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Un Nadal
per a tota
la família
Sant Adrià ha preparat
unes festes on els infants
podran recuperar activitats
com l’Adrilàndia
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Imatge de l’arbre de Nadal de la plaça de la Vila

Sant Adrià viu
un Nadal magic
Els infants seran els protagonistes de bona part dels actes
Des del passat 3 de desembre, Sant Adrià
viu el Nadal. Amb la celebració de la Festa
de les Llums, el municipi està mès iluminat que mai. Pel que fa a la distribució
dels llums, l’Ajuntament ho continua fent a
tots els barris per atreure els vianants als
carrers més comercials de cada zona. Els
llums, que són de baix consum, romanen
encesos tota la nit, ja que el cost és menor que programar a cada carrer l’apagada
i l’encesa a una hora determinada. Com a

novetat, cal assenyalar que el passeig de
Camarón compta amb motius nadalencs
nous, però sobretot cal destacar el gran
arbre de Nadal que s’han instal·lat a la
plaça de la Vila.
Activitats per tota la família
Al Centre Polidor, ja fa dies que ha arribat
el Nadal. Aquest dijous, 23 de desembre,
tindrà lloc una sessió de cinema infantil.
A més, aquest any arriba una nova edició

de l’Adrijove. Es tracta de la versió juvenil
de l’Adrilandia on trobareu un munt d’activitats per a tots els gustos i aficions. Per
a joves de 12 a 18 anys. Els dies 29 i 30
de desembre i el 3 i 4 de gener al Polidor.
Hi trobareu dues zones destacades.L’espai Gamer, exclusiu per als amants dels
videojocs on hi conviuran diferents consoles més actuals com la PS4, Xbox o la
Nintendo Switch amb consoles clàssiques
com la Super Nintendo, la nintendo clàs-

sica... Aquest espai estarà fix cada dia en
horari de matí i tarda. I un espai de jocs:
Per als amants de jocs de sala, com el tradicional futbolí i el Ping-Pong i els jocs
de taula com escacs, catan, jungle speed,
l’uno... Aquest espai estarà fix cada dia en
horari de matí i tarda. Per la seva part, el
Centre Cultural el Besòs tambè ha programat diverses activitats. La més destacada
arribarà fins aquest 22 desembre amb el
Tió de Nadal. Aquesta és l’activitat dirigi-
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da a famílies amb nens/es a partir d’1 any.
A més, aquest dijous 23 arribarà el patge
reial.
Nova edició del Adrilàndia, el saló infantil i juvenil
Aquest any és una data molt especial per al
saló Adrilàndia, ja que torna amb una nova
edició desprès d’un any d’aturada degut a
la pandèmia de la Covid-19. L’edició d’enguany tindrà lloc els dies 3 i 4 de gener,
omplint els espais de la Rambleta, Poliesportiu Ricart i pati de l’Escola Sant Gabriel,
amb noves propostes de jocs, tallers, espectacles i moltes sorpreses, en horari de
10.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h. L’entrada
serà pel carrer de Joaquim Blume. Molt
important: aquest any serà imprescindible
fer reserva prèvia d’entrada.

La façana de l’Ajuntament s’ha il·luminat un Nadal més
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de cada any: Via Trajana, pl. de Pius XII,
av. de les Corts Catalanes, c. de l’Argentina, c. de Goya, c. de Doctor Fleming, c.
de Frederica Montseny, c. de Sant Ramon
de Penyafort, c. de Ponent, c. de Llevant,
c. de Cristòfol de Moura, c. de Torrassa,
av. de la Platja, av. d’Eduard Maristany,
av. de la Platja, av. de Catalunya, Av. de Pi
i Margall, c. Major, c. de les Monges, c.
de Rafael Casanovas, c. de Ricard i plaça
de la Vila. Qualsevol canvi de darrera
hora serà comunicat per l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs i la web del Diari de
Sant Adrià i les xarxes socials.

Sant Adrià recupera la Cavalcada de
Reis
L’agenda de Nadal arribarà a la seva fi el
dia 5 de gener amb la cavalcada de Reis.
Aquest any les nenes i els nens de Sant
Adrià de Besòs podran tornar a sortir als
carrers per donar la benvinguda a Ses Majestats, els Reis Mags d’Orient al llarg de
la cavalcada. La Cavalcada començarà a
les 17.30h, I el recorregut serà el mateix

El barri de la Mina celebra la festa
de Nadal
L’Associació de Comerciants de La Mina
i el servei de Dinamització Comercial
del Consorci de La Mina ha organitzat la
Festa de Nadal. La celebració es va fer a
l’Espai Cultural Font de la Mina, fa uns
dies, i els més petits van poder visitar al
Pare Noel, participar en tallers infantils
de decoració nadalenca, fer cagar el tió
i gaudir d’un berenar deliciós de xocolata
desfeta amb melindros. A més a més, el
grup de dansa Dulce Canela, de l’Associació Amics del Besòs, va presentar el
seu repertori de ball i també es va donar

a conèixer els guanyadors del XI concurs
d’aparadors i se’ls va lliurar els premis.
D’altra banda, l’equip de suport a les comunitats de veïns i veïnes va organitzar
un concurs, en aquest cas, de decoració

de portals i escales. El jurat ha valorat
especialment l’originalitat i creativitat
del treball, l´ús de materials reciclats i el
nombre de veïns de la comunitat que hi
ha participat.

