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Unió d’entitats 
per un gran 
parc litoral

Proposen zona verda 
al voltant de les Tres Xemeneies 
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La Fiscalia de Medi Ambient ha denun-
ciat els responsables de la incinerado-
ra de residus que gestiona l’empresa 
Tersa a Sant Adrià de Besòs. Després 
de les advertències de les entitats me-
diambientals del territori, una investi-
gació apunta que la planta hauria emès 
gasos contaminants que suposen un 
risc molt greu per al medi ambient i les 
persones de l’entorn. La coordinadora 
veïnal metropolitana Airenet ens infor-

mava recentment de la seva lluita per 
demostrar el mal funcionament de la 
incineradora de residus de Sant Adrià 
de Besòs. L’any 2018 denunciava la in-
cineradora davant la Fiscalia de Medi 
Ambient per pràctiques irregulars que 
provocaven nivells molt elevats de ga-
sos contaminants, especialment furans 
i dioxines. Arran d’aquesta denúncia, la 
Fiscalia de Medi Ambient obria una in-
vestigació per comprovar-ho. Imatge de la incineradora del BesòsImatge aerea de la incineradora del Besòs

La Fiscalia denuncia els 
responsables de la 
incineradora de residus 
de Sant Adrià
Acusa el president i el cap 
de la junta d’un delicte contra 
els recursos naturals

Un cas que es remunta a l’any 
2018
La investigació va arrencar el 2018 per 
una denúncia de l’entitat veïnal Airenet 
davant la Fiscalia de Medi Ambient per 
pràctiques irregulars que provocaven 
nivells d’emissió “molt elevats” de 
contaminants, especialment dioxines i 
furans.  El 16 de maig del mateix any, 
la Fiscalia va obrir investigació, que 
va encarregar al Seprona de la Guàr-
dia Civil. Aquella investigació conclou 
ara que el president i el cap d’explota-
ció de la planta “haurien estat fent i/o 
tolerant conscientment” un seguit de 
pràctiques “contràries a la normativa 
ambiental aplicable”, i que podrien 
estar suposant un risc “greu” per a la 

a les permeses. En aquest sentit, la 
investigació també determina que els 
arxius de les temperatures dels tres 
forns de la planta corresponents als 
anys del 2015 al 2019 mostren que en 
“nombroses ocasions” les temperatu-
res de combustió van ser inferiors als 
850 graus.

Una denúncia amb noms i cog-
noms
La denúncia es dirigeix específica-
ment al president de TERSA i regidor 
de l’Ajuntament, Eloi Badia, i al cap 
d’explotació de la companyia, així 
com també tots els qui, al llarg de la 
investigació, se’n considerin possi-
bles responsables.  De la seva banda, 

salut de les persones que viuen a l’en-
torn, així com per al medi ambient en 
general. La normativa preveu que els 
residus s’han d’incinerar a 850 graus 
durant com a mínim dos segons, me-
surats a la paret interior de la cambra 
o en un altre punt.  Però de la investi-
gació es desprèn que l’empresa no feia 
el control de temperatura conforme a 
aquest precepte, sinó que utilitzava un 
algoritme basat en unes fórmules sen-
se que constés que hagués estat vali-
dat per l’autoritat competent. Així, no 
s’hauria pogut controlar la temperatu-
ra de les incineracions de la manera 
que marca la normativa, i això podria 
haver comportat l’emissió de conta-
minants en concentracions superiors 

el president de TERSA i regidor de 
l’Ajuntament, Eloi Badia, assegura que 
la incineradora compleix la normativa 
i que no emet contaminants perjudi-
cials per a la salut. Fa anys que els 
veïns de la zona alerten que la incine-
radora funciona fora de la normativa, 
amb el risc que això comporta per a la 
salut. I ara s’investigarà judicialment 
arran d’una denúncia presentada per 
la Coordinadora Veïnal Metropolitana 
Aire Net el 2018. N’hem parlat al ‘bà-
sics’ amb Silvina Frucella, presidenta 
AireNet i Enrique Navarro, vicepresi-
dent d’Aire Net, que han explicat que 
han “aportat evidències de pràctiques 
il·legals, es reconeix que hi ha una 
base que ens han estat contaminant”.
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El Consorci del barri de La Mina disposa 
d’una Xarxa de Serveis sociolaborals que 
té l’objectiu comú de generar oportunitats 
d’inserció laboral i/o formativa i fomentar 
l’autonomia i aprenentatge, per a reduir els 
nivells d’exclusió de la població del barri.  Al 
2021, s’han informat un total de 1023 per-
sones entre els diferents serveis de la xarxa, 
encara que el pes d’aquesta acció recau en 
el Servei d’Informació i Orientació Laboral 
SIOL LA MINA, on hi ha 788 persones in-
formades, de les quals 330 han començat 

un itinerari als serveis de la Xarxa, i la resta 
han demanat informació de diferent tipus. 
1011 persones han realitzat un itinerari 
personalitzat d’inserció sociolaboral, repar-
tides entre els 7 programes sociolaborals i 
formatius, atenent i donant resposta a les 
necessitats laborals i formatives del territo-
ri, i treballant cada cas de manera integral, 
entenent el treball, com una eina fonamental 
d’inclusió social i qualitat de vida.El resultat 
més destacat del 2021 és l’elevada inserció 
laboral, amb un 45% del total d’itineraris, 

Imatge de la Mina

La Xarxa de Serveis 
Sociolaborals del la Mina 
una eina per trobar feina

454 persones han trobat treball generant 
un total de 633 contractes , resultat lligat a 

TAROT ANA

690 902 485

A tus dudas... tus preguntas, 
respuestas sinceras, 

solo la verdad

(Mayores de 18 años)

Està format per 28 col·lectius del Baix Besòs

Neix l’Entesa per un gran parc 
litoral al Besòs

El passat 9 de març es va constituir for-
malment a la sala d’actes de l’entitat ba-
dalonina Cor de Marina l’Entesa per un 
gran parc litoral al Besòs. El moviment 

neix entorn un manifest impulsat per 28 
entitats i col·lectius veïnals i ecologistes 
del Baix Besòs com la Plataforma per la 
conservació de les 3 xemeneies de Sant 

L’entitat formada durant aquest mes de març

Adrià, Badalona pel clima, Stop Crema-
tori SAB, Unesco Sant Adrià, Aire Net, 
Ecologistes en Acció del Barcelonès i 
l’Ateneu Adrianenc, entre d’altres. Du-
rant la presentació es va remarcar la 
història de la zona, molt castigada per 
la presència d’una desena d’indústries 
que han provocat la contaminació del 
sòl i l’aire. En el manifest entorn neix 
aquest moviment, es destaca també que 
actualment encara persisteixen empre-
ses que continuen contaminant i mal-
baratant els recursos naturals. Aquesta 
és la gran reivindicació de l’entesa, la 
creació d’un gran parc verd que con-
trasta amb el Pla Director Urbanístic de 
les Tres Xemeneies (PDU3X) aprovat 
per les administracions que contempla 
la construcció de 1.844 habitatges dis-
tribuits en 30 blocs de vivendes des del 
riu Besòs fins al barri de La Mora de 
Badalona, en zona inundable i poten-
cialment inundable.

El passat diumenge 20 de març, ERC Sant 
Adrià va realitzar el IV Memorial a les per-
sones afusellades al Camp de la Bota. Per 
primer cop, l’acte es va realitzar al parc 
Campus Diagonal, i no a la ubicació ante-
rior al pàrquing de l’antic Decathlon, atès 
que s’enfila la recta final de la dignificació i 
en els propers mesos s’instal·larà el monu-
ment memorial.. L’acte va iniciar amb la in-
terpretació en directe del Cant dels Ocells, 
de la mà de l’Anna Guillen, i la presentació 
de la Toni Martínez, militant de la secció 
local d’ERC Sant Adrià i representant del 
Centre Republicà Adrianenc. L’acte, que va 
comptar amb un centenar d’assistents, va 
finalitzar amb el cant de l’himne nacional 
amb acompanyament de música en directe.

