos i a meitat de preu

falsificats i a meitat de preu.
 Aquesta persona, ja havia estat 
arrestada per aquest mateix suc-
cés ara fa dos mesos, el 15 de 
març. Llavors se li van interve-
nir 157 títols de l’ATM i després 

de passar a disposició del Jutjat 
d’instrucció, va quedar en llibertat 
amb càrrecs.
Pel que fa a l’actuació d’aquest 
passat dimarts, el cos policial va 
detectar que aquesta mateixa dona 
tornava a vendre bitllets al barri 
de Cerdanyola de Mataró, aques-
ta vegada, juntament amb el seu 
marit. Una vegada van compro-
var que reincidia, els agents van 
arrestar els dos individus i els hi 
van requisar 450 euros en efectiu, 
19 targetes fraudulentes de l’ATM 
del tipus T-Casual i 3 del tipus 
Grup d’1 zona. A banda, també 
es va escorcollar el vehicle de la 
parella. A l’interior s’hi van trobar 
fins a 61 targetes més també de 
tipus T-Casual i 5 del tipus Grup 
d’1 zona.
Segons Mossos d’Esquadra, els 
dos detinguts van passar a dispo-
sició del jutjat de guàrdia de Mata-
ró i han quedat en llibertat.

Sant Adrià serà un dels municipis 
de la ruta cicloturística Mediterrà-
nia, un dels grans eixos de llarg 
recorregut que configuraran la xarxa 
de cicloturisme de Catalunya. La 
ruta, impulsada per la Generalitat, 
discorrerà en paral·lel a la costa 
catalana des de la Jonquera fins 
a Ulldecona i s’adaptarà a la geo-
grafia del territori, de manera que 
en el tram que va de la Tordera al 
Penedès, hi haurà dues branques: 
una pel litoral i una altra branca pel 
prelitoral. La ruta Mediterrània coin-

cidirà als trams litorals amb la ruta 
EuroVelo8, que a escala europea 
promou la European Cyclist Federa-
tion. Actualment, s’està treballant en 
la senyalització del projecte i Sant 
Adrià està present en l’eix Besòs de 
la ruta Mediterrània (tram Montcada 
i Reixac-Sant Adrià de Besòs) i en 
l’eix Maresme (tram Premià de Mar-
Sant Adrià de Besòs). El municipi 
adrianenc és singular ja que con-
fluiran en el seu territori la ruta del 
prelitoral i la EuroVelo8 d’entrada a 
Barcelona, en total 3’2 km.

Sant Adrià formarà 
part de la ruta 
Mediterrània

Una ruta per anar en bicicleta

La dona venia targetes falses

La gent gran de Santa Coloma, prioritat del 
programa Sempre Acompanyats
Entrevistem a la Paola Julio i a la Gemma Ibáñez, de l’equip d’intervenció
La Fundació “la Caixa”, de la mà de la Creu 
Roja i en conveni amb l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet va iniciar el Programa 
Sempre Acompanyats, per pal·liar les situa-
cions de soledat en les persones grans als 
districtes I i IV, als barris Riu Nord, Riu Sud, 
Can Mariner i El Centre.

Quins objectius té el programa?
Els objectius general són impulsar relacions 
de suport i benestar entre les persones grans, 
a través d’una intervenció que empodera a les 
persones, compromet a la comunitat i sensi-
bilitzar a la ciutadania, per prevenir i pal·liar 
les diverses situacions de soledat.  Com a 
objectius específics tenim, entre d’altres, vi-
sibilitzar, informar i conscienciar sobre el fe-
nomen de la soledat i la importància de tenir 
unes bones relacions socials i empoderar i 
acompanyar a les persones per que sàpiguen 
afrontar i superar la seva situació de soledat. 

Com treballeu de forma comunitària?
La clau del Programa és situar a la persona 
com a subjecte actiu, amb capacitats i forta-
leses i amb responsabilitat sobre el seu pro-
cés d’envelliment, però també comprometre 
la comunitat promovent la creació de xarxes 
de suport amb la implicació de l’Administra-
ció, Casals, Associacions i Entitats, passant 
per la complicitat dels veïns, els establiments 
i la població en general. .Des del Programa 
es constitueix el Grup d’Acció Social (GAS) 
format per un total de 15 agents entre admi-
nistració i entitats locals.El Programa pretén 
conscienciar a la població sobre el la soledat, 
de manera que per una banda les persones 
sàpiguen com poden prevenir-la, alhora que 
també vegin la importància de la seva col·la-
boració.