Imatge des de sota l’arbre de Nadal de la plaça de la Vila
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Prevenció de la violència sexual
a l’Esport a Sant Adrià
El consistori vol seguir incentivant tallers entre els clubs
A finals del mes passat es va realitzar a
Sant Adrià el taller de “Prevenció de la
violència sexual a l’Esport” a les entitats
esportives del municipi amb una gran
acollida. L’objectiu que es pretenia era
entendre les diverses maneres de visualitzar unes conductes esportives no respectuoses i d’abús de poder que es poden
produir sobre els esportistes. Es van fer
jocs dinàmics per veure quines son les
diferents eines de detecció i d’actuació
de conductes no correctes, per fer canvis
de perspectiva sobre les mateixes. Com
gestionar l’ajuda en cas de detectar una
agressió a l’entorn de l’entitat i fer oferir
un esport segur i de confiança als esportistes del municipi. L’esport en els entrenaments , competicions, construeix unes
relacions mentals, socials i emocionals
entre esportistes, entrenadors/es, membres de junta, pares i mares de l’entitat,
que han de basar-se en uns valors i una
ètica de respecte cap als infants i joves.
No es pretén que el contacte i les emocions en l’esport s’inhibeixin i controlin,

Imatge del taller organitzat a Sant Adrià

sinó que el taller va portar la reflexió i el
debat que els contactes han de ser saludables i respectuosos en front dels fets que
poden esdevenir agressius per a la persona. El taller ha permès remarcar el paper

de les entitats esportives , la gran força
que tenen des de la implicació de tothom
per reconèixe-les i actuar en perquè entre
tots fem que a Sant Adrià de Besòs sigui
una ciutat lliure de violències a l’esport.
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Mostra sobre els
sense sostre a
Sant Adrià
L’Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià ha
organitzat l’exposició «Sense sostre», de
Joan Buxó Briquets. Tal i com explica el
fotògraf, «aquesta exposició és la que més
m’ha costat dur a terme ja que el tema és
ben complicat. Va de gent sense llar, la gent
que dorm pels carrers de la nostra Barcelona, són els i les nostres veïnes, gent com
nosaltres, gent normal». Buxó comenta
que són fotografies robades que volen expressar la seva quotidianitat. «No és una
exposició artística. És una exposició feta
des del respecte i que ha tractat de captar
els llocs on dormen, la imaginació per no
passar fred». El fotògraf detalla que va tractar de parlar amb algunes de les persones
que fotografiava. «Algunes em van explicar
les raons per les quals han acabat vivint al
carrer, d’altres no em van fer aquesta confiança. A totes aquestes persones els hi vull
agrair i dedicar la meva petita reivindicació:
les ciutats i qui les governa han de garantir
que el Dret Universal a tenir una llar sigui
per a tothom». L’exposició «Sense sostre»
es pot visitar a la seu de l’agrupació, al carrer Dr. Barraquer, número 6, fins el proper
30 de desembre.
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La Gramamoneda mou a Santa Coloma més de
1,2 M€ en 12.000 operacions al 2020
La despesa amb aquesta moneda local augmenta cada any
La Gramamoneda va moure durant l’any
2020 més de 1,2 milions d’euros en despeses en comerços i establiments de la
ciutat, xifra que suposa unes 12.000 operacions dutes a terme en l’any de l’esclat
de la pandèmia. Es tracta d’una eina d’impuls del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet, i funciona des de
l’any 2016 amb la finalitat que els diners
del municipi es quedin i circulin durant
més temps en el teixit comercial econòmic i social de la localitat. Concretament,
al 2020 es van fer operacions econòmi-

ques per import de 1.204.552 grames i
12.137 operacions, una xifra que suposa
un increment del 13,34% respecte 2019.
Només als mercats municipals s’hi van
fer operacions per import de 129.968,29
euros i 5.130 operacions. Pel que fa a la
seva circulació, el 87,86% de la despesa
que l’Ajuntament fa en Grames amb el pagament de subvencions es queda en forma de consum a comerços i empreses de
Santa Coloma, quan amb l’euro era només
el 29,12%. A més, les 747.320,63 grames
injectades mitjançant el pagament de sub-

La moneda Grama s’ha anat implantant durant els darrers anys

vencions han generat un volum de circulació de 3.365.276,28 grames mitjançant un
total de 39.519 pagaments, amb un efecte

multiplicador de 4,5 pel que fa a la seva
capacitat de circulació de mitjana en el
circuit local.

La ciutadania decidirà el
nom de l’antic Ajuntament
adrianenc rehabilitat
Fins el proper 14 de gener, la ciutadania de
Sant Adrià vot votar el nom del nou equipament del municipi: l’antic Ajuntament. El
que es considera el primer ajuntament de la
ciutat, o al menys el lloc on es reunien l’alcalde i els regidors, i que va acollir també la
primera escola ha estat rehabilitat i espera
l’opinió dels adrianencs i adrianenques per
tenir un nom.El que els darrers anys ha estat seu d’un ambulatori, del casal de la dona
i seu de diverses associacions, es dirà Casal Antic, Casal Casc Antic, Casal de Dalt,
Casal Dalt de la Vila o Casa de Dalt. Aquestes són les opcions que ha presentat el con-

sistori a la seva plataforma de participació
ciutadana “Decidim Sant Adrià”, a la que
es pot accedir a través del web municipal,
www.sant-adria-net. Durant aquest any,
s’han finalitzat les dues fases de restauració
i reforma de l’edifici recuperant i respectant
al màxim la seva fesomia com a primer
Ajuntament tornant a situar la inscripció
«Casa Consistorial» a la façana i recuperant (reproduint) el balcó inicial. L’espai
interior disposa de tres sales polivalents
per a ús cultural i on es centraran també les
activitats que el consistori desenvolupa des
del servei de Solidaritat i Cooperació.

