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Seguirà
tancada

Els treballs de descontaminació
s’allargaran vuit mesos més i la
platja del litoral no estarà oberta
el proper estiu
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L’Estat descontaminarà
la platja del litoral
de Sant Adrià
Per segon estiu, la platja adrianenca
restarà tancada

Sant Adrià de Besòs estarà un estiu més,
el segon, sense la seva principal platja
oberta als banyistes. Tot i que les reunions que ha mantingut l’alcaldessa de
Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, amb
les diferents administracions implicades
en la gestió del litoral han començat a
donar els seus fruits. El primer, el compromís del Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic, que
gestiona Teresa Ribera, per a impulsar

la descontaminació de la platja del litoral, tancada des de finals de maig de
l’any passat. Lligades a la transformació
de l’espai de les Tres Xemeneies, les
administracions han començat a estudiar diferents opcions. Una d’elles és la
descontaminació urgent de la platja i la
seva posterior dignificació i de l’entorn
del litoral. Les actuacions previstes en el
Pla Director Urbanístic també preveuen
estabilitzar les platges i millorar la biodi-

Imatge de la platja del litoral de Sant Adrià

La platja del litoral de Sant Adrià tancada des de fa 10 mesos

versitat amb espigons i esculls, així com
consolidar el passeig entre Sant Adrià i
Badalona.

En alguns punts les tanques estàn tombades

Unes obres que poden durar uns
vuit mesos
L’alcaldessa ha declarat estar “satisfeta”
de les reunions amb el ministeri, del
qual va arrencar el compromís de licitar
les obres en breu. No obstant això, una
de les condicions que imposa el Govern
estatal és que el projecte també pugui
comptar amb el compromís de cofinançament de la Generalitat, tal com es va requerir al Govern, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Precisament, l’interlocutor
d’aquests projectes amb la Generalitat
és l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
que gestiona amb les administracions
supramunicipals el projecte de descontaminació que ha elaborat el Consorci
del Besòs i que ha lliurat a les diferents
administracions amb responsabilitats en
el litoral. El cost de la descontaminació,
només de la platja del litoral, s’estima
que superarà els tres milions d’euros, i
les obres podran tenir una durada de vuit
mesos, la qual cosa impossibilita que
aquest estiu la platja de Sant Adrià pugui
ser apta per al bany i l’ús ciutadà. “No
hi haurà platja aquest estiu”, es lamenta
Filo Cañete, malgrat la petició de “celeritat” a les administracions supramunici-

pals.L’alcaldessa destaca la singularitat
de la platja del litoral adrianenca, “que
no és una platja normal, sinó que té uns
usos atemporals, ja que s’utilitza durant
tot l’any” com un espai d’oci per a la ciutadania. “Tots trobem a faltar la platja en
el nostre dia a dia”, reconeix, però entén
que “a més de la celeritat és clau la seguretat”. De moment, la platja continua tancada, tot i que moltes persones mouen
les tanques i accedeixen tranquil·lament
a la platja de Sant Adrià de Besòs.
Fa 10 mesos que la platja del litoral
està tancada
A finals de maig de 2021, l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs va tancar la platja
del Litoral, després que un estudi sobre
la contaminació a la capa superficial de

la sorra determinés que hi havia risc per
a la salut en una zona de la platja. Des de
2018, el consistori analitzava la situació
d’espais potencialment contaminats per
la històrica presència d’indústries a la
zona. Un primer informe de l’any 2020
descartava que hi hagués cap risc en
aquesta platja, però aquell mateix informe ja avisava que la situació podia canviar en cas que es produïssin moviments
de terra o determinats fenòmens atmosfèrics. Els temporals del 2020, sobretot
el Glòria, i una actuació a la platja va fer
aflorar el risc de contaminació. A l’estiu de l’any passat, l’alcaldessa de Sant
Adrià de Besòs, Filo Cañete, va demanar
al Ministeri de Transició Ecològica que
liderés una estratègia per poder descontaminar i dignificar la platja del Litoral i

que aquesta pogués reobrir, com a tard,
la durant la primavera. Cosa que no passarà.
Estudi sobre la platja del Fòrum: no
hi ha elements nocius
Durant l’agost de l’any passat es feia
públic un estudi sobre la platja del
Fòrum encarregat per l’Ajuntament de
Sant Adrià al Consorci del Besòs on va
concloure que a la sorra no hi ha riscos
per a la salut. L’informe determinava que
les mostres analitzades no tenien restes
industrials nocives. Així i tot, l’Ajuntament apuntava que l’estudi elaborat per
l’empresa DAC ENVIRO SL no permetia
avaluar les capes subterrànies, i assenyalava que qualsevol excavació profun-

da o temporal de mar podria modificar
el diagnòstic fet fins ara. Aquest estudi
es va encarregar arran del tancament de
la platja del Litoral per presència d’elements contaminants.

Pots veure aquí
el moment del
tancament de la
platja, en aquest
vídeo del Diari de
Sant Adrià
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L’ENDERROC DE L’EDIFICI VENUS SUMA UN ANY
MÉS D’ESPERA

Imatge de l’edifici Venus

Fa un any, el febrer del 2021, es
presentava el Pla de gestió de
l’edifici Venus, un projecte que
posaria data per complir finalment
el pla urbanístic, pendent des del
2002. Un any més tard, l’enderroc
de l’edifici Venus continua quedant
lluny i el procés no acaba d’arrencar. Fa un any la intenció de les
administracions implicades (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,
Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de

Catalunya) era desencallar el tema,
la realitat, però, no coincideix amb
les expectatives. Les previsions
asseguraven que els primers veïns
i veïnes de l’edifici Venus serien
reallotjats durant el 2023 i el bloc,
enderrocat el 2026. Això no obstant, ni tan sols s’ha començat a
contactar amb els 244 domicilis
de Venus per identificar quins residents acrediten els requisits per
ser expropiats. De moment, l’edifici
Venus continua dempeus.

Febrer de 2022

Imatge virtual del nou gimnàs adrianenc

Anna i Vincent. “És un honor donar
la benvinguda a la nostra família de
Anytime Fitness Ibèria a nous franquiciats, i una enorme satisfacció per
a tots els que formem part d’aquesta
marca poder continuar creixent de la
seva mà”, assegura Tim Devereaux,
director general de l’ensenya a Espanya. El nou Anytime Fitness de
Sant Adrià, que estrenarà una nova
marca renovada, ja ha aconseguit en
els seus primers dies de presentar el
seu projecte més de 30 socis.
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8M: Dia de la Dona
a Sant Adrià de Besòs
L’Ajuntament fa un procès participatiu de la jornada

EL GIMNÀS 24 HORES ANYTIME FITNESS ARRIBA A
SANT ADRIÀ DE BESÒS
Anytime Fitness, la cadena de gimnasos de conveniència més gran
del món, torna a créixer a Espanya.
El mes d’abril, Sant Adrià de Besòs
serà testimoni de l’obertura d’un
nou club d’aquesta companyia. El
gimnàs obrirà al 24 del carrer Josep
Royo, en ple centre del municipi, i
en una àrea molt comercial, el nou
club comptarà amb una superfície
de 530 metres quadrats, obrirà les
24 hores, cada dia de l’any, i serà
gestionat pels seus franquiciats
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Sant Adrià ha preparat, com cada any, una programació d’actes del Dia de la Dona