Quines entitats participen i perquè 
aquesta forma de treball mixt (profes-
sionals i associacions ciutadanes)?
- Ajuntament de Santa Coloma
- Creu Roja
- Amics de la Gent Gran
- Associació Ajudam Predegent
- ACI Agrupació del Comerç i la Indústria de 
Santa Coloma
- Associació esport i salut
- Associació veïns Can Mariner
- Aula d’Extensió Universitària Gent Gran
- Xarxa de Biblioteques Municipals Diputa-
ció de Barcelona
- Càritas Diocesana Casal Cívic de la Gene-
ralitat – Albert Francàs
- Fundació Hospital de l’Esperit Sant
- Fundació Catalunya La Pedrera

- Institut Català de la Salut
- Mossos d’Esquadra Generalitat de Cata-
lunya

Quan voleu dir: “apoderar a la persona 
per a que sigui el responsable i actor 
del seu propi canvi”... Què voleu dir 
exactament? 
Des del programa es treballa situant a la 
persona com a subjecte actiu, amb capaci-
tats i fortaleses i amb responsabilitat sobre 
el seu procés d’envelliment i com vol viure’l. 
La pròpia persona ha de voler fer un canvi o 
millorar la situació en la que es troba, el pa-
per nostre es el d’acompanyar durant aquest 
procés.

Quins son els resultats fins ara?
Actualment hi ha 31 persones que formen 
part del programa.  Els resultats que s’han 
pogut anar veient són molt positius. Però 
ens trobem amb dificultats a l’hora de detec-
tar persones en situació de soledat. Ens falta 
que la ciutadania treballi i es comprometi 

Té una durada determinada la partici-
pació en el programa ? Existeix algun 
tipus de motiu per a la finalització?
En general, els programes per revertir les si-
tuacions de soledat solen tenir dificultats per 
donar altes, ja que és molt habitual que en 
les situacions de soledat hi hagin variables 
és a dir que es trobin amb problemes de la 
habitatge i/o accessibilitat, cures, dependèn-
cia i un llarg etcètera. La idea amb la que el 
programa Sempre Acompanyats opera des 
dels inicis es que es tracta d’un programa 
amb un límit temporal, per la consecució 
dels seus objectius, i si això no es possible 
s’ha de contemplar la necessitat de donar 
suport a la persona amb altres recursos no 
necessàriament derivats de propi programa

Quines dificultats s’han trobat els par-
ticipants del programa durant la pan-
dèmia i quines respostes s’han donat?
Les persones grans són un dels col·lectius 
més afectats d’aquesta pandèmia. S’ha modi-
ficat les formes d’interactuar amb i entre les 
persones grans, deixant al descobert la bre-
txa digital, i fent palès la necessitat d’apropar 
el seu ús per a poder adaptar-se a noves for-
mes de comunicació.
Per aquest motiu, una de les accions que es 
realitzen les persones voluntàries i les tècniques 
del programa des del programa Sempre Acom-
panyats, és la capacitació als participants del 
programa sobre la utilització de mòbils i tau-
letes per facilitar l’ús d’internet i d’aplicacions. 

En cas que algú detecti a una persona 
susceptible de participar en el progra-
ma, com es fa la derivació? (On s’ha 
d’adreçar, on pot trucar...).
Si tens un familiar, veí o coneixes a una 
persona gran que visqui a un dels barris del 
Centre, Can Mariner, Riu Nord i Riu sud que 
es trobi sol i creus que pot necessitar suport, 
companyia i/o millorar la seva situació, pots 
trucar al telèfon: 900 223 040 o contactar 
amb algunes de les entitats que formen part 
del programa. També es pot dirigir de mane-
ra presencial en les oficines de Creu Roja de 
Santa Coloma, Av Francesc Macià 15

Ens podeu recordar que ha de fer una 
persona si vol participar en el pro-
grama com a voluntària? (On s’ha 
d’adreçar, on pot trucar...).
Si alguna persona vol formar part del Progra-
ma com a voluntari/a? Truca al telèfon gratuit 
900 223 040 o demanar més informació en 
les oficines de Creu Roja de Santa Coloma, 
Av Francesc Macià 15.

“La clau del Programa és 
situar a la persona com 
a subjecte actiu, amb 
capacitats i fortaleses”

“Les persones grans 
són un dels col·lectius 
més afectats d’aquesta 
pandèmia”

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
l’entrevista

S’ensenya a les persones grans a usar dispositius tecnològics 
per lluitar contra la bretxa digital. / Paola Julio

amb problemàtica de la soledat per poder 
arribar al màxim de persones possibles i po-
der oferir l’oportunitat de canviar la situació 
en la que es troben.  