Imatge de l’antic edifici de l’Ajuntament
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En marxa l’enderroc del pavelló
de Can Sisteré
Fa 5 anys que la instal·lació estava tancada

Imatge de l’enderroc de l’antic pavelló

S’han posat en marxa els treballs de
desconstrucció de l’antic pavelló de Can
Sisteré, ubicat al costat de la Biblioteca
Central, just al darrere del Centre Cultu-

ral que duu el mateix nom. L’equipament
esportiu es va tancar provisionalment el
juny de 2016 en detectar-se deficiències
en les bigues del sostre. L’estudi tècnic

de l’estructura de l’edifici va determinar
posteriorment que calia enderrocar-lo
perquè no era viable cap actuació correctora. Les obres van començar el 30
de novembre amb el desmantellament
de la coberta. Un cop enllestida aquesta
tasca es va procedir a l’inici de la demolició de l’estructura de la instal·lació
des de l’interior. Des d’aquest dimecres
15 s’han iniciat els treballs de desconstrucció des de l’exterior. Aquesta
actuació està vinculada amb les obres
que es fan a la seu de l’Ajuntament a la
plaça de la Vila i que afecten l’Oficina
d’Informació i Atenció a la Ciutadania
(OIAC) que s’ha hagut de traslladar a
Llorenç Serra, 26. S’inclou la demolició
de l’edifici pont de l’Ajuntament, que és
un volum annex al consistori, per a la
construcció d’una sortida d’emergència, que és necessària en cas d’evacuació de la planta baixa de l’ajuntament.
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L’Ajuntament reclama
resposta a la Generalitat
sobre el futur de l’Institut 9
L’Ajuntament de Santa Coloma ha instat al Departament
d’Educació de la Generalitat que es pronunciï sobre la
sol·licitud formal perquè l’Institut 9 de la ciutat pugui
impartir estudis de batxillerat. Aquest centre ha arribat
al seu quart curs d’ESO des que es va posar en marxa
a l’any 2018 i de cara al curs vinent vol tenir continuïtat amb aquests estudis post-obligatoris. La comunitat
educativa d’aquest institut ho reclama de forma clara
per poder avançar en el seu projecte i oferir oportunitats
educatives a l’alumnat. El Departament d’Educació no
ha decidit encara a dia d’avui si atorgarà o no aquests
estudis al centre. A les negociacions obertes per a la
viabilitat d’aquesta proposta, l’Ajuntament ha presentat
un pla de redistribució de places de batxillerat a la ciutat, ha iniciat converses per obtenir espais per a aquests
estudis en el cas de que el Departament els pugui necessitar i s’ha reunit amb el Director General d’Innovació
per parlar d’un batxillerat de caire innovador a aquest
centre.Recordem que a l’Institut 9, els alumnes de tercer
i quart d’ESO, es van veure obligats a iniciar les clases
a l’Escola Oficial d’Idiomes a causa del retard en la instal·lació dels mòduls prefabricats. Llavors l’alcaldessa
Núria Parlon va transmetre la urgent necessitat de poder
resoldre aquesta situació aprofitant la visita a la ciutat a
mitjans de setembre del president de la Generalitat, Pere
Aragonès, i del Conseller d’Educació, Josep González
Cambray, amb motiu de la inauguració oficial del curs
escolar 2021-2022.

ERC Sant Adrià propugna un
debat sobre republicanisme
per apropar la tradició
política a la ciutadania
El passat dijous 9 de desembre, ERC Sant
Adrià va realitzar la segona tarda republicana al Centre Republicà Adrianenc, amb una
xerrada-debat sobre el republicanisme. L’acte va consistir en un dinàmic diàleg, dirigit
pel regidor Antoni Vèlez i amb la presència
i participació del director acadèmic de la
Fundació Josep Irla, Lluís Pérez Lozano.
Tots dos van parlar sobre la definició del
republicanisme, la concepció de la llibertat
segons el punt de vista republicà i la visió
de la monarquia, entre d’altres. La xerrada va
comptar amb preguntes molt interessants,

com per exemple sobre què era més eficient i
més estable, una república o una monarquia.
“A curt termini, segons la concepció clàssica de monarquia/república, pot semblar que
aquesta primera és més eficient, ja que les
decisions es prenien més ràpidament pel fet
que només passaven per les mans del monarca, en contraposició d’una república on
els poders estan més dispersos. Però a la
llarga, les monarquies tenen problemes per
a detectar els seus errors i febleses, perquè
ningú s’atreveix a dir-les”. L’acte es va realitzar en format mixt semipresencial, sent re-

VENDA I MUNTATGE D’ENGANXALLS I REMOLCS HOMOLOGATS

93 391 04 67

Moment de la xerrada organitzada per ERC Sant Adrià

transmès en rigorós directe per la pàgina de
Facebook d’ERC Sant Adrià Un cop finalitzat
l’acte, aquest va quedar enregistrat i penjat a

la pàgina web, quedant a disposició de totes
aquelles persones interessades que no van
poder seguir-lo en el moment.

04/11 al 17/11/2021

Carles Carvajal
Barnat
López - redaccio@diaridebadalona.com
- redaccio@diaridebadalona.com
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Autobusos que purifiquen l’aire
amb la publicitat ja circulen per l’AMB
Ara per ara, 14 autubusos ja circulen per l’Àrea de Barcelona

Un dels autobusos presentats per purificar l’aire

Una flota de 14 autobusos de la companyia
Tusgsal circula ja per l’Àrea metropolitana
de Barcelona amb vinils publicitaris que
purifiquen l’aire per on passen. Aquests
vinils purificadors formen part d’un innovador protocol per a la producció de pu-

blicitat exterior, que s’ha presentat en un
acte públic al Port de Badalona. El grup de
mobilitat Direxis, al qual pertany l’empresa
d’impressió Teletransfer, ha desenvolupat
aquest protocol sostenible i purificant Òrbita per a la creació i producció de publicitat

exterior, que és el primer de l’Estat espanyol. El proveïdor Endutex, que aporta el producte purificant, i l’agència de màrqueting
conscient Greenin, que el comercialitza en
exclusiva a les marques, formen part del
projecte. El protocol Òrbita comprèn un circuit conscient de producció de suports publicitaris que inclou 4 fases: el procés d’impressió ecològic, amb tintes a base d’aigua,
l’ús de materials lliures de PVC, el sistema
de purificació de l’aire Pure Air Print i el
procés de reciclatge totalment certificat. El
vinils publicitaris amb què es cobreixen els
autobusos estan tractats amb Pure Air Print,
una capa formada per aigua i nanopartícules
de diòxid de titani. A través del procés de
la fotocatàlisi es desencadena una reacció
química que elimina les partícules contaminants de l’aire. Cada autobús està recobert
amb 54 m2 de vinil que purifica l’aire, que
equivalen a 54 arbres. Els suports que purifiquen l’aire aplicat a publicitat inclouen una
tecnologia que els converteix en elements
descontaminants gràcies al principi de la
fotocatàlisi.

