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L’hub
tecnològica
agafa
embranzida
El govern català entra al Consorci
del Besòs per afrontar el projecte
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La Generalitat aposta
per les Tres Xemeneies
per un ‘hub’ tecnològic
L’alcaldessa Filo Cañete celebra la
incorporació del govern al Consorci
del Besòs
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i
el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, van acordar el 19 de gener la incorporació de la Generalitat al Consorci del
Besòs, primer pas per transformar l’àrea
de les Tres Xemeneies en un ‘hub’ digital
i audiovisual de referència al país. Colau
va recordar que el Besòs és un territori
que fa anys que reclama que se’l “prioritzi” i que aquest acord suposa un “punt
d’inflexió” per impulsar-lo des del punt
de vista econòmic i social. “És l’hora del
Besòs i estem contents perquè es fa realitat una demanda històrica”, va afegir.
Al seu torn, Jordi Puigneró va celebrar

que la Generalitat passi a ser “impulsora” i no només espectadora d’un projecte
que també “és de país”. L’alcaldessa de
Barcelona va insistir que l’entrada de la
Generalitat al Consorci del Besòs servirà per impulsar l’àrea del Besòs fent
valdre les seves potencialitats, també
va assenyalar que ha de servir per donar
resposta a l’emergència social que es viu
en diverses zones de la llera del Besòs,
com va quedar demostrat amb la mort de
dues persones en una barraca per inhalació de fum en unes barraques al costat
del riu a Montcada i Reixac, a principis
de gener.

Imatge aèria de les Tres Xemeneies

Ara per ara el hub tecnològic pren forma per les Tres Xemeneies

Cañete celebra la incorporació de la Generalitat
Un cop conegut la notícia, l’alcaldessa de
Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, va assegurar que l’interès de la Generalitat per l’àmbit de les Tres Xemeneies ajudarà a “revertir
situacions” que es donen actualment a l’entorn del Besòs. Aquesta és, de fet, la “primera premissa” que posa l’alcaldessa, que
les accions de desenvolupament econòmic
siguin “tractores” de canvis també en l’esfera social.Igualment, Cañete celebra la
participació de la Generalitat a un Consorci
que, segons l’alcaldessa, s’estava “diluint”
en els darrers temps. “Quin millor reforç
que hi entri la Generalitat”, exclama. Des de
Sant Adrià esperen que properament se’ls
puguin explicar els detalls del que significa
aquesta integració, ja que no en van tenir

coneixement fins gairebé el mateix dia.
Entitats del Besòs reclamen més concrecions al projecte
La manca de concrecions sobre com ha de
ser i que ha d’implicar aquest acord genera
dubtes a la Plataforma per a la conservació
de les Tres Xemeneies i també a la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs. Els primers
demanen que l’anunci sigui palpable i que
permeti repensar el planejament urbanístic
de tot l’entorn. La coordinadora veïnal, per
la seva banda, demana que se’ls tingui en
compte a l’hora d’impulsar la transformació
del territori i reclama que més enllà de la
transformació econòmica també es treballi
per a la transformació social dels barris
més deprimits. La Plataforma per la conservació de les Tres Xemeneies veu amb

escepticisme l’anunci: “Massa cops hem
assistit a anuncis per millorar el Besòs que
han quedat en res”. A més, demanen que
més enllà del projecte del ‘hub’ audiovisual,
la incorporació de la Generalitat serveixi
per “repensar el planejament urbanístic” de
la zona. En aquest sentit, l’entitat subratlla
que l’actual Pla Director Urbanístic de les
Tres Xemeneies no és positiu per al territori
perquè implica la construcció de prop de
2.000 habitatges “en una zona inundable,
mediambientalment sensible, molt contaminada i encerclada de barreres, com la
via del ferrocarril, el port de Badalona i el
propi riu”.
Que sabem del projecte?
Les 100 hectàrees de les tres xemeneies
es volen convertir en el futur hub digital i

audiovisual de Catalunya. La Generalitat
ha escollit aquest icònic espai del litoral
barceloní per ubicar-hi un pol d’atracció
de talent i d’empreses d’aquest sector amb
el qual Catalunya vol ser capdavantera. La
zona de les tres xemeneies de Sant Adrià
del Besòs és una de les últimes peces del
litoral català postindustrial que queden per
decidir-ne els usos amb aquest hub digital i
audiovisual, aprofitant el simbolisme icònic
de les tres xemeneies en l’’skyline.
En aquest enllaç
pots veure com
son actualment
les Tres Xemeneies i el seu
entorn
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Sant Adrià aprova el pressupost
més alt de la seva història
L’ àmbit social torna a ser la prioritat

El pressupost de 2022 ja entrar en vigor

El pressupost municipal de 2022
es va aprovar en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el
passat 30 de desembre. Enguany,
Sant Adrià tindrà el pressupost
més elevat de la seva història,
43.492.248 €, xifra que suposa
un 3,79% d’increment respecte al de 2021 (41.904.808 €).
Hugo Ferrer, regidor d’Hisenda,
va subratllar el caire social del
pressupost, el qual s’ha «pensat
per a la millora real del dia a dia
de les persones». L’àmbit social,
la via pública, la seguretat i el
personal concentren l’increment
del pressupost per tal de garantir
tots els serveis públics L’import
de les despeses corrents en bens
i serveis és de 19.170.399,60€
(7,95% més respecte al 2021), un
44% del total del pressupost. Serveis Socials representa l’11% de la

despesa corrent i el 18,59% de les
transferències corrents. Augmenta,
concretament, en 500 M €, el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD),
centrat especialment en polítiques
destinades a la gent gran. Pel que
fa a l’espai públic, li correspon el
38,75% de la despesa corrent en
bens i serveis i el 9,35% de les
transferències corrents. En aquest
àmbit destaca l’increment d’un
milió d’euros per a la partida de la
recollida d’escombraries i de 80 M
€ per als contractes de jardiners.
Pel que fa a les despeses corrents,
també cal destacar un augment de
l’import dels subministraments
com ara la llum i el manteniment
del edificis municipals. La despesa destinada a personal és de
17.542.588 €, que s’incrementa
un 3,31% i suposa un 40% del
total pressupostari.