Portes Obertes Centres
Educatius als centres
adrianencs
S’apropa el període de preinscripció i matrícula per al curs 2022-23, que serà del 7 al 21
de març per a educació infantil i primària i del
9 al 21 de març per a l’educació secundària
obligatòria. Els centres educatius de Sant
Adrià de Besòs conviden a les seves portes obertes durant aquests dies del mes de
març. L’escola Amor de Déu podrà visitar-se
fins al 4 de març, amb cita prèvia. Pel que fa
a l’escola Cascavell va realitzar les jornades
de portes obertes durant el mes de febrer. A
l’escola Catalunya les jornades s’han previst
aquest 1, 2 i 4 de març a les 17h, amb cita
prèvia. Pel que fa a l’escola Pompeu Fabra

serà els dies 1, 2 i 4 de març, a les 17h, amb
cita prèvia,, l’escola Sant Gabriel i l’institut
Manuel Vázquez Montalbán van realitzar
aquestes jornades durant el passat mes de
febrer. Els centres escolars de Sant Adrià organitzen les jornades de portes obertes com
a inici del procés de preinscripció escolar,
corresponent al curs 2022-2023. Davant la
situació de pandèmia i les limitacions comunicades pel Departament d’Educació de
la Generalitat, les sessions de portes obertes
poden ser presencials, amb grups reduïts, i
virtuals. Cada centre ha triat dues dates i ha
optat per fer-ho d’una manera determinada.

Imatge de l’exterior de l’escola Catalunya de Sant Adrià

Des de fa molts anys, cada 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, una comissió
del Consell Municipal de les Dones elabora un manifest en defensa dels drets de
les dones i per la igualtat, que es llegeix
en els actes centrals commemoratius del
8 de març. El manifest és una declaració
pública de principis i intencions Critica
una situació actual, però també anuncia l’adveniment d’un nou moviment i
fa propostes. Aquest any el Consell de
Dones proposa fer un manifest col·laboratiu, per aquest motiu es proposa a tota
la ciutadania de Sant Adrià, i en especial a les dones, que facin aportacions i
proposin els temes que considerin que
han d’aparèixer en el Manifest 8 de març
2022.Amb el recull de les aportacions
presentades s’elaborarà el manifest
que serà llegit en els actes centrals de
commemoració del 8 de març. Aquelles
aportacions que no tinguin a veure amb
la igualtat dona-home o que es consideri

que no estan alineades amb l’assoliment
d’aquest objectiu seran rebutjades, i s’argumentarà el motiu.
8 de març, Dia de la Dona treballadora
El Dia Internacional de la Dona del 8
de març va ser declarat per les Nacions
Unides el 1975. Dos anys més tard es
va convertir en el Dia Internacional de
la Dona i la Pau Internacional. Als Estats
Units se celebra oficialment tan sols des
del 1994, malgrat que és en aquell país
on es troben els orígens de la commemoració. ¿Per què es van triar aquell dia?
L’explicació més versemblant es remunta
a mitjans del segle XIX, en plena revolució industrial. El 8 de març del 1857,
milers de treballadores tèxtils van decidir sortir als carrers de Nova York amb
el lema ‘Pa i roses’ per protestar per les
míseres condicions laborals i reivindicar
una retallada de l’horari i la fi del treball
infantil.
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Neix la Coordinadora Veïnal
de Baix Besòs
L’entitat agrupa diferents associacions del Barcelonès Nord
Amb el gran repte de consolidar un grup
motor per a la construcció́ d’una governança metropolitana de l’eix del Besòs
des del teixit veïnal, s’ha fet públic la
constitució de la Coordinadora Veïnal del
Baix Besòs. Aquest primer objectiu, la
construcció d’una governança metropoli-

tana amb la participació́ activa del teixit
veïnal, en paraules més amenes l’ha explicitat el president de l’entitat naixent, Pepe
Sánhez, el primer que ha intervingut a la
roda de premsa al Col·legi de Periodistes:
“volem que aquest territori deixi de ser el
pati traster. Se n’ha parlat moltes vegades

Imatge de la presentació de la Coordinadora del Baix Besòs

però poc s’ha treballat en aquest sentit.
Des d’aquesta Coordinadora estem disposats a fer aquest treball: dir què volem i
com ho volem des dels veïns i veïnes”. Tal
com ha explicat en Pepe Sánhez, la Coordinadora el Baix Besòs la constitueixin
federacions i entitats veïnals d’aquest eix
com la Federació d’Associacions de Veïns
i Veïnes de Barcelona (FAVB); la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona
(FAVB); la Federació d’AV de Santa Coloma de Gramenet (FAVGram); la Federació
d’Associacions de Veïns de Montcada i
Reixac (FAVMir), l’Associació Veïnal Sant
Joan Baptista de Sant Adrià del Besòs, i la
Plataforma per la conservació de les tres
xemeneies de Sant Adrià, i la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC), i el seu treball s’articula a
partir de cinc focus temàtics per a anar
vertebrant una agenda conjunta amb mirada integral del Baix Besòs. Entre els eixos
de la nova coordinadora hi ha l’urbanisme,
habitatge, salut o politiques de génere.
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Projecten una planta
potabilitzadora
i una estació de
regeneració al Besòs

Febrer de 2022

Santa Coloma va atendre
l’any passat més de 50.000
consultes sobre habitatge

Imatge del riu Besòs

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
ha presentat el seu nou Pla estratègic del
cicle integral de l’aigua (PECIA), que constitueix el full de ruta per reduir el dèficit hídric que pateix la metròpolis de Barcelona,
amb un objectiu fixat en l’any 2050. La presentació coincideix amb la declaració de la
prealerta per sequera per part de la Generalitat de Catalunya, fet que posa de relleu
la necessitat d’aquest tipus de documents.
L’AMB projecta una planta potabilitzadora
i una estació de regeneració d’aigua al
Besòs, similars a les del Llobregat. Planteja, a més, una inversió global de 2.400
M€, que inclou noves mesures d’estalvi
d’aigua, millora d’instal·lacions existents i
renovació de la xarxa per fer més sostenible el cicle de l’aigua, entre altres mesures
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Imatge d’arxiu d’habitatges de Santa Coloma

Un dels eixos bàsics de la política
d’habitatge de l’Ajuntament és garantir el manteniment de l’habitatge
a les famílies amb risc d’exclusió
social. Per assolir aquest objectiu, hi ha diferents línies d’ajuts
adreçades a diversos col·lectius,
així com una línia de prestacions
econòmiques d’especial urgència.
Aquestes últimes tenen com a
finalitat aturar l’acció de desnonament judicial per impagament del

lloguer, o d’embargament de l’habitatge per impagament de quotes
hipotecàries, i possibilitar la permanència de la persona sol·licitant
i la seva família. L’Oficina Local
d’Habitatge (OLH), ubicada a la seu
de l’empresa municipal Gramepark,
és una eina fonamental de l’Ajuntament per a desplegar aquestes i
d’altres polítiques d’habitatge. En el
darrer any, ha tramitat 1.713 sol·licituds a les diferents convocatòries

