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Estiu
sense
platja
La platja del Litoral podria
estar tancada anys per la
contaminació de la sorra
Foto: Ángela Vázquez

El veïnat
del Besòs
demana més
seguretat 2-3

2 REPORTATGE

Ángela Vázquez

Núm. 443

Juny de 2021

REPORTATGE

Ángela Vázquez

3

Un problema
de seguretat ciutadana
El veïnat del Besòs demana
més efectius policials patrullant
els carrers
Una visió de barri treballador i de gent de tota
la vida és la que el Besòs de Sant Adrià desprèn. Un barri de poc més de 5.000 habitants
i a cavall entre La Mina i Barcelona, protagonista, sovint, de notícies sobre vandalisme
o robatoris. El seu veïnat, preocupat: “Volem
passejar tranquils i tranquil·les pel carrer de
nit”, “De vegades he tingut tancat el negoci
per la inseguretat de tenir-ho obert”. Són alguns dels testimonis que aquest mitjà recull
d’alguns veïns i veïnes del barri.
Tot i això, l’Associació de Veïns i Veïnes,
ferma i en marxa, no vol que aquests fets
eclipsin la imatge del barri, ja que, segons
la Sandra Pazmiño, presidenta actual, “són
puntuals”. “Jo porto 16 anys vivint aquí i
m’estimo el meu barri, visc molt bé i no camino insegura pel carrer”, assegura la Sandra.
“Tot i això, tenim problemes d’inseguretat i ja
hem traslladat a les autoritats pertinents les
nostres demandes: més presència policial
de Local i Mossos al carrer”. La presidenta
ho té clar: aquesta presència infondria molta
seguretat en els/les habitants de la zona, que
pensen que l’evolució urbanística del barri
no s’ha traslladat a nivell de veïnat. “La gent
cada cop està pitjor”, diu la Mónica, propietària de la perruqueria Reflejos. “I ara amb la
pandèmia, pitjor, perquè es troben al carrer
i beuen”.
Una Associació renovada i femenina
Tot i tenir vocals homes, les protagonistes
de l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs
són les dones i la Sandra ho diu orgullosa.
“Hem de representar un altaveu de la ciutadania i tenir constants conversacions amb
l’Ajuntament, però, és clar, tot té un tràmit i
no podem demanar que les coses es facin
immediatament”. Amb uns mesos de marge

per cada actuació, la presidenta electa vol fer
una funció de pressió, però no d’imposició,
ja que entén perfectament, diu, les gestions
dels tràmits i de les actuacions.
El comerç de proximitat es mor
Sembla una tònica habitual en els reportatges de barri d’aquest mitjà, però la realitat és
que el comerç de proximitat és el principal
perjudicat ja no només de la pandèmia, sinó
de qualsevol crisi que visqui la ciutat. “Han
tancat botigues de tota la vida, xarcuteries,
perruqueries, bars... Si nosaltres mateixos
no fomentem aquest comerç, ens quedarem
sense ell”.
Tampoc ajuda, diu l’Emilia, propietària d’una
rellotgeria des de fa més de 20 anys, les ajudes econòmiques per part del consistori que
“o no arriben o arriben tard”.

Monument simbòlic al barri del Besòs

La seguretat, primordial
El compromís per part de la Policia Local s’ha
traslladat a l’AVV. “A més, tenim un regidor
de barri que fa el que pot i s’implica molt amb
nosaltres”, assegura la Sandra, referint-se al
ja conegut per tothom, José Luís Martínez.
Un esforç que caldria, a més, manifestar en la
majoria de barris de la ciutat, tot i que el veïnat del Besòs ho demana amb més urgència.
Orígens del barri
Seguint l’exemple de ciutat dormitori que
s’havia estrenat a Sant Adrià amb la construcció dels habitatges de la Via Trajana, entre 1960 i 1964 l’empresa COVASA va erigir
unes construccions a la vora de la carretera
de l’antiga Mina i de l’autopista i que s’anomenen barri del Besòs (homònim amb el
veí barri de Barcelona, dit del Sud-oest del
Besòs), el que va que significar una gran

Un dels carrers principals del barri del Besòs

aportació d’habitants al municipi.
Aquestes enormes edificacions del barri del
Besòs i del barri de la Pau a Barcelona, en
són la típica mostra del gran interès de les
immobiliàries en l’aprofitament d’espais, i
que ho confirma la uniformitat de les grans
alçades i la trama compacta de la zona.
En gran part per aquestes construccions entre
1960 i 1967, el creixement anual mitjà de la
població de Sant Adrià es de 1.057 persones
a l’any. Només a l’any 1965, l’increment és de
4.000 persones, en gran part per la inauguració d’aquest grans blocs del barri Besòs.
Les dificultats històriques de manca de mitjans de transport entre aquests barris del
marge dret i l’altre marge ha fet que en aquest
barris es tingui tendència a anar fora de Sant
Adrià, a més de la forta influència i atracció que té el nucli barceloní. Però aquestes
construccions també porten aparellades una
sèrie de problemes d’urbanització, de serveis
socials i tècnics, que de vegades escapen als

propis municipis.
Alguns d’aquests equipaments com els escolars es van subsanar amb les escoles que hi
havia per la banda de Barcelona i alguns petits centres que van anar apareixen pel barri:
les escoles de Santa Isabel i la parroquial de
les santes Juliana i Seproniana, l’acadèmia
Túrbula i posteriorment el centre públic Cascavell; ja en l’any 1999 les noves instal·lacions dels centre Túrbula concentren en un
mateix edifici la sèrie d’escoles i aules que hi
havia disseminades pels baixos dels edificis.
La mancança d’aquipaments social encara
no estava resolta quan va esclatar a l’octubre
de 1990 l’anomenada per un portaveu dels
mossos “la intifada del Besòs”.
Al voltant d’un centenar de fulls recullen a
l’Arxiu Municipal el recull de premsa que
sobre aquest tema va anar apareixen als diferents diaris. El 9 d’octubre de 1990, uns
200 veïns i veïnes del barri s’enfrontaren al
mossos d’esquadra quan aquest intentaven

Sandra Pazmiño, presidenta de l’AV

protegir els operaris que anaven a fer la tanca
dels terrenys anomenats de la “palmera” (un
veí la va plantar, fa uns anys, expressant el
seu desig de que algun dia esdevingués zona
verda) i on s’havien de construir 196 habitatges socials. Aquests terrenys eren, segons
una antiga reivindicació del barri, el lloc on
s’havien de construir els equipaments socials
i cultural que faltaven al barri. Ja des de finals
d’abril de 1989 s’havien perfilat dues tendències entre el veinat, una que no volien els
habitatges (per evitar que vingués gent de la
Mina) i l’altra que el que volia era el compromís de les administracions en la construcció
dels equipaments.
Malgrat la confirmació de que els equipaments es farien en els baixos del edificis, els
aldarull, manifestacions (alguna amb més de
2500 persones) van seguir i van tenir el seu
moment més àlgid el dia 25d’octubre, en que
es van comptabilitzar al menys disset ferits
entre ells tres policies, i que varen seguir

durant quatre dies més, en que fins i tot es
va arribar a disparar al mossos amb trets de
foc real i còctels molotov , i en que es van
fer més de quinze detencions. El dia 29 els
veïns reunits en assemblea varen acordar
deixar la violència i començar la via de les
negociacions, amb la mediació del síndic de
greuges.
Entre el barri de la Mina i el del Besòs es troba el Parc del Besòs (1984), un gran espai
verd on es pot trobar zones esportives, pistes de petanca, àrees de jocs infantils i fonts
d’aigua potable.