Mostra fotogràfica “Reflejos”
amb els joves de la UEC a la
biblioteca La Mina
Gràcies al taller de fotografia per a joves de la
UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), que
s’ha desenvolupat durant el primer trimestre
del curs amb l’ajuda del Punt Òmnia de Salesians La Mina ara s’ha inaugurat una exposició
fotogràfica que comparteix les mirades de les
noves generacions del barri La Mina. Al llarg
de gairebé tres mesos, s’ha treballat entorn a
la fotografia, combinant sessions teòriques i
pràctiques per aprofundir en les tècniques, els
tipus de plans, els angles fotogràfics o l’edició
d’imatges. I han portat aquests coneixements

sobre el terreny, afinant la mirada per captar
la realitat del grup participant. A partir de les
imatges, els joves han pogut compartir el dia
a dia del barri a través de la seva perspectiva,
fent visible la quotidianitat a l’espai públic i els
racons més significatius per a ells. Una experiència que finalitza amb una exposició fotogràfica, titulada “Reflejos”, a la Biblioteca Font
de La Mina amb l’objectiu de posar en valor
la seva creativitat i La Mina que els hi agrada.
L’exposició “Reflejos” estarà disponible del 27
de gener fins a finals del mes de febrer.

L’exposició s’ha instal·lat a la biblioteca La Mina
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Grameimpuls ofereix l’FPO Dual,
per formar i contractar a joves
El programa té un any de durada on s’incideix en la formació

Grameimpuls és l’encarregada d’aquests cursos

Santa Coloma ofereix per primera vegada
formació professional per l’ocupació dual
en els àmbits de l’hostaleria i la gestió
administrativa. El programa està adreçat a
joves d’entre 16 i 29 anys que es trobin a
l’atur i/o que no disposin d’una qualificació
professional. L’FPO dual, que ofereix l’Ajuntament i gestiona Grameimpuls, contractarà
a 28 joves que durant un any es formaran en
un entorn real de treball, que els permetrà
aconseguir un certificat de professionalitat
amb l’objectiu d’orientar el seu futur professional. La contractació començarà entre
finals de març i principis d’abril.Els cursos
que es realitzaren sota aquest programa
són els d’Operacions auxiliars de serveis
administratius i general – que s’impartirà
a La Ginesta – i el combinat d’Operacions
bàsiques de cuina i Operacions bàsiques
de restaurant i bar – a l’Escola de Restau-

ració. Ambdós permetran als i les joves
obtenir el certificat de professionalitat
corresponent, un cop completat el període de contractació formació. Cada
una de les especialitats compta amb 14
places.Durant tot el programa, les persones participants comptaran amb el suport i la tutorització del personal tècnic
d’Orientació i Intermediació Laboral de
Grameimpuls, tant al centre de formació
com al centre de treball. L’FPO dual és
un programa finançat pel Ministeri de
Treball i Economia Social i el SOC de
la Generalitat de Catalunya que té com a
objectiu millorar la formació, la qualificació professional i el desenvolupament
dels i les joves participants. Les persones interessades a participar poden trucar al 93 466 15 65. Més informació al
web i l’app de Grameimpuls.

Representants del Consell de
Treball, Econòmic i Social de
Catalunya visiten Sant Adrià
El president, Toni Mora, i la secretària
executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC, Carme Garcia Jarque, s’han reunit aquest
passat gener amb l’alcaldessa de Sant
Adrià de Besós, Filo Cañete per exposar
les tasques que fa el Consell i explorar
possibilitats de col·laboració. El CTESC
és un òrgan assessor del govern de la
Generalitat de Catalunya que està conformat pels sindicats i les patronals majoritaris (CCOO i UGT, Foment del Treball i
Pimec), l’economia social (Confederació

de Cooperatives i Taula del Tercer sector)
, el sector primari (Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
i Federació Nacional Catalana de Pescadors), així com sis experts nomenats pel
Govern. En l’exercici de les seves funcions el CTESC fa Dictàmens preceptius
sobre tota la normativa catalana relativa
als àmbits econòmic, social i laboral
i també elabora Informes sobre temes
d’actualitat per encàrrec del govern o bé
a iniciativa pròpia per acord de tots els
seus membres.

Imatge de la visita a Sant Adrià de Besòs del CTESC
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Santa Coloma posa en marxa l’Agenda Urbana
La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez visita la ciutat

Imartge de la signatura del conveni

La Ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), Raquel Sánchez, i
David Lucas, Secretari General d’Agenda
Urbana i Habitatge, han visitat l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet on
han signat el conveni per al desenvolupament de l’Agenda Urbana amb l’alcaldessa, Núria Parlon. L’alcaldessa, Núria
Parlon, ha qualificat l’Agenda Urbana de
“eina estratègica per a la transformació de
la nostra ciutat. Aquesta firma té un valor
simbòlic molt important per a nosaltres.
Segur que posarem en marxa l’Agenda
Urbana amb polítiques públiques transformadores amb les perspectiva feminista
inclosa». Parlon ha afegit “l’Agenda Urbana, amb els fons Next Generation, és una
oportunitat immillorable per dissenyar
la Santa Coloma del futur”. La ministra,

Raquel Sánchez, ha definit l’Agenda
Urbana com “un nou contracte social
amb la ciutadania que les institucions
públiques estem obligats a liderar.
Construir la convivència o restaurar-la
quan es fa malbé, fonamentar la prosperitat des del respecte al medi ambient i crear nous espais democràcia«.
També ha destacat tot allò que uneix el
ministeri que encapçala amb la nostra
ciutat, “compartim amb Santa Coloma,
garantir el dret a l’habitatge, fomentar la cohesió social, impulsar una
mobilitat sostenible i vertebradora,
regenerar espais urbans, i rehabilitar
el patrimoni arquitectònic. Compartim
també l’impuls de la rehabilitació com
a estratègia fonamental per millorar la
qualitat de vida dels nostres veïns”.