ERC Sant Adrià 
organitza 
l’homenatge als 
afusellats al Camp 

Imatge de l’homenatge. Foto: ERC 

la millora del mercat de treball, després de 
l’impacte directe en 2020 de la Covid-19.
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L’AMB demana al govern espanyol actuacions 
urgents per salvar les platges 
Sant Adrià és el municipi menys afectat pel darrer temporal

Imatge de la platja del Fòrum a Sant Adrià

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) reclama al Ministeri per a la 
Transició Ecològica actuacions d’emer-
gència per salvar el litoral metropolità. 
A través d’un comunicat, l’AMB ha re-
clamat aportacions extraordinàries de 
sorra a les platges més afectades per 
les regressions abans de l’estiu. Segons 
aquesta institució, cal que tinguin una 
“mida adequada i uns 50 metres d’am-
plada” per suportar els temporals, que 
cada vegada són més freqüents. Ac-
tualment, ja s’han perdut el 15% de les 
platges metropolitanes i totes pateixen 
regressió, excepte la del Fòrum (Sant 
Adrià de Besòs). De fet, segons l’AMB, 
algunes ja no es poden recuperar de 
manera natural. La borrasca Cèlia ha 
provocat el temporal marítim més im-
portant d’aquesta temporada al litoral 
metropolità, que ha empitjorat l’estat 
d’unes platges ja molt vulnerables per la 
regressió i la pèrdua de sorra. La pèr-
dua de sorra ha estat molt significativa a 

les platges de Montgat i Badalona nord, 
que ja tenien una situació molt delicada 
abans de l’arribada del temporal. Tam-
bé se n’ha ressentit Montgat, on queda 
la platja dels Pescadors, que aguanta 
gràcies al petit espigó del turó. Abans 
del temporal, ja havien desaparegut les 
platges de Les Roques, dels Toldos, 
Can Tano i Montsolís. A Badalona la 
borrasca ha fet desaparèixer la platja de 
Barca Maria. Les del Cristall i el Pont 
d’en Botifarreta han quedat força malme-
ses i el temporal ha fet aflorar antigues 
estructures com fonaments d’antigues 
edificacions.El temporal marítim va pro-
vocar onades de fins a 6 metres i ratxes 
de vent de fins a 70 km/h, procedent de 
l’est i el sud-est. Les onades es gene-
raven al nord d’Àfrica i recorrien tot el 
Mediterrani occidental fins a impactar a 
les nostres costes. A més, la presència 
de les baixes pressions va implicar una 
pujada del nivell del mar, fenomen que 
es coneix com a “marejada ciclònica”.

La ciutat té cinc nous desfibril·ladors

Santa Coloma de Gramenet té 
nous desfibril·ladors. La CIBA, el 
Pavelló Nou, les oficines centrals 
de Grameimpuls a Can Xiquet, 
l’Escola de Restauració i el Cen-
tre d’Empreses Can Peixauet són 
els equipaments municipals que 
recentment s’han incorporat a la 
xarxa de cardioprotecció de la ciu-

Santa Coloma compta amb 27 
espais cardioprotegits

tat.El mapa de cardioprotecció de 
la ciutat té cinc nous desfibril·la-
dors. L’Ajuntament n’ha instal·lat 
recentment a l’edifici de la CIBA 
(pg. Llorenç Serra, 64) i al Pavelló 
Nou (c. Mossèn Jacint Verdaguer, 
22). Per la seva banda, l’empresa 
municipal Grameimpuls també 
n’hi ha incorporat altres tres a les 

oficines centrals de Can Xiquet (c. 
Rafael Casanova, 40), a l’Escola de 
Restauració a Torribera, i al Centre 
d’Empreses Can Peixauet (av. Ge-
neralitat, 99). Actualment, a Santa 
Coloma, aquesta tecnologia està 
present en 27 espais anomenats 
cardioprotegits, perquè estan pre-
parats per actuar immediatament 
en cas que alguna persona pugui 
patir una aturada cardíaca, una de 
les primeres causes de mortalitat 
en la població.Segons les dades 
actuals, un 30% dels afectats 
per infart agut de miocardi mor 
abans de ser atès en un hospital. 
Si la intervenció es produeix en el 
primer minut, la recuperació del 
ritme cardíac és del 90%. La seva 
utilització és senzilla, però des de 
l’Ajuntament la instal·lació dels 
desfibril·ladors s’ha acompanyat 
de cursos de formació d’agents 
socials en prevenció i actuació 
d’emergències.

La ciutat ja té 27 espais cardioprotegits

L’OIAC TORNA A LA PLAÇA DE LA VILA DE SANTA 
COLOMA 

Un cop finalitzades les obres a 
l’edifici principal de l’Ajuntament, 
l’Oficina d’Informació i Atenció 
Ciutadana (OIAC) tornarà a pres-
tar servei a la seu municipal de 
la plaça de la Vila a partir del di-
lluns 14 de març. L’Oficina es va 
traslladar temporalment al pas-
seig Llorenç Serra el passat 8 de 
novembre. La reforma que s’ha 
dut a terme a l’entrada lateral de 
la seu de l’Ajuntament, a la plaça 
de la Vila, milloràrà l’organització 
i funcionament d’aquest espai i 
facilitarà encara més l’accés de la 

ciutadania a l’OIAC. S’ha ampliat 
la zona d’accés, s’han instal·lat 
portes automàtiques i s’ha ge-
nerat un espai independent per 
a situar el Punt d’Atenció Imme-
diata (PAI). Des del 2020, l’OIAC 
atén el 100% de les atencions 
presencials amb cita prèvia. 
Aquesta mesura ha facilitat, per 
una banda, l’aplicació de mesu-
res sanitàries apropiades davant 
la crisi sanitària i, per una altra 
banda, ha permès la reducció 
dels temps mig d’espera a més 
de la meitat.

El servei ha tornat a la plaça de la Vila colomenca 
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L’ Hospital Esperit Sant incorpora la cirurgia 
reconstructiva de la uretra
L’estenosi uretral és una patologia freqüent

El Dr. Sergi Bernal col·labora amb l’equip d’urologia de la FHES

Des de fa uns mesos el Servei d’Urologia de 
la Fundació Hospital de l’Esperit Sant ha in-
corporat la cirurgia reconstructiva de la ure-
tra entre els procediments quirúrgics que 
formen part de la seva cartera de serveis. 
L’estenosi uretral, és una patologia freqüent 
a la pràctica diària de l’uròleg i es refereix a 
la disminució de calibre uretral que té com 
a conseqüència símptomes urinaris predo-
minantment obstructius, infeccions d’orina 
o la retenció urinària. Es tracta d’una pato-
logia amb múltiples causes i amb un trac-
tament en molts casos complexe. En total a 
la FHES ja s’han intervingut un total d’onze 

pacients i s’han aconseguit molt bons re-
sultats. En la visita posterior a la intervenció 
han millorat els paràmetres de la prova de 
la fluxometria i ,en un 90% dels casos, han 
millorat la seva qualitat de vida. La incorpo-
ració d’aquesta intervenció està emmarcada 
en la Unitat Funcional d’Urologia de Santa 
Coloma, creada l’any 2013. Aquesta aliança 
entre la Fundació Hospital de l’Esperit Sant 
i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pu-
jol neix amb l’objectiu de millorar la quali-
tat i l’eficiència dels dos serveis i apropar 
l’assistència sanitària especialitzada als 
pacients colomencs, evitant derivacions 