El restaurant
Lluerna revalida
la seva Estrella
Michelin

El restaurant colomenc Lluerna ha revalidat la
seva estrella Michelin. El xef Victor Quintillà i
la cap de sala, Mar Gómez, fa anys que treballen intensament, juntament amb una vintena
de professionals posant al mapa gastronòmic
de Santa Coloma. Revalidant aquesta estrella,
també revaliden seguir situant la ciutat com
una referència del món de la cuina. Enguany,
dels 33 restaurants de l’Estat que han rebut
la seva primera estrella només una ha anat a
Catalunya, i ha sigut per al restaurant Atempo, de Jordi Cruz, que té com a responsable
als fogons Iñaki Aldrey Teruel. D’altra banda, el restaurant Lluerna també comptà amb
l’Estrella Verda Michelin, que atorga la Guia
Michelin a aquells establiments que mostren
una especial sensibilitat vers el medi ambient
i la sostenibilitat de l’entorn a través de la seva
cuina i la seva forma de treballar.
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Pacificació
Campanya per un comerç
del trànsit
accesible a Sant Adrià
al Centre de
En una primera fase s’estan analitzant els establiments del Centre Santa Coloma
Aquesta campanya sorgeix de la col·laboració entre el Consell Municipal d’Accessibilitat i el departament de Promoció

Econòmica de l’Ajuntament, i té per objectiu facilitar una informació acurada i fàcil
de consultar sobre l’accessibilitat dels co-

La campanya ha començat a diversos establiments de Sant Adrià

merços de Sant Adrià. Aquells comerços
que tenen l’accés accessible rebran un
distintiu que els identifiqui, i a la vegada
es penjarà a la web municipal un mapa
amb tots els comerços amb l’accés accessible, per tal que totes les persones amb
mobilitat reduïda ho puguin consultar. La
recollida d’informació necessària per a la
realització d’aquest mapa s’està realitzant
amb el suport de persones contractades
mitjançant el programa Reactivació de
l’Ocupabilitat de la Diputació de Barcelona. En una primera fase la campanya se
centrarà en la zona amb més concentració
de comerços, per anar-se ampliant progressivament a tot el municipi. Cal remarcar que la informació se centra només en
l’accés al comerç: si hi ha rampa, sigui fixa
o mòbil, o bé no hi ha cap desnivell, si les
portes compleixen amb l’amplada mínima
i no hi ha altres elements que dificultin
l’accés. La voluntat és poder anar ampliant
aquesta informació amb l’accessibilitat de
l’interior dels locals.

Aquesta setmana, coincidint amb l’inici de la campanya de Nadal, s’ha iniciat
la Fase 0 de la pacificació del Centre de
Santa Coloma de Gramenet amb la posada
marxa de la zona restringida al trànsit a la
confluència del carrer Major amb Rafael de
Casanovas, amb afectació a la circulació
de vehicles entre Jaume Gordi i Sant Carles. Des d’aquest dilluns 20 de desembre
en aquest tram només hi poden circular
els vehicles autoritzats — residents i serveis— i es permet la càrrega i descàrrega
només de 09.30 a 12 h i de 14 a 16 h.
Bicicletes i vehicles de mobilitat personal
queden exempts de les restriccions que
han començat al barri del Centre. L’Ajuntament de Santa Coloma preveu canviar la
fase un cop establerta cada pas per tal de
pacificar aquesta zona de la ciutat.

Santa Coloma contractarà 204 persones
a l’atur amb plans d’ocupació
Els plans tenen una durada d’entre 6 i 12 mesos

Imatge d’arxiu d’un pla d’ocupació

Un total de 204 persones en
situació d’atur de la ciutat es
beneficiaran de les noves convocatòries dels plans d’ocupació que l’Ajuntament de Santa
Coloma, a través de l’empresa
municipal Grameimpuls, posarà
en marxa les properes setmanes. Les contractacions es faran
de manera esgraonada, entre
finals de desembre i principis
de gener, i tindran una durada
d’entre 6 i 12 mesos. L’objectiu
principal d’aquestes accions és
ajudar els colomencs i les colomenques amb més dificultats
a accedir al mercat laboral. El
projecte «Treball als barris»
és el que concentra el gruix de
les contractacions, 152, que es
repartiran en tres programes específics vinculats a la millora de

l’entorn periurbà (88), la jardineria i neteja (42) i el manteniment d’edificis municipals
(22). En el marc de «Treball
i Formació», adreçat a persones aturades majors de 45
anys i a dones en situació
de vulnerabilitat, es faran 29
contractacions per un termini
d’un any; i 5 més, a través del
Programa de Joves tutelats i
extutelats, destinada a nois
i noies d’entre 18 i 21 anys.
D’altra banda, a mitjan gener s’iniciaran les contractacions dels 18 serenos del Pla
d’Ocupació Local. Els contractes tindran una durada de
12 mesos. Les persones contractades s’encarregaran de
fer el servei de ronda nocturna
pels sis districtes de la ciutat.
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Ingressa a presó l’exalcalde colomenc
Bartomeu Muñoz condemnat pel cas Pretòria
Bartomeu Muñoz compleix 5 anys i 8 mesos de condemna