Formació i Treball impulsa
una nova delegació al
Barcelonès Nord
La Fundació Formació i Treball ha impulsat
una nova delegació al Barcelonès Nord en
aliança amb la Fundació Llegat Roca i Pi.
Es tracta d’una nova nau ubicada al Polígon Industrial Badalona Sud, al carrer de la
Mora número 23. Amb aquest nou espai es
vol generar impacte social i econòmic en el
territori a través dels diferents programes
de formació i d’inserció sociolaboral de les
dues fundacions i amb una oferta de contractació responsable de serveis a les empreses, amb la marca iServeis. La ubicació
a la ciutat de Badalona significa una aposta
estratègica per la generació de llocs de feina que millorin l’ocupabilitat de persones
en risc d’exclusió social en el territori. Es
consolida així l’aliança i el compromís de

les dues entitats amb el mateix projecte.
La nova delegació comptarà amb un equip
de 26 persones, de les quals 10 seran treballadores i treballadors d’inserció que es
dedicaran a la línia de serveis. Es preveu
que aquesta activitat econòmica ofereixi un
entorn on alumnes dels diversos itineraris
formatius puguin realitzar pràctiques en un
entorn de treball real. Això facilitarà l’aprenentatge de nous oficis i la integració final
en el mercat de treball. L’aliança entre les
dues entitats es va constituir l’octubre del
2019 i va significar un pas endavant en
una relació ja establerta des del 2014 amb
l’obertura del Taller Sant Isidre, un centre
sòcio-ocupacional dirigit a persones sense
llar.

Imatge de la inauguració de la nova seu

04/11 al 17/11/2021

Carles Carvajal
Barnat
López - redaccio@diaridebadalona.com
- redaccio@diaridebadalona.com
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Reclamen inversions a l’eix Besòs per combatre
la pobresa i la delinqüència
Una nova coordinadora d’entitats demana que el territori tingui veu
Els barris de ciutats a banda i banda del riu
Besòs representen una de les zones més
deprimides de l’àrea metropolitana. Les
rendes baixes i els alts índex d’atur, un baix
nivell de formació o els problemes de delinqüència caracteritzen bona part d’un territori
que s’ha cansat de ser “el patí del darrere”
de Barcelona. Ajuntaments com Santa Coloma o Sant Adrià no s’han cansat de repetir i ara també el moviment veïnal alça la
veu per reclamar grans inversions a l’eix
del Besòs per reflotar els barris. La nova
Coordinadora Veïnal del Baix Besòs aple-

ga les federacions d’associacions de veïns
de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià
de Besòs, Barcelona, Badalona i Montcada
i Reixac, així com CONFAVC, i vol canviar
el territori.
Una de les zones més deprimides del
país
Els barris de ciutats a banda i banda del
riu Besòs representen una de les zones
més deprimides de l’àrea metropolitana.
Les rendes baixes i els alts índex d’atur, un
baix nivell de formació o els problemes de

Imatge del barri de Can Franquesa

delinqüència caracteritzen bona part d’un
territori que s’ha cansat de ser “el patí del
darrere” de Barcelona. Ajuntaments com
Santa Coloma o Sant Adrià no s’han cansat
de repetir i ara també el moviment veïnal
alça la veu per reclamar grans inversions
a l’eix del Besòs per reflotar els barris. La
nova Coordinadora Veïnal del Baix Besòs
aplega les federacions d’associacions
de veïns de Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Badalona
i Montcada i Reixac, així com CONFAVC,
i vol canviar el territori. Després de diferents trobades amb les alcaldies dels cinc
municipis, el moviment veïnal ja ha fixat

a l’administració més propera quines són
les prioritats més urgents. En la majoria de
casos es tracta d’aspectes relacionats amb
la vulnerabilitat en la seva globalitat, ja que
és un problema transversal de tots els eixos
estratègics de la Coordinadora. Pel que fa
a les solucions, el moviment veïnal apunta
directament als polígons: “S’han de reactivar i portar-hi indústria”. Segons la coordinadora, la creació de riquesa i llocs de
treball és clau per acabar amb la majoria de
problemes endèmics de l’entorn del Besòs,
juntament amb l’impuls del campus de la
UPC, el desenvolupament de Les Tres Xemeneies o l’aposta per l’FP.

ELS VIATGERS DEL TRAM AUGMENTEN UN 27,3% EL 2021
RESPECTE A L’ANY ANTERIOR
El Tramvia ha realitzat 20,4 milions
de viatges el 2021, un 27,36% més
que durant el 2020, primer any amb
la mobilitat afectada per la pandèmia.
Dels 20.386.159 milions de viatges;
14.026.700 s’han fet a la xarxa del
Trambaix, que ha crescut un 26,63%
respecte a l’any anterior; i 6.359.459
milions al Trambesòs, on els passatgers han augmentat un 28,99%. Segons l’empresa de transport públic,
les xifres constaten que la mobilitat
en el transport públic a la regió me-

tropolitana “s’està recuperant”. L’any
2019, abans de la covid, els viatgers
fregaven els 30 milions anuals.Des de
la posada en funcionament de TRAM
el 2004, s’han realitzat 400.934.393
viatges en tramvia. La xarxa Trambaix, amb tres línies i 29 parades,
ha realitzat més de 272,7 milions
de viatges des de la seva posada en
funcionament. La xarxa Trambesòs,
també amb tres línies i 27 parades,
ha aconseguit més de 128,2 milions
de viatges.
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Santa Coloma amplia
el servei gratuït de
recollida de mobles i
trastos vells

50 entitats i comunitats de veïns s’uneixen contra el bingo

Des de mitjans de gener s’ha
millorat a Santa Coloma el
servei de recollida selectiva i
residus voluminosos.
L’Ajuntament invertirà uns
500.000 euros addicionals a
l’any per implementar diverses millores. Pel que fa a la
recollida de mobles i residus
voluminosos s’incrementen
fins a un 40% per setmana
els serveis de recollida, entre maig i octubre, és a dir
a la primavera i a l’estiu; i
un 30% la resta de l’any. Hi
haurà més equips de recollida al carrer entre setmana,

es potencia la recollida els
dissabtes passant a oferir el
mateix servei que la resta de
dies laborables i es doblen
els efectius que treballen els
diumenges; a més s’incorporen dos nous camions per
realitzar el servei.
També s’amplia l’atenció telefònica, de dilluns a divendres,
del servei gratuït recollida de
mobles (93 385 73 12) que
passa a ser de 8 a 21h, de dilluns a divendres, en lloc de
8 a 18h com fins ara, el que
ha suposat la contractació de
2 persones operadores més.