Imatge del Parc Fluvial del Besòs

El Parc Fluvial del Besòs 
estrena nou horari
El Parc Fluvial del Besòs estrena nou ho-
rari. Ara, entre l’1 d’abril i el 30 de setem-
bre romandrà obert de 8 a 21 h en horari 
de primavera-estiu; i de l’1 d’octubre al 31 
de març, s’obrirà de 8 a 18 h, en horari de 
tardor-hivern, obrint per tant tots els dies de 
l’any a les 8 h del matí. La mesura respon 
a les necessitats de les persones usuàries 
que podran gaudir d’aquest espai natural 
més hores al dia, d’una forma segura amb 
un nou horari que cobreix les hores de llum 
solar, en un entorn natural que no disposa 
de llum artificial. Els 5 km de la zona d’ús 
públic discorren dins la llera del riu Besòs, 
des del Pont de la B-20 (marge dret) o des 
de Can Zam Nord (marge esquerre), al 

terme municipal de Santa Coloma de Gra-
menet, i fins al pont del Ferrocarril, a Sant 
Adrià de Besòs.
Un parc cada vegada més utilitzat
El Parc Fluvial del Besòs és un espai públic 
ubicat al llarg dels darrers 9 quilòmetres de 
llera del riu Besòs, des de la confluència 
amb el riu Ripoll fins a la desembocadura 
al mar Mediterrani. Amb una superfície total 
de 115 hectàrees és un dels espais verds 
més importants de la regió metropolitana 
de Barcelona, sobretot si es té present la 
seva ubicació formant part del continu urbà 
de les ciutats de Barcelona, Santa Coloma 
de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Mont-
cada i Reixac.

innecessàries al centre badaloní. L’Hospital 
estableix acords de cooperació amb d’altres 
organitzacions amb les quals té interessos 
comuns per tal de millorar o ampliar les 
seves capacitats i competències organit-

zatives, tècniques i econòmiques. Aquest 
treball en xarxa permet a la FHES millorar 
la seva eficiència sense comprometre en 
cap cas la seva identitat jurídica i la seva 
independència.
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El Punt d’Assessorament Energètic (PAE) 
de Santa Coloma va fer el 2021, 2.029 
atencions relacionades amb situacions de 
vulnerabilitat, 500 més que l’any anterior, 
i se’n van beneficiar indirectament 5.909 
persones (incloent-hi un alt percentatge de 
menors), unes 1.500 persones beneficiàries 
més que el 2020. Del total de consultes 
rebudes, gairebé 200 han estat d’unitats 
familiars monoparentals, unes 60 més que 
l’any anterior. En aquest context de risc de 
vulnerabilitat, els nous expedients atesos 
al servei han estat 807, 244 més que l’any 

anterior.
Es van tramitar també l’any passat 1.674 
expedients relacionats amb els contrac-
tes i rebuts dels subministraments bàsics, 
que feien referència a canvis contractuals, 
accés al bo social, ajuts als pagament i re-
connexions del servei. Les consultes sobre 
el rebut de l’aigua han augmentat dels 470 
expedients de 2020 als 560 de 2021. S’han 
gestionat gairebé un miler d’expedients so-
bre el subministrament de llum i 260 sobre 
el servei de gas. El grau de satisfacció de 
la ciutadania respecte al servei d’assesso-

La demanda de l’Oficina ha crescut a Santa Coloma 

Santa Coloma va defensar els 
drets energètics de gairebé 
6.000 persones el 2021

rament energètic ha pujat mig punt, segons 
les enquestes de satisfacció que es fan a les 
persones usuàries. La valoració actual és de 
9,5 sobre 10, quan l’any passat era de 9. 

La llum, l’aigua i el gas són un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés

Sant Adrià obrirà l’Oficina d’Atenció 
a la pobresa energètica 

El 19 d’abril l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, en col·laboració amb l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, posa en funcionament 
l’Oficina d’Atenció a la Pobresa Energètica i de 
Promoció de l’Eficiència Energètica. Aquesta 
oficina té dos objectius bàsics. Per una banda, 
vetllar perquè les persones vulnerables pu-
guin exercir els seus drets energètics davant 
les companyies subministradores i evitar els 
talls dels subministraments. Per altra, pro-

moure l’eficiència energètica a les llars, per tal 
d’optimitzar els serveis i reduir les despeses 
tarifàries dels subministraments i alhora no 
malbaratar els recursos del planeta. L’oficina 
oferirà assessorament a persones i grups en 
matèria de pobresa energètica i estalvi ener-
gètic, detecció de consums excessius i cerca 
de solucions, també ajuda per a reduir les 
factures de subministraments a les persones 
segons la seva situació sòcio econòmica, fo-

L’Oficina obrirà el 19 d’abril a Sant Adrià de Besòs 

ment de mesures d’estalvi energètic i assesso-
rament en diferents tràmits: bo social, canvis 
de tarifa, discriminació horària, pla de paga-
ments. L’Oficina s’adreça al conjunt de la ciu-
tadania, amb especial atenció a les persones 
i famílies que tenen una situació de vulnera-
bilitat econòmica, amb dificultats per fer front 
a les factures dels subministraments bàsics.

La llum, l’aigua i el gas són un dret bàsic 
i tothom hi té garantit l’accés
Així ho recull la Llei 24/2015, que prohibeix 
a les companyies tallar el subministrament a 
les llars vulnerables i les obliga a mantenir /
el servei mentre duri la situació de dificultat 
econòmica. El model energètic estatal, les di-
ficultats econòmiques i laborals per fer front a 
les factures, els problemes derivats d’un mal 
aïllament o les situacions de dependència 
energètica es mantenen durant l’any i també 
els seus efectes en la salut de les persones. 
Per això cal defensar els drets energètics tant 
a l’hivern com a l’estiu.

És la vuitena convocatòria d’una iniciativa 
que l’Ajuntament, a través de Grameim-
puls, desenvolupa en el marc del projecte 
«Treball als barris», Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). Durant sis setmanes, 
les participants faran mòduls de formació 
relacionats amb el bricolatge, la mecànica 
de vehicles, la construcció i l’electricitat. Un 
tastet d’oficis que històricament han ocu-
pat els homes amb què es pretén trencar 
estereotips de gènere i fomentar la igualtat 
d’oportunitats. Com a taller complementari, 
les dones faran accions de sensibilització i 
assessorament laboral. Durant sis setma-
nes, les participants faran mòduls de forma-
ció relacionats amb el bricolatge, la mecàni-
ca de vehicles, la construcció i l’electricitat. 
Un tastet d’oficis que històricament han 
ocupat els homes amb què es pretén trencar 
estereotips de gènere i fomentar la igualtat 
d’oportunitats. Com a taller complementari, 
les dones faran accions de sensibilització i 
assessorament laboral.

Obert el procés 
de selecció de 
dones per el 
programa Iria 

Trobareu el Punt d’Assessorament Energètic 
a la seu de Gramepark, plaça d’en José Cá-
mara de la Hoz, s/n. Cal demanar cita prèvia 
al telèfon 93 392 47 45, escollint la opció 3.
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El Govern ha aprovat en la reunió del 
Consell Executiu impulsar una diag-
nosi sobre el barraquisme registrat 
al voltant del riu Besòs. A petició del 
departament de Drets Socials, s’ana-
litzarà la situació amb la finalitat de 
crear plans d’actuació per intervenir 
i revertir la situació de les persones 

que viuen en infrahabitatges. Al 
gener dues persones van morir in-
toxicades per la combustió d’un foc 
que van encendre en una d’aquestes 
barraques a Montcada i Reixac, i la 
setmana passada es va declarar un 
incendi en una altra d’aquestes edi-
ficacions. La Delegació del Govern a 

Barraques del riu Besòs 

El Govern aprova fer una diagnosi sobre 
el barraquisme al voltant del riu Besòs

Barcelona assumirà la coordinació 
del procés en què hi intervindran al-
tres departaments de la Generalitat, 
municipis i entitats del tercer sector.
Segons l’enquesta del 2016 per 
elaborar el marc d’acció al sense-
llarisme, a Catalunya hi ha 59.000 
persones en exclusió residencial. 
D’aquestes, més d’11.000 són per-
sones sense sostre o sense habitat-
ge, algunes de les quals acaben bus-
cant refugi residencial en habitacles 
d’autoconstrucció, consolidant així 
espais de barraques.
A la conca del riu Besòs hi ha una 
mostra d’aquesta situació, així com 
en altres espais a l’entorn metropoli-
tà, on s’hi han concentrat problemà-
tiques vinculades a la salubritat, 
la seguretat o al medi ambient. Per 
aquest motiu, cal sotmetre aquests 
espais a operacions i plans d’ac-
tuació concrets de gestió interde-
partamental i de cooperació entre 
diverses institucions per revertir les 
situacions de vulnerabilitat de les 
persones que hi resideixen.