d’ajuts al pagament del lloguer, per
un import global de 2.700.554 euros. D’altra banda, l’Oficina ha atès
48.894 consultes, un 11% més
que el 2020. En un context encara
marcat per la pandèmia destaca un
increment significatiu de l’atenció
telefònica, un total de 25.450 –més
de la meitat de les consultes arriben per aquest canal- i també puja
l’atenció mitjançant correu electrònic (6.135) mentre es mantenen les
xifres de les consultes presencials
(17.309). L’Oficina d’Habitatge
tramita anualment els ajuts per al
pagament del lloguer que convoca
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i també gestiona les
subvencions per al pagament del
lloguer del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA). Cada any s’obren diferents convocatòries, unes per a renovar prestacions d’anys anteriors,
i d’altres per a nous sol·licitants.
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ARXIVEN LA CAUSA CONTRA UN MEMBRE DE
LA PAH COLOMENCA
Un jutge ha arxivat de manera
ferma la causa contra el membre de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) Juan
Pastor, detingut l’octubre de
2019 després de participar en
una protesta contra un desnonament a Santa Coloma de
Gramenet. En un comunicat,
Alerta Solidària celebra la decisió judicial davant del que
consideren una “persecució
del moviment pel dret a l’habitatge”. Segons el col·lectiu, el
16 d’octubre d’aquell any els
agents de l’operatiu del desno-

nament es van adreçar directament a Pastor: “Qui ‘pillarà’ ets
tu, ho saps, oi? Perquè et volem
a tu”, assenyalen els advocats
que un agent li va dir a l’home,
unes declaracions que recull la
càmera que duia el policia. Ara
estudien interposar una denúncia per detenció il·legal. En un
comunicat, Alerta Solidària ho
considera un “escarment” cap a
Pastor per la seva activitat en la
PAH. Passats dos anys, el jutge
ha decidit arxivar la causa, a
petició de l’advocat de l’home i
de la fiscalia.

Imatge d’arxiu de la PAH
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Santa Coloma comença el pla de Salut al municipi
El pla té cinc grans finalitats per complir
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet treballa en un Pla de Salut, amb el
suport de la Diputació de Barcelona. El pla
ajudarà a potenciar les polítiques de salut,
millorant les condicions de vida a la ciutat,
fent més treball comunitari en salut i fomentant estils de vida saludables en tota la
població. El Pla de Salut de Santa Coloma
de Gramenet és el document que acorda
els objectius a assolir en salut pública i
planifica les accions que es desenvoluparan en els pròxims anys. El Pla de Salut
és un dels compromisos de l’Ajuntament
recollit en el Pla d’Acció Municipal (PAM)
2020-2023. L’esforç de planificació que
suposa el Pla de Salut no el fa l’Ajuntament en solitari sinó que comptarà amb

la participació de serveis, professionals i
associacions que també intervenen en la
salut a Santa Coloma de Gramenet. A més,
es consultarà a la població quines són les
seves prioritats de millora pel que fa a la
salut. Aquesta consulta a la població es
farà a través d’una enquesta a peu de carrer, amb enquestadors/es acreditats, durant aquest mes de febrer de 2022.El Pla
de Salut de Santa Coloma de Gramenet té
cinc grans finalitats, que es concretaran a
partir d’una diagnosi inicial, fer de Santa
Coloma de Gramenet un lloc saludable per
viure, promoure entre les persones estils
de vida saludables i capacitats per cuidar
la seva salut, reforçar el treball en xarxa i
la cooperació comunitària en salut, reduir
Santa Coloma ja té en marxa el seu pla de Salut

les desigualtats socials en la salut de les
persones, garantint unes bones condicions
de vida per a tothom i compensar els efectes de la Covid-19 i consolidar els recursos que en un futur poden ajudar-nos a
enfrontar altres emergències sanitàries.La

perspectiva que adopta el Pla de Salut no
es limita a les funcions del Servei de Salut
Pública sinó que té en compte tot el que es
pot fer i es fa per la salut des d’altres àmbits com esport, l’urbanisme, l’educació,
serveis socials, etc.

Sant Adrià millorarà la
seguretat del parc del Besòs
L’Ajuntament amb la col·laboració de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) tancarà
el parc del Besòs per tal de millorar la seguretat de l’espai. La proposta és instal·lar una
tanca metàl·lica a tot el perímetre obert del
parc amb una alçada suficient per impedir el
pas però amb un disseny el més transparent
possible per minimitzar l’ impacte visual, i
amb diferents punts d’accés. Les entrades
al parc es tancaran amb mòduls i portes
acabades amb llistons de fusta que es diferenciaran de la resta i s’identificaran fàcilment com a punts d’accés al parc. La façana

de la ronda de Sant Ramon de Penyafort
comptarà amb una nova entrada amb 3
portes. L’espai d’intervenció serà de 864 ml
(lineals) i ocuparà les tres façanes del parc,
excepte la que dona a la via del tren que ja
disposa d’una tanca. En concret seran 777
ml de tanca de rodons metàl·lics, 61,3 ml
de tanca d’acabat de llistons de fusta i 25’7
m d’espai de portes. El pressupost màxim
(pressupost de licitació) d’aquesta intervenció es de 404.328 euros, i està previst que
l’actuació s’executi durant l’últim trimestre
d’aquest any 2022.

Imatge del parc del Besòs a Sant Adrià

04/11 al 17/11/2021
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Sant Adrià preguntarà a la ciutadania
per regular les sales de jocs d’atzar
Fins al 8 de març s’ha obert l’enquesta pública
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
ha obert la consulta pública prèvia a
l’elaboració d’una figura de planejament urbanístic que reguli els locals
destinats a jocs d’atzar al municipi. De
manera que s’estableixin les condicions d’implantació d’aquestes activitats tot tenint en compte les directrius
vigents en matèria de salut. L’increment en la implantació d’establiments
de concurrència pública destinats a
salons de joc, bingos i casinos de joc
en el conjunt dels municipis de l’àrea
metropolitana de Barcelona és motiu
de preocupació per a l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs. Per aquest
motiu, és voluntat de l’Ajuntament
aprovar una figura de planejament
urbanístic amb l’objecte de regular la
intensitat dels usos del sòl i les condicions urbanístiques per a la implantació d’establiments de concurrència
pública destinats a salons de joc,
bingos i casinos de joc a la ciutat de

Sant Adrià de Besòs, per tal d’establir
una regulació coherent a tot el municipi ajustada a les directrius vigents
en matèria de salut. A Sant Adrià de
Besòs, l’Ajuntament va aprovar, mitjançant Decret de l’alcaldessa de data
26 de maig de 2021, la suspensió potestativa de l’atorgament de llicències
d’instal·lació d’activitats relacionades
amb el joc i les apostes en tot el terme
municipal.
Objectius de l’enquesta
Regular la intensitat dels usos del sòl
i les condicions urbanístiques per a la
implantació d’establiments de concurrència pública destinats a salons de
joc, bingos i casinos de joc a la ciutat
de Sant Adrià de Besòs, per tal d’establir una regulació coherent a tot el municipi ajustada a les directrius vigents
en matèria de salut. L’Ajuntament espera tenir els resultats d’aquesta enquesta en properes setmanes.

Imatge d’arxiu d’una sala de jocs

ALCAMPO HA COMPRAT EN UN ANY PRODUCTES
A PROVEÏDORS CATALANS PER VALOR DE 683
MILIONS D’EUROS

L’Alcampo de Sant Adrià ha participat en la campanya

Reforçant la seva aposta per
preservar el llegat cultural i
gastronòmic de Catalunya, els
centres Alcampo senyalitzen i
destaquen els productes catalans en els seus lineals, cosa
que fomenta el coneixement i
consum. Alcampo compra peix a
les llotges dellitoral català i treballa juntament amb ramaders,
envasadors, petits industrials i
pagesos catalans per tal de crear
un futur pròsper per a tothom
impulsant projectes conjunts.