El servei d’educadores
de carrer en
drogodependències amplia
la presència a Sant Adrià
El servei d’educadores de Creu Roja
Barcelonès Nord especialitzat en drogodependències, que està actuant al
barri de La Mina des de fa un temps,
ha ampliat la seva zona de treball a tot
el territori de Sant Adrià de Besòs i
també el seu horari, actuant així d’11
h a 18.30 h. El servei, contractat per
l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs,
té com a objectiu prevenir, tractar,
informar i disminuir l’impacte de la

drogodependència i altres tipus d’addiccions al territori. S’ha assignat un
punt d’atenció a La Mina, un espai per
a consultes que es faran únicament
amb cita prèvia a través d’un telèfon
que es difondrà a la zona d’actuació.
Les seves funcions primordials seran
sensibilitzar i prevenir a la ciutadania,
fer intervencions comunitàries i dissenyar actuacions informatives per a
la població en general.

Creu Roja s’encarrega d’aquest servei a Sant Adrià

Gener de 2022
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Denuncien agressions i atacs verbals
als professionals del CAP de la Mina

Els mediadors
interculturals de la
FHES han atès un
El conseller ho denuncia a la Comissió de Salut de la Generalitat total de 410 pacients

Noura Akkar, mediadora

Imatge d’arxiu del CAP de la Mina

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha alertat que les agressions a professionals sanitaris van en augment i que
és un tema que hauran de tractar. A la Comissió de Salut del Parlament, Argimon ha
denunciat atacs verbals al CAP La Mina, a
Sant Adrià de Besòs, i fa uns dies ja hi va
haver “altres agressions més enllà de les
verbals”, ha dit. Els grups parlamentaris

han condemnat aquesta violència i han
expressat suport als professionals sanitaris. Alguns han assenyalat un “evident
malestar” a la societat i un “sentiment
d’abandonament professional” entre els
sanitaris, en paraules de la socialista Assumpta Escarp. El conseller de Salut, Josep
Maria Argimon, ha xifrat en unes 1.200 les
agressions a l’any contra professionals sa-

nitaris abans de la pandèmia. Segons ha
indicat a RAC1, la majoria són verbals i es
cometen més a l’atenció primària que als
hospitals; a la primària, les pateixen més
els facultatius, i als hospitals, més les
infermeres. El conseller diu que aquesta
situació li “preocupa molt” i ha anunciat
que crearan un observatori de violència
contra professionals sanitaris.

La Fundació Hospital de l’Esperit Sant disposa d’un servei de mediació intercultural
que fa d’enllaç entre professionals sanitaris
i usuaris nouvinguts. És un servei gratuït
que s’ofereix a totes les persones que, per
qüestions idiomàtiques, culturals, religioses
o pel desconeixement del sistema sanitari o
de la normativa de l’hospital, requereixen un
suport per rebre correctament les informacions. El servei de mediació està format per
la Noura Akkar, mediadora àrab i pel Tian Qi,
mediador de xinès i la seva feina és facilitar
la comunicació entre personal sanitari i pacient i per aclarir dubtes i per prevenir i intervenir en possibles conflictes que es poden
produir per qüestions culturals, religioses o
de tradició.
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Detingut a Sant Adrià acusat d’estafar
prop de 8.000 euros a una dona a Saragossa
Hi ha un altre detingut a la ciutat de Barcelona
La Policia Nacional va detenir, la
setmana passada, a Sant Adrià
del Besòs i Barcelona dos homes, de 34 i 37 anys, acusats
d’estafar prop de 8.000 euros a
una dona a Saragossa. Segons
va informar el cos policial, es
tracta de dos dels integrants
d’una suposada banda organitzada itinerant que actuava a
diversos indrets de l’Estat. La investigació policial va iniciar-se
arran de la denúncia d’una
dona a qui van robar la targeta
bancària al pàrquing del centre
comercial de Puerto Venecia.
Els fets van passar al setembre,
quan va adonar-se que una de
les rodes del seu vehicle tenia
un tall i un home va oferir-se
per canviar-li el pneumàtic. El
lladre va aprofitar aleshores per
robar-li la targeta bancària sen-

se que ella se n’adonés. Abans
d’acabar de substituir la roda,
l’home va marxar corrents cap a
un altre vehicle, on l’estaven esperant. Llavors, la dona va anar a
arreglar el pneumàtic a un taller
de Tarassona (Saragossa), on el
mecànic va informar-li que el tall
fet a la roda era intencionat. No
va ser fins uns dies més tard que
la dona va adonar-se que li havien robat la targeta i que havien
extret 7.892 euros en pagaments
fets a Barcelona, Saragossa i el
sur de França. Els agents van iniciar la investigació i van identificar els dos presumptes autors de
l’estafa. Un d’ells va ser detingut
a Sant Adrià del Besòs el passat
novembre, i l’altre ha estat arrestat aquest gener a Barcelona.
Tots dos han passat a disposició
judicial.

Un dels detinguts ha estat a Sant Adrià de Besòs

Nou model de marquesina
per a les parades d’autobús

Imatge de la nova marquesina a Santa Coloma

Sant Adrià
impulsa plans
d’ocupació
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
ha presentat, aquesta gener, un nou model
de marquesina per al Bus Metropolità, que
entre altres aspectes, millora l’accessibilitat, eliminant els obstacles a la zona davantera i oferint un accés més còmode per
a tothom, a part de complir amb les normatives d’accessibilitat. L’AMB instal·larà
progressivament 260 noves marquesines
en el període 2022-2027. Aquestes actuacions, que tenen com a objectiu continuar
millorant el servei de Bus Metropolità,
formen part de les mesures del Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024
(PMMU 2019-2024). Actualment, a l’àrea
metropolitana de Barcelona hi ha més de
1.200 marquesines. Algunes d’aquestes
marquesines s’instal·laran a Santa Coloma
i Sant Adrià. A més de la millora de l’accessibilitat, el nou model de marquesina
també millora altres aspectes com la visibilitat i seguretat; l’element identificador de
la parada; la sostenibilitat; la seva flexibilitat o la millora de la informació estàtica i
d’informació dinàmica.