Santa Coloma s’ha adherit a 
l’associació de viles termals 
catalanes per compartir ex-
periències mentre elabora el 
projecte local d’aprofitament 
d’aigües termals. Santa Co-
loma de Gramenet ha partici-
pat al Balneari Vichy Catalan 
de Caldes de Malavella a la 
presentació de la nova As-
sociació de Viles Termals de 
Catalunya que aplega gairebé 
a una vintena de municipis. 
El Cinquè Tinent d’alcaldes-
sa d’Habitatge i Energia, Toni 
Suárez, va exposar el projecte 
d’aprofitament de les aigües 
termals en el qual treballa el 

Santa Coloma a l’Associació 
de Viles Termals

Imatge de la presentació de les viles termals

nostre ajuntament. L’adhe-
sió de Santa Coloma a l’As-
sociació de Viles Termals 
que va aprovar el plenari 
municipal el passat gener 
permetrà al nostre municipi 
aprendre de l’experiència 
d’altres jaciments termals 
catalans per desenvolupar 
el projecte propi d’aigües 
termals.La finalitat d’aquesta 
Associació és la de posar en 
comú i col·laborar per un 
desenvolupament sosteni-
ble del termalisme des dels 
àmbits competencials turís-
tic, sanitari, social, cultural i 
mediambiental.

Santa Coloma acollirà la 6a Cimera 
Iberoamericana d’Agendes Locals de Gènere
Serà del 18 al 25 d’octubre i s’està preparant de manera presencial
La setmana passada, l’alcaldessa de Santa Co-
loma de Gramenet, Núria Parlon, i el Secretari 
General de la Unió Iberoamericana de Munici-
palistes (UIM), Federico Castillo Blanco, van 
formalitzar l’inici del procés que permetrà, a 
les institucions que representen, la realitza-
ció conjunta de la 6a Cimera Iberoamericana 
d’Agendes Locals de Gènere. La cerimònia, 
que es va desenvolupar en format híbrid, va 
fer possible la trobada a La CIBA, espai de re-
cursos per a dones, innovació i economia fe-
minista de l’Ajuntament de Santa Coloma, de 

l’alcaldessa i la vicesecretària general primera 
de la UIM, María García Pizarro , els qui van 
formalitzar aquest important vincle a través 
d’un conveni de treball en aliança. Així mateix, 
s’han sumat a aquest important moment les 
màximes autoritats de les principals agències 
internacionals que treballen per l’avenç de les 
dones al món, connectades des de les seves 
nacions per donar suport a aquesta iniciativa 
i comprometre la seva feina en qualitat de 
coorganitzadors de la Cimera Iberoamericana 
d’Agendes Locals de Gènere: Andrés Alla-
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mand, secretari general de la Secretaria Gene-
ral Iberoamericana (SEGIB), Cecilia Alemany 
Billorou, directora regional adjunta de l’Oficina 
Regional d’ONU Dones per a Amèrica Llatina 
i el Carib, Alejandra Mora Mora, secretària 
executiva de la Comissió Interamericana de 
Dones de l’Organització dels Estats Americans 
CIM-OEA, Luis Felipe López-Calva, director 
regional per a Amèrica Llatina i El Carib del 
Programa de Nacions Unides per al Desenvo-
lupament (PNUD) i Paola Flores Jaramillo, re-
gidora del Cantó Conca (Equador) i Presidenta 
de la Xarxa Iberoamericana de Municipis per 
la Igualtat de Gènere.

Unes jornades que aplegaran més de 
500 persones 
L’alcaldessa Núria Parlon va assenyalar que 
estan molt satisfetes com a ciutat per acollir la 
6a Cimera Iberoamericana d’Agendes Locals de 
Gènere i va agrair a la UIM l’oportunitat: “Re-
presenta un reconeixement, en certa manera, 
a la ciutat de Santa Coloma, i a La CIBA, per 
la tasca que estan fent pel que fa a promoció 

de les polítiques d’igualtat, però també és un 
esdeveniment primordial per posar en valor la 
tasca que fan els municipis de tot el món en 
aquest àmbit. Uns dies en què podrem parlar de 
tots aquells temes importants per aconseguir la 
igualtat de les dones i millorar la qualitat de vida 
del conjunt de les ciutats”.Durant la seva inter-
venció, el secretari general de la UIM, ha agraït 
a l’alcaldessa l’oportunitat de treballar manco-
munadament en una trobada d’aquestes carac-
terístiques, els resultats de la qual són de tanta 
transcendència per a tota la regió. Així mateix, 
ha explicat que les Cimeres Iberoamericanes 
d’Agendes Locals de Gènere promouen la in-
corporació de la igualtat des de la concepció de 
la governança democràtica local i el desenvolu-
pament territorial. La 6a Cimera Iberoamericana 
d’Agendes Locals de Gènere a Santa Coloma 
posicionarà el municipi com el primer ajunta-
ment d’Europa a acollir aquest esdeveniment i 
ubicarà la ciutat com a referent internacional a 
les polítiques d’igualtat de gènere i, a la vegada, 
acollirà un esdeveniment que reunirà prop de 
500 persones representants de ciutats, països i 
institucions de tot el món.



15ACTUALITAT COMARCALRedacció - redaccio@diaridesantacoloma.comRedacció - redaccio@diaridesantacoloma.com14 ACTUALITAT COMARCAL Núm. 450

Document sobre el tractament dels 
feminicidis en els mitjans de comunicació

L’Observatori de les dones 
en els mitjans de comu-
nicació, ha presentat una 
declaració signada pels 32 
ajuntaments que en formen 
part on manifesten el seu 
posicionament en relació 
amb el tractament dels 
Feminicidis als mitjans 
de comunicació i el seu 
rebuig respecte al tracta-
ment que alguns mitjans 
de comunicació apliquen a 
la informació sobre els as-
sassinats masclistes. Unes 
pràctiques que envaeixen 
la intimitat de les persones 
properes a les víctimes i 
que utilitzen sense rigor, 
ni respecte, les dades i els 
detalls personals, servint Imatge de la presentació del document de l’Observatori de la Dona

Santa Coloma i Sant Adrià donant suport al document 

com a espectacle el dolor 
de les famílies.A l’acte han 
participat les alcaldesses 
dels municipis següents: 
Sant Andreu de la Barca, 
Anna Maria Alba Aguile-
ra; Sant Joan Despí, Belén 
García Criado; Sant Adrià 
de Besòs, Filo Cañete Ca-
rrillo; Gavà, Gemma Badia 
Cequier; Castelldefels, Ma-
ria Miranda Cuervas; Rubí, 
Ana María Martínez Martí-
nez; Sant Boi, Lluïsa Mo-
ret Sabidó; Santa Coloma 
de Gramenet, Núria Parlon 
Gil; L’Hospitalet, Núria Ma-
rín i Martínez i l’alcaldessa 
d’Esplugues de Llobregat i 
Presidenta de l’Observatori, 
Pilar Díaz Romero.

L’objectiu és afavorir la inserció social

Santa Coloma signa un conveni 
de col·laboració amb la Fundació Tallers

L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Par-
lon, ha presentat a l’Aula Ambiental de 
Can Zam el conveni de col·laboració entre 
la Fundació Privada Tallers de Catalun-
ya i l’Ajuntament de Santa Coloma per a 
la participació de persones usuàries de 
la Fundació en el projecte d’horts urbans 
municipals de la ciutat. Ha assistit a l’acte 
una representació de la Fundació Tallers 
encapçalada pel seu gerent, Ricard Matas. 
L’alcaldessa ha assenyalat sobre el conveni, 
“acollim a la Fundació Tallers al nostre pro-

jecte social i mediambiental d’horts urbans 
per afavorir la interacció social de les per-
sones usuàries en una nova col·laboració 
integradora per a ambdues parts”. El gerent 
de la Fundació Tallers, Ricard Matas, s’ha 
mostrat molt satisfet amb el tractament que 
reben a la nostra ciutat, “treballar a Santa 
Coloma és molt fàcil. A l’Ajuntament no li 
hem d’explicar gaire cosa, coneix i reconeix 
les nostres necessitats i les satisfà”. El con-
veni facilitarà que les persones usuàries de 
la Fundació Tallers puguin realitzar tasques 

Imatge de l’acord amb la Fundació Tallers

auxiliars o de suport a les persones adju-
dicatàries de les llicències d’ocupació i ús 
dels horts, sempre que aquestes acceptin i 
siguin proactives amb la col·laboració. Les 
persones usuàries de Fundació Tallers ani-
ran acompanyades per un responsable de 
l’entitat que vetllarà pel bon funcionament 
de la col·laboració i farà una tasca de tuto-
ratge sobre la persona o les persones par-
ticipants. La col·laboració serà d’un dia a la 
setmana en horari de matí i l’ajuntament po-
sarà a disposició de la Fundació Taller les 
eines per poder desenvolupar les tasques i 
un espai per emmagatzemar-les.