Imatge d’arxiu de Bartomeu Muñoz

Ha ingressat a la presó l’exalcalde del PSC
de Santa Coloma de Gramenet condemnat
per l’anomenat cas Pretòria. Bartomeu Muñoz va entrar a Quatre Camins de forma voluntària. Muñoz va ser condemnat per l’Audiència Nacional a cinc anys i vuit mesos
de presó i a pagar una multa de 5,4 milions
d’euros per delictes de corrupció. La trama
de corrupció urbanística orquestrada per ex
càrrecs socialistes i convergents a canvi de
comissions es va conèixer ara fa 12 anys.
Al costat de Muñoz, també es va condemnar l’ex diputat del PSC Luis Andrés García,
‘Luigi’, i els ex convergents Lluís Prenafeta i
Macià Alavedra. El cas no nomès va esquitxar Santa Coloma, sinó també Badalona i
Sant Andreu de Llavaneres. Muñoz, de 64
anys, és el primer dels condemnats que
ingressa a presó. Està al Departament de
Mesures de Seguretat pendent de classificació. Prenafeta i Alavedra van arribar a un
pacte amb la Fiscalia pel que el ministeri
rebaixava la pena sol·licitada, de tal mane-
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La Nadalenca omple
de campions els carrers

Cursa solidària infantil adaptada a Santa Coloma
ra que no hi havia d’ingressar. Pel que fa a
‘Luigi’, presumpte cervell de la trama, el seu
ingrés a presó es troba suspès.
Els noms del cas Pretòria
L’any 2009, ara farà més de 12 anys, esclatava el cas de corrupció Pretòria. Entre els
detinguts es trobaven l’exalcalde de Santa
Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz,
el regidor d’Urbanisme Manuel Dobarco ,
l’ex-conseller de Finances de la Generalitat
de Catalunya Macià Alavedra, l’ex-secretari
general de la Presidència Lluís Prenafeta i
l’exdiputat Luis Andrés García Sáez, conegut pel malnom de Luigi. La investigació
la va desenvolupar la Unitat de la Guàrdia
Civil especialitzada en delictes econòmics
sota les ordres del jutge de l’Audiència
Nacional Baltasar Garzón i després de dos
anys d’indagacions de la Fiscalia Anticorrupció i de l’Agència Tributària. Més de
12 anys després, Muñoz s’ha convertit en
l’únic implicat que ha entrat a presó.

Foto: Ajuntament

Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la ciutat de Santa Colo-

ma de Gramenet va organitzar
la cursa infantil ‘La Nadalenca’,
una de les diferents activitats per

visibilitzar i solidaritzar-se amb
tots aquells infants que lluiten
dia rere dia per superar totes les
dificultats que se’ls hi presenta a
la vida i també al carrer. Sota el
lema ‘Estem, Fem i Sumem’ es va
poder gaudir a l’Avinguda Generalitat d’una jornada matinal amb
nens i nenes participants, fins a
16 anys, amb diferents discapacitats. La cursa estava distribuïda
en quatre distàncies, a recórrer
- 20, 30, 40 o 50 metres - amb
l’objectiu d’arribar al final. La
primera hora va estar adreçada
a nenes i nens que necessitaven
un espai silenciós. Cada participant va rebre una bossa de
benvinguda amb una samarreta,
entre d’altres, i un premi de reconeixement. Tot el públic present
durant el circuit va donar suport a
tots els nens durant el recorregut
i es va viure una jornada distesa
i solidària.

SELECCIONATS ELS GRUPS DEL CONCURS CABAL
zona Besòs de Barcelona, 4 de Montcada i Reixac, 4 de Santa Coloma de Gramenet, 6 de Badalona i també 6 de Sant
Adrià de Besòs. 10 propostes han quedat excloses per no complir el requisit
de pertinença al territori Besòs establert
a les bases. En aquesta convocatòria, a
diferència d’altres edicions, molts dels
aspirants presenten proposta com a
solistes.

PROJECTE “ADOPTA UN ESCOCELL”
Foto: FE Grama

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha començat un projecte que
porta per nom “Adopta un escocell”.
La iniciativa forma part del treball per
millorar la biodiversitat i l’aprenentatge actiu en els espais verds urbans.
Segons ha explicat el consistori colomenc el projecte està dins de l’àmbit
d’Educació Ambiental de referència. En
aquesta iniciativa hi participaran els
escolars de la ciutat amb la idea de fer
una Santa Coloma més verda i ecològica.

Javi Rodríguez,
millor entrenador
català 2020 - 2021

Foto: Arxiu FCF

L’entrenador del primer equip
d’Industrias Santa Coloma Javi
Rodríguez ha estat escollit millor
entrenador català 2020 - 2021.
El colomenc rep per segona vegada el guardó de millor tècnic
de futbol sala a la 9a Gala Estrelles de la Federació Catalana de
Futbol. El desembre del 2019,
Rodríguez va agafar el timó de

l’Industrias en un moment difícil i va aconseguir classificar
l’equip per ‘Final Four’ de la
Copa del Rei i va quedar a les
portes del play-off pel títol. D’altra banda, Adolfo Fernández (FC
Barcelona) ha tingut el mateix
reconeixement i és el millor jugador català de futbol sala de la
temporada 2020/21.

Karate inclusiu: el nou
vessant social de la FE Grama

BREUS

Aquest desembre han tingut lloc les
audicions de Cabal per a l’edició que
comença el mes vinent de gener 22 i
que s’allargarà fins juny 23. Aquest és
un projecte d’impuls al talent musical
jove, una iniciativa del Consorci del
Besòs i els ajuntaments consorciats
i gestionada per Taller de Músics. En
aquesta edició s’han rebut un total de
40 propostes, 10 de les quals són de la