Ens podríeu explicar breument com es 
realitzaria una intervenció?
El protocol d’intervenció es porta a terme a 
través de les següents tres fases: 
Fase 1: Valoració de la persona i posada en 
marxa el pla de treball 
Fase 2: seguiment 
Fase 3: Alta d’atenció i/o vinculació en la 
comunitat 
Un cop realitzada l’entrevista de valoració de 
la persona, es pot establir, junt amb la pròpia 
persona i els diferents professionals de la taula 
d’acollida un pla de treball que serveix de guia 
per la intervenció. L’objectiu és empoderar a la 
persona per a que afronti la situació de soledat. 
Es pretén arribar al màxim grau de personalitza-
ció, per tant es contempla en tot moment la crea-
ció de recursos o activitats per part del programa 
com també de tots els agents de la comunitat.  
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28 persones dormen als carrers de la ciutat
Prop d’unes 50 persones van parti-
cipar dimecres en el tercer recompte 
de persones sense llar que es va pro-
duir a Santa Coloma de Gramenet, 
organitzat per l’entitat Ningú Sense 
Llar Gramenet.
Aquest recompte va donar un resultat 
de 28 persones (25 homes, 2 dones 
i 1 no determinat) passant la nit als 
carrers de Santa Coloma, una xifra 
sensiblement superior a la registrada 
en el darrer recompte de fa dos anys 
(19 persones) i que dona compte de 
la preocupant situació que es viu tant 
a la nostra ciutat com a les del nos-
tre entorn. Recordem que en aques-
ta ocasió, el recompte de persones 
sense llar  s’ha extés a poblacions de 
la comarca com Badalona, Barcelona 
i Hospitalet.
Repartides en grups de 3 persones, 
els i les participants en el recompte 
van recòrrer tots els carrers de San-
ta Coloma, distribuïdes per barris 

Recompte de persones 
sense llar a Santa Coloma 

28 persones dormen als carrers de Santa Coloma

amb l’objectiu de fer una fotografia 
del moment que viu el sensellarisme 
a la ciutat. No es tractava d’oferir cap 
recurs o d’establir contacte amb aques-
tes persones, sinó fer palesa la situació 
que viuen les persones que ara mateix 
tenen el carrer com a espai per passar 
la nit.
Al llarg d’unes tres hores, de les 21.30 
fins a les 24.00h, es van revisar tots 
aquells indrets on habitualment poden 
haver persones passant la nit, caixers 
automàtics, portals amples, pàrquings, 
vehicles… i es va fer un registre de 
cada situació, el carrer i les circum-
stànciesque a nivell visual es van poder 
registrar sobre cada persona.
Ningú Sense Llar és una entitat colo-
menca que treballa per fer evident la 
necessitat de comptar amb recursos 
per aquestes persones a Santa Coloma 
de Gramenet i que en aquesta tercera 
edició ha portat la seva iniciativa a d’al-
tres ciutats de la comarca.

L’objectiu d’aquest esdeveniment, que cada 
any se celebra el 28 de maig, és difondre 
l’estat de salut de les dones, les seves ne-
cessitats i demandes i el compromís de les 
administracions per donar-hi una resposta. 
Enguany, per la situació de la pandèmia, 
aquesta celebració es traslladarà a l’àmbit 
virtual. S’incidirà en el tema de l’autocura 
per millorar la salut, el benestar físic i psí-
quic personal i la qualitat de vida.

El 28 de maig 
se celebra el Dia 
Internacional 
d’Acció per a la 
Salut de les Dones 

L’esdeveniment s’adapta enguany a les mesures sanitàries

Després d’un any sense celebrar la festa 
més gran de comerç al carrer, aquest any 
2021 torna la Open Night adaptant-se, això 
sí, de nou a les circumstàncies sociosani-
tàries que vivim. 

Els comerços colomencs donen la 
benvinguda a l’Open Day

Tot i que no es podran realitzar les activitats 
més potents, els comerços colomencs vo-
len celebrar 3 dies on ells mateixos siguins 
els protagonistes. Promocions, descomp-
tes, ofertes.. anoteu a la vostra agenda els 

dies 3, 4 i 5 de juny

L’Agrupació del Comerç i la Indústria
Aquesta Agrupació va ser fundada a la 
ciutat l’any 1.987.
Inicialment, aquesta va ser coneguda com 
ACI i les seves principals lluites es van 
centrar en posar de manifest les reivindica-
cions històriques del teixit comercial de la 
ciutat de Santa Coloma.
Durant els seus primers 30 anys de vida, 
l’Agrupació ha esdevingut com un dels 
actors principals en les actuacions comer-
cials de la ciutat, juntament amb l’Ajunta-
ment i el compromís dels seus associats. 
Per això s’ha aconseguit fites impensables 
en els seus inicis. 
Actualment, l’Agrupació impulsa, a més 
de la Open Night, el Holi solidari. També 
s’ha posat en marxa la targeta de ciutat per 
proveïr als consumidors de la possibilitat 
d’obtenir promocions exclusives i oferir 
al comerciant eines de promoció o de 
formació continuada.