Aquest passat gener s’han incorporat
9 persones contractades mitjançant
el programa de plans d’ocupació
Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a Sant
Adrià de Besòs. Aquest programa
inclou la contractació per un període
de 12 mesos de persones en situació
d’atur i aquesta convocatòria anava
dirigida especialment a dones i a
majors de 45 anys, col·lectius amb
un percentatge d’atur més elevat que
la mitjana. Durant el seu període de
contractació les persones participants reben formació, orientació i
acompanyament per tal de millorar
la seva ocupabilitat i facilita la seva
inserció posterior. En aquests moments, encara s’està desenvolupant
el procés de selecció de la figura de
coordinador que donarà suport a la
gestió del programa i les accions
d’orientació que es portaran a terme,
es preveu la seva incorporació durant el mes de febrer.
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La Santa Coloma i el Sant Adrià desaparegut
La Santa Coloma dels anys 50

La platja del Coco, entre el port
de Badalona i el Pont del Petroli,
Imatgeaquest
de la ciutat,
dècada dels 50 on Santa Coloma de Gramenet era un poble
estrena
estiu laa la
guingueta

Sant Adrià durant els anys 60

El Camp de la Bota, al terme de Sant Adrià de Besòs, durant la dècada dels 60.
A la imatge les cases que s’aixecaven en aquesta zona del municipi
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El ala de Industrias Sebas Corso
buscará campeonar en la Copa América

Sebas Corso valora
su participación en
la Copa Amèrica

El colomense quiere conquistar el continente con Argentina

Sebas Corso, jugador de Industrias Santa Coloma

El ala de Industrias Santa Coloma ‘el jefecito’ Sebas Corso será el representante
colomense en la Copa América de fútbol
sala 2022. El jugador colomense arrancó el
pasado domingo la competición continental
y es todo un hito para la historia del club
pero también para el internacional argentino. “Siento el mismo orgullo como si fuera
la primera vez. Cada llamada del seleccionador me llena de felicidad porque es muy
lindo representar a mi país. Espero tener los
minutos que no pude disfrutar en el pasado Mundial por culpa de la lesión y, en lo
colectivo, llegar a la final, que es lo que venimos haciendo desde 2013, y tratar de ganarla”, valora Corso. Argentina ha quedado
encuadrada en el grupo B con Venezuela,
Perú, Bolivia y la selección anfitriona, Paraguay. La selección se estrenó el pasado
sábado con victoria ante Bolivia (2-1). Este
miércoles 2 de febrero jugará contra Venezuela (21.00) y el jueves 3 cierra la fase de
grupos con Paraguay (19.00).

El Sant Gabriel s’aferra
a l’ascens a Reto Iberdrola
La tercera posició encara és a l’abast

Foto: CE Europa

Després de la victòria de dissabte
davant la Fontsanta - Fatjó (0-4),
el Sant Gabriel encara té opcions
d’ascens a la Segona Divisió de

futbol femení i que el proper curs
tornarà a ser el tercer esglaó nacional després de la reestructuració prevista per al curs 2022 -

2023. El conjunt de Carlos García
haurà d’apropar-se a la perfecció
si vols tenir opcions d’ascendir
de categoria. L’Europa té pràcticament assegurada la primera
posició i les gabrielistes aspiren a
la segona i tercera plaça. Amb 33
punts i un partit menys, el Sangra
depèn d’ell mateix i al calendari
encara apareixen els seus rivals
directes i amb enfrontaments decisius al Ruiz Casado. Son Sardina, At. Baleares i Espanyol B són
els tres conjunts que buscaran
l’ascens amb només dues places
per a quatre aspirants. El Riudoms
no és gaire lluny i també s’haurà
de seguir la progressió de l’equip
del Camp de Tarragona. Aquest
diumenge, el Sant Gabriel disputarà la primera de les deu finals
a superar, amb la visita del Son
Sardina, rival directe a la classificació.
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La UBSA cau a La Plana
però segueix ferma (72-60)
Derrota davant el Círcol a Badalona
només 8 jornades pe disputar-se,
la UBSA té un marge de només un
triomf respecte als seus perseguidors i un partit menys disputat.
Castellar, Bàsquet Pia Sabadell i
Sant Josep són els tres pròxims
rivals adrianencs i aquesta tripleta
d’equips es troben a la cua de la
classificació. Tres jornades claus
per poder segellar el bitllet. La
UBSA només ha perdut tres partits en la primera fase i segon del
grup C de Copa Catalunya, amb el
mateix balanç que la UE Montgat:
10 victòries i només tres derrotes.

Vuelta de la competición el jueves 10
Por otro lado, la LNFS no regresará hasta
el próximo jueves 10 de febrero. Tras dos
meses de parón - Eurocopa y Copa Ámerica -, la competición domésticas volverá
a carburar con el regreso de la liga. La
visita del Real Betis al Pavelló Nou será
el primer partido del conjunto de Javi Rodríguez. Los colomenses suman 11 puntos y el cuadro hispalense es el principal
perseguidor en la tabla, con 9 puntos. El
objetivo será acercarse a la octava plaza,
ahora mismo a seis puntos de distancia.
Baja de Ezequiel Ramírez
Por último el argentino Ezequiel Ramírez
ha dejado de ser jugador de Industrias
Santa Coloma poniendo punto y final a su
cesión el Ejido Futsal, y ha regresado a Argentina. Industrias mantiene los derechos
federativos de Ezequiel hasta 2025 en caso
de que vuelva a España para jugar con otro
equipo.

La Fundació
Esportiva Grama
la fa grossa a la
Feixa Llarga (0-1)

Pots veure el
resum en vídeo

Foto: Laura Hernández

La Fundació Esportiva Grama va
mantenir a la Feixa Llarga la seva
bona dinàmica de resultats. El conjunt de Juanma Pons va guanyar
per la mínima (0-1) un dels aspirants a l’ascens a 2ªRFEF, L’Hospitalet. Els colomencs acumulaven
una ratxa de quatre jornades alternant victòries i empats i van tornar

a superar un rival rdirecte. Amb
aquest triomf, la Grama es manté
a la part alta de la classificació, a
només 6 puntsde la cinquena plaça
(play-off), i un marge considerable
amb el descens. Diumenge, buscarà fer un nou pas endavant a Can
Peixauet contra el Sant Andreu, en
posicions de promoció.