Escaneja el
QR i mira
el vídeo del
veïnat del
Besòs
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La platja del Litoral, tancada sense data límit
4 entitats i desenes de veïns ho denuncien a la Fiscalia de Medi Ambient
Aquest estiu, Sant Adrià s’ha quedat sense poder gaudir d’una de les platges de la ciutat i el
motiu no és un altre que la contaminació de
la sorra. Probablement és la noticia de l’any,
encara que algunes persones no se sorprenen
d’aquest fet i les protestes es donen dia sí i dia
també.
El consistori ha pres aquesta decisió després
d’accedir a un estudi sobre la contaminació en
la capa superficial de la sorra. Aquest estudi revela que la platja de Sant Adrià pateix acumulacions de plom per sobre dels nivells permesos. A més, també supera el límit recomanable
de presència d’altres materials, com el cobalt
o coure. Les mostres també han assenyalat la
presència massa alta d’arsènic, níquel, zinc,
molibdè, vanadi i benzopirè.
Un estudi de Tecsol el 13 de maig ja rebel·lava
el risc
Un informe públic de l’Ajuntament adrianenc
revela que TEC SÒL va realitzar un estudi d’un
tram de la platja del Litoral i el resultat va ser
que el sòl presentava unes concentracions de
contaminants que superen els NGR’S definits.
Tot i això, la platja es va tancar el 25 de maig.
Marea Verde, l’entitat veïnal tan activa a la ciutat, és la columna vertebral de tot un moviment

que no recula i que insisteix en demanar explicacions i fer fóra als responsables. Aquest
Diari s’ha posat en contacte amb un dels seus
representants, l’Àlex Ovejero: “Hi ha en tot el
municipi 80 Àrees Potencialment Contaminades (APC), espais públics i privats que encara
no han estat analitzats. Des que va passar el
tema de la Rambleta, nosaltres vam demanar
que s’investiguessin si hi havia més punts”.
Precisament a la Rambleta es va descobrir el
passat contaminant gràcies a un veí. A la Platja del Litoral no va haver-hi indústria fa anys,
però l’escòria que s’utilitza per emplenar la
sorra porta metalls pesats i dioxines contaminants. “Les obres de la Rambleta ja porten
parades 2 anys. En aquest punt entren en joc
moltes administracions i el procés s’endarrereix. Nosaltres ens plantegem objectius a llarg
termini i treballem per a les futures generacions”, comenta l’Àlex.
Denuncia a la Fiscalia de Medi Ambient
En aquest punt, 4 entitats i una quarantena de
veïns i veïnes han presentat a la Fiscalia de
Medi Ambient una denúncia: ”Considerem que
la denúncia a la Fiscalia és molt necessària, ja
que durant moltes dècades s’ha incomplert
la Llei de Residus per part de les empreses

responsables de la contaminació. Així mateix,
denunciem la desídia política i administrativa
que ha incomplert l’aplicació del Principi de
Subsidiarietat que obliga les administracions
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Escaneja
el QR i
mira el
vídeo de
la platja
de Sant
Adrià

públiques a descontaminar els sols contaminats i obliga al seu pagament als propietaris
privats.
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Conflicte entre el servei del bar
de l’Ateneu Adrianenc i la Junta
L’activitat cultural es troba paralitzada

El veïnat i la Junta decideixen fer pressió

Àlex Ovejero, membre de Marea Verde SAB / Ángela Vázquez

Un any de suport formatiu a les entitats del
municipi amb format en línia
El Servei d’Assessorament a les entitats municipals, a càrrec de la fundació Pere Tarrés,
que va començar a funcionar al juny de 2020,
ha organitzat cinc sessions formatives per a les
associacions de la ciutat al llarg d’aquest any.
Aquestes sessions han tingut com a objectiu
donar eines a les entitats per millorar la seva
gestió. La formació impartida ha tractat els aspectes següents: la participació interna i el relleu de les juntes, la comunicació a les entitats,
la introducció a la planificació estratègica, l’ús
de les xarxes socials i els recursos per millorar
la comunicació interna.
Les sessions s’han desenvolupat dins del ple-

nari d’associacions en forma de píndoles, un
format més lleuger i curt, idoni per a les sessions en línia i que facilita l’atenció continuada.
El Plenari d’Associacions és un espai de formació i d’intercanvi d’informació entre les entitats del municipi i l’Ajuntament. Es convoca
cada darrer dimarts de mes a les 19 hores.
Des de l’octubre de 2020, els plenaris es fan
de manera telemàtica ateses les restriccions
imposades per la pandèmia de la covid-19.
Tota la documentació d’aquestes formacions
està disponible a la pàgina web municipal
www.sant-adria.net al Servei de Participació
Ciutadana.

PERSONALIZA TU GEL HIDROALCOHÓLICO

para empresas, bodas, comuniones, aniversarios...

0,98€ + IVA
COMPRA ONLINE
www.kleaning.es - info@kleaning.es
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Llums i ombres envolten la polèmica que
des de fa setmanes gira al voltant de l’Ateneu Adrianenc, l’entitat cultural més antiga
de Sant Adrià.
La Junta denuncia que el servei del bar,

una mare xinesa amb els seus dos fills,
està ocupant l’Ateneu perquè no paguen
les factures de la llum ni de l’aigua, no
tenen carnet de manipulació d’aliments i
tampoc tenen llicència. De fet, els mem-

bres de la Junta parlen d’un episodi violent quan un electricista es va presentar al
lloc per realitzar unes obres i la dona el va
amenaçar amb un ganivet per fer-lo fóra.
La família insisteix: es neguen a marxar

perquè diuen que l’anterior arrendatari, del
qual elles eren empleades, els va estafar
100.000€. Aquesta quantitat de diners es
va realitzar en concepte de traspàs, perquè
l’home va decidir despatxar les treballadores i obrir un altre bar situat tot just al
costat de l’Ateneu. Sembla ser que entre
ells van arribar a un acord perquè la família continués amb el servei del bar de
l’Ateneu fins el 2027. Tot i això, no existeix
cap document legal que acrediti l’existència d’aquests diners.
Una situació que porta al límit a l’Ateneu
Adrianenc. De fet, el passat dilluns 21 de
juny va tenir lloc una concentració del veïnat de Sant Adrià Nord i els membres de
la Junta de l’Ateneu, que van decidir fer
pressió i entrar dins l’Ateneu per fer fóra la
família xinesa. La situació va acabar amb
l’arribada dels Mossos i de la Local per un
fort aldarull.
La Junta ja ha denunciat la situació i ha
declarat davant un jutjat. Ara aquests es
troben a l’espera, però la resposta podria
trigar mesos.
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Els treballs de descontaminació de la
Rambleta començaran al novembre
Les obres de remodelació ho faran a l’abril del 2022
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
iniciarà la descontaminació del sòl del

passeig de la Rambleta el proper mes de
novembre de 2021. La durada dels treballs

Les obres començaran a l’abril de 2022

serà d’uns 4 mesos i es preveu que finalitzin
el mes de març de 2022. Un cop descontaminat el terreny es podrien encetar les obres
de remodelació del passeig, l’inici està previst per a l’abril de 2022.
A finals de maig de 2019 es van iniciar les
obres de remodelació de la Rambleta, una
actuació que té com a objectiu transformar
aquest passeig en un espai central de la ciutat, que millori la connexió amb el riu, el faci
accessible i incrementi l’espai verd i obert
per a les persones.
Mentre s’estaven desenvolupant les obres,
es va detectar la presència de sòls contaminats,fet que va obligar, al novembre de
2019, a suspendre l’actuació. Tal com determina el protocol d’actuació establert a
la legislació vigent, l’AMB, responsable de
l’obra, va comunicar la troballa a l’administració competent, l’Agència de Residus de
Catalunya, i es va iniciar el procediment que
ara finalitzarà amb la neteja dels sòls contaminats i que permetrà continuar el projecte
de reforma del passeig.