Els dies 3, 4 i 5 de juny, descomptes per tota la ciutat
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El veïnat de Sant Adrià Nord demana limitar 
amb tanques la Pollancreda   
També demanen la figura d’un seré que patrulli el pàrquing de nit

Zona del pàrquing de la Pollancreda

 Imatge de l’acte de pressa de possessió de Pere Aragonès

en valor aquesta tasca, “des de la primera 
vacuna fins l’àmbit de salut mental i el per-
sonal de neteja dels CAPS”, deia Aragonès. 
Allà hi era l’Ángela, per rebre el reconeixe-
ment no només d’ella, sinó també de tots 
els seus companys i companyes que han 
ajudat a mantenir aquests espais per poder 
atendre als milers d’afectats per la COVID 
aquests mesos. 

L’Ángela Martínez ha pogut veure recom-
pensat, en part, la seva dura i bona feina 
després de 36 anys. La ocasió no ha pogut 
ser més especial: a la pressa de possessió 
del president de la Generalitat, Pere Ara-
gonès, el passat dilluns 24 de maig. 
En l’acte es va incloure un reconeixement 
als servidors públics que han lluitat durant 
tota la pandèmia amb l’objectiu de posar 

L’Àngela Martínez, 
homenatjada a la pressa de 
possessió del president de 
la Generalitat 

Els veïns i veïnes de Sant Adrià Nord es van 
reunir fa unes setmanes amb l’alcaldessa 
Filo per demanar solucions als proble-
mes actuals del barri. Un d’ells és la gran 
quantitat de robatoris als cotxes aparcats a 
la Pollancreda, davant l’abandonada Fàbri-
ca de Cartró. Aquesta és una zona gairebé 
desèrtica de nit, tot i trobar-se al costat del 
riu, i és un pas habitual de gent que passeja 
als gossos. 
Amb tot, és un territori que no està delimitat 
per res i el pàrquing es troba obert per tots 
els costats, permetent així una ràpida i fàcil 
fugida als lladres.
El Pep Raguès, president de l’AV, comenta 
a aquest Diari algunes de les propostes que 
li han traslladat a l’alcaldessa: “Hem propo-
sat posar tanques al perímetre del pàrquing 
perquè no és el mateix poder fugir en totes 
direccions que haver-ho de fer només per 
un”. A més, també proposen la figura del 
seré, un vigilant que estigui tota la nit per 
la zona, cuidant que ningú entri a robar a 
l’interior de cap cotxe. 
Sembla que l’alcaldessa va escoltar les peti-

cions dels veïns i veïnes i es mostra positiva 
perquè en uns mesos puguin fer-se realitat, 
com a mínim, les tanques que envoltaran la 
Pollancreda.

L’equip directiu de l’Escola públi-
ca de Badalona Ventós i Mir han 
visitat l’Escola Cascavell de Sant 
Adrià, al barri del Besòs, per tal 
de conèixer i assessorar-se so-
bre els canvis que l’escola està 
duent a terme. Aquesta es troba 
dins del Projecte de Laboratori 
de Transformació educativa del 
Departament d’ innovació peda-
gògica del departament. El Labo-
ratori de Transformació Educativa 
s’emmarca dins l’àmbit de les po-
lítiques educatives per enfortir el 
model d’escola catalana, amb el 
propòsit transformador de millo-
rar la qualitat educativa dels cen-
tres de Catalunya. Es tracta d’una 
estratègia departamental que 
preveu el treball i el suport de di-
ferents unitats del Departament, 
dels Serveis Territorials, del Con-
sorci d’Educació de Barcelona, i 
aliances amb altres agents, es-
pecialment l’Administració local 
i els ICE de les universitats en un 

Ventós i Mir s’apropa a 
l’Escola Cascavell per 
conèixer el seu projecte 
pedagògic 

L’escola d’idiomes obre al Centre Cultural el Carme

L’EDIST s’amplia a Badalona 

En col·laboració amb la Univer-
sitat de Barcelona (UB), l’Escola 
d’Idiomes EDIST que neix a Sant 
Adrià fa molt anys ha decidit am-
pliar la família fins a Badalona. 
El passat 14 d’abril, el centre 
donava la noticia a través de les 
xarxes i ens compartia la seva fu-
tura ubicació: a l’edifici UB – El 
Carme.