En aquest sentit, la seva línia
específica Alcampo Producció
Controlada, que busca la sostenibilitat mediambiental i social,
a més de la recuperació de sabors i olors d’antany, inclou diferents productes desenvolupats
en col·laboració amb productors
de Catalunya, com ara la vedella
ecològica d’animals criats al Pirineu de la companyia Pirinat o les
conserves de fruita elaborades en
circuit tancat a la província de Girona per SAFRUNAT.
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Primera reunió per enfortir
el Consorci del Besòs
Una de les prioritats és l’hub de les Tres Xemeneies

Imatge d’arxiu de les Tres Xemeneies

La proposta d’enfortiment del Consorci
del Besòs per afrontar una nova etapa
comença a caminar. El Besòs és l’àrea

amb la densitat més elevada de població de Catalunya i amb indicadors alts
de vulnerabilitat, però també amb grans

potencialitats que ara es volen afrontar des del conjunt de les administracions. La reunió ha servit per presentar
els treballs del Pla director urbanístic
(PDU) de les Tres Xemeneies, i tots els
integrants del Consorci del Besòs han
valorat positivament la iniciativa de
convertir aquest àmbit en un hub de
projectes digitals, audiovisuals i culturals, incorporant continguts relacionats amb la capacitació professional,
la transferència de coneixement entre
universitats, i activitat econòmica. El
futur pol digital i audiovisual situat
a les Tres Xemeneies ha de donar un
impuls estratègic a la indústria audiovisual catalana i a l’ecosistema digital
i d’innovació de Barcelona. Més enllà
del front litoral, aquesta primera reunió també ha servit per constatar la
necessitat de col·laborar entre totes
les administracions, un cop integrades
en el Consorci, per donar un impuls
estratègic a l’Agenda Besòs que faciliti la dinamització econòmica i social
i una gran transformació integral de
tot l’entorn, aprofitant l’oportunitat de
l’arribada dels fons europeus.

Control de la processionària dels pins de Santa Coloma
Durant les darreres setmanes s’ha fet un
tractament especific de recordatori en
algunes zones verdes de Santa Coloma
com a reforç de la campanya de control
que es va iniciar a la tardor. Enguany s’ha
aplicat com a novetat el mètode d’endoteràpia, un tractament fitosanitari de l’arbrat amb baix impacte mediambiental.
Durant les darreres setmanes s’ha fet un
tractament especific de recordatori en algunes zones verdes de Santa Coloma com
a reforç de la campanya de control que es
va iniciar a la tardor. Enguany s’ha aplicat
com a novetat el mètode d’endoteràpia,
un tractament fitosanitari de l’arbrat amb
baix impacte mediambiental. Des del departament municipal de Medi Ambient es
realitzen periòdicament tractaments fitosanitaris en les diferents espècies d’arbres
de la ciutat per al control de les plagues.
El control de la processionària dels pins
és una d’aquestes actuacions regulars i
en els darrers dies s’han fet tractaments
específics en algunes zones verdes com

a recordatori i reforç dels tractaments que
s’apliquen des de l’inici de la tardor.El mes
passat es van fer controls de monitoratge de
l’evolució de la processionària i es van trobar

alguns punts concrets on no s’havia evitat
la seva proliferació i, per tant, s’han hagut
d’aplicar ara tractaments específics com a
recordatori en aquestes zones.

Imatge de la processionària en uns pins
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29 espècies
diferents al
Parc Fluvial del
Besòs

Gavina vulgar leucística, amb la major part del
plomatge blanc. Autor: Xavier Larruy

S’ha fet el cens d’ocells aquàtics hivernants,
amb més de 3.000 exemplars de 29 espècies
diferents. Com sempre, l’espècie més abundant ha estat la gavina vulgar (Larus ridibundus), amb gairebé 2.000 exemplars. D’entre
aquests, destaca un exemplar leucístic, que
és el nom amb què es coneix una au que té la
major part del plomatge de color blanc.L’espècie més excepcional vista aquest mes ha
estat un tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
als herbassars de Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d’un ocell estival a Europa que
hiverna al Sahel i que, per tant, no hauria
d’estar a les nostres contrades.

L’Esperit
Sant reprèn
les sessions
informatives
d’atenció al part
A partir d’aquest mes de març es reinicien
les xerrades informatives sobre l’atenció al
part al la Fundació Hospital de l’Esperit Sant
dirigides a dones embarassades i les seves
parelles. Aquestes sessions estaran impartides per una llevadora del centre i tractaran diversos temes com l’entorn de sala de
parts, els processos de l’atenció al part, les
tècniques de control del dolor, l’analgèsia
epidural, etc). Les sessions informatives
sobre atenció al part estan programades per
el primer dijous de cada mes i tindran lloc
a la Sala Noguera (planta quarta) de 19 h
a 20h. Per assistir-hi cal inscripció prèvia
mitjançant el formulari, disponible al web
de l’Hospital. Tot l’equip de sala de parts segueix treballant per una atenció al part respectuosa, segura i acompanyada i perquè
totes les decisions siguin consensuades i
informades.
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Santa Coloma aposta per la consolidació
del recinte de Torribera

Núm. 450

Pots veure per dins
Torribera en aquest
enllaç

L’espai s’ha consolidat com un centre referent d’estudis de cuina

Una de les cuines de Torribera

En el marc del projecte “Santa Coloma,
Ciutat Universitària”, l’Ajuntament impulsa
les col·laboracions entre les entitats que
desenvolupen formació i recerca, especialment, a l’entorn del recinte de Torribera,
un espai únic a la ciutat, amb l’objectiu de
fomentar la relació entre la ciutat i el món
universitari i potenciar així la transferència
de coneixement. Per una banda, la construcció d’una planta tecnològica alimentària
i gastronòmica, un edifici de 991 m2 i dues
plantes d’alçada que millorarà la docència
i la recerca que es realitza als Campus. La
planta baixa es dedicarà a la gastronomia i
a les tècniques culinàries, i a la innovació.
A la primera planta, hi haurà una planta
tecnològica multiproducte que, a petita escala, vol reproduir diferents seccions d’una
indústria alimentària, amb diferents zones
(de preparació, tractament, envasat i conservació) a més d’un laboratori. La primera
fase de construcció està finalitzada actualment. De l’altra, la construcció d’un nou
aulari que reunirà les 1.000 persones que

Prop de 800 persones
troben feina durant el 2021 amb
l’ajuda de Grameimpuls
Un total de 792 persones (437 dones vei d’Intermediació Laboral de Grai 355 homes) han trobat feina durant meimpuls. Això és, 3 persones cada
el 2021 mitjançant la gestió del Ser- dia laborable. Més de la meitat (un

Des de l’empresa municipal s’ha pogut ajudar a unes 800 persones per trobar feina

54%) eren de Santa Coloma. El Servei d’Intermediació és una eina de
promoció de l’ocupació adreçada a
connectar empreses amb vacants i a
persones en situació d’atur de la ciutat. En el mateix període, s’han gestionat 1.406 ofertes de feina, un 37%
més que l’any anterior, amb la col·laboració de 726 empreses. Del total
d’ofertes gestionades, 800 corresponen a quatre sectors: serveis a la
comunitat (251); restauració (238),
muntatge i instal·lacions (173) i de
l’administració i oficines (138). De
fet, aquests àmbits són també els
que més persones han absorbit,
amb 538 contractacions. Peons de
la construcció, administratius/ves,
dependents/es, operaris/àries de
manteniment o tècnics especialistes
en horts, jardins o planters van ser
les ocupacions més demanades l’any
passat.

estudien els graus de Ciència i Tecnologia
dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica
i Ciències Culinàries i Gastronòmiques,
entre l’oferta d’estudis que té la UB a Santa
Coloma, en un únic espai docent. L’edifici
tindrà 12 aules docents, 4 aules d’informàtica, a més d’una sala de graus, una sala
polivalent i 7 espais per a seminaris. Amb
una superfície de 3.624 m2, es preveu que
l’edifici s’acabi a l’octubre del 2022.
Torribera, nucli de formació universitària i professional
Al recinte de Torribera, Santa Coloma reuneix al voltant de 2.750 alumnes l’any. A
més dels i les estudiants del Campus de
l’Alimentació de Torribera (UB), se sumen
les persones matriculades a la seu de la
UNED-Província Barcelona i les que realitzen cursos de formació professional i
ocupacional a l’ERESC (i que també participen a la vinya d’en Sabater i l’hivernacle)
gestionats per l’empresa municipal Grameimpuls.