Núm. 443

Fogueres i la
platja del Fòrum
oberta a Sant
Joan

Platja del Fòrum a Sant Adrià

La nit de Sant Joan a Sant Adrià s’ha viscut enguany amb la presència de fogueres
enmig dels carrers i petits incendis que
Protecció Civil va poder sufocar. La brutícia
del carrer al dia següent i les restes d’ampolles de vidre, petards o bosses també van
ser protagonistes. Per altra banda, la Platja
del Fòrum va romandre oberta, tot i que es
va tancar l’accés als vehicles. Una decisió
que va aixecar ampolles per la situació de la
Platja del Litoral i pel que sempre provoca
a nivell medi ambiental mantenir les platges
obertes durant la revetlla.

Cap de setmana de reconeixement
a associacions i particulars adrianencs
L’Ajuntament ret homenatge per la feina i compromís durant la pandèmia
El Museu de la Immigració de Catalunya va
presenciar el cap de setmana passat un acte
de reconeixement que l’Ajuntament va organitzar per donar les gràcies i retre homenatge a les associacions, entitats i particulars
de Sant Adrià que van realitzar una feina
destacada durant la pandèmia, l’any passat.
A la celebració van assistir entitats com
Protecció Civil, que durant els mesos de
confinament, a més d’ajudar al veïnat més
necessitat portant-los menjar, felicitaven els
aniversaris des de la seva furgoneta. També
la Bienvenida Ferreira, del Pulpero de Lugo,
va rebre un reconeixement i l’Elisabet Carrera, infermera del CAP de La Mina. A més, el
20 de juny va tenir lloc al barri del Besòs i el
Maresme, del districte de Sant Martí de Barcelona, un homenatge de totes les entitats
locals a les persones que han sofert i a qui
ha lluitat en aquesta crisi sanitària, que va
comptar amb la participació del CAP Besòs.
L’alcaldessa Filo Cañete i els diferents regidors i regidores van ser els encarregats de
l’entrega en aquest esdeveniment.

Acte de reconeixement amb Protecció Civil
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La vacunació avança: 28 mil vacunats
a Sant Adrià i 75 mil a Santa Coloma
Els majors de 16 anys ja poden demanar cita
El ritme de vacunació sembla agafar un
ritme més accelerat que el que veníem observant fa unes setmanes. Les xifres augmenten: a Sant Adrià, 18 mil habitants ja
tenen la primera dosi posada, mentre que la
segona ha estat administrada a 10 mil veïns
i veïnes. Santa Coloma supera les xifres,
tenint a gairebé 60 mil habitants vacunats
amb la primera dosi i 34 mil amb la segona.
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El consistori
adrianenc
dona suport a
la campanya
Fes un gest per
l’ELA
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es va
sumar el passat 21 de juny a la campanya
Fes un gest per l’ELA de la Fundació Miquel Valls i va il·luminar de verd la seva
façana amb motiu de la celebració del Dia
Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). En l’ ELA la degeneració de les
neurones motores fa que la capacitat del
cervell per iniciar i controlar el moviment
muscular es perdi. En conseqüència els
pacients presenten atrofia muscular que
avança provocant paràlisi progressiva. A
banda de l’autonomia motora, la capacitat
de parla, deglució i respiració també es
veuen afectades.
Actualment hi ha unes 400 persones afectades a Catalunya, 4000 a tot el territori
espanyol i 350.000 a nivell mundial. Cada
any es diagnostiquen 120.000 casos nous
a tot el mon.

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 incertesa entre el veïnat d’ambdós municipis. A
Santa Coloma, aquests es donen en especial 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 incrementar en molts punts de les ciutats els
botellons.

El metro torna a obrir durant
tota la nit dels dissabtes

Ens despedim de
la mascareta a
l’aire lliure si hi
ha prou distància

La mascareta continua sent obligatòria

Gent amb mascareta pel carrer

Imatge arxiu

A partir d’aquest cap de setmana, el metro
de Barcelona ja torna a obrir de forma ininterrompuda les nits de dissabte a diumenge, tal
com feia abans de l’inici de la pandèmia. La
bona marxa de la campanya de vacunació, la

reducció de contagis i morts i el relaxament
d’altres mesures, com la reobertura de l’oci
nocturn, han propiciat aquesta decisió.
Durant la setmana, de dilluns a dijous, el
metro funcionarà des de les 5h fins a la mit-

janit, mentre que tant els divendres com les
vigílies de festius els combois circularan fins
a les 2h de la matinada. La recuperació del
servei arriba un cap de setmana després de
la reactivació de l’oci nocturn.

La mascareta per protegir i protegir-se de
la covid-19 ha deixat de ser obligatòria en
espais exteriors de tot l’Estat des d’aquest
dissabte 26 de juny. Ja no cal dur-la a la via
pública o altres espais a l’aire lliure quan
es pugui mantenir la distància de seguretat entre no convivents. No obstant això,
seguirà sent obligatòria en espais tancats.
També caldrà dur mascareta als esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure quan els
assistents, dempeus o asseguts, no puguin
mantenir 1,5 metres de distància entre ells,
excepte persones que viuen juntes. Feia
gairebé un any que la mascareta era obligatòria a tot l’Estat.
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La reurbanització del carrer de Sant Oleguer
prioritzarà als vianants

Comença el servei de ‘Baixada a
demanda al Nitbus’

El projecte inclou la reducció de la circulació de vehicles i l’increment i millora de l’espai verd

Els barris de Singuerlín, Can Franquesa i les Oliveres ja disposen del servei

Plànol de la remodelació

L’Ajuntament de Sant Adrià ha presentat
al veïnat el projecte de reurbanització del
carrer de Sant Oleguer. Aquesta actuació

segueix la línia d’altres intervencions que
s’han fet en el municipi els darrers anys i
prioritza un model de ciutat que fomenta la

mobilitat sostenible i la transició energètica.
Els eixos de l’actuació són en primer lloc,
la reducció i pacificació del trànsit rodat;
en segon lloc, l’ampliació dels espais per
a vianants i la recuperació de la seva funció
lúdica, de punt de trobada i de passeig per
al veïnat; i, finalment, l’ increment i millora qualitativa de l’arbrat i les zones enjardinades. Aquestes mesures proporcionen
beneficis a la ciutadania tant ambientals
(disminució de la contaminació de l’aire i
de l’efecte illa de calor i foment de la biodiversitat) com socials (millora de la salut i
promoció dels vincles veïnals).
El projecte de reurbanització del c. de Sant
Oleguer convertirà aquest espai en una via
cívica que prioritzarà les persones. L’actuació inclourà un únic carril de circulació,
l’ampliació de les voreres per als vianants
fins als 3’5-4 m, una banda única d’aparcament de vehicles i un carril de circulació. A

la cruïlla amb el c. d’Andreu Soler i al tram
de la plaça de Narcís Monturiol es substituirà el paviment d’asfalt pel de peça prefabricada, de manera que, en tots dos punts,
els vehicles s’aturin per cedir el pas als vianants, restablint així la circulació natural de
les persones i, sobretot de l’alumnat de l’escola Pompeu Fabra, entre l’equipament i la
plaça. També es renovarà el mobiliari urbà,
l’enllumenat, la semaforització, la senyalització, les jardineres i s’incrementarà la
superfície verda. Tots els elements del projecte tenen com a objectiu comú reduir les
barreres físiques i visuals
L’actuació tindrà un cost aproximat d’uns
896.000€, i serà finançada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb càrrec a
una subvenció del Programa d’actuacions
de cohesió territorial (PACTE) 2020-2023.
L’inici de les obres està previst per a l’any
2022.