EDIST s’expandeix a Badalona 

L’Escola Cascavell està dins del 
Laboratori de Transformació Educativa

De fet, les matrícules per aquells 
nens i nenes de fins a 16 anys 
que hi vulguin estudiar l’anglès o 
un dels tants idiomes que s’en-
senyen al centre ja estan obertes 
des del passat 17 de maig. A Sant 
Adrià, fins i tot, es va començar 
més aviat.
Finalment, el dijous 13 de maig, 
l’oficina de Badalona ja va co-

mençar a posar-se en funciona-
ment, animant a tothom qui vul-
gui a conèixer la filosofia EDIST.
Per altra banda, l’EDIST també 
ofereix cursos intensius d’estiu, 
al juliol per aprendre anglès, 
francès i alemany.
Des d’aquest Diari desitgem mol-
ta sort a l’escola en aquesta nova 
etapa!   

nou escenari de corresponsabili-
tat que ha d’assegurar una millor 
prestació del servei públic d’edu-
cació. Les seves característiques 
estructurals i metodològiques li 
confereixen les característiques 
específiques d’una iniciativa R+-
D+I flexible en el conjunt de pro-
cessos i estratègies i en constant 
progrés entre els “inputs” i els 
productes emergents dels seus 
“outputs”.

Ángela VázquezÁngela Vázquez Maig de 2021Núm. 442



Manel Expósito18 19ESPORTSESPORTS Manel Expósito

C/ Prim 163, Badalona 
info@intenergias.com - intenergias.com

REPARACIÓN 
mantenimiento 

y montaje 
de aire 

acondicionado

93 222 04 33

El Club Gimàstica La Mina Gervasio Deferr 
llega a los 10 años de vida en pleno auge 
No pueden dar cabida a más alumnos y tienen lista de espera

Foto: Club G. La Mina Gervasio Deferr

Foto: Tucans

el club, amb una lliga invicte i a on el bon joc 
coral en equip i el gran ambient al vestidor 
ha estat clau per assolir aquesta fita, impor-
tant per al club, l’esport adrianenc i també 
l’hoquei línia català. Només nou equips a 
tot el país disputen aquesta competició molt 
exclusiva, amb els millors equips espanyols. 
Enhorabona, Tucans! D’altra banda, el sènior 
B femení va concloure la temporada en una 
meritòria tercera posició després de tancar la 
lliga regular a Valladolid amb una derrota per 
la mínima contra Skulls (1-3) i dues victòries 
contra Vila-real (2-5) i Gates (4-1).

La temporada 2021 - 2022 sempre serà 
recordada per la generació 2009 i 2010 de 
campions de l’Infantil del Hockey Línea Tu-
cans ASME. El club lila ha fet història amb 
el seu primer ascens a la màxima categoria 
nacional d’hoquei línia. Després de finalitzar 
la darrera seu del curs amb dues victòries, 
davant Metropolitano i Lobos de Iscar, els 
infantils adrianencs es van proclamar cam-
pions de la Lliga Or i van assolir automàti-
cament el seu primer ascens a Lliga Élite 
Nacional per a la temporada 2021-2022.
La temporada serà de llegenda i mai l’oblidarà 

Campions! L’Infantil de 
Tucans assoleix l’ascens 
a Lliga Élite Nacional

En enero de 2011, Gervasio Deferr llegó al 
barrio de La Mina con un doble objetivo: 
abrir un abanico deportivo nuevo para las 
chicas (en aquel momento minoritario) y 

romper los estigmas negativos que siem-
pre se han vinculado con el barrio adria-
nense. Una década después, su proyecto 
es todo un éxito y no deja de crecer en 

L’Snatt’s Sant Adrià B 
lluitarà per l’ascens a Lliga Femenina 2
Dani José no continuarà al capdavant del sènior A a Lliga Femenina 2 Pro

Foto: FSA

classificació per a la final l’obtindrà l’equip 
guanyador al millor de tres enfrontaments. 
Si la UBSA guanya el conjunt vallesà en el 
segon partit, els vermells obtindran el bitllet 
per a la final del mes de juny. Centre Catòlic 
L’Hospitalet i Escolapis Sarrià lluitaran per 
l’altre bitllet.
Recordem que per mantenir la forma física i 
el rendiment esportiu, l’equip vermell va de-
cidir inscriure’s aquesta temporada en una 
lliga paral·lela a la proposada per la FEB, 
sense ascensos ni descensos i les sensa-
cions són molt bones.

La Unió Bàsquet Sant Adrià segueix oferint 
molt bones sensacions a la Copa Federació. 
El conjunt de Miquel Calderón ha superat 
la primera fase de la competició alternati-
va amb sis victòries en sis jornades i s’ha 
classificat com a primer de grup per a la 
Fase Final de la Copa Federació. En el partit 
d’anada de semifinals, l’equip adrianenc va 
superar el Bàsquet Pia Sabadell amb una 
diferència de 19 punts (49-68) i és una 
molt bona renda per intentar tancar l’elimi-
natòria al partit d’aquest dissabte a la pista 
Pepe Machado del poliesportiu Ricart. La 

La UBSA, amb un peu a la 
final de la Copa Federació
Supera 49-68 el Bàsquet Pia Sabadell