Sant Adrià tira
endavant el projecte
Singulars AdriJove

Sant Adrià aposta per aquest programa per a joves

Des des Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs iniciem una nova edició del
Projecte Singulars AdriJove Ocupa’t 2021, pensat per a joves que tenen
motivació i interès per
realitzar un certificat de
professionalitat d’operacions auxiliars de serveis
administratius en generals.
El programa pretén millorar

l’ocupabilitat dels participants, tot millorant les seves competències professionals i personals per tal
de construir el seu itinerari
o trajectòria professional.
Per poder participar cal
tenir entre 16 a 29 anys,
ser beneficiaris de Garantia Juvenil i estar apuntats
al SOC com a demandants
d’ocupació o com a millora
d’ocupació.
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L’esport de Santa Coloma
contra la LGTBIfòbia

Sant Adrià treballa
per millorar el
benestar de la
gent gran

Més de 30 entitats de la ciutat s’han unit en el projecte
El passat 19 de febrer es va celebrar el Dia
Internacional contra la LGTBIfòbia a l’esport
amb la implicació de més de 30 entitats de
Santa Coloma. Tots aquests clubs es van
adherir al Protocol ‘Santa Coloma Xarxa Vio-

leta’ per un espai públic en contra de violències masclistes i lgtbifòbiques. En el marc de
la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia a l’esport, més de 30 clubs
esportius i instal·lacions esportives de Santa

Més de 30 entitats colomenques s’han adherit a la campanya

Núm. 450

Coloma de Gramenet es van adherir al Protocol, Santa Coloma Xarxa Violeta, per un espai
públic, d’oci i festiu lliure de violències masclistes i lgtbifòbiques. Aquesta campanya té
l’objectiu de garantir que totes les persones
puguin gaudir de l’esport i l’activitat física en
ambients segurs i lliures de qualsevol tipus
de violència sexista o lgtbifòbica, reafirmant
el compromís en el foment de valors com el
respecte, la seguretat, la dignitat, la igualtat
i la llibertat.
Adhesió a la Xarxa Violeta colomenca
L’adhesió al protocol, Santa Coloma Xarxa
Violeta implica el compromís en la lluita
contra les discriminacions i la lgtbifòbia, així
com la posada en marxa d’accions encaminades a convertir els espais esportius en llocs
segurs i respectuosos per a tothom. Les
entitats participen fent difusió d’aquets protocol entre els seus esportistes, socis i sòcies, staff tècnic i directiu. A més fan visible
aquest compromís als seus perfils oficials a
les xarxes socials, web i comunicats.

L’Ajuntament de Sant Adrià, amb el
suport de la Diputació de Barcelona,
està desenvolupant el projecte «Ciutats amigues de les persones grans»
impulsat per l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) per fomentar la salut i
el benestar de les persones grans. La
iniciativa promou la creació d’una xarxa mundial de ciutats i pobles compromeses amb el principi de l’envelliment
actiu. Una ciutat «amigable amb la gent
gran» és una comunitat que permet a
les persones de més edat tenir una
bona qualitat de vida, viure segures,
estar ben ateses i participar plenament
en la societat. La finalitat d’aquest
projecte és conèixer la situació actual
del col·lectiu de les persones grans
(necessitats, recursos, barreres, etc) i
definir un pla d’acció amb les accions a
desenvolupar, els agents implicats, els
recursos o serveis existents i el calendari d’actuació.

LA SANTA COLOMA I EL SANT ADRIÀ DESAPAREGUT

Plaça de la Vila de.Santa Coloma a finals dels anys 50

Plaça de l’església de Sant Adrià de Besòs, a finals dels anys 50

Febrer de 2022
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Industrias alarga su dinámica
ascendente en casa (2-0)
Victoria ante el Manzanares en el Pavelló Nou
a cero inicial en la reanudación y
fueron los autores de la victoria en
el pabellón colomense. El triunfo
ante el Manzanares se unen a las
anteriores alegrías contra Xota y
Jaén (9 puntos de 9 posibles).
Con 23 puntos, Industrias mantiene la octava posición en la tabla y
se acerca a cuatro de la sexta.
Este miércoles 2 de marzo, Industrias disputará los octavos de final
de la Copa del Rey ante el Xota en
el Pavelló Nou (20h) y el sábado,
también en casa, el Zaragoza visita
Santa Coloma.

Foto: Industrias Santa Coloma

Industrias Santa Coloma prosigue
con su fase ascendente en la Primera División de fútbol sala para
consolidar su posición entre las
ocho primeras plazas de la LNFS.

El equipo de Javi Rodríguez venció al Manzanares FS en el Pavelló
Nou (2-0). Tras una primera parte
sin goles, David Peña y Tomáš
Drahovský rompieron el empate

Corso campeón de América
Por otro lado, Sebas Corso
conquistó la Copa América con
Argentina tras superar a Paraguay en la final (1-0). El astro
de Industrias Santa Coloma tuvo
su reconocimiento por parte del
club tras su reincorporación con
el grupo.
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El Sant Gabriel vence
al Stadium y llega
en alza al tramo final

Foto: CE Sant Gabriel

La derrota de hace dos semanas
del Sant Gabriel ante el Espanyol
(0-2) en el Ruiz Casado no ha
causado grandes secuelas en la
primera plantilla gabrielista. Tras
caer ante el filial perico - rival directo en la lucha por el ascenso
a Reto Iberdrola - el Femenino A
del Sant Gabriel se ha levantado
con dos victorias consecutivas
ante Sant Lluís (0-3) i Stadium
Casablanca (6-1) que mantienen

muy vivo al conjunto adrianense en su objetivo de ascenso. Aún así, se debe mantener
el mismo ritmo de victorias en
el tramo decisivo de la temporada. Huesca, Europa, Son
Sardina, Riudoms, Vic Riuprimer, Collerense y At. Baleares
es el complicado calendario
del Sangra. Con 39 puntos, el
Sangra es tercero y depende
de él mismo para ascender.
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La Fundació Grama somia amb l’ascens a
Divisió d’Honor Juvenil i el play-off a Segona RFEF
El Juvenil A colomenc defensa una de les posicions amb premi a final de temporada
Els cadells i futur de la Fundació Esportiva
Grama vol tornar a fer-la grossa en la seva
tercera temporada a Lliga Nacional. Una trajectòria irregular en la segona i exigent divisió juvenil, però que cada generació i collita
és un món. Els joves de la fornada del 2003
i 2004, entrenats per Manu Peláez a la banqueta colomenca, acumulen tres victòries i
un empat en les darreres quatre jornades.
Una dinàmica molt positiva i que ha alçat
el Juvenil A de la FE Grama fins a les posicions d’ascens a Divisió d’Honor Juvenil, la
màxima categoria nacional.
L’Olot és el proper rival blau d’aquest dissabte al Municipal de Santa Coloma per
millorar la seva posició. Amb una nova
victòria, la FEG superaria al Badalona (qui
descansa aquest cap de setmana) i s’alçaria
fins a la tercera plaça. El Juvenil A colomenc
és quart al grup 5 de Lliga Nacional amb 36
punts, els mateixos que els seus veÏns escapulats i amb un marge de només un punt
amb Gimàstic Manresa (35) i UE Figueres