TUSGSAL col·labora en l’acció solidària mediambiental
anomenada “Units Contra la Basuraleza”
Unes 500 persones van participar en l’acció solidària
La “basuraleza” és un terme que defineix la
contaminació dels entorns naturals per residus d’origen humà. Contempla la presència a la naturalesa de burilles, embolcalls,
envasos, materials plàstics i residus metàl·lics, entre molts altres. Dels gairebé 6 bilions que es produeixen a l’any, 4.5 bilions
acaben formant part de la basuraleza, que
contribueixen a la degradació dels ecosistemes.
Per col·laborar amb la neteja d’aquesta
basuraleza a la Serralada Marina, diversos
col·lectius i entitats de Santa Coloma de
Gramenet van organitzar el passat diumen-

ge 6 de juny una acció solidària anomenada
“Units Contra la Basuraleza”. TUSGSAL va
posar el seu gra de sorra amb la participació
de companys i companyes en la recollida de
residus i instal·lant una carpa per oferir gel
hidroalcohòlic, guants i bosses d’escombraries.
Unes 500 persones van participar en aquesta acció solidària que, amb el seu treball i
esforç, van aconseguir recollir 600 quilograms de residus de la serralada. La implicació i la col·laboració amb el medi ambient
són de gran importància per mantenir els
espais naturals en òptimes condicions.

Recollida de brossa

Mapa de la línea del Nitbus

Totes les persones en situació de vulnerabilitat i/o risc imminent, de manera
preferent dones i menors d’edat, podran
demanar baixar fora de les parades delimitades en els recorreguts del Nitbus.

Com funciona la ‘Baixada a demanda’
• Aviseu al personal de conducció de
la vostra necessitat i del lloc on heu de
baixar.

• El conductor o conductora aturarà el
bus en el lloc més proper i segur.
• Sempre serà en tram urbà, adossat a la
vorera o sobre un pas de vianants.
• Realitzeu la baixada per la porta davantera del bus, al costat del conductor/
conductora.
Des del passat dilluns, 21 de juny, l’AMB
s’ha ampliat el servei de parades intermèdies a demanda del Nitbus en determinats trams de les línies N6 i N8, que
circulen pel municipi de Santa Coloma.
Concretament, pels barris del Singuerlín, Can Franquesa i Les Oliveres. Amb
aquestes noves incorporacions, segueix
creixent el nombre de línies de bus nocturn metropolità que disposen d’aquest
servei específic, que vetlla per la seguretat dels col·lectius més vulnerables, com
ara les dones i els menors. En sol·licitar
aquest tipus de parada, els usuaris podran aproximar-se el màxim possible a
la seva destinació, i així han de caminar
menys estona sols. Amb aquestes dues
noves línies, ja són 9 les línies de Nitbus,

el bus nocturn de la metròpolis de Barcelona, que disposen del servei de baixada
a demanda.
“La mesura està pensada, especialment,
per a dones i gent jove que fan servir l’autobús de nit i que tenen la parada lluny de
les seves llars. Pensada en perspectiva de
gènere, aquesta iniciativa ens ajuda molt
a millorar la seguretat a la nostra ciutat”,
explica l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon.
Concretament, les línies i els trams que
incorporen aquest servei són:
• A la línia de Nitbus N6, entre les parades del carrer Balears i el final de línia,
a Les Oliveres (en ambdós sentits). És a
dir, al carrer Balears, l’avinguda Santiago
Rusiñol, el carrer Anselm de Riu i la carretera Font de l’Alzina.
• A la línia de Nitbus N8, entre les parades del carrer Balears i el final de línia, a
Can Franquesa (en ambdós sentits). És a
dir, al carrer Balears, l’avinguda Santiago
Rusiñol i els carrers Anselm de Riu, Còrdova, Menorca, Milton i Cervantes.
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A Catalunya es cobriran 172 vacants

L’Orgull porta un altre cop el Festival FIRE
a Santa Coloma
Perspectiva LGTBI a la formació
Els cursos de formació ocupacional de
l’àmbit de l’atenció sociosanitària que
Grameimpuls imparteix a La Ginesta incorporen, per primera vegada, un mòdul
en perspectiva LGTBI. L’objectiu d’aquesta acció és proporcionar als futurs i futures professionals del camp de l’atenció a
les persones eines per atendre al col·lectiu LGTBI.
L’Ajuntament adrianenc, per la seva part,
condemna totes les actituds de rebuig i
prejudici contra el col·lectiu i dona suport a la igualtat de drets, el respecte i
a viure la diversitat sexual afectiva en
llibertat.

Ángela Vázquez

Alcampo crea més de 1.500 ocupacions per a
cobrir vacants en la campanya d’estiu

Celebració del Dia
internacional
per l’alliberament
LGTBI
Dissabte 26 i diumenge 27, 76 bars i restaurants de la ciutat van participar en les
jornades La Tapa de l’Orgull. Sota el lema
“Santa Coloma orgullosa” cada establiment ha dissenya una tapa, un plat o un
menú en honor del Dia de l’Orgull.
El dilluns 28 de juny es va procedir a la
lectura del manifest commemoratiu. L’Orgull porta, un altre cop, el Festival FIRE a
Santa Coloma, el dijous 1 i el divendres
2 de juliol a la Biblioteca Salvador Cabré
– Singuerlín. Es projecten els documentals, “Stolen Kisses: Homosexual love in
Fascit Italy” i “MELH: Armand y la historia
de un movimiento”, tots dos a les 18h.
Inscripció prèvia: lgtbi@gramenet.cat.
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La Tapa d’Orgull a Santa Coloma

En marxa els propers dies
una llançadora gratuïta per
anar a la Platja del Fòrum
Ho ha anunciat l’Ajuntament fa només
uns dies i és que en els propers dies,
encara desconeixem la data, es posarà
al servei de la ciutadania una llançadora
gratuïta amb direcció la Platja del Fòrum.
El motiu no és un altre que el tancament
de la Platja del Litoral per materials cancerígens a la sorra, fet que ha obligat als
veïns i veïnes de Sant Adrià haver de migrar de platja aquest estiu. La de Bada-

lona o la del Fòrum són les alternatives
preferides, però el trajecte suposa, per a
molts i moltes, una despesa en transport
públic o transport propi.
D’aquesta manera, es vol facilitar aquest
trajecte a la ciutadania adrianenca, que
tindran a l’abast aquest servei que passarà cada 20 minuts.
Les novetats s’aniran anunciant per les
xarxes i la web del consistori.

Llançadera

Alcampo estima que incorporarà als seus
hipermercats i supermercats 1.509 persones durant la campanya d’estiu per a cobrir
llocs de reposició, venda i caixes.
Per Comunitats Autònomes, 316 vacants
es cobriran a Andalusia, 300 a Madrid,
172 a Catalunya, 160 a Galícia, 128 a la
Comunitat Valenciana, 122 a Aragó, 104 a
Castella-la Manxa, 56 a Castella-Lleó, 50 a
Astúries, 38 a Canàries i a Balears i 25 a
Múrcia.
Per a optar a les places vacants existents i
consultar les ofertes disponibles s’ha habilitat la següent pàgina: https://bit.ly/3pfzbe3
Alcampo reuneix els formats d’hipermercats, supermercats i proximitat. En l’actualitat compta amb 310 centres (62 hipermercats i 248 supermercats) així com
53 gasolineres, servei de comerç en línia i
una plantilla de més de 20.000 persones.
La companyia compta amb el segell Top
Employer, concedit per Top Employers Institute, que reconeix la política de Recursos
Humans de la companyia, així com el seu
entorn de treball i promoció del benestar.

Alcampo crearà llocs de treball
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Els serveis municipals intensifiquen les actuacions
d’estiu a tota Santa Coloma

L’AMB incorpora 39 autobusos híbrids per renovar
la flota metropolitana del Barcelonès Nord

Durant els propers dies i setmanes s’intensificaran els treballs de neteja

Durant aquest any 2021, l’AMB incorporarà 24 nous vehicles més de baixes emissions

Continuen els baldeos (ús d’aigua a pressió) extraordinaris. Es reforça l’escombrat
manual diari i l’escombrat mecànic intensiu
setmanal, que es fa tot l’any. També es desbrossen solars municipals i altres espais
per evitar incendis a la franja de protecció
evitant així situacions de perill tant per a les
persones que viuen en solars confrontants
com per a l’espai natural.