Foto: Manel Expósito

La Unió Bàsquet Sant Adrià va
ensopegar a Badalona contra un
dels equips més rebels de la temporada però segueix ferma cap a
la Fase Final de Copa Catalunya.

El conjunt de Miquel Calderón va
caure contra el Círcol a La Plana
(72-60), rival directe a la classificació i un dels conjunts amb
millor defensa del grup. Amb

El sènior B també vol ascendir
La gran temporada del primer
equip ha contagiat el filial vermell.
El Sènior B de la UBSA va caure
dissabte a Parets i es manté tercer
a la classificació. El segon equip
adrianenc depèn d’ell mateix per
poder assolir el retorn a Primera
Catalana.

El CBSC treu profit
de la jornada a la pista
del Sant Gervasi (75-85)

Foto: M.E

Després de dues desfetes seguides i ajornar-se dos enfrontaments, el CB Santa Coloma
va treure profit de la jornada per
partida doble. Victòria molt necessària per al conjunt d’Alberto
Torres contra el Sant Gervasi (7585) i gran jornada i marcadors a
favor en la resta d’enfrontaments
del grup C de Copa Catalunya.

La UE Montgat i la UBSA van
perdre i el Santa Coloma ho va
aprofitar per escurçar diferències
amb la part alta. Ara com ara, el
CBSC és sisè a la taula però amb
dues jornades menys que el primer classificat. El Círcol és líder
amb 11 victòries en 14 partits i
els colomencs són sisens amb 9
triomfs en 12.
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El desencert del Sant Adrià al segon temps,
contrast amb el bombardeig del Segle XXI (59-80)
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Pots veure la
valoració de partit
d’Enric Cervera,
tècnic FSA

Les liles van oferir una bona imatge al primer temps però van caure a Ricart

Foto: Femení Sant Adrià

Excel·lent participació
de l’AN Gramenet
al Campionat d’Hivern
L’Associació Natació Gramenet va finalitzar
la seva participació al Campionat de Catalunya Absolut de Natació d’Hivern amb una
gran 15ª posició gràcies als punts aconseguits pels seus nedadors tant a les proves
individuals com, sobretot, els relleus. I això
que l’inici no va ser el millor, ja que una
de les referents colomenques a la piscina,
Kayley Pacareu, no va poder participar a cap
de les sis proves en què estava classificada
a causa d’una inoportuna lesió. Tampoc va
participar en tres de les quatre proves individuals per a les que estava classificat el

bracista Mario Sarabia. Una llàstima.
Un total de 43 clubs van exhibir el gran nivell que hi ha a Catalunya, entre aquests els
dels nedadors colomencs. Tot i les absències, l’actuació de l’equip va ser excel·lent,
sobretot en relleus. Les nedadores van
rebaixar les marques del relleu del 4 x100
estils baixant quatre segons (4:44’00), del
4 x100 lliures baixant un segon i igualant
la millor marca en el 4x200 lliures. Per la
seva banda, el relleu masculí en 4x100
estils també va obtenir la marca històrica
del club en dos segons (4:10’13) i també el
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Les ajustades derrotes
no permeten l’Adrianenc alçar el vol a Nacional
Els de La Verneda cauen contra Bordils i Banyoles per la mínima

El sènior del Femení Sant Adrià no va tenir la seva millor nit al partit avançat de la
jornada 16 de Lliga Femenina 2 davant el
Segle XXI. El conjunt d’Enric Cervera va
mostrar la seva millor i pitjor versió davant l’equip més en forma del grup B de
LF2. Les liles van protagonitzar un gran
inici de primer quart, amb un parcial 7-0
de sortida i un +8 a l’equador del període
inicial (13-5). L’avantatge es va mantenir
al final del primer quart (23-19) contra un
Segle XXI que va anar carburant a més.
Núria Martínez, Irene Broncano i Judith
Turrión van liderar un primer temps que
no va donar cap mena de treva i va anar
de menys a més durant tot el matx. Les
defenses es van imposar als atacs abans
del descans, amb el marcador sempre a
favor de Femení Sant Adrià. El tir exterior
de Broncano i Barceló va mantenir les
adrianenques al capdavant del partit (3229). El segon temps, va ser la cara més

agra de l’esport. Segle XXI va tenir el
seu major encert tant al tercer com al
darrer quart, davant un Sant Adrià amb
absolut desencert. El 14-26 del tercer acte encara ens va mantenir amb
vida al temps final (45-55) però la diferència es va aproximar als 20 punts
al temps final. Un Sant Adrià amb un
vull i no puc davant d’un Segle XXI absolutament encertat des de la línia de
tres. Diferència final excessiva encara
victòria visitant més que justa (59-80).
Desgast físic d’un Femení Sant Adrià
que ho va intentar però va topar amb
rival més encertat. Irene Broncano va
ser la màxima anotadora FSA amb 13
punts, seguida per Emma Barceló amb
10 i una treballadora Ari Talaverón amb
9. Núria Martínez va aportar 8 punts i 6
rebots i Judith Turrión va tenir la feina
bruta de lluitar davant el rival i llaurar
al partit fins al final

4x100 lliures. Pol Jiménez va assolir la mínima per al campionat d’Espanya en 50 metres lliures amb un crono de 24 ‘28 segons i
millors marques personals en 50 esquena i
100 lliures. Aitana Roldan va obtenir les seves millors marques a les 4 proves que va
nedar (50, 100 i 200 lliures i 200 esquena)
destaca la millora en dos segons en els 200

lliures. També van aconseguir millors marques personals Naiara Fernández en 200
estils i Àlex Muñoz en 50 lliures. L’equip
colomenc va estar representat per Naiara
Fernández, Pol Jiménez, Pol Giménez,Martina Leo, Iker Mata, Álex Muñoz, Eloi Quero,
Aitana Roldan , Marta Ruiz i Mario Sarabia,
a banda de la baixa de Kayley Pacareu.