(32), dos dels conjunts que sí poden assolir
l’ascens de categoria.
El primer equip també ho vol intentar
Així mateix, el sènior colomenc també segueix el mateix objectiu que el planter blau.
Tot i que el primer equip de la FE Grama ho
té una mica més coll amunt, les opcions de
disputar el play-off d’ascens a Segona RFEF
encara és una realitat força a l’abast i possible. El conjunt de Juanma Pons ha superat
amb nota un difícil mes de febrer amb tres
victòries consecutives davant directes (Peralada, L’Hospitalet i Sant Andreu) i afronta
un mes de març contra adversaris de la part
baixa. El Castelldefels visita diumenge Can
Peixauet (11:45h) i Vilafranca serà el proper desplaçament lluny de Santa Coloma
(13/03). A dues victòries consecutives de
distància, la Fundació Grama augmentaria
les seves opcions d’aspirar a la cinquena
plaça, la darrera que et classifica per al playoff d’ascens.

Foto: FEG

EL BOXEADOR DEL CLUB DE BOXA SANT ADRIÀ
DIEGO LLORENTE REGRESA AL RING TRAS SU PARÓN

Foto: Cedida

El boxeador del Club de Boxa Sant Adrià
Diego Llorente volvió a subirse al ring tras
un parón de tiempo alejado de los combates. El representante adrianense lo hizo en
uno de los cuatro emparejamientos de la
prestigiosa velada ‘BCN Boxing Nights’.
La ciudad de Barcelona volvió a engalonarse el pasado sábado 26 de Febrero, en las
instalaciones del Pabellón CEM Mundet
para vivir una apasionante noche de boxeo
con hasta cuatro combates profesionales en
la parte principal.

Torrente se enfrentó al boxeador serbio Dejan Veljkovic en la categoría de peso crucero y forma parte de los cuatro combates
profesionales que se vivieron en la velada.
Para hacerse una idea del nivel de la organización, en los otros duelos destacó la presencia del actual Campeón de España del
Peso Pluma Cristobal Lorente y de Sofiane
Oumiha, doble Campeón del Mundo Amateur y medalla de plata en los JJOO de Rio
(2016), considerado por los expertos como
uno de los mejores púgiles del mundo.

EL BILLARISTA COLOMENSE DANI SÁNCHEZ,
BRONCE EN EL EUROPEO DE BILLAR A TRES BANDAS

Foto: RFEB

El billarista Dani Sánchez se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa
en billar a tres bandas que se celebró en la
ciudad turca de Ankara.
Duante la pasada semana, el actual campeón de España formó pareja con el representante del Club Billar Móstoles Rubén
Legazpi en una participación que estuvo
formada por dos parejas en la representación española en el Europeo.
España llegó hasta semifinales, donde per-

dió contra el combinado de Alemania por
un ajustado 14-15.
Además de la competición continental,
Sánchez inició esta misma semana el Campeonato del Mundo en el mismo escenario.
El colomense estuvo encuadrado en el grup
C, con una notable primera fase de grupos.
Ya en la fase final, el actual campeón de
España cayó ante el turco Tayfun Tasdemir
(47-41). Enhorabuena por el bronce europeo, Dani!

Febrer de 2022
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La UBSA exhibe su liderato ante el Sant Josep
y el CB Santa Coloma le sigue los pasos en Copa
Adrianenses y colomenses buscan el acceso al play-off de ascenso a liga EBA
El senior A de la Unió Bàsquet Sant Adrià de
Miquel Calderón resolvió el derbi comarcal
ante el CB Sant Josep con el liderazgo que
está caracterizando al equipo adrianense
en esta temporada (75-59). El conjunto
rojo fue de menos a más (14-17) y hasta el
segundo cuarto no fue cuando exhibió su
condición de líder del grup 3 de Copa Catalunya (41-31), con 27 puntos en el periodo
antes del descanso y su mayor acierto exterior y liderato en el rebote. Aunque la UBSA
mantuvo su victoria prácticamente durante
todo el encuentro, hasta el tiempo final no
se sentenció la victoria, con hasta 17 puntos de ventaja (75-58) en las canasta finales
del partido. Adrià Meruelo fue el máximo
anotador adrianense con 16 puntos gracias
a su acierto exterior. La UBSA es líder del
grupo con 14 victorias aunque todavía no
tiene asegurada la clasificación matemática
para la fase final de Copa Catalunya.
La diferencia con el Granollers (quinto
clasificado) es de tres victorias de margen

cuando al Sant Adrià tan solo le restan cinco jornadas de liga antes de finalizar la primera fase. Los del Vallès suman 11 aunque
con un encuentro menos disputado que los
adrianenses. El Masnou será el encuentro
de este sábado de la UBSA a domicilio
(20h).
El CBSC, también a por la clasificación
La hoja de ruta y objetivo del CB Santa
Coloma no se queda nada atrás y la meta
del equipo de Alberto Torres va por el
mismo sendero que el de sus vecinos.
Los colomenses vencieron hace dos semanas al BasquetPiaSabadell (84-60) y
se mantienen entre las cuatro primeras
plazas (fase de ascenso a liga EBA). Son
terceros con 12 victorias. Justamente este
sábado visitan al Sant Josep en Ciutat
Meridiana y todavía tienen pendientes los
duelos directos contra Masnou y Montgat, aspirantes a las cuatro primeras posiciones.

La 8a edició de la UNIRUN
s’organitzarà el proper
13 de març al Fòrum
Sant Adrià de Besòs acollirà el proper 13 de
març la vuitena edició de la UNIRUN.
La prova està promoguda per les 12 Universitats catalanes de la mà de l’ECU (Esport
Català Universitari), amb el suport de la
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat
Física, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
La UNIRUN implica a les 12 Universitats catalanes en una competició atlètica popular
sobre un circuit de 5.000m amb participació
oberta a tothom. Poden competir alumnes
universitaris, exalumnes, futurs estudiants,

professors, familiars o simpatitzants d’alguna de les Universitats catalanes.
La UNIRUN arrencarà a les 9:30h del matí
al Parc dels Auditoris del Parc del Fòrum
i tindrà la seva arribada en el mateix punt.
La comunitat universitària que hi participi
tindrà reconeixement de 0,5 crèdit ECTS i
les inscripcions es poden realitzar a unirun.
cat amb un preu de 9 euros (amb xip groc)
i 11 euros (amb xip al dorsal). El període
d’inscripcions finalitza el 8 de març de a
les 23:59 hores o quan s’arribi a les 5.000
inscripcions.