El Sènior B d’Snatt’s Femení Sant Adrià 
s’ha classificat entre els 8 millors con-
junts de Copa Catalunya (aquesta tem-
porada, Campeonato de España de Pri-
mera División). L’equip de Toni Sáez ha 
disputat les vuit jornades de la primera 
fase amb vuit victòries, la seva millor 
classificació a la màxima categoria 
del basquetbol català i amb un ple de 
triomfs.
Amb aquests excel·lents resultats finals, 
el segon equip lila disputarà la Fase Fi-
nal com a primer classificat del seu grup, 
que tindrà la ciutat de Vic com a seu a 

partir del proper divendres 28 de maig. 
Els altres set rivals classificats són EKKE 
CB Lleida, CB Igualada, CBF Cerdanyola, 
Camping Bianya Roser, CEJ L’Hospitalet, 
CN Terrassa i Draft Gramenet.  El segon 
equip lila està format pràcticament en la 
seva totalitat per jugadores formades al 
club o noies encara en edat júnior. 
D’altra banda, el club lila ha anunciat 
que Dani José Serra no serà el tècnic 
del sènior A durant la propera temporada 
Lliga Femenina 2 Pro però encara no ha 
anunciat qui serà el seu substitut durant 
la temporada vinent. 

calidad y cantidad de niños. El Club Gim-
nasio La Mina Gervasio Deferr cumple 10 
años de vida. “El trabajo es muy intenso 
y actualmente estamos en lista de espera, 
con 25-30 niños que quieren venir. Hay 
talento y ganas de trabajar. Tenemos tres 
grupos en el club según su tiempo en el 
club y nivel: general, precompetición y 
competición“, expone Gervasio Deferr. 
Hasta hace dos meses, el club no ha po-
dido empezar a competir a causa de las 
restricciones. “El proyecto lleva 10 años 
con sus inicios difíciles y vamos a más. 
Creo que ahora tenemos una estabili-
dad y queremos crecer. El Ayuntamiento 
siempre nos ha dado su apoyo y todo el 
mundo va en la misma dirección”, añade 
el campeón olímpico. 
Por su parte, el presidente del club, Fran-

cisco Burgos, añade que “se está buscan-
do mayor espacio y se está en negocia-
ciones con el Ayuntamiento de Sant Adrià 
de Beòs para encontrar una ubicación  de 
mayor altura y que permita realizar los 
ejercicios sin limitaciones”. El club tuvo 
que ganar espacio al techo para poder 
completar la práctica de ciertos entrena-
mientos, ya que dificultaba su ejecución. 
Actualmente, 117 alumnos forman el club 
y se espera seguir creciendo, siempre y 
cuando el espacio lo permita. 
De cara a la temporada 2022 o 2023 
se estudiará la posibilidad de presentar 
candidatura para albergar el Campeo-
nato de Cataluña en el pabellón de La 
Mina. Una claro objetivo que denota la 
ambición y afán de crecimiento de la 
entidad.

Foto:  M.E.

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
l’entrevista

Maig de 2021Núm. 442



Manel Expósito20 21ESPORTSESPORTS Manel Expósito

La enorme dinámica del Sant Adrià CF no 
rebla  ni por asomo y se mantiene firme en 
su lucha por ascender a Segunda Catalana. 
Tras empatar ante el Young Talent (el parti-
do se suspendió al descanso con 1-1) en la 
pasada jornada, el conjunto adrianense ya 
es líder del grupo 11 de Tercera Catalana y 
sigue dependiendo de sí mismo para finali-
zar el campeonato en primera posición. Aún 
restan cinco finales para la conclusión. 
Recordamos que, a causa de la covid, esta 
temporada tan solo el campeón de liga 
tendrá el premio del ascenso y que ni tan 
siquiera el segundo clasificado tendrá dere-
cho a jugar la promoción de ascenso. 

El Sant Adrià CF 
ya es líder y 
depende de sí 
mismoLa tecnologia apropa els combats del Club de Lluita

El poliesportiu de La Mina va acollir les 
primeres jornades de tecnificació de lluita 
per equips al Club Lluita Olímpica La Mina 
amb el suport de la Federació Catalana de 
Lluita i Disciplines Associades (FCLL i 
DD.AA.). 