Foto: AN Gramenet

La temporada de transició que està
vivint - i patint - el Sant Martí Adrianenc en el seu retorn a Primera Nacional no està sent un curs gens fàcil
de pair. Nou entrenador, nou projecte, nova categoria. Molts factors
que estan jugant en contra de l’equip
lila. Quatre victòries en setze partits
disputats és el balanç de l’equip de
Nacho Parera al grup D de Primera
Nacional. Immers en la zona vermella
de la classificació, l’Adrianenc encara
té marge de millora i reacció per poder recuperar una dinàmica positiva
de victòria i mantenir la categoria a
final de temporada. Els ajustats finals
de partit i la dificultat per mantenir el
marcador a favor en la represa està
perjudicant força els adrianencs. Fa
dues setmanes van tancar la primera
part a casa davant el Bordils amb un
avantatge de cinc gols al temps de
descans però va acabar perdent (27-

28). Mateixa realitat i context al que es va
viure dissabte a Banyoles contra el conjunt rival. Diferència de gols a favor dels
adrianencs però mateix desenllaç agre a
favor dels locals (29-27). Amb 9 punts,
els de La Verneda són catorzens a la taula, a tres de distància del Joventut Mataró
i a 2 del Sant Esteve Sesrovires i Handbol
Terrassa. Una taula força anivellada per la
part mitjana - baixa. Aquest dissabte a les
18:30h, el CH La Salle Montcada visita el
pavelló lila.
El filial, ferm a Lliga Catalana
Un esglaó per sota, el Sant Martí - Adrianenc B obté millors sensacions a Lliga
Catalana, la màxima divisió autonòmica.
El segon sènior lila és cinquè al seu grup
i suma 13 punts, a només quatre de distància de la segona plaça. Dues victòries
i un empat als darrers tres partits l’alcen a
la zona noble de la classificació amb notables aspiracions .

La Cursa de la Dona
a Santa Coloma ja té nova
data: 12 de març a les 20h
L’edició de la ‘Cursa de la Dona’ 2022 ja té
nova data, recorregut i informació. L’organització d’aquest any es desenvoluparà durant
el vespre del proper dissabte 12 de març a
les 20:00h. Una prova puntuable a la Lliga
Running Virtual CEBNord i que compta amb
el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet a través de la CIBA i el Club
Running Vigia com a principals impulsors.
La ‘Cursa de la Dona’ tornarà a ser un esdeveniment de referència gràcies a la col·labo-

ració de moltes entitats i patrocinadors que
faran possible es pugui viure aquesta cursa
nocturna de 5km de distància i gaudir de
l’esport i l’activitat física envoltat de la millor
companyia. La inscripció té un preu de 8 euros i serà de caràcter solidari. La recaptació
es destinarà a l’entitat Metges del Món per
poder seguir desenvolupant els seus projectes i programes socials que ajuden a centenars de persones necessitades. La inscripció
també inclou l’obsequi d’una samarreta.

Cartell de la cursa

Foto: MimiGraphics
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Club d’Escacs Sant Adrià:
60 anys de partides al tauler (1962 - 2022)

Núm. 449
Coneix el Club
Escacs Sant Adrià
en aquest
reportatge

Aniversari d’unes de les entitats esportives més longeves de la ciutat
gat i vol començar?
Home, a les xarxes socials hi ha
molts vídeos, però la millor manera de conèixer l’esport és anar
a un club. En aquest moment és
una persona la que t’ensenya i
pots preguntar els dubtes. Els
clubs som els grans desconeguts. Nosaltres fem classes per
als joves. Ensenyem a moure
les peces i a saber la tàctica.

Foto: arxiu

El Club d’Escacs Sant Adrià
(1962) és de les entitats esportives més longeves de la
ciutat. La segona després del
Club Esportiu Sant Gabriel
(1960) i aquest 2022 tornarà
a arrodonir un aniversari.
Durant aquests 60 anys de vida
i d’història, el club d’escacs ha
superat una dictadura, la transició i més d’una desena de
diferents seus socials a la llera
dreta del riu Besòs. Els orígens
del Club d’Escacs es troben al
barri de Sant Joan Baptista, i
més concretament al bar Bilbao.
Raül Mínguez, Isaac Domínguez, Maurici Tarragó, Amador
Rodríguez o Mharta Fierro són
algunes de les referències al
club i amb més projecció durant les sis dècades de l’entitat.
Per conèixer més en profunditat
l’actua context del club i la seva
història, parlem amb l’actual
president, Juan Molinero, i el
president honorífic - i també expresident - Miquel Tarragó.
Quins són els orígens?
El Club va néixer amb un grup
d’amics que jugaven als escacs al bar Bilbao de Sant Joan
Baptista i teníem la referència
del Club d’Artigues. El primer
nom va ser ‘Club de Ajedrez y
Excursionismo Sant Juan’, per

què tothom era de la barriada
de Sant Joan. De mica en mica
vam anar creixent i buscant nous
joves per sumar nous equips.
Jugar en un bar no és fàcil i no
va ser fàcil disposar d’un local
social. A més a més, vivíem a
la dictadura i no era fàcil trobar
associacions socials. Hem jugat
al bar Bilbao, a l’Ateneu Adrianenc, a l’Ajuntament, al Casal de
la Dona, a la Biblioteca, al Casal
de Cultura...hem jugat a tants
espais que es perd la memòria...
Quina recomanació feu a
una persona que mai ha ju-

L’edat és una experiència al
món dels escacs?
Quan una persona comença de
més jove, el recorregut és més
gran. A partir dels 9 - 10 anys
és quan es pot començar a jugar.
Un pare i un fill poden començar
a jugar alhora, però arribarà un
moment que el pare no podrà
créixer més i el fill encara tindrà
més recorregut i aprenentatge.
Quines modalitats hi ha?
Hi ha partides ràpides, semiràpides i lentes. Hi ha partides que
es juguen en un minut, que
és una bogeria, i d’altres que
poden superar l’hora de joc.
Aquestes són les lentes. Nosaltres juguem aquesta modalitat,
que és la modalitat al Campionat de Catalunya. Hora i mitja i trenta segons per jugada.
Quin és el target del club?
No tenim una edat molt concre-

Exhibició d’escacs a la Pl. Guillermo Vidaña

ta. Tenim un target força repartit. Tenim joves que formen part
del planter i socis que són més
experimentats. El més important
és que sempre hi hagi joves.