Foto: UniRun

Foto: M.E
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Asociación El Pulpeiro de Lugo:
“Para nosotros el dominó es un deporte”

La ‘Naranja Mecánica’
del Prebenjamín A del CE Sant Adrià

El club está formado por más de 60 socios y son los actuales Campeones de España

De los mejores equipos de Cataluña en su generaicón

La afición por el dominó es una afición más
que consolidada en España. ¿Quién no tiene un dominó en casa? Sant Adrià de Besòs
no es una excepción y desde prácticamente
15 años está representada en la Asociación
de Dominó El Pulpeiro de Lugo (2007).
Una entidad social que desde su fundación se ha consolidado hasta tocar el
hecho con su primer Campeonato de España el año pasado. La División de Honor es la máxima categoría en Cataluña
y el representante adrianense tiene dos
equipos en la primera división catalana.
La covid ha frenado su crecimiento y
desde El Pulpeiro prefieren mantenerse
respetuosos con el virus y seguir creciendo cuando la pandemia y las restricciones así lo permitan. La gran lucha y
dilema que arrastran desde hace varios
años es si el dominó es o no es un deporte. Para ellos, sí se considera como tal.
Charlamos con Keko Tomás, vocal de la
Junta Directiva del Pulpeiro de Lugo.
De qué manera se fundó la Asociación
de Dominó El Pulpeiro de Lugo?
El auge del dominó en Sant Adrià llegó
hace aproximadamente 4 años. Pero nosotros jugamos desde más de 14 y la afición
por Cataluña es alta. Nosotros jugamos en
Barcelona y también Tarragona. Jugamos
por Castellar, Terrassa, Viladecans, Canyelles y Segur de Calafell. Tenemos varios
equipos inscritos . Se podría decir entonces que estáis consolidados como entidad.
Sí, desde hace unos cuantos años. La covid
también nos ha perjudicado porque ha con-

dicionado y ha estancado la incorporación
de nuevos socios y aficionados. Se ha estancado un poco .
¿De cuántos aficionados y socios estaríamos hablando?
Más de 50, seguro. No sabría decir una
cifra exacta . Cada día tenemos partidas.
Antes de la pandemia podíamos tener hasta ocho mesas jugando partidas.
¿Es un deporte el dominó?
Si Dios quiere llegaremos a ser considerados
un deporte. Todavía no estamos declarados
como tal en Cataluña. Murcia y las Canarias
sí lo tienen declarado como tal. Nosotros iniciamos los trámites hace unos años, pero se
estancó y ahí se quedó.

“Iniciamos los trámites
para ser considerados
un deporte en Cataluña”
¿Para ustedes es un deporte el dominó?
Para nosotros sí que es un deporte y hacemos todo lo posible para que se declare deporte. Pero cuesta...
¿De qué manera funciona la competición?
La temporada empieza en octubre y puede
llegar hasta junio o mediados de julio. Al
mes jugamos dos jornadas de liga y además
organizamos ‘opens’. A veces se ha llegado a jugar hasta tres torneos por semana.

Foto: M.E

¿Y las divisiones?
Antes de la pandemia, la Federación de
Barcelona tenía una distribución por
proximidad geográfica, después del parón, se hizo una División de Honor dividida en dos grupos. El Pulpeiro tiene dos
equipos en División de Honor. No es por
echarnos flores pero somos uno de los
referentes.
¿Hay campeonato de España?
Sí, de hecho los actuales campeones
de España, que se celebró en Barcelona, por parejas y por equipos, son de El
Pulpeiro de Lugo. Alejandro Díaz y Liwar
Silva.

La actual pareja
campeona
de España representa al
club adrianense
¿No es un entretenimiento para jóvenes o más bien sí?
Nosotros tenemos algún joven que juega con
nosotros, de 26 - 27 años.
¿Tienen cuota?
Los jugadores únicamente pagan la ficha de
inscripción. Si después tenemos que organizar algún torneo o evento, improvisamos.

La 5ª Cursa per l’ELA
torna al carrer el
proper 22 de maig

La Fundació Lluita contra la Sida és a Badalona

Torna a
veure
l’ambient de
la cursa del
2019

La 5ª Cursa Popular per l’ELA s’orga- cripcions fins el 18 de maig a lasansi.
nitzarà el diumenge 22 de maig. Des com (ímit de 1.500 persones). La pl. de
d’aquesta setmana es poder fer les ins- la Vila serà el punt de sortida de la cusa
dels 5 km i la caminada de 3 km. Com a
novetat, hi haurà una cursa adaptada de
200m i una infantil de 800m.
Part de la recaptació de les inscripcions anirà destinada a la Fund. Miquel Valls i a la RedELA. A les quatre
edicions anteriors es van lliurar més
de 13.000 euros destinats a la recerca de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica
Foto: Arxiu
(ELA).

Foto: CESA

la generación del 2014 del CE Sant Adrià 2020
está maravillando en su debut en el fútbol federativo. 16 victorias conseguidas en 16 jornadas de liga. Lo han ganado todo y además a

un nivel futbolístico impresionante para unos
niños de 7-8 años. “Sabíamos que el Prebenjamín A de este año era un buen grupo, ya trabajado de la temporada pasada. La verdad que

se han adaptado muy bien al fútbol federativo
y se han aclimatado a un nivel de juego excelente para ser prebejamines. Tienen un nivel
y calidad que se multiplica”, explica Manuel
Gamito, primer entrenador del equipo, junto a
Óscar Fernández y Damián Castro.
La generación del 2014 se conoce desde que
empezaron a jugar juntos al fútbol y es la gran
maravilla de la cantera adrianense. “Tienen
una madurez que no les toca para la edad que
tienen, con unos conceptos tácticos que no es
habitual en niños de categoría prebenjamín.
Han asumido elementos técnicos que se trabajan en prebenjamín y estamos empezando
a trabajar conceptos de edad benjamín. Es un
grupo y una generación excepcional en todas
las líneas”.
Gamito asegura que a pesar de estar en edad
prebenjamín, son una generación avanzada a
los niños de su edad. “Intentamos focalizarnos
los entrenamientos en conceptos tácticos sin
balón, que aprendan a jugar sin él. Los movimientos sin la posesión los están leyendo
muy bien. Saben cuando tienen que presionar
o cuando no, cuando deben estar en fase de-

fensiva u ofensiva...”
“Lo de esta generación es increíble e inaudito. El año pasado solo empataron un partido
y este año lo han ganado todo. Es algo impresionante. Ellos disfrutan jugando a fútbol,
y cuando los partidos son más complicados,
tienen una templanza y paciencia de otro nivel.
Cuando han empezado perdiendo, ellos mismos se animan para seguir luchando”.
Esta temporada, tan solo ha habido un rival
que ha podido plantar cara en intensidad. Al
Prebenjamín A del Sant Adrià .”Técnicamente
hemos sido superiores a rivales que son más
grandes que nosotros. Para ser prebenjamines, salimos siempre con el balón en posesión. Nos gustaría jugar contra un rival que
nos pueda contrarrestar lo que hacemos nosotros y ver de qué manera reacciona el equipo”.
La pasada temporada este mismo equipo fue
campeón de liga y este año es líder en solitario, con 48 puntos de 48 posibles y a 8 puntos
de distancia del segundo. “Ellos saben que
van primeros, perono en qué momento van a
ser campeones. Su objetivo no es ganar la liga
la idea del próximo rival.
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Continua el cicle de
Joves transformen en còmic les
històries migrants de les seves famílies cinema infantil a