39 nous autobusos metropolitans híbrids
s’han incorporat a la flota de Bus Metropolità de l’AMB per substituir els més antics i seguir impulsant una mobilitat neta
i sostenible. L’acte s’ha celebrat al parc
metropolità de Can Zam, a Santa Coloma
de Gramenet.
A banda, l’AMB, amb aquest nou pas en la
renovació de la flota de Bus Metropolità,
segueix avançant per complir els requeriments ambientals de la ZBE Rondes BCN.
“Aquesta nova renovació, que dona continuïtat a la ja que vam fer el novembre
del 2020 al Baix Llobregat i a d’altres
d’anteriors, s’emmarca en l’estratègia metropolitana de millora del servei de Bus
Metropolità i de la qualitat de l’aire, que
preveu la renovació de la flota de transport públic de superfície. Seguim incorporant vehicles molt menys contaminants

Desbrossada contra incendis i tallafocs
La desbrossada de la franja de protecció
antiincendis (franja perimetral de contacte
entre la ciutat i la zona forestal) s’ha culminat aquesta mateixa setmana, amb l’objectiu
d’evitar que un possible incendi pugui passar a una zona de la ciutat i a l’inrevés. S’ha
disminuït la vegetació i podat l’arbrat amb
branques baixes o molta càrrega de foc. Al
municipi també tenim dos franges tallafocs
dintre de la zona forestal. Les feines de
manteniment dels tallafocs han sigut realitzades pel Parc de la Serralada de Marina.

s’han incrementat les actuacions de control
a les zones de més risc de la ciutat per tal de
garantir el control, eliminació i desinfecció.
L’àmbit d’actuacions abasta els tractaments
contra la presència de mosquits a l’entorn
del Parc fluvial del Besòs, la neteja dels
sorrals de joc i esbarjo a la ciutat, una auditoria anual de les 5 piscines de la ciutat que
tenen usos públics, dues analítiques anuals
a les fonts naturals periurbanes i el seguiment i control de les aus urbanes (coloms,
tórtores...)

Operari treballant l’arbrat

Pla de control de plagues a tota la ciutat
i de mosquits al Riu Besòs
Aquestes properes setmanes s’intensifica el
Programa de control de plagues del muni-

Decathlon abandona
el Port Fòrum
La gran botiga es trasllada al Diagonal Mar

cipi. Amb la calor s’incrementa la presència
d’animals com ara paneroles i rates que
poden provocar molèsties i l’Ajuntament
intensifica els medis de control. Aquest any

Actuacions de manteniment de jardineria i poda en verd
Es reforça la neteja i el manteniment del
verd urbà als parcs i jardins de tota la ciutat,
mentre es continua la poda en verd de l’arbrat urbà que s’estendrà durant els mesos
d’estiu a més de la creació d’una nova zona
de workout i biosaludables al Parc dels
Pins-Motocròs entre els mesos de juny i
juliol.

Fotonotícia
Comença el Casal d’Estiu de l’A.J.Barnabitas
Ja ha començat el Casal d’Estiu de
l’Associació Juvenil Barnabitas. Més
d’un centenar de nens i joves gau-

diran d’un estiu d’oportunitats amb
piscina, jocs, tallers, sortides i moltes
sorpresas durant cinc setmanes.

La gran botiga de Decathlon es trasllada al Diagonal Mar

Un dels grans establiments de Sant Adrià marxa del terme municipal de la ciutat. Es tracta
de Decathlon, la marca de roba esportiva que
portava anys assentada a Sant Adrià amb una
gran botiga de molts metres quadrats.
Ara, aquesta marxa a Barcelona, al centre comercial Diagonal Mar. L’últim dia d’obertura
al Port Fòrum va ser dimecres passat, com la

companyia va anunciar a xarxes socials.
El trasllat de material a Diagonal Mar es va
efectuar la matinada de dimecres a dijous,
segons informa el TOT Barcelona, coincidint
amb la revetlla de Sant Joan. La botiga de Diagonal Mar compta amb 2.500 metres quadrats
i dona feina a 85 persones, segons ha informat
Decathlon.

Nens i nenes del Casal fan diverses activitats

i més sostenibles. Apostar per vehicles
més sostenibles és apostar per la salut”,
ha exposat Antoni Poveda.
Els nous autobusos, 21 d’estàndard (12
metres) i 18 d’articulats (18 metres), s’incorporaran a la flota de Bus Metropolità
i donaran servei a tot el Barcelonès nord
(Badalona, Santa Coloma de Gramenet,
Montgat, Tiana i Sant Adrià de Besòs) i
Barcelona. Els busos articulats donaran
servei a la línia de Bus Metropolità d’altes
prestacions Metrobús M19, que connecta
dos grans hospitals de referència: l’Hospital de la Vall d’Hebron (Barcelona) i
l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti-Badalona). Els altres, a més de donar
servei a línies del Bus Metropolità diürn,
també ho faran al Nitbus. Tots els vehicles ja venen amb mampara de protecció
de fàbrica.

Desarticulada una banda a
Sant Adrià que explotava a
estrangers en supermercats
La Policia Nacional, en col·laboració amb la
Inspecció de Treball de Catalunya, ha desmantellat una organització dedicada a l’explotació
laboral d’estrangers en situació irregular, que
treballaven en supermercats en condicions de
semi esclavitud, i ha detingut a cinc persones.
Segons informa aquest dijous la Policia Nacional en un comunicat, els treballadors explotats laboralment eren en la seva majoria
d’origen pakistanès.
La xarxa criminal, assentada a Barcelona i a
Sant Adrià de Besòs, comptava amb una sala
de control i videovigilància on es visionaven
més de 100 càmeres de televisió, que oferien
imatges en temps real dels locals comercials,
la qual cosa els permetia tenir un ferri control
dels treballadors explotats.
Les cinc persones detingudes, que són els

màxims responsables de l’organització, regentaven una xarxa de supermercats franquiciats i magatzems repartits per les localitats
de Sant Adrià de Besós i Barcelona, i estan
acusats d’un delicte contra els drets dels
treballadors, del delicte contra els drets dels
ciutadans estrangers, d’afavorir la immigració
irregular i de pertinença a organització criminal.
Fruit de les indagacions, es va tenir coneixement que la xarxa investigada comptava amb
una sèrie de supermercats franquiciats en la
localitat de Barcelona, així com dues naus/
magatzem en Sant Adrià, on presumptament
estarien explotant a nombrosos treballadors
de nacionalitat pakistanesa que mancarien
de la preceptiva documentació per a poder
treballar.

L’alcaldessa de Santa Coloma amb el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda
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Cau una xarxa de narcotraficants formada
per clans familiars de la Mina i Zona Franca
16 dels 35 detinguts ja han ingressat a presó

imatge dels objectes incautats

Cau una organització dedicada al tràfic de
drogues i armes formada per dos clans
familiars assentats en La Mina de Sant
Adrià de Besòs i la Zona Franca de Bar-

celona. En total hi ha hagut 77 detinguts,
dels quals només 30 han ingressat a la
presó.
Els Mossos han detallat que la recerca va