Jornades pioneres de tecnificació 
de lluita al Poliesportiu La Mina

L’esdeveniment va aplegar 30 esportistes 
d’edats compreses entre els 5 i 12 anys per 
gaudir de la lluita olímpica en una posada 
en escena innovadora i pionera per partici-
pants i famílies.
Els joves lluitadors van entrenar la seva tèc-

nica agrupats en dos equips (Capità Amèri-
ca i Iron Man) amb la realització de diversos 
combats entre integrants de cada conjunt. 
Des del Consell Esportiu del Barcelonès 
Nord es va portar a terme una producció 
audiovisual de l’esdeveniment per fer pos-
sible que les famílies també poguessin 
gaudir de la pràctica esportiva dels seus 
fills en un espai habilitat per l’ocasió on, 
a través de dues pantalles, podien visionar 
el desenvolupament de la jornada en una 
retransmissió multicàmera.
Una activitat que aposta per la qualitat 
per seguir promocionant i contribuint al 
creixement de l’esport escolar per espor-
tistes i famílies. 
Des de fa més d’un any, el lluitador Óscar 
Parra, qui es va retirar l’any 2020, segueix 
lluitant (mai millor dit) perquè un esport 
minoritari com és la lluita arribi a més gent 
i es dignifiqui socialment amb una difusió 
superior, aprofitant les xarxes socials, el 
disseny, la tecnologia i tot el que envolta 
la visibilitat dels esports i disciplines de 
contacte.

Foto: Zenyt Sport

Foto: Sant Adrià CF

No se pudo mantener la categoría en una pobre segunda fase de resultados
La peor de las noticias deportivas sin duda 
alguna en la presente temporada 2020 - 
2021. Un año que ya se apaga, como si de 
una vela negra y oscura se tratara.  El Sant 
Martí - Adrianenc, que hace un año fue 
ascendido a División de Honor Plata tras 
decretarse el fin prematuro de la tempora-
da 2019 - 2020 a causa de la covid, no ha 
podido mantener la categoría y la próxima 
temporada regresará al tercer escalón na-
cional de balonmano. 
El conjunto de Lorenzo Rueda se ha desin-
flado en esta segunda fase de la temporada 
y ha sido el conjunto más irregular de todo 
el campeonato. A falta de una última jor-
nada por disputarse, el equipo de La Ver-
neda ya ha descendido matemáticamente, 
tras perder ocho de los nueve encuentros 
disputados, los cuales se han sucedido 
de forma consecutiva. El encuentro del 
pasado 20 de marzo en casa ante el Za-
rautz (30-25) ha sido el único encuentro 
que han podido superar en la lucha por 
la permanencia, sucediéndose así el resto 

Efímero año en División de Honor Plata: 
el Adrianenc regresa a Primera Nacional

de jornadas traducidas en tropiezos y que 
muy lentamente ido mermando los ánimos 
en la plantilla hasta tocar fondo el pasado 

Foto: M.E

domingo 15 de mayo, también en casa, 
ante el Trapagaran (35-31). Derrotas muy 
ajustadas y encuentros con el marcador a 

favor pero que no se pudieron cerrar los 
encuentros con sendas victorias que man-
tuviesen la esperanza de la salvación hasta 
el final. Este domingo en Zamora se cerra-
rá la temporada BM Rutas del Vino y a su 
finalizará un ciclo en el club. 
Tras cuatro temporadas al frente de la pri-
mera plantilla lila, Lorenzo Rueda cerrará 
etapa en el Sant Martí - Adrianenc, ya 
oficializada por la entidad. También con-
cluyen su etapa lila Guillem Molné, como 
entrenador ayudante, y Eusebio Giménez, 
delegado de la primera plantilla. 

El filial, campeón de Lliga Catalana
La gran noticia positiva en el club esta 
temporada ha sido el campeonato de liga 
de Lliga Catalana que ha logrado el Sant 
Martí - Adrianenc B, tras superar La Sa-
lle Bonanova en la jornada final de liga 
(28-31). Un título de liga que se suma a 
la clasificación para sectores y donde se 
buscará el ascenso deportivo a Primera 
Nacional. ¡Enhorabuena, equipo!

El atleta olímpico Jesús Ángel García Bra-
gado, afincado en Sant Adrià de Besòs, ha 
completado, a sus 51 años, el Campeonato 
de Europa de los 50km marcha en vigésima 
posición. Organizados en la localidad checa 
de Podebrady (República Checa), el vetera-
no atleta disputó la competición continental 
por undécima ocasión. 
El marchador madrileño debutó en 1996, se 
ha subido al podio hasta en siete ocasiones, 
ha sido campeón de Europa por equipos en 
1996 y 1998, y ha lografo la plata en las 
ediciones disputadas en los años 2000, 
2001, 2007, 2009 y 2019.