Cinquè concurs de contes
gitanos de la FAGiC

La mostra pot visitar-se al MHIC

Vol donar a conèixer les tradicions del poble gitano

La mostra pot visitar-se al Museu de la Immigració

L’alumnat de 3è d’ESO de l’ Institut
Barres i Ones de Badalona ha preparat una exposició sobre els testimonis
migrants del seu entorn i el còmic.
Aquesta acció educativa està lligada
a l’exposició Vinyetes Migrants que
organitza el MHIC i que explica les
migracions a través del còmic al llarg
de la història.Totes les històries de la

proposta expositiva són les dels avis,
les àvies, els pares i les mares de
l’alumnat participant . Molts d’ells han
fet migracions exteriors, d’altres han
vingut d’Andalusia, Múrcia, Castella...
uns han arribat aquí de manera voluntària i altres s’han vist obligats a abandonar els seus països i regions per
altres circumstàncies. Tots plegats for-

l’Ocine del Màgic

men un ventall de relats que descriuen
el nostre entorn, la vivència del relat
migratori contemporani. L’alumnat s’ha
endinsat en la història familiar a través
d’algunes tasques que el professorat ha
proposat (l’arbre genealògic, la geolocalització...) i ha enregistrat un vídeo
amb el testimoni de la persona del seu
entorn que ha viscut un procés migratori. Paral·lelament els nois i noies
s’han endinsat en el món del còmic:
han vist i llegit títols relacionats amb
les migracions i el refugi, han conegut
recursos gràfics, han analitzat diferents
estils de representació i han treballat
a partir del material audiovisual de la
seva entrevista. A l’exposició es poden
llegir les entrevistes dels testimonis
migrants gràcies a la col·laboració del
professorat de Castellà de l’institut,
d’aquesta manera es complementa la
història gràfica que proposa l’alumnat.
Podeu visitar la mostra fins al 15 de
juny, al MHIC.

El CNL de Sant Adrià
prepara les inscripcions del
tercer trimestre

Imatge d’un curs de català al CNL

Per poder inscriure’s a un curs de català és
requisit indispensable acreditar el nivell de
coneixements. Una de les maneres de fer-ho
és amb una prova de col·locació. Aquestes
proves ja es poden sol·licitar a partir d’ara i
fins al 15 de març. La prova de col·locació té
una validesa de dos anys, és gratuïta i es pot
demanar a la web. No hauran de fer la prova
les persones que puguin acreditar el nivell
amb una titulació oficial de la Secretaria de
Política Lingüística o del CPNL i tampoc caldrà que en facin les persones que no parlin
català, que hauran de començar per un Bàsic

1.Els cursos que s’ofereixen són de 45 hores, començaran el 4 o 5 d’abril i s’acabaran a
mitjans de juny. Aquest tercer trimestre, com
l’anterior, ve marcat per la voluntat de reforçar
la presencialitat, sempre d’acord amb les mesures de seguretat contra la covid vigents,
sobretot amb la finalitat de fomentar l’ús oral
del català en els cursos de nivells més bàsics.
Aquest trimestre, a més, s’oferirà un curs de
nivell superior (C2) de 90 hores, que també
començarà a l’abril i acabarà al juliol. Si se
supera aquest curs s’obtindrà el certificat de
coneixements de català de nivell superior.

Imatge del film “Canta”

Continua en marxa l’edició d’enguany del cicle de
Cinema Infantil en Català
(CINC), que es fa durant
aquest mes de febrer i el
primer cap de setmana de
març als Ocine del Màgic
de Badalona. Aquest cicle
té l’objectiu de fer créixer
l’oferta i el consum de cinema infantil en català.
Les projeccions són cada
dissabte en una sola sessió (16 hores) i a un preu
únic (4,50 €). El dia 5 de

marça arribarà la darrera
sessió del cicle amb el
film “Canta” a partir de les
16.15h. Tota la informació
d’aquesta edició del CINC,
juntament amb les sinopsis i els tràilers de les pel·lícules, és al web del CNL
de Badalona i Sant Adrià
(www.cpnl.cat/badalona)
i al portal de Cinema en
català de la Secretaria de
Política Lingüística (www.
gencat.cat/llengua/cinema).

Imatge del cartell del concurs de la FAGIC

La FAGiC (Federació d´Associacions
Gitanes de Catalunya) organitza un
certamen de relats la fi dels quals
és incentivar la creativitat literària
alhora que divulgar la història i la
cultura del Poble Gitano. Les persones guanyadores del concurs rebran
un premi en metàl·lic i en llibres.
Els millors relats els publicarem en
un llibre. Els llibres es repartiran en
biblioteques, centres cívics i esco-

les gratuïtament. Podeu consultar
les bases del concurs en la secció
a baix, per a rebre més informació
pots escriure a info@fagic.org.
“Pintem de Gitano Catalunya”
La Federació d´Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC) convoca
el 5è concurs de relats “Pintem de
Gitano Catalunya” (Pintem de Gitano Catalunya), la fi del qual és in-

centivar la creativitat literària alhora
que divulgar la cultura, la història,
els costums i tradicions del Poble
Gitano. Els relats tractaran sobre la
dona gitana com a motor del canvi
del Poble Gitano, es valorarà especialment aquells relats que contemplin la importància de les dones i
que trenquin tòpics i estereotips. Els
relats hauran d’ajustar-se al tema i
continguts del concurs. La Federació d´Associacions Gitanes de Catalunya, organitzadora del concurs,
es reserva el dret d’acceptació de
les obres segons s’adeqüin o no a la
temàtica del concurs i a les característiques formals exigides. S’acceptaran relats escrits en castellà, català
o romanó. Els participants podran
enviar un màxim de dos relats, totalment inèdits.

LAS NINYAS DEL CORRO VISITEN EL CENTRE JUVENIL
POLIDOR
El grup amb arrels adrianenques, las ninyas del corro, han
visitat el Centre Juvenil Polidor. La visita ha estat per participar en la gravació de la sèrie
de Zosen Bandido. Las ninyasdel coro van triar el Polidor
perquè els seus inicis van ser
aquí. Recordem que las Ninyas
del Corro (LNDC) és un duet
català de música rap format per
Laüra Bonsai (Sant Adrià del
Besòs, 1996) i Felinna Vallejo

(Bon Pastor, 1999) l’any 2015.
El nom del grup prové de les
rotllades de freestyle que es
formaven a Barcelona al darrera del MACBA i a Mundet, en
què es van conèixer. El rap de
LNDC és contundent i combatiu amb beats i estètica pròpia
del hip-hop de la vella escola
de la dècada del 1990. La seva
cançó «Salsa» va superar el
milió de reproduccions a Youtube.

Imatge de les Ninyas del Corro

L’ANTIC AJUNTAMENT JA TÉ NOM OFICIAL: CASAL DALT
DE LA VILA
Per posar en marxa el nou equipament
resultant de la recuperació del que era
el primer Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs s’ha realitzat una enquesta ciutadana a través de la plataforma Decidim
per tal de buscar un nom que l’identifiqui.
Un cop ha conclòs el procés de consulta,
el resultat definitiu, per majoria, en la votació ha estat el de donar a l’equipament
el nom de Casal Dalt de la Vila. Per posar
en marxa el nou equipament resultant
de la recuperació del que era el primer
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs s’ha
realitzat una enquesta ciutadana a través
de la plataforma Decidim per tal de buscar un nom que l’identifiqui.Properament
la comissió nomenclàtor municipal ratifi-

carà la proposta mentre s’estan acabant
les darreres adequacions i acabats de
l’equipament. Amb tot, es treballà també
en la propera inauguració i posta en marxa d’aquest equipament recuperat per a
la ciutadania. L’espai interior disposa de
tres sales polivalents per a us cultural i
on es centraran també les activitats que
l’Ajuntament desenvolupa des del servei
de Solidaritat i Cooperació. Aquestes
sales mantindran també el record del
que ha estat l’edifici amb els seus noms:
«sala Escoles», «sala Dona» i «sala
Ambulatori». El record del seu us com
a Ajuntament ens el dona la recuperació
en la façana de la inscripció «Casa Consistorial»

Imatge de l’antic Ajuntament de Sant Adrià
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