Podeu veure en vídeo
la notícia a l’enllaç

La vessant social de la Fundació Esportiva
Grama forma part de l’ADN del club colomenc. A partir de l’1 de desembre, l’entitat
encapçalada per Antonio Morales va engegar motors amb una nova secció esportiva alhora que social. El Karate Kyokushin
Solidari és la nova disciplina de la FE Grama que es realitzarà al Nou Municipal. En
aquesta, s’integren una sèrie d’activitats
amb els equips Inclusius colomencs.
Seguint la filosofia del club, i a través del
director Lee Redondo, faran classes periòdiques on coneixeran els beneficis de
les arts marcials per a la salut. Una eina

integradora. Classes adreçades a persones
amb discapacitats físiques o psíquiques on
es vol potenciar les aptituds dels participants. El centre col·laborador de la Fundació se’n beneficiarà del Karate Inclusiu. El
projecte comença de zero però en què hi ha
l’objectiu de crear aquesta cultura inclusiva i que nous centres es puguin interessar.
Aquest és un projecte que en el passat (Can
Peixauet Karate Kyokushin) va rebre diversos premis a Millor Projecte de Cohesió
Social i Integració. Lee Redondo és tot un
referent social amb una dilatada trajectòria
i experiència en aquesta mena de projectes.
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El Sant Gabriel es
La UBSA atrapa al Montgat
i agafa distància amb el cinquè manté al grup líder
de Primera Nacional
Victòria importantíssima contra el Granollers

Foto: Manel Expósito

L’aturada per Nadal a Copa Catalunya no ha pogut arribar en un
millor moment al vestidor de la
Unió Bàsquet Sant Adrià. El con-

junt de Miquel Calderón va tenir
una alegria per partida triple. Va
guanyar el seu partit contra el
Granollers (81-77), va augmentar

la seva distància amb la cinquena
plaça a dos triomfs de marge i, de
retruc, va atrapar la UE Montgat
al capdavant del grup 3 de Copa
Catalunya. Quelcom que semblava força complicat però que es va
fer realitat gràcies a la derrota dels
montgatins a La Plana davant el
Círcol. El triomf importantíssim
contra el Granollers a Ricart es
va cuinar a foc lent (19-18). Tot i
això, els adrianencs van començar
a augmentar la distància abans del
descans (39-30). A la represa, pas
definitiu dels vermells (52-37) i
reacció final dels vallesans massa
tard. Amb aquesta victòria transcendental, la UBSA conclou l’any
2021 amb 9 triomfs i 2 derrotes,
mateix balanç que el Montgat.
El primer partit de l’any 2022 serà
el derbi contra el CB Santa Coloma (15 de gener) al pavelló Juan
del Moral.

Desembre de 2021

Penya Barcelonista Sant Adrià de Besòs:
sentimiento azulgrana adrianense desde 1985

Per tercera temporada consecutiva, el Sant Gabriel es manté a les
posicions capdavanteres del grup
3 de Primera Nacional. I així vol
mantenir la seva dinàmica fins
a final de curs. Amb 27 punts, 8
victòries, 3 empats i només 2 derrotes, el conjunt de Carlos Garcia
arriba al final de la primera volta

cinquè a la classificació. A només
tres punts del segon (Son Sardina) i el tercer classificat (Balears),
i a set del líder (Europa). Les dues
primeres places són d’ascens a
Reto Iberdrola. Diumenge 9 de gener arrenca la segona volta amb la
visita del Zaragoza CFF B al Ruiz
Casado.

Podeu veure
l’entrevista a l’enllaç

Es la entidad social con mayor número de socios, con más de 300 abonados
Más allá de las históricas entidades
deportivas que patean, encestan o lanzan un balón, en Sant Adrià de Besòs
hay otras que tambíen exhiben un sentimiento hacia los deportistas. En esta
ocasión, estamos hablando de la Penya
Barcelonista de Sant Adrià de Besòs,
la entidad asociativa que apoya, desde 1985, al FC Barcelona. De la mano
de su presidente, José Manuel Rubio,
conocemos en mayor profundidad una
entidad histórica de la ciudad

Foto: Sant Gabriel
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¿Cuál es el origen de la Penya?
Oficialmente se funda en 1985 pero a
partir de 1983 ya empiezan a organizarse salidas desde Sant Adrià al Camp
Nou en autocar. A partir de 1984 empiezan a gestionarse los trámites y en 1985
es cuando se forma la Peña.
Y su evolución desde entonces?
Todo empezó en el bar El 9, donde
justamente ahora se ubica El Pulpero.
Un año después se ubicó en la Gran-

ja Maru en un piso que era del presidente
fundador, Salvador Aragall. Allí estuvieron
durante tres años y después se fueron un
par de años en el Ateneu. Posteriormente,
se compró un local en Bogatell 71. Hasta
que en 2001 se compró el local actual de la
calle Maragall.
¿Cuál es la principal actividad?
La principal actividad de una peña es seguir al Barça. Nosotros vamos al campo
cada partido que el primer equipo juega en
el Camp Nou y aquellos socios de la peña
que no son abonados al Barça tienen un
pequeño descuento. La peña dispone de un
autocar pero a raiz de la pandemia estamos
viviendo una situación atípica.
¿En qué situación se encuentra la
agrupación tras casi 40 años de vida?
El punto más álgido de la Penya se haya en
septiembre de 2004, cuando en Sant Adrià
se organiza la Trobada Mundial de Penyes’.
A raíz del envejecimiento de los socios y la
pandemia ha habido una decadencia. Ahora

El presidente de la PB Sant Adrià, José Manuel Rubio, a la derecha de la imagen | Foto: PB Sant Adrià

tenemos que impulsar de nuevo ese crecimiento
pero seguimos siendo la entidad más grande de
Sant Adrià con 350 socios. En 2004 llegamos a
1.000 fieles. Esperamos revertir esa bajada.
¿La situación deportiva del club favorece
o perjudica?
No hemos notado mucho impacto en positivo
o en negativo en función de la situación deportiva del primer equipo. Sí que estamos notando
que la juventud no participa tanto en actividades asociativas. La verdad que los jóvenes no
quieren tener tanta responsabilidad en este tipo
de agrupaciones. Culés hay en todos los lados.