arrencar al desembre de 2019 i va finalitzar
aquest mes de juny de 2021, després de
desmantellar aquesta xarxa de tràfic de cocaïna, haixix, marihuana i armes a Barcelona. Les indagacions van permetre descobrir la connexió entre l’activitat il·lícita de
dos clans, Els Manolos (Mina) i Els Mulats
(Sants), la relació dels quals és “històrica”.
Es tracta de dues famílies que estan emparentades des de fa generacions i tenen un
vincle molt fort, que els afavoreix de cara
als seus competidors. L’organització interna de cadascun és de base piramidal.
La recerca es va desenvolupar en tres fases amb 90 entrades i registres en diverses
localitats de la província de Barcelona. En
total, es van realitzar 77 detencions, amb
30 ingressos a la presó; es van intervenir
1.143.000 euros; es van requisar 17 armes
de foc, 3 d’elles de guerra, 60.000 euros
en joies, 13 vehicles i droga per valor de
250.000 euros. A més es van desmantellar
20 plantacions amb capacitat per a produir
marihuana per valor anual de més de 5 milions.
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L’Ajuntament
suspèn
l’atorgament de
llicències de sales
de joc i apostes
durant un any
L’Ajuntament de Sant Adrià ha aprovat una moratòria en la concessió de
llicències d’activitats de sales de joc i
apostes que ha entrat en vigor aquest
mes de juny. La moratòria tindrà una
vigència d’un any i podrà prorrogar-se
per un any més.
Actualment en el municipi hi ha dos
salons de joc, i no hi cap bingo ni cap
casino. Amb aquesta mesura es vol
protegir a col.lectius com ara els infants i els adolescents i les persones
que tenen alguna patologia relacionada
amb el joc, reduir el risc d’adicció i els
danys associats.
El consistori vol regular les condicions
d’implantació d’aquestes activitats i
amb aquesta finalitat té previst aprovar
una normativa urbanística que garanteixi els drets dels col·lectius més vulnerables.
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La platja del Fòrum
suspèn l’examen europeu
Aquesta es considera un punt negre del litoral espanyol
pics”, assenyala Quim Pérez, expert en aigua
d’Ecologistes en Acció.
Quan es registren pluges, el riu Besòs arrossega enormes quantitats d’aigua que no poden
ser absorbides pels sistemes de sanejament ni
poden ser tractades per la planta depuradora
de la desembocadura del Besòs.

La platja del Fòrum no arriba als requisits europeus

La qualitat de les aigües de bany a Espanya
ha anat millorant els últims anys. El 88,5%
d’aquests llocs (comptant tant platges com
llocs interiors rius, embassaments) presenta
un estat “excel·lent”, segons una anàlisi amb
dades del 2020 efectuat per l’Agència Europea
de Medi Ambient, amb seu a Copenhaguen.
Aquest informe analitza 1969 punts costaners
i altres 270 llocs en aigües interiors.
No obstant això, Espanya té encara un total de
18 punts negres (un 0,8% dels llocs de mostreig) que no compleixen les normatives euro-

pees sobre qualitat d’aigua. I quatre d’aquests
emplaçaments són platges: la del Fòrum, en la
desembocadura del riu Besòs, a Sant Adrià; la
platja Moll Vell, de Fuerteventura; els arenals
de Bañugues, en Gozón (Astúries) i la platja
Confital en Gran Canària.
La contaminació en la desembocadura del
Besòs comença a ser crònica. Els esforços
per a regenerar el litoral barceloní no aconsegueixen el mínim que exigeix la UE. “Ja no
hi ha aquella empenta i el lideratge en la concertació que va caracteritzar els anys preolím-

Colau demana fons
Next Generation per a barris
com el Besòs

Ada Colau i Yolanda Díaz van passejar pel Besòs

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha
posat sobre la taula del Govern d’Espanya
que un pessic dels fons de recuperació promesos per la Unió Europea per a sortir de la
crisi causada per la pandèmia, batejats com
Next Generation, es destinin barris com el
del Besòs
La ministra de Treball i Economia Social,
Yolanda Díaz, ha expressat, com a mínim,
el suport a aquesta proposta per la part del
Govern que representa.

En opinió de Colau, que després ha confirmat la ministra, part del sòl industrial
d’aquesta zona de la ciutat ha de renéixer
enfocat cap a la nova economia, però és
necessari invertir a més a rehabilitar mediambientalment els habitatges, a millorar
la formació professional i a augmentar el
parc de pisos de socials, però no com a part
d’un conjunt de polítiques assistencials,
sinó perquè l’economia d’un país té els seus
fonaments en llocs com aquest.

L’impacte de la pluja
Fonts de la Agència Catalana de l’Aigua expliquen que la platja de Fòrum “rep l’impacte directe” de cabal d’aigua del riu Besòs que, “en
episodis de pluges, arrossega contaminació
fecal per l’activació dels sobreeixidors en el
tram final del riu”.
Durant l’estiu de 2020 es van registrar pluges intenses els dies 3 i 17 d’agost que van
produir episodis de contaminació fecal en
aquesta zona de bany que han incidit en la
qualificació (insuficient), obtinguda amb les
dades del període 2017- 2020. No obstant
això, “quan no plou (en temps sec), la platja
del Fòrum gaudeix d’aigües de bany de qualitat microbiològica bona, i fins i tot excel·lent”,
afegeixen.

La riuada del
1962 a Sant
Adrià, a l’examen
d’Història de la
selectivitat

Alumnes fent la selectivitat aquest 2021

La Segona República i la riuada del 1962 a
Sant Adrià de Besòs han estat protagonistes
a l’examen d’Història de la Selectivitat 2021
fa setmanes. L’aparició a la prova del desbordament del riu ha sorprès als estudiants,
que han omplert les xarxes de comentaris.
A Twitter hi ha hagut una allau de comentaris dels alumnes que explicaven com la
majoria ha escollit l’opció de la Segona
República perquè no en sabien gaire, dels
fets del 1962.
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Enric Cervera, nou entrenador
de l’Snatt’s Femení Sant Adrià
Núria Martínez és el primer reforç lila

El sènior B lila,
tercer a la Fase
Final de Copa
Catalunya

un subcampionat nacional cadet en 2016 i
una tercera posició de Catalunya en aquesta
mateixa temporada. Com a entrenador ajudant, va formar part de l’staff que va aixecar
la Lliga Catalana de LF2 el 2015.
Una clara aposta de club per seguir mantenint la confiança en entrenadors de la casa
amb la qual es mantindrà la filosofia de pedrera de les últimes temporades.

Foto: M.E

Enric Cervera serà l’entrenador del primer
equip de l’Snatt’s Femení Sant Adrià la temporada que ve a Lliga Femenina 2.
L’actual tècnic del Júnior A, qui es mantindrà al capdavant de l’última etapa formativa
de les jugadores, s’estrenarà a la banqueta
del sènior A.

La temporada 2014 – 2015 va ser la primera campanya d’Enric al club lila, i des de
llavors ha assolit grans èxits i títols per al
planter adrianenc. Campió d’Espanya Cadet
i de Catalunya amb la generació 02 ‘el 2018,
va ser el gran èxit en la seva gran trajectòria a l’entitat. A més, també ha aconseguit

Núria Martínez, reforç de luxe
Núria Martínez és la primera incorporació
del sènior 2021-2022. La base de 37 anys
suposa un fitxatge carregat d’experiència,
talent i classe per a l’aprenentatge de les
canteranes i joves jugadores liles.
Entre els seus títols destaquen 2 Lligues
Femenina, 1 Copa de la Reina, 1 Supercopa
d’Espanya i fins a 6 medalles amb la SelFem. Fa un any, va anunciar la seva retirada
del bàsquet professional i torna a les pistes
amb l’objectiu de tornar a posar-se en forma
i el repte de preparar-se per al seu objectiu
de competicions 3×3.
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Foto: FCBQ

El conjunt de Toni Sáez arribava a la F8 del
Campeonato de España de Primera División
- Copa Catalunya després de finalitzar una
fase regular excel·lent: 8 victòries en 8 jornades disputades.
A quarts de final va superar el Draft Gramenet, segon classificat a la fase regular
(75-53) i a semifinals va caure contra el CB
Lleida, equip que es va alçar amb el títol
(47-44).
En la lluita pel tercer esglaó, l’Snatt’s B va
superar el CB Roser amb un triomf autoritari per part del conjunt adrianenc (70-51).
Enhorabona, equip!