García Bragado, 
en vigésima 
posición en el Cto. 
de EuropaDerrotas decisivas ante Riudoms, en casa, y Huesca, a domicilio

El ascenso del Sant Gabriel a Reto Iberdrola 
deberá esperar, como mínimo, un año más. 
El sueño  adrianense se ha esfumado en 
cuestión de días. La ilusión de un cuerpo 
técnico, una plantilla y toda una planifica-

Cruel desenlace de liga para un 
Sangra que se queda sin ascenso

ción se ha visto evaporada en apenas dos 
jornadas que debían ser determinantes y 
decisivas pero que no sentenciaron tal y 
como debían finalizar. 
El conjunto de José González cayó sorpren-

dentemente en casa ante el Riudoms (2-3), 
rival recién ascendido pero equipo revela-
ción en la segunda vuelta, y vio como la SD 
Huesca, con mucha polémica arbitral, tam-
bién tumbaba al equipo adrianense (2-1) en 
los minutos finales del encuentro. 
Seis puntos determinantes que noquea-
ron al cuadro azulón y que se acabaron de 
romper las ilusiones con el empate ante un 
Levante Las Planas (1-1) ya campeón y que 
disputará el playoff de ascenso a la segunda 
categoría nacional. Un final de temporada 
agrío que se cerrará este fin de semana con 
el desplazamiento al campo del Vic Riupri-
mer. 
Además, José González y su cuerpo técnico 
no seguirán al frente del primer equipo y 
una vez finalice la temporada se anunciará 
el nuevo entrenador del Femenino A gabrie-
lista. 
El próximo año, Espanyol B y UD Colleren-
se jugarán en el mismo grupo que el Sant 
Gabriel, consecuencia que dificultará aún 
más la lucha por el campeonato. 

Foto: Nicolás Arlanzon / SD Huesca

Foto: Archivo
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El Primavera Sound tornarà 
al Port Fòrum de Sant Adrià l’any 2022 
Se celebrarà del 2 al 12 de juny

A través del Podcast. Viatge nocturn pel 
MhiC, diverses veus ens han apropat al mu-
seu i al seu territori, Sant Adrià de Besòs. 
Hem conegut el MhiC, la seva temàtica, 
la gent que l’envolta i les noves eines per 
saber més del museu. Hem trobat també 
resposta a qüestions com per què el MhiC 
és un museu del s. XXI i com materialitza la 
seva vocació educativa? Què significa tenir 
un fons obert i construït per les aportacions 
del públic i com això converteix a les per-
sones en actors narratius? Com es relacio-
na el museu amb el seu entorn, amb les 
visites guiades i els programes educatius?

El Museu d’història de la immigració a 
Catalunya (MhiC) participa un any més 
en la celebració del Dia Internacional del 
Museus 2021 (DIM21). Aquest 2021 va 
començar la nit del dissabte, 15 de maig, 
i es va allargar fins el 18 de maig, enguany 
amb activitats i continguts en línia, fruit 
dels projectes del darrer any i del treball de 
totes les persones que hi han col·laborat i 
participat.
 Les dues activitats que ha organitzat el 
MhiC amb motiu del DIM21 han estat: el 
Podcast. Viatge nocturn pel MhiC i el Club 
de lectura: Vinyetes migrants.

El MhiC se suma amb èxit a 
la Nit dels Museus
Aquesta es va allargar fins el 18 de maig

Primavera Sound 2022 va anunciar fa uns 
dies les seves primeres novetats. L’esdeve-
niment se celebrarà del 2 al 12 de juny de 
2022, estenent-se així durant dos caps de 
setmana a Barcelona i Sant Adrià de Besòs, 
localitats que albergaran un desplegament 
sense precedents durant onze dies amb més 
de 400 artistes que actuaran en el Parc del 
Fòrum i les principals sales de concerts 
de la ciutat. La reunió d’Antònia Font és la 
primera confirmació per al festival, el car-
tell del qual es revelarà per complet avui 
dimarts 25 de maig.
Totes les entrades ja adquirides per a les 

edicions de 2020 i 2021 permetran assistir 
a Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant 
Adrià. El comprador haurà de triar: en el cas 
dels abonaments, entre un dels dos caps de 
setmana, i també serà possible adquirir un 
abonament addicional per a poder anar a 
tots dos; en el cas de les entrades de dia, 
entre un dels sis dies principals en el Parc 
del Fòrum, sense importar de quin cap de 
setmana es tracti. Les operadores de venda 
d’entrades (DIU, Redtkt, Ticketmaster i Fes-
ticket) es posaran en contacte amb tots els 
posseïdors el mateix 25 de maig amb els 
detalls del procés. En el cas de les entrades 

Sant Adrià Arc gòtic de Sant Adrià
Fotografia extreta del web municipal

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

comprades en La Virreina, el comprador 
haurà de realitzar el procés a través de la 
pàgina web de Primavera Sound. 
“Dos anys sense Primavera Sound només 
podien tenir com a resposta un Primavera 

Sound com cap altre. El vintè aniversari 
del festival barceloní, en guaret després de 
l’ajornament forçós de les edicions de 2020 
i 2021, serà l’edició més important de tota 
la seva història”.

Ángela Vázquez Maig de 2021Núm. 442
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