Foto: PBSA

¿Es una cuestión de generación?
Cuando empezamos en 1985, la mayoría de
socios tenían unos 40 – 50 años y son los que

hemos seguido manteniendo la Penya. Si no
tenemos un relevo generacional que nos ayude,
la asociación irá decayendo.
¿Cuá es la media de edad de la PBSA?
La Penya tendrá una media de edad alrededor
de los 60 años. Tenemos gente joven, la mayoría nietos y familiares de peñistas que han vivido
en casa ese sentimiento. Los nacimientos lógicamente ayudan a bajar la media pero aún así es
alta. Un 70% son mayores de 60 años.
¿Qué otras actividades más allá del amor
al Barça se organizan?
Cada mes organizamos una excursión o salida.
En noviembre se organizó un desplazamiento a
Lloret de Mar y este mes de diciembre se han
organizado una habaneras en la sede social.
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El Femení Sant Adrià supera
el Distrito Olímpico per la via ràpida (64-48)
Parcial 47-22 i diferència de 15 punts abans del descans

Foto: Femení Sant Adrià

Les quatre victòries en les darreres
cinc jornades de lliga permeten el
Femení Sant Adrià a tornar a apropar-se a les posicions de Fase Final
de Lliga Femenina 2. Entre els set
primers equips classificats, l’equip
d’Enric Cervera va ser un dels tres
únics equips que van guanyar aquesta jornada. Amb sis victòries i sis
derrotes, les liles està evolucionant
notablement al tercer esglaó nacional. Diumenge van tornar a exhibir el
seu potencial ofensiu i sòlida defensa
adrianenca al poliesportiu Ricart. El
Sant Adrià va gaudir de l’enfrontament
més plàcid del curs, superant el Distrito Olímpico madrileny (64-48). Va
ser, a més a més, el partit més coral
del sènior lila.
Noa Sánchez i Mariona Mulió van
liderar un primer quart lila excel·lent
(25-9). Diferència de 16 punts en
només 10 minuts de partit i un parcial
clau de 17-0 local. Abans de la represa, la diferència va augmentar fins als

25 punts (47-22) i la victòria quedava sentenciada en només 18 minuts.
Enorme imatge al darrer partit de l’any
A la represa, les rotacions a pista es
van mantenir i pràcticament totes les
jugadores van sumar, com a mínim,
un punt al seu caseller particular. Irene Broncano va ser la màxima anotadora lila amb 11 punts i 3 rebots,
seguida per Núria Martínez i Aina Subirats, amb 9. Enorme també la feina
sota cistella de Judith Turrión amb 8
rebots 4 recuperacions. E
l primer partit de l’any serà dissabte
8 de gener al Barris Nous de Lleida
per enfrontar-se al EKKE CB Lleida
(20:00h). Partit importantíssim per
apropar-se a la quarta i cinquena posició del B de Lliga Femenina.
Recordem que el Segle XXI (projecte
formatiu de la FCBQ) no pot disputar
la Fase Final a Lliga Femenina Challenge i, molt probablement, el cinquè
classificat també podria jugar la segona fase, a finals del mes d’abril.
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Èxit absolut de la Trobada
La millora de la
‘Hight School’ de lluita a La Mina il·luminació al Besòs,
prioritat nadalenca
100 participants escolars a l’exhibició

Foto: M. Expósito

La Trobada de Nadal de lluita
olímpica a la Zona Esportiva La
Mina va ser tot un èxit de participació i expectació. Joves

esportistes de clubs d’arreu de
Catalunya entre 4 i 13 anys van
participar en una jornada esportiva que va servir per tancar el curs

esportiu del 2021 de la millor
manera. A més, com a gran novetat, aquest any vam comptar amb
la participació de l’equip de la Federació Balear de Lluita. En total,
un centenar de joves participants,
quan la previsió des de l’organització era aproximadament de 50
nens i nenes. Durant la tarda,
amb la presència de l’alcaldessa
de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, i del regidor d’esports de la
ciutat, Hugo Ferrer, es van viure
125 combats de totes les categories on els més petits i petites van
poder gaudir d’un esdeveniment
que segueix innovant cada any.
Tots els esportistes van tancar
la jornada rebent un diploma i
un trofeu commemoratiu per la
seva participació en una trobada
esportiva que es ja una referència
a tot el país i on l’esport escolar
de base és el gran protagonista.

Foto: arxiu

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Adrià té al seu llistat
de prioritats a fer durant les properes setmanes (festes nadalenques) la millora de la il·luminació
al camp principal de les Instal·lacions Municipals del Besòs. Des
de fa anys, la foscor és la gran
predominant durant les tardes de

tardor i hivern a partir de les 18h i
dificulta força el desenvolupament
entre setmana dels entrenaments,
així com els partits que es disputen més enllà de les 17h. El CE
Sant Adrià espera que abans de
finalitzar el mes de gener i amb
l’inici del 2022, la instal·lació gaudeixi d’una llum òptima.
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Veïns de Sant Adrià lamenten la “claudicació” de Colau
davant del “xantatge descarat” del Primavera Sound

Sant Adrià de Besòs
amb l’illa de La Palma

Les entitats recorden que s’havia pactat un model de dos caps de setmana

La ciutat va realitzar diversos actes culturals

Imatge d’arxiu del Primavera Sound

Veïns de la zona del Fòrum,
entre Sant Adrià i Barcelona,
han lamentat la “claudicació”
de l’alcaldessa de la capital
catalana, Ada Colau, davant
del “xantatge descarat” dels
organitzadors del Primavera
Sound, que aquesta setmana
han obert la porta a endur-se
l’esdeveniment a una altra
ciutat. Per això han creat la
plataforma Stop Concerts
Fòrum, que vol respondre a la
“manca de rigor” i a “l’incompliment” dels compromisos
sorgits de la taula de seguiment del festival. En aquest
sentit han lamentat el canvi
de discurs de Colau sobre
el que, afirmen, es va pactar
en aquella taula, que és que
el model de dos caps de setmana seria “una excepciona-

litat”. Colau ha afirmat que el
Primavera seria a Barcelona
almenys fins al 2023 i seguint
aquest model. Les entitats
veïnals dels barris Maresme,
Besòs, Fòrum i Diagonal Mar,
a banda de veïns a títol particular de Barcelona i Sant
Adrià de Besòs, han afirmat
que a l’última taula, celebrada el 15 de setembre, es van
tractar assumptes referents
al “nou model escalable”
per aplicar-lo a altres esdeveniments musicals, a partir
del “nou model Primavera
Sound”. Es va parlar de la
neteja dels espais exteriors
al Fòrum, del dispositiu de
seguretat previst, de la “repercussió acústica” o dels
problemes de mobilitat i la
inserció laboral.