La Unió Bàsquet Sant Adrià,
campiona de la Copa Federació!
Ha guanyat tots els partits disputats durant la temporada 2020 - 2021
Una temporada perfecta. Aquest és el camí
que ha superat el sènior A de la Unió Bàsquet Sant Adrià que dirigeix Miquel Calderón en la seva primera temporada al capdavant del primer equip adrianenc. El sènior
de la UBSA ha superat els 9 partits que ha
disputat en aquesta atípica temporada i ho
ha fet amb molt bon basquetbol i demostrant la seva solidesa a pista. I el més important, ho ha assolit amb jugadors formats
a casa, ‘made in’ UBSA, ‘made in’ Sant Adrià.
Tot i no ser una temporada gens fàcil al
club, després d’haver de renunciar a Lliga
EBA i tornar a començar de zero, el primer
conjunt vermell ha competit amb un grup de
jugadors formats a la casa i demostrant que
el proper curs a Copa Catalunya pot ser un
dels rivals difícils.
En la final de la Copa Federació, disputada
a la pista Pepe Machado del poliesportiu
Ricart, va superar el Centre Catòlic L’Hospitalet (60-77) en un matx dominat des del
salt inicial i exhibint la bona trajectòria dels
darrers tres mesos de competició.

Foto: UBSA

Tot i no despenjar-se del marcador fins al
darrer quart (53-62), la UBSA va superar
el seu rival dominant els quatre períodes i
proclamant-se campions del títol de lliga,

sense haver perdut cap partit. Durant aquest
mes de juliol, la direcció esportiva de l’entitat començarà a treballar en la confecció de
la plantilla 2021 - 2022, en què l’objectiu és

intentar mantenir un bon bloc dels jugadors
d’aquesta temporada i tornar a exhibir el seu
potencial en un futur any en què sí hi haurà
ascensos i descensos de categoria.
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José González: “Sant Gabriel siempre
será mi casa y lo llevaré en el corazón”
Cierra una etapa de tres temporadas en el primer equipo y una década en el club
José González trasladó a la dirección deportiva del Sant Gabriel que la próxima
temporada no seguiría al frente del primer
equipo del club. Un ciclo de tres temporadas al frente del Femenino A en las que se
ha recuperado el gen luchador que ha caracterizado al club en sus inicios pero que
se fue desgastando en las últimas temporadas, tras el descenso de Primera División.
Una etapa total en el club de 10 años y que
recuerda en el Diari de Sant Adrià.
¿Cómo se siente José González?
Sant Gabriel siempre lo tendré en mi corazón. No lo considero un adiós sino un
distanciamiento necesario para mi persona.
Son muchos años, muchas vivencias, tanto
positivas como negativas, y al fin y al cabo
soy una persona que lo da todo. Ha llegado
un momento que mi cuerpo pide descanso. Soy gabrielista de corazón y siempre lo
defenderé. El club tendrá sus detractores y
siempre hablaré bien. No lo considero un
adiós para siempre porque Sant Gabriel es
mi casa.

he vivido todo en estos 10 años. Ascensos,
salvaciones ‘in extremis’, salvaciones holgadas, proyectos con futuro y una consolidacion del club. Cuando Xavi Miracle me
propuso llevar el Femenino A y revivir esa
sensación y Sant Gabriel que tanto caracteriza al club me lo tomé como un reto personal y de ahí quizá venga ese desgaste. Me
impliqué mucho desde el principio y muy a
corazón. Mi cuerpo no puede dar ya aquello
que mi mente quiere. El club entiende mi
posición, a pesar de querer que continuara. Pongo en una balanza mi forma de ser y
objetivos y no me veía con más fuerzas con
continuar con este proyecto. Doy un paso al
lado con antelación para que el club pueda
empezar a construir el futuro proyecto.
Foto: M.E

Una lástima no cerrar etapa en el club
con el ascenso a Reto Iberdrola, y después de todo lo vivido en la institución.
Me hubiera gustado acabar bien, deportivamente hablando, tal y como mi cuerpo técnico y yo nos planteamos. En el Sangra lo

¿Se cierra una etapa global en el primer equipo?
Yo doy mis motivos y razones al club de
por qué me voy, asi como también lo hace
mi cuerpo técnico porque considera que
conmigo empezó una etapa y conmigo finaliza también la suya. ¿Las jugadoras? Es

Escaneja el QR i
mira el vídeo de
l’entrevista

cuestión del club la continuidad de este
proyecto.
¿Qué nuevo proyecto tiene José González encima de la mesa?
A fecha de hoy no tengo ningún proyecto
de futuro y me voy del Sant Gabriel por una
decisión personal.
Qué cambio se ha producido en el Femenino A durante estos años, desde
su llegada. ¿Está de acuerdo?
Recuerdo hace cuatro años cuando aún
no estaba en el Femenino y te das cuenta
el cambio y evolución. Ahora hay un ADN
Sant Gabriel: competidor, luchador, guerrero...Es una lástima que no se pueda culminar con el objetivo por el que se ha luchado.
¿Seguirá vinculado con el fútbol femenino?
A mi gusta entrenar. Me gusta gestionar
equipos, vestuarios, preparar entrenamientos, competir...estoy cómodo en el Femenino.
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El Infantil de
Tucans, campeón
de Cataluña!

Jonathan Álvarez i Alassane Diop,
or als Campionats d’Espanya

Foto: Club Lluita Sant Adrià

La participació de lluitadors adrianencs en
el Campionat d’Espanya Sènior de Lluites Olímpiques va tornar a concloure amb
grans èxits i resultats. El representant amb
millor cartell del Club Lluita Sant Adrià, Jo-

nathan Álvarez, va revalidar el títol en Lluita
Lliure Olímpica (74kg) i consolida d’aquesta manera el seu regnat en la categoria.
Per la seva banda, el representant del Club
Lluita Olímpica La Mina Alassane Diop es

Yhemel Sel-lam, de la adicción del
tabaco a la adicción del trail running
en 2019, decidió tirar el tabaco a la basura
y enterrarlo para siempre. Pero tal decisión
no murió solo en ese acto sino que además
dio el paso de revitalizar su estilo de vida.

Foto: Tucans

La gran temporada del Infantil A del Hockey
Línea Tucans se ha consagrado con el título
del Campeonato de Cataluña en la última
participación autonómica que aún quedaba
por sentenciar. El conjunto lila únicamente
ha sumado una derrota en un año prácticamente perfecto, una generación que logró
conquistar la Copa de Lliga Nacional Oro y
aún tiene pendiente el Campeonato de España, que se celebrará en Valladolid.
Además, el senior femenino que compite
en Catalana también ha logrado levantar el
título del Campeonato de Cataluña en categoría femenina y cierra así una gran temporada para el club en un año nada fácil por
todas las consecuencias derivadas por la
covid. ¡Enhorabuena, Tucans!

El Waterpolo Sant Adrià presente
en el Campeonato de España en Iruña
Buena campaña en una temporada atípica
El primer equipo del Club Waterpolo Sant
Adrià ha disputado en este fin de semana en
la localidad navarra de Iruña el Campeonato
de España de la Tercera División Nacional.
Será la última cita de la temporada y el conjunto de Raúl Millán se desplazó hasta la
comunidad Foral de Navarra para cerrar una
gran campaña en el año más atípico que ha
tenido que vivir el club acuático adrianense.

but adrianense fue este mismo viernes a las
17:45h ante el Carthago, de la comunidad
de la Región de Murcia.
Aunque el objetivo en esta temporada fue
siempre la permanencia en Primera Catalana, se ha superado con creces las metas
iniciales, y con la contrapartida de hacerlo
en una situación de pandemia y perdiendo
un único partido en todo el año.