Objectius d’aquesta iniciativa
Aquest acord vigent per a 4 anys i prorro-
gable 2 més afavoreix la inserció social de 
persones amb discapacitat intel·lectual i/o 
problemes de salut mental i incrementarà el 
benestar de les persones que se’n beneficiïn 
desenvolupant un treball físic a l’aire lliure.
D’una banda, el conveni estén els benefi-
cis socials i mediambientals del programa 
d’horts urbans a la Fundació Tallers i de 
l’altra, permet a l’Ajuntament enriquir el 
teixit associatiu i social lligat aquest pro-
jecte d’horts municipals.

El consistori adrianenc està treballant 
per executar com més aviat millor les 
obres de millora del paviment de l’av. 
de la Platja en el tram des del c. To-
rrassa a l’av. Eduard Maristany (sentit 
mar). L’actuació formava inicialment 
part d’un projecte d’inversió més gran 
que comprenia diverses intervencions 
de millora d’asfaltatge en tot el mu-
nicipi, però la degradació de la via 
requereix una intervenció urgent i 
l’Ajuntament ha decidit accelerar la 
tramitació de les obres de l’av. de la 
Platja per poder iniciar-les com més 
aviat millor. El projecte ja està publi-
cat i romandrà en exposició pública 
durant 30 dies i, simultàniament, tam-
bé s’està avançant en la licitació dels 
treballs d’execució amb l’objectiu que 
l’adjudicació i la finalització del pro-
cés d’informació pública coincideixin 
en el temps i poder així començar les 
obres durant la segona quinzena de 
maig. La intervenció consistirà en la 
retirada de l’asfalt en mal estat i els 
treballs de pavimentació i senyalitza-
ció noves. El pressupost és de 76.000 
(IVA inclòs).

Les obres de 
pavimentació de 
l’avinguda de la Platja 
s’iniciaran al maig
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INVESTIGUEN SI L’INCENDI D’INDÚSTRIA AL POLÍGON DE 
MONTORNÈS DEL VALLÈS HA CONTAMINAT EL BESÒS

SANTA COLOMA EXIGEIX AL GOVERN QUE COMPLEIXI AMB EL 
COMPROMÍS D’OBRIR CAN CALVET

Imatge del Besòs ara fa uns dies

Edifici de l’antic escola Miguel Hernàndez 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el 
Consorci del Besòs investiguen si l’in-
cendi d’indústria al polígon de Montornès 
ha pogut contaminar el Besòs. Una de les 
naus calcinades tenia bidons i dipòsits de 
líquids inflamables, que van provocar fortes 
explosions, una gran fumarada i l’activació 
del PLASEQCAT. El riu baixava, fa uns dies, 
amb gran quantitat d’escuma al seu pas per 
Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gra-
menet, i es van observar nombrosos peixos 
morts a la zona. L’ACA ja ha pres mostres 

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, 
Núria Parlon, ha denunciat “l’incompliment 
flagrant” de la Generalitat pel que fa a l’obertura 
d’un nou centre de dia al barri de Can Calvet. El 
consistori havia reservat els baixos d’una nova 
promoció pública d’habitatges per a gent gran 
per fer-hi l’equipament i l’any 2020, explica 
Parlon, es va signar un “acord marc” per fer-lo 
realitat. Ara, assegura l’alcaldessa, el Govern 
se n’hauria desdit. L’edifici de l’antiga escola 
Miguel Hernández del barri de Can Calvet de 
Santa Coloma de Gramenet ja està finalment 

de l’aigua per avaluar l’impacte ambiental. 
Segons l’EDAR Montornès, l’escuma blanca 
al riu Besòs i l’aparició de peixos morts pot 
ser degut a l’arribada d’un petit percentat-
ge de les aigües emprades en les tasques 
d’extinció “a través de les pluvials”. “Es 
creu que aquest petit abocament pot haver 
ocasionat la mort d’alguns peixos i una là-
mina blanquinosa que s’analitza a l’aigua 
en alguns trams del Besòs, especialment al 
seu pas per Montcada i Reixac”, ha apuntat 
l’EDAR.

transformada en un gran complex residencial 
per a la gent gran. Les antigues aules són ara 
habitatges adaptats i amb serveis compartits 
adreçats a majors de 65 anys. En total s’han fet 
48 pisos i s’ha respectat l’antic pati de l’escola, 
ara per als avis. Els primers inquilins hi entra-
ran a viure ben aviat, després que la setmana 
passada s’adjudiquessin ja els pisos als seus 
beneficiaris. El que encara no podrà entrar en 
funcionament serà el centre de dia que s’havia 
projectat als baixos de l’edifici a partir d ela 
cessió de l’espai a la Generalitat de Catalunya.

Març de 2022
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Imatge dels anys 30, del segle passat, al Centre de Santa Coloma de Gramenet
Foto: Aj. Santa Coloma 
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Sant Adrià de Besòs reclama 
més “intensitat i constància” 
policial a la Mina 
L’alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo 
Cañete, aplaudeix l’actuació policial del 
passat dimarts al barri de la Mina, en 
què els Mossos d’Esquadra han desple-
gat 350 efectius per combatre el tràfic de 
drogues en aquest barri. Cañete, però, 
exigeix que la presència policial a la zona 

sigui més “constant” i que les operacions 
no s’aturin i siguin més “intenses” fins 
que no s’aconsegueixi “extingir” la delin-
qüència. “Hi ha molt neguit entre la ciu-
tadania sobre la situació del barri de la 
Mina i això es trasllada també als barris 
contigus”.

Imatge de l’operació policial 

Detenen dos traficants de marihuana 
que fugien conduint a gran velocitat 
Els Mossos d’Esquadra han detingut 
a Sant Adrià de Besòs dos homes que 
transportaven 7,3 quilos de marihuana, 
valorada en 13.300 euros. La policia els 
va arrestar la setmana passada. Una pa-
trulla va observar com un vehicle se sal-
tava un semàfor vermell, moment en què 
va començar una persecució en què els 
escàpols es van saltar altres semàfors i 
passos de vianants, i també van envair el 
sentit contrari de la circulació. Tot i la fu-
gida, el vehicle va acabar encastat contra 
el mobiliari urbà al carrer de Jovellanos. 
Els dos ocupants es van resistir a l’ac-
tuació de la policia, que els va arrestar 
i escorcollar. Dins el cotxe, els agents 
van trobar la marihuana i 9.300 euros en 
nombrosos bitllets. Els dos homes, de 
34 i 45 anys, van quedar detinguts com 
a presumptes autors d’un delicte contra 
la salut pública, conducció temerària i re-
sistència als agents de l’autoritat. Aquest 
divendres, el jutjat de guàrdia de Badalo-
na n’ha decretat la llibertat amb càrrecs.

Un home va resultar ferit greu per un tret 
al cap el passat 23 de març al carrer Baró 
de Santa Coloma de Gramenet va acabar 
morint l’endemà a l’hospital, segons van 
informar els Mossos d’Esquadra. Els fets 
van tenir lloc poc després de les 16.00 
hores quan la policia catalana va rebre 
un avís perquè hi havia un home ferit a 
la via pública, al barri de Riu Nord de 
la localitat. L’home presentava una feri-
da al cap i va ser traslladat a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol de Badalona, on va 
morir poques hores després. Els Mossos 
d’Esquadra han obert una investigació 
per esclarir les causes dels fets.