Imatge cedida per la Creu Roja del Barcelonès Nord

El passat dissabte 27 de novembre, va celebrar-se una
jornada de solidaritat a favor
de les persones afectades per
l’erupció del volcà Cumbre
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Vieja a l’illa de La Palma. Al
llarg del matí, les entitats del
municipi van col·laborar amb
la seva participació a través de
mostra de balls, venent articles

o altres activitats. A més es va
realitzar un espectacle familiar
a càrrec del grup badaloní La
Tresca i la Verdesca. A la tarda, va organitzar-se un concert
solidari a càrrec de 4 grups
de música del nostre municipi: Piketa’s, Cafè a les Sis,
Noviembre i Yellowarriors. La
jornada va comptar amb la
presència durant tota jornada
de la Creu Roja del Barcelonès
Nord, per tal de canalitzar els
donatius i, a més, van informar
del treball que estan fent sobre
el terreny a La Palma amb les
persones afectades. Al moment de tancar aquesta edició
del Diari de Sant Adrià el volcà
s’havia apagat i els científics
estaven a l’espera de poder
donar per finalitzar l’erupció.

El Museu de la Immigració
exporta la mostra
“Fronteres. Línia de tall”

Imatge de l’exposició que podem veure a Figueres

“Fronteres. Línia de tall” és una exposició que podem veure a l’Escorxador de
Figueres i està comissariada per Fina
Duran i Jordi Tolosa analitza el no-sentit de les línies divisòries, del dolor dels
murs que ens separen, de la relativitat
dels nostres cossos que ben sovint utilitzem com a frontera davant l’altre, dels
paisatges de les nostres limitacions i
també de les fronteres que el nostre
entorn ens imposa. Les fronteres són
línies que separen, divideixen, representen un tall, una distància entre allò

que pretenen limitar. La veritable raó de
ser, la força nítida de totes les fronteres
està en el poder del qual les dibuixa i en
l’acceptació de les limitacions que imposa. La mostra presenta obres de Félix
Blume, Joan Fontcuberta, Núria Güell,
Marco Noris, Marina Núñez, Mireia Sallarès i Alba Sotorra en diversos formats
(vídeo, instal·lació, escultura, fotografia)
i acompanyats per unes activitats que
inclouen a persones que han traspassat
fronteres mentals i a expressions artístiques que van més enllà de l’exposició.

S’estrena el projecte L’adrianenc Javier Pérez Andújar guanya
de podcast
el 39è Premi Herralde de Novel·la
“Cartografies de
memòries”
La història ‘El año del Búfalo’ és la darrera novetat de l’escriptor
El projecte forma part del programa que el
Museu de la Immigració de Catalunya (MhiC)
va organitzar durant la tardor del 2021 amb un
grup de joves migrants, residents d’un centre
d’acollida a Catalunya. L’objectiu del projecte,
que forma part de les propostes que es presenten a la comissió de museus i salut del
Dep. Cultura de la Generalitat, és fer d’altaveu
pels joves immigrants no acompanyats. En
aquest cas, ells son el públic narrador , visiten
el museu, coneixen la història de les migracions internes del s.XX dins del Sevillano, i
aporten , a l’Espai Migrar, les seves pròpies
veus i testimonis. Ells son els protagonistes
i els autors del relat del museu. La proposta
s’ha organitzat a partir de trobades setmanals
entre els mesos de setembre i desembre 2021.
Han estat organitzades pel MhiC en col·laboració amb GediMedia, productora de programes audiovisuals. S’han portat a terme tallers
i dinàmiques de gravació i disseny de programes del podcast. L’equip tècnic del centre de
residència de Gedi Coop. va acollir part de les
sessions al seu propi espai i es va desplaçar
per assistir a les sessions al museu.

L’escriptor Javier Pérez Andújar (Sant Adrià
del Besòs, 1965) va guanyar el 39è Premi
Herralde de Novel·la de l’editorial Anagra-

ma, dotat amb 18.000 euros, amb la història
‘El año del Búfalo’, presentada sota el pseudònim Ingo Folke. L’obra guanyadora va

Imatge de Javier Pérez Andújar

sobre quatre artistes d’una generació sense
sort que, després de perdre somnis i ideals,
es troben reclosos en un garatge on hi apareix una estranya criatura que els proposa
un pacte sinistre. El guanyador ha explicat
que la història de la novel·la ve de lluny,
ja que va començar a pensar en ella fa 25
anys, quan tractava de “salvar l’ànima sense
haver-la perdut”, i la gent que sortia aleshores a la novel·la estava viva. En aquell moment ell treballava a RBA, editorial poblada
de persones amb una llegenda llatinoamericana, i allà es va anar impregnant el sentiment que impregna la novel·la. Aleshores
va decidir: “Ara escriuré un llibre estrany i
es pensaran que no sé escriure normal”, ha
fet broma. El resultat ha estat ‘El año del Búfalo’, que, segons la seva pròpia definició,
és una novel·la “estranya de veritat”. D’altra
banda, ha resultat finalista Daniel Saldaña
París amb ‘El baile y el incendio’. Han integrat el jurat Marta Ramoneda, Gonzalo
Pontón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos
y l’editora Silvia Sesé, els quals han hagut
de triar entre 598 novel·les.
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