A causa de las diferentes restricciones, tanto nacionales como a nivel local, el equipo
Absoluto Masculino del CWSA tuvo que
arrancar la temporada 2020 – 2021 con
buena parte de las primeras jornadas a domicilio. Aún así, el cierre de Marina Besòs
no ha sido un hándicap absoluto ya que el
conjunto adrianense ha cerrado el año en
segunda posición, en la División de Primera Catalana. A tan solo un punto de distancia del primer clasificado y quedándose
a las puertas del ascenso de categoría. La
segunda posición en la tabla da acceso a
disputar el Campeonato de España y el de-

Las buenas sensaciones durante la temporada transmitieron buenas vibraciones a la
primera plantilla para completar una buena
actuación en tierras navarras y ofrecer una
imagen positiva en el Campeonato de España.

Foto: CWSA
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Este adrianense de 36 años, dejó de fumar y empezó a aficionarse al running

El Club Lluita Olímpica La Mina, segon millor club d’Espanya
va treure l’espina clavada d’edicions anteriors, després de penjar-se una medalla de
bronze i una d’argent, en els últims campionats júnior i U23. El jove talent adrianenc,
entrenat per Tamerlan Gobaev, es va proclamar campió d’Espanya (70kg) per primera
vegada en la seva jove trajectòria. Un lluitador de present i futur, i tot un exemple de
com la lluita pot convertir-se en una gran
eina d’integració i desenvolupament personal.
A més a més, a la resta de representants
de la ciutat destaquen Vakhtang Endeladze
(86kg), amb una segona posició, i Víctor
Ferrándiz (92kg), amb un meritori bronze. Amb aquests resultaats, el Club Lluita
Olímpica La Mina (60 punts) va assolir la
segona posició en la classificació general
de clubs.
Al Campionat d’Espanya de Lluita Grecoromana, van destacar David Adler (82kg)
i José Ferrándiz (97kg), amb una medalla
d’argent, i Felipe De Leon Santana (62kg),
amb una medalla de bronze
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Crecer en cantera
Por otro lado, el club se ha movilizado a
través de las redes sociales para mejorar
sus categorías de formación y mantener
con fuerza el espíritu por el waterpolo en la
ciudad y ciudades limítrofes para así crecer
de cara al futuro.

Foto:: X Trail Serues Run

La fuerza de voluntad es el primer paso en
cualquier objetivo que nos queramos marcar en la vida. Sin ella, difícilmente avan-

zaremos y se logrará una meta marcada
De esta mentalidad está doctorado Yhemel
Sel-lam (El Besòs, 1984). Hace dos años,

“Un día decidí dejar de fumar y a las dos
semanas empecé a caminar con el único
objetivo de tener la mente más distraída y
no pensar en el tabaco. Todos sabemos que
es bastante complicado dejarlo y necesitaba
desconectarme, relajarme y tener una distracción. Con el tiempo empezaron a llamar
me la atención las carreras de los aficionados que me iba encontrando y cada día iba
a más. El tabaco es malísimo y el deporte
a mí ahora me da la vida. Es un rato que
desconectas. Es otra adicción pero grande
además (ríe)”, relata Yhemel.
Tan solo dos años después, y con una pandemia de por medio que le frenó en secó su
rutina diaria, este adrianense de 36 años se
ha especializado en el trail running, carreras
a pie por la montaña y en plena naturaleza.
“Correr me libera la mente porque además
tengo un trabajo que agota bastante y correr

Escaneja el QR i
mira el vídeo de la
notícia

me libera muchísimo. Llego a casa relajado.
A la semana salgo a correr entre unas cinco
o seis veces”.
El pasado mes de abril superó el X Trail Series Run de Mataró en su primera prueba de
trailrunning y tiene unos tiempos de 1:33 en
media maratón y 3:10 en maratón. “Mis objetivos a largo plazo son poder correr la Sky
race de Comapedrosa, con 50km y 5.000 de
desnivel. Cuando empecé a hacer trail running me sorprendió la gran diferencia del
cansacio físico que se tiene con el running
en asfalto. Se debe hacer un estudio previo
del perfil del recorrido y saber gestionar el
ritmo”, expone.
Dos años de un cambio radical del estilo de
vida del que no se arrepiente y con el que
cierra este reportaje con un mensaje claro
y directo para los fumadores: “El tabaco es
malísimo. Aconsejaría a cualquier persona
que lo dejara urgentemente. A mi me dio
por correr“ Correr por la montaña es una
maravilla. Ves unos sitios que nos has visto
en la vida y descubres picos. Es la gloria”.
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Reconeixement a l’escola Pompeu Fabra per la seva
participació al Programa Cultura Emprenedora a l’Escola
El seu director, el Jordi Cerrato, ha rebut el reconeixement

Filo Cañete i el director de l’Escola Pompeu Fabra, Jordi Cerrato

Més serveis a les Biblioteques
Des de dilluns 29 de juny, tant la Biblioteca Sant Adrià com la Biblioteca Font de La
Mina obren a la ciutadania les seves sales
de lectura, amb aforament limitat al 50%.
Què es pot fer en el moment en la qual
ens trobem?
- Agafar documents en préstec i retornar-los: com que no podràs accedir a la
col·lecció, et recomanem que demanis
abans els documents a la teva biblioteca
(Biblioteca Sant Adrià i/o Biblioteca Font de
La Mina) per correu electrònic o per telèfon,

així quan hi vagis ja el tindran preparat perquè te l’emportis.
- Demanar informació bibliogràfica: preferiblement per telèfon o mitjans telemàtics.
- Es pot fer servir la sala de lectura, amb un
50% de l’aforament.
En aquesta situació, no pots tenir accés a
la col·lecció general de documents. Tampoc
pots utilitzar els ordinadors públics.
Per a més informació al respecte, us recomanem que consulteu la pàgina de la Diputació de Barcelona, on trobareu la resposta
als vostres dubtes

Fa unes setmanes, l’alcaldessa
Filo Cañete va fer un reconeixement al director de l’Escola Pompeu Fabra Jordi Cerrato, per la
participació durant 11 anys en el
programa Cultura Emprenedora a
l’Escola, promogut per l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Adrià i la Diputació
de Barcelona, essent escola pionera en l’execució d’aquest programa en el territori.
Es tracta d’una centre escolar amb
una trajectòria consolidada al
Programa Cultura Emprenedora
a l’Escola, que té com a objectiu
principal fomentar l’esperit empre-

nedor i les competències bàsiques
en el darrers cursos de l’educació
primària. Durant l’any, l’alumnat
es dedica a crear i gestionar una
cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa,
l’administració i altres agents socials del municipi.
La tramesa del distintiu que apareix a la fotografia per part de l’alcadessa, suposa el reconeixement
a l’escola Pompeu Fabra pel seu
compromís i experiència continuada en aquest projecte i alhora
vol contribuir a fer visible la implicació d’aquest centre amb la seva
comunitat educativa.

Campanya #DefensaLaCooperació
pel dret al refugi

Cartell de la campanya #DefensalaCooperacio

Biblioteca

IMMOBILIÀRIA
H I P O T E Q U E S

Alfa

BADALONA
CENTRE-MAR

Com portem fent des de fa uns mesos, des de
l’Ajuntament de Sant Adrià ens adherim a la
campanya endegada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament #DefensemLaCooperació que amb motiu del Dia Mundial
de les Persones Refugiades, el 20 de juny, es
centra en el dret al refugi.
El dret a migrar i tenir un futur digne, en pau i

llibertat, en un lloc diferent del que ens ha
vist néixer, és fonamental per a tothom, com
també ho és el dret de viure en pau en la teva
comunitat d’origen i no haver de fugir.
“La guerra i la persecució et destrueixen
de tantes maneres. Fugir vol dir deixar-ho
tot...”, testimoni de Briska que va fugir del
Kurdistan.
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Asesoría Inmobiliaria, jurídica y ﬁnanciera Tramitación de hipotecas al 100%

C. Industria, 143-149 - 08912 Badalona - Tel. 93 397 59 65 - 610 532 916

www.alfabadalona.com - www.alfabadalonacentromar.com

Juny de 2021

CULTURA 23

Ángela Vázquez

Sant Adrià

Av/Pi i Margall

Fotografia extreta del web municipal

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