Mor l’home ferit 
per un tret al cap 
a Santa Coloma 
de Gramenet

LA SANTA COLOMA I EL SANT ADRIÀ DESAPAREGUTS

Imatge de la plaça de l’església de Sant Adrià de Besòs als anys 40
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Victoria ante el Ribera Navarra (6-4)

Industrias Santa Coloma supe-
ró su trascendental jornada ante 
Ribera Navarra con una trabaja-
da victoria en el Pavelló (6-4). 
El conjunto de Javi Rodríguez se 

Subidón de Industrias 
hacia el play-off por el título

enfrentaba al octavo clasificado 
en la clasificación de la LNFS y 
recuperó la plaza de play-off en 
la jornada anterior al parón de la 
competición.Cardona adelantó a 

Industrias en el primer tiempo (1-
0) y Corso aumentó la diferencia 
unos minutos después. Aún así, 
Ribera Navarra reaccionó para 
igualar la contienda (2-2) y Ber-
musell rompió las tablas antes 
del descanso (3-2). En el segundo 
tiempo, el intercambio de goles se 
convirtió en el guión de partido. 
Industrias aumentaba la diferencia 
(4-2), pero los visitantes volvían a 
nivelar el encuentro (4-4). La res-
puesta de Industrias fue inmediata 
y Drahovský recuperó la victoria 
(5-4), que se sentenció a cuatro 
segundos del final, con el avera-
ge a favor. Este viernes 1 de abril 
se recuperará el partido aplazado 
en Paterna ante la UD Levante y, 
de volver a sumar la victoria, se 
alzarían a la séptima posición. A 
partir de entonces, la LNFS tendrá 
un parón de 15 días y no regresará 
hasta el domingo 17 con la visita 
al Valdepeñas.

El ascenso a Tercera RFEF que 
se fijó el Sant Gabriel a princi-
pio de temporada se ha roto por 
completo en el primer equipo 
gabrielista. Tras los tropiezos 
en las úlitmas jornadas contra 
los rivales directos como AD 
Son Sardina (1-3), SD Huesca 
(1-1) y CE Europa (0-0), suma-
do a la derrota en el campo del 
REFO Vic Riuprimer (2-0), el 
Sant Gabriel perdió cualquier 

opción matemática de subir de 
nivel. El 2 de 12 en las úlitmas 
cuatro jornadas sentenciaron 
al conjunto de Carlos Garcia. 
Riudoms, Baleares y Colleren-
se son los tres últimos enfren-
tamientos de la temporada y la 
cuarta plaza es la máxima as-
piración esta temporada. Con 
41 puntos, el Sant Gabriel es 
quinto en el grupo 3 de Prime-
ra Nacional. 

El sueño de subir 
se desvanece 
en el Sant Gabriel

Foto: CE Europa

Foto: Industrias Santa Coloma

Gaudeix del resum de 
la victòria d’Industrias 
Santa Coloma al 
Pavelló Nou

Imatge del punt on va produïr-se l’incident 

Març de 2022Núm. 451
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El CE Sant Adrià “lamenta que se haya perdido el 
presupuesto aprobado para el cambio de césped”

El Club Esportiu Sant Adrià 2020 ha emi-
tido  un comunicado en la última semana 
donde exponía su malestar con el Ayunta-
miento de Sant Adrià de Besòs y su falta de 
implicación con el estado de las Instalacio-
nes Municipales del Besòs. Desde el pasa-
do mes de julio de 2021, el úlitmo pleno 
del curso aprobó una partida económica 
de 500.00 euros en los presupuestos del 
año anterior para destinarlos en una obra 
integral en la sede deportiva municipal y 
deberá reiniciarse el proceso para intentar 
llevarlo a término antes de acabar el 2022. 
Entre el conjunto de todas las obras se 
plantea el cambio de césped, la adecuación 
de vestuarios, la mejora del estado de la 
grada principal, la iluminación y la instala-
ción del césped actual en el campo 1 en el 
de futbol 7 de la entrada. De toda esta re-
forma integral, durante el último mes solo 
se ha efectuado la mejora de la ilumina-
ción, La prácticamente nula iluminación ha 
dificultado las jornadas de entrenamientos Foto: CES

El club de fútbol tenía aprobada una partida para la substitución del verde
y partidos. Desde hace prácticamente 15 
años, las Instalaciones Municipales del 
Besòs mantienen el césped y cada jornada 
de lluvia intensa es una auténtica pesadilla 
para la entidad, ya que el campo se inun-
da y se convierte en una auténtica piscina. 
Terreno de juego impracticable. Contexto 
que no ocurre en el Ruiz Casado, césped 
renovado en 2015 y con un drenaje ópti-
mo que resiste perfectamente las lluvias 
torrenciales.

A la espera del compromiso
En el club, con 10 conjuntos inscritos en 
competición y un crecimiento exponen-
cial para la próxima temporada, se espera 
“un compromiso escrito” de que antes de 
final de año se iniciará la reforma. Desde 
el consistorio no les pueden asegurar que 
tal obra podrá efectuarse antes de acabar 
el año y se ciñen “a hacer todo lo posible 
para que se pueda llevar a cabo el proceso 
antes de finalizar el 2022”.

LA IX MITJA MARATÓ COLOMENCA DE LA UCA OMPLE 
ELS CARRERS DE SANTA COLOMA AMB 650 PARTICIPANTS

MARINA VALÈNCIA, SOTSCAMPIONA U14 
AL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PISTA COBERTA  

Foto: scgramenet

Els carrers de Santa Coloma de Gramenet 
van gaudir el passat diumenge 20 de març 
amb la IX edició de la Mitja Marató Colo-
menca, organitzada per la Unió Colomenca 
d’Atletisme (UCA). Amb més de 650 ins-
cripcions, tot un èxit de participació que 
recupera la seva gran implicació de la gent 
després de la covid, Santa Coloma va poder 
celebrar una de les proves d’atletisme que 
més s’han consolidat als darrers anys a la 
ciutat. L’organització va sumar un total de 
150 voluntaris ubicats a tot el recorregut. La 

Més de març ple de competicions espor-
tives a Santa Coloma amb l’organització  
i el torn dels Campionats de Catalunya 
d’atletisme en categoria sots14 de Pista 
Coberta. La Unió Colomenca d’Atletisme 
(UCA) sempre té una gran representació 
als campionats territorials i ho va demos-
trar a la pista coberta de Sabadell. Quatre 
atletes de la UCA van participar a l’au-
tonòmic sots14 amb uns grans resultats. 
Marina València Enriquez va finalitzar la 

mitja marató va tenir una participació total 
de 363 atletes i la cursa dels 10 quilòmetres 
290 inscripcions. Els guanyadors de la mi-
tja marató van ser Lucas Alonso (categoria 
masculina) amb un temps de 1h11:49) i 
Susana Lombardo (femenina), qui va aturar 
el rellotge en (1h33:06. Als 10 quilòmetres, 
els guanyadors de la prova van ser David 
Piñol amb un temps de 34:27 i Alexandra 
Guadalupa amb un temps de 39:21, amb 
l’arribada a meta a les pistes d’atletisme An-
tonio Amorós.

seva participació al llançament de pes en 
segona posició, Marc Giménez Carazo va 
ser cinquè en 2000 metres llisos, Hugo De 
Dios Laprea setè i Manel Ramos Pastor en 
onzena posició, tots dos en llançament de 
pes.  D’altra banda, l’Antonio Amorós va 
ser la seu del 5è Campionat de Catalunya 
de Llançaments d’Hivern Màster i els at-
letes i les atletes del club colomenc van 
aconseguir un total de 10 ors, 4 plates i 
1 bronze.