cis, aproximadament. La majoria dels nostres afiliats juga
competició. Amb la pandèmia
hem perdut ritme de competició. Tenim un bon planter, però
perquè el nivell sigui millor i es
De quina manera s’organit- pugui mantenir, hem de jugar
zen les classes?
competicions i partides. El niveEls dimarts i els dijous fem una hora ll competitiu que s’ha après es
i mitja a la nostra seu, que la tenim perd i s’ha de tornar a recuperar.
al Poliesportiu Ricart, i els dissabtes depenen de la predisposició i Creieu que us coneix bé la
disponibilitat dels nens. Intentem gent?
que qualsevol soci pugui tenir el Hi ha molta gent a Sant Adrià
nivell per poder fer les classes. que no sap que a la ciutat hi ha
un club d’escacs i ens ha conegut
Quants socis teniu?
gràcies a les exhibicions o partiAra mateix, tenim uns 50 so- des que hem fet a la Festa Major

o Adrilàndia. Som un esport que
no crida sovint l’atenció. Quan
hi ha un Campionat del Món o
alguna competició important,
llavors és quan hi ha creixement.

Foto: Arxiu

Com s’aconsegueix un bon
nivell?
En el nostre cas, cada jugador té
el seu propi nivell, però volem
que cada soci intenti millorar el
seu nivell i s’apropi al del club.
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La mostra es podrà visitar fins al 30 de juliol del 2022

Un dels treballs exposats a l’exposició al Museu de la Immigració

Una exposició dividida en tres parts
L’exposició està dividida en tres àmbits: l’exili, el franquisme i l’època recent i, mitjançant
les diferents vinyetes, es fa un recorregut que
mostra de manera transversal i diversa l’evolució de la societat. El còmic ha estat sovint

lligat a les migracions. Obres com Superman
o altres còmics com Maus van ser escrites
per fills de immigrants jueus europeus. Un
altre exemple més recent és Persépolis: la
seva autora va deixar el seu Iran natal per establir-se a França. Les vinyetes no són únicament un entreteniment infantil, moltes vegades parlen sobre temes socials o històrics, a
més de tenen una gran capacitat divulgativa i
de reflexió. Moltes obres del còmic espanyol
han intentat posar paraules a un passat que
ha estat molts anys silenciat. Les històries
dels exiliats republicans i d’altres migracions
cap a diferents parts d’Europa més desenvolupada, per tal de fugir de la misèria de la
dictadura franquista, també han trobat espai
dins les vinyetes. Dibuixants que es van haver d’exiliar, com Josep Bartolí o Josep Narro,
conviuen en harmonia amb autores actuals
tan innovadores com Ana Penyas o Nadia
Hafid. Autors tan consagrats com Jaime Martín o Paco Roca comparteixen espai amb les
revistes que els exiliats van crear als vaixells
que els portaven a Amèrica.

AGENDA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS PELS PRÒXIMS DIES
Dijous 3 de febrer
Sessió Costura creativa. rial en potència per fer altres peAprendrem a transformar la ces informals
roba en desús com un mate- a les 18h, al Centre Cultural El Besòs

Febrer 2022
L’Escola d’Art és un servei del recursos a totes aquelles persones
departament de Cultura creat interessades en les arts plàstiques
amb l’objectiu de formar i oferir (pintura, escultura i dibuix)
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El Gran Teatre del Liceu
cedeix dos portàtils
al Consorci de la Mina

L’exposició «Vinyetes migrants: còmic,
migració i memòria» arriba al MhiC
El Museu d’història de la immigració de Catalunya (MhiC) de Sant Adrià ha inaugurat
l’exposició Vinyetes migrants. Còmic, migració i memòria, comissariada per David
Fernàndez de Arriba i Lilianna Marín de Mas.
Al llarg del passat 2021 el museu ha organitzat diversos actes que han girat entorn el
còmic i les migracions com un club de lectura, la instal·lació Dones dibuixant i migrant
així com una diversitat d’activitats educatives. Aquesta mostra neix de la voluntat de
donar visibilitat al còmic com a un mitjà
compromès amb una realitat tan complexa,
tan propera i tan transcendent com és el fenomen migratori, recorrent la història de les
migracions a l’Espanya del segle XX a partir
d’aquestes creacions artístiques.

Gener de 2022

Nova exposició
a l’Agrupació
Fotogràfica Sant Adrià

Imatge d’una de les imatges que podem veure a la mostra

El Gran teatre del Liceu ha cedit dos portàtils al Consorci de la Mina

El Gran Teatre del Liceu ha cedit
al Consorci del barri de La Mina
un parell de portàtils per tal que
puguin ser reutilitzats per les diferents entitats socials que desenvolupen accions formatives
i laborals (en recerca activa de
feina). Es pretén que la tecnologia arribi a les persones usuàries

que ho necessitin. La donació es
va gestionar mitjançant el Servei
de Prospecció d’Empreses. La
posada a punt dels equips informàtics anirà a càrrec del Consorci que instal·larà el sistema
operatiu de nou. El Consorci ha
agraït aquesta donació per part
del Gran Teatre del Liceu. L’enti-

tat adrianenca no descarta encara
col·laborar amb l’ens barceloní
en un futur immediat per poder
establir altres projectes. D’altra
banda, des del Consorci de la
Mina impulsen diverses propostes culturals durant tot l’any.
Moltes d’elles estan relacionades
amb el calendari festiu.

La Sala d’exposicions Joan Vila i Plana
acull a partir de demà una nova exposició, en aquest cas dedicada a l’obra
del fotògraf David Cucalón i Jabaloyes. Una mostra que recull imatges
captades els darrers anys, en especial
de carrer i de paissatge. «Aquestes fotografies representen el meu concepte
d’aquest art, posar la càmera davant
el món, d’aquí el nom d’A través de la
lent», comenta el fotògraf. «M’agrada

la recerca d’allò que tenim al voltant
i donar-li una perspectiva diferent.
La llarga exposició, la profunditat de
camp i l’ús de línies m’ajuda a compondre les imatges», continua. L’exposició «A través de la lent» és pot
visitar fins el 3 de febrer, de dilluns
a dijous, de 18.30 a 20.30 hores a
l’Agrupació Fotogràfica Sant Adrià,
situada al carrer Dr. Barraquer, 6,
baixos, de Sant Adrià de Besòs.