Foto: UCA

El primer semestre del curso 2021 - 2022 ya 
tiene sus primeras notas de la temporada, 
con dos desenlaces diferentes para UBSA 
y CBSC. El senior A de la Unió Bàsquet 
Sant Adrià de Miquel Calderón sí estará en 
la fase final de Copa Catalunya 21-22. El 
conjunto adrianense respondió a las expec-
tativas a principio de temporada y confirmó 
su clasificación para la fase final de la máxi-
ma categoría autonómica. El primer equipo 
adrianense celebró su clasificación con 
una exhibición en Ricart contra el CB Lliça 
d’Amunt (93-36). 17 victorias y tan solo 4 
derrotas es el balance de los rojos, con una 
jornada aún por disputarse en esta primera 
fase del año. El sábado cerrará la liga regu-
lar en la pista del Granollers, última prueba 
preparatoria antes de la Fase Final contra 
otro de los equipos que también estarán en 
la lucha por el ascenso a liga EBA. En la 
otra cara de la moneda encontramos al CB 
Santa Coloma. El equipo de Alberto Torres 
se ha mantenido firme entre las cuatro pri- Foto: M.E

Cara y cruz en Copa Catalunya: la UBSA luchará 
por el ascenso a EBA; el CBSC, a las puertas
El Draft luchará en la fase de permanencia en la categoría

meras posiciones de la temporada pero la 
igualdad en la zona alta de la clasificación 
ha castigado a los colomenses con su eli-
minación en la lucha en la Fase Final. Las 
derrotas decisivas ante Montgat y Mataró B 
sentenciaron las posibilidades de acceso al 
play-off del CBSC. Gran fase regular de los 
colomenses aunque el premio final no se 
ha podido conseguir. Esta jornada cerrarán 
la fase regular en el Juan del Moral ante el 
CB Lliça d’Amunt. 

El Draft, en la fase de permanencia 
Quien tampoco podrá luchar por su ascen-
so de categoría y lo hará por el de la sal-
vación será el Draft Gramenet. El conjunto 
de La Bastida ha quedado encuadrado en el 
grupo 2 y su permanencia en Copa Cata-
lunya dependerá de las victorias ante CEJ 
L’Hospitalet y AB Premià. En la primera jor-
nada superaron al AB Premià en La Bastida 
(43-40). El CEJ L’Hospitalet es el rival este 
sábado en Santa Coloma (16:30h).

La Fundació Esportiva Grama va caure per 
la mínima al Congost davant un dels aspi-
rants a l’ascens a Segona RFEF, el Manresa. 
Durant el primer temps, la Grama va tenir op-
cions d’avançar-se al marcador, però Solso-
na no va aprofitar el mà a mà davant el porter. 
El conjunt de Juanma Pons va treballar de 
valent en defensa i va voler crear jugades 
a partir de la possessió. Un xut centrat de 
Fran al minut 30 va ser una altra possibilitat. 
Malauradament, quan semblava que l’empat 
sense gols seria el marcador al temps de 
descans, Nil Garrido va enganxar la pilota 

des de la frontal i va protagonitzar un golàs 
imparable per a Guiseris. A la represa, Noah 
va superar Guiseris (2-0) i la Grama va fer 
un pas endavant en atac per buscar l’empat. 
Als instants finals, Montalbán va aprofitar 
una pilota a l’espai i va situar el 2-1 al mar-
cador. Tot i així, ja no hi va haver més temps 
de reacció i la Grama va caure al Congost.  
Els colomencs rebran diumenge la visita del 
Girona B (11:45h) i s’intentarà mantenir les 
opcions de play-off d’ascens contra un rival 
directe. Els de Juanma Pons es troben a 4 
punts de la cinquena plaça.

Foto: Laura Hernández / Fundació Grama

La FEGrama cau al Congost, 
però manté les opcions 
de play-off d’ascens

Resum del partit 
entre el CE Manresa i 
la Fundació Grama

Activa el codi QR 
y encontrarás el 
comunicado del CE 
Sant Adrià 2020
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Meritòria trajectòria de la portera de Tucans

Xènia Seoane, guardonada pel 
COE a la VII Gala de Patinatge 

La portera del Club Hockey Lí-
nea Tucans Xènia Seoane va ser 
guardonada pel Comitè Olímpic 
Espanyol (COE) el passat diven-
dres 25 de març a la VII Gala de 
Patinatge. La seva gran trajectòria 
com a jugadora de la selecció es-
panyola i del Tucans va ser reco-
neguda amb la màxima distinció i 
condecoració per part del màxim 
organisme olímpic espanyol. Tot 
un reconeixement absolut.
D’altra banda, el sènior femení 
començarà aquest mes d’abril 
la lluita pel títol. El Tucans s’ha 
classificat entre les quatre prime-
res posicions amb 14 victòries, 3 
empats i 4 derrotes. Una positiva  
fase regular que manté les adria-
nenques entre els quatre millors 
equips espanyols.

Març de 2022

Diari de
Santa Coloma

Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@gestiocomunicativa.com · Redacció: Carles Carvajal, Manel Expósito · Maquetació: 
Marc Gasau · Publicitat: Eduard Monterde, publicitat@gestiocomunicativa.com · www.diaridesantadria.com · Impressió: IMPRINTSA · Dipòsit legal: B.14598-
2011. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors. · www.diaridesantadria.com  ·  @diaristadria  ·  facebook.com/
diaristadria    

El Femení Sant Adrià celebra la permanència 
a LF2 amb una victòria contra el Claret (71-67)

El Femení Sant Adrià es va retrobar amb 
el triomf al poliesportiu Ricart (61-57). El 
conjunt d’Enric Cervera va superar a casa el 
Picken Claret, un dels conjunts aspirants a 
disputar la Fase Final de Lliga Femenina 2.
El sènior lila va disputar un matx de menys 
a més, destacant una gran actuació al tercer 
quart, on es va capgirar el marcador gràcies 
a un millor encert exterior.
El partit al pavelló adrianenc va arrencar 
espès i desencertat per a l’equip d’Enric 
Cervera (8-13). Un primer quart que va ser 
secundat per una millora progressiva abans 
del temps de descans (20-21).
La culminació de la remuntada va arribar 
després de la pausa amb un bombardeig de 
triples i un encert exterior coral (45-32). 25 
punts en tan només 10 minuts i màxima de 
+13 per encarrilar la victòria.
L’equip adrianenc va estar liderat per Shei-
la Maeztu (11reb.), Judith Turrión (8reb.), 
Ariadna Talaverón (8reb.) i Irene Broncano 
(6reb.) en el rebot, ben secundat per Anna Foto: FSA

Gran triomf lila amb un enorme actuació al tercer quart a Ricart 
Costa i Noa Sánchez a l’encert. Es va haver 
de treballar a fons en intensitat en el període 
final contra un Picken Claret que va buscar 
tornar a ficar-se al partit a base de triples 
(45-35), però la sòlida defensa i la concen-
tració en els instants decisius va suposar 
una ajustada victòria final (61-57).
Anna Costa va ser la màxima anotadora lila 
del matx amb 13 punts, seguida per Noa 
Sánchez amb 12.
El proper compromís de lliga coincidirà 
amb la penúltima jornada de la temporada 
a la pista del Distrito Olímpico (aquest dis-
sabte 2, 19h). La cloenda de la temporada 
2021 - 2022 també serà amb horari unificat 
el proper dissabte 9 d’abril (19h) amb el 
duel contra el CB Lleida. 
Un darrer partit que posarà punt final a una 
bon curs lila, amb mig equip encara en edat 
júnior i un notable creixement de les joves 
del planter adrianenc. El Femení Sant Adrià 
suma 11 victòries i 13 derrotes i buscarà 
equilibrar a 50% el balanç. 

Isaac Farré podría reaparecer en el ring 
el próximo 9 de febrero en Badia

Foto: Boxa Sant Adrià

Isaac Farré ‘is back’. O así se espera que 
sea. El boxeador adrianense del Club 
Boxa Sant Adrià con mayor trayectoria 

El boxeador adrianense arrastra una lesión pero podría volver

El Poliesportiu La Mina va ser l’escenari 
de la 2ª Fase Comarcal de Gimnàstica 
Rítmica. Una competició on van partici-
par esportistes del Club Rítmica Mon-
tigalà de Badalona, Club Gimnàstica 
Banus, Club Gim Vanes Sport Santa 
Coloma i Club Rítmica Santa Coloma.
Totes les gimnastes van exhibir la seva 
qualitat en exercicis en una competició 
que també es va poder seguir en strea-
ming i els espectadors van poder seguir 
els resultats de la trobada. El pròxim 9 
de abril s’organitzarà el proper esdeve-
niment. 

Èxit total 
de la 2ª Fase 
Comarcal de 
Rítmica a La Mina

Foto: CEB Nord

en los últimos años en el club podría 
reaparecer y volver subirse a un ring el 
próximo 9 de abril en el Complex Espor-

tiu de Badia del Vallès (19:00h). La ve-
lada contará con la presencia de Ismael 
Flores, Iban Gallardo, Francis Morales, 
David Cotado y uno de los regresos más 
esperados: Isaac Farré. La gran incógnita 
de su posible regreso no es una cues-
tión de ganas sino física. El adrianense 
arrastra una pequeña lesión aunque su 
entorno asegura que se intentará que así 
sea, aunque sin forzar su vuelta la próxi-
ma semana. Farré acumula un récord en 
boxeo profesional de 8-0 (victorias - de-
rrotas).
La velada ‘Stop War’ tendrá su vertien-
te más solidaria, donde se recogeran 
alimentos, ropa y medicamentos para 
Ucrania. 

Diego ‘Thor’, rumbo a Ibiza
Por su parte, Diego ‘Thor’ ya está prepa-
rando su próxima cita el 7 de mayo en 
Ibiza. El representante adrianense anun-
ció su presencia este mismo lunes, don-
de también emitió un comunicado con la 
búsqueda de un patrocinador. 

La escuela formativa del CBS 
BCN North, el club de sófbol y 
beisbol de Sant Adrià, ha arran-
cado este mes de marzo las 
clases de la temporada 2022 en 
las Instalaciones Municipales 
del Besòs. La entidad incluye la 
posibilidad de integrar un equip 
a la competición catalana de mi-
nibeisbol. Además, el club tiene 
un convenio de colaboración 
con el beisbol Barcelona, donde 

ya han promocionado hasta 
5 jugadores en edades entre 
10 y 14 años. La implicación 
de la entidad con el arbitraje 
también sigue creciendo y en 
las últimas semanas un juga-
dor del club será árbitro y otro 
ya participó en la Convencio-
nal Nacional de la temporada 
2022. A partir de este mes de 
marzo también se iniciaron los 
seminarios en INS Baetulo.

El CBS BCN North 
arranca el curso 2022

Foto: CBS BCN North

Foto: Tucans

Torna a veure la 
valoració del partit 
d’Enric Cerva, 
entrenador del FSA
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Aquesta proposta pretén omplir de banderes amb missatges de pau

El pebMINA posa en marxa 
una campanya de sensibilització per la pau

El pebMINA posa en marxa una campanya de 
sensibilització entorn a la pau des de les en-
titats i projectes socioeducatius de La Mina. 
La iniciativa #BanderesdePau pretén facilitar 
espais de diàleg i reflexió arran la guerra a 
Ucraïna i tots els conflictes que passen al 
món i que tenen un impacte en la nostra 
societat. Amb aquesta acció col·lectiva es 

acompanyar-los des de la reflexió i els espais 
de diàleg, evitant la desinformació, els preju-
dicis i les angoixes que poden experimentar. 
Per aquest motiu, des del projecte educatiu 
de barri (pebMINA) s’ha iniciat la campanya 
de sensibilització #BanderesdePau. Aquesta 
proposta col·lectiva pretén omplir de ban-
deres amb missatges de pau el barri de La 
Mina. A partir d’un treball previ de reflexió 
i debat, les entitats i projectes socioeduca-

Dues imatges del barri de la Mina amb la paraula “pau”

pretén omplir el barri de La Mina de bande-
res de pau fetes pels infants, joves i famílies 
del territori. L’actualitat d’aquests dies amb la 
guerra a Ucraïna, així com altres conflictes 
actius al món, tenen un impacte en la nos-
tra societat. Els nostres infants i joves es hi 
pensen, tenen opinió i es plantegen dubtes 
entorn a aquestes situacions. I hem de poder 

EL FESTIVAL MUTIS HA TORNAT AQUEST MARÇ A  SANT ADRIÀ

Després d’un temps sense organitzar-los 
per la pandèmia, Unesco Sant Adrià retoma 
aquest proper dimarts, 5 d’abril, els seus 
sopars literaris. I ho farà amb la presència 
de l’activista i defensora dels drets hu-
mans i de les dones a l’Afganistan, Nadia 
Ghulam, que parlarà sobre l’educació per 
la pau.  L’acte es durà a terme a partir de 
les 19.30 hores i cal inscriure’s previament 
a la Biblioteca Sant Adrià, que serà la seu. 
Els participants podran fer una aportació 
voluntària per a l’ONG Ponts per la Pau. La 
Nadia Ghulam (Kabul, Afganistan, 4 de juny 
de 1985) és una escriptora afganesa. Durant 
deu anys es va fer passar pel seu difunt ger-

El Festival Mutis va començar durant 
el març amb la seva secció Mutis 
Formatiu, dedicades a teatre univer-
sitari i formatiu. Com anteriors edi-
cions, el festival tindrà també seu a 
Sant Adrià. Serà per dues vegades i 
a dos llocs diferents.  El divendres, 
18 de març al refugi antiaeri es va 
representar  «La sombra de Rebe-
ca» basada en textos de Daphne 
du Maurier que van insipirar la pe-
l·licula de Hitchcock. El diumenge 
20  l’Ateneu Adrianenc va acollir el 
Grup Teatro Crítico Universal, pro-
cedent de Logronyo, representant 
l’obra «La Espera». En paraules del 

mà per tal d’evadir les rígides prohibicions 
del règim talibà contra les dones. Anys més 
tard, narrà aquesta experiència per mitjà de 
la novel·la El secret del meu turbant, que 
escrigué juntament amb Agnès Rotger i que 
li valgué el Premi Prudenci Bertrana de no-
vel·la 2010.  El 2006, gràcies l’Associació 
per als Drets Humans a l’Afganistan (ASD-
HA), arriba a Badalona, ciutat en què viu 
actualment amb els seus pares adoptius. Es 
troba implicada en diferents iniciatives per 
tal d’ajudar el seu país, a més d’aprendre 
català, informàtica, integració social i ma-
tèries que tenen a veure amb la qualitat del 
treball de les ONG.

Imatge de la Nadia Ghulam

Imatge del Festival Mutis 

Unesco Sant Adrià retoma 
els sopars literaris amb la 
Nadia Ghulam
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propi equip artístic, aquesta obra és 
una exploració sobre “què es la mort, 
què som nosaltres, i què podem fer al 
respecte”. El Festival Mutis de Teatre 
Emergent compleix amb aquesta 13 
edicions sent una plataforma per a 
companyies i creadors que donen els 
seus primers passos. Aquesta edició, 
el festival  finalitza el 3 d’abril i di-
videix la seva programació en dues 
seccions. La secció Mutis A Escena 
se celebra del 25 al 3 d’abril al Teatre 
Lluïsos de Gràcia i a Fabra i Coats: 
Fàbrica de creació. Tota la informació 
del festival es pot consultar a la seva 
web: www.mutis.es

Escola
La Mina

Institut 
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PrimàriaInfantil ESO

Cicles formatius 
de grau mitjà

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Electromecànica 
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Portes 
Obertes
amb cita prèvia

PREINSCRIPCIONS
Grau Mitjà
20 al 26 d’abril

Grau Superior
25 al 31 de maig

tius del territori treballaran la qüestió amb la 
comunitat per volcar posteriorment les idees 
sobre banderes que es penjaran a finestres i 
balconades. L’objectiu de la proposta passa 
per oferir un espai per parlar i escoltar les 
opinions i reflexions dels infants i joves en-
torn a les guerres, adonar-nos d’altres tipus 
de violències presents en el nostre dia a dia i 
fer visible el nostre posicionament davant de 
conflictes com aquest.




