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Hotel de luxe 
al Parc del Fòrum
El SLS Barcelona obrirà les portes el segon semestre del 2.024
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La Generalitat de Catalunya s’ha com-
promès a finançar una diagnosi sobre el 
barraquisme a la llera del riu Besòs com a 
primer pas per dissenyar un Pla d’Acció per 
al futur d’aquesta zona. Aquesta diagnosi, 
valorada en uns 100.000 euros aproxima-
dament, s’ha d’encarregar de fer un estudi 
de la realitat social i urbanística de l’as-
sentament; topografiar la zona, delimitant 
l’àmbit d’actuació a la llera del riu Besòs 
i elaborant un plànol de les barraques i la 

seva categorització, i explorar la singula-
ritat de la situació, comptant les activitats 
que s’hi realitzen i elaborant un cens de les 
persones que hi viuen a fi de crear plans 
d’actuació concrets per revertir la situació 
dels seus residents.
Aquest és un dels punts més importants 
que s’han tractat durant la visita que la 
consellera de Drets Socials de la Genera-
litat, Violant Cervera, ha fet fa pocs dies al 
Riu Besòs. Cervera va ser rebuda al terme Barraquisme al voltant del riu Besòs

Diagnosi sobre 
el barraquisme a la llera 
del riu Besòs
Es posa en marxa un pla d’acció 
per poder saber les dades reals 
del nombre de barraques

municipal de Montcada i Reixac per part 
de l’alcaldessa, Laura Campos, que estava 
acompanyada pel president de l’Àrea Terri-
torial, Jordi Sánchez, la presidenta de l’Àrea 
social, Mar Sempere, i el regidor de Medi 
Natural, Salut Pública i Policia Local, Oriol 
Serratusell. A banda de la consellera, per 
part de la Generalitat també hi van assistir a 
la reunió el delegat del Govern a Barcelona, 
Toni Morral, la secretària general del depar-
tament de Drets Socials, Dolors Rusinés, i 
el director general de Serveis Socials, Jo-
sep Maria Forné. En representació del Con-
sorci del Besòs, va participar la seva gerent, 
Carmen Rivas.
Durant la reunió, celebrada a Montcada 
i Reixac, també es va acordar la creació 
d’una comissió tècnica per afrontar aquest 
problema des de tots els fronts que es re-

Pla del Besòs per veure en primera persona 
la situació dels assentaments il·legals. Des 
del territori s’ha agraït la visita de la conse-
llera per conèixer in situ la problemàtica i 
s’ha destacat la predisposició de la Gene-
ralitat a buscar solucions i donar el suport 
econòmic que l’Ajuntament no podia assu-
mir per analitzar tot la situació i començar 
a buscar solucions. El consistori, amb la 
col·laboració del Consorci del Besòs, ja 
va encarregar un primer estudi de l’assen-
tament, format per unes 500 barraques, 
detectant en una primera zona analitzada 
la presència de 40 persones que hi viuen, 
entre ells una quinzena de menors d’edat. 
“Amb la creació d’aquest taula, comencem 
a posar solucions al problema del barra-
quisme al Pla de Besòs i l’ajuda econòmica 
que ens ofereix la Generalitat, i que escapa-

quereixen i des de la transversalitat i que 
estarà formada per representats de l’Ajunta-
ment, les entitats supramunicipals, el teixit 
social i la Generalitat. Al marge d’encarregar 
i avaluar la diagnosi, aquesta taula multi-
sectorial també tindrà l’objectiu d’elaborar 
un Pla d’Acció per al futur d’aquesta zona. 
En aquest sentit, el departament de Drets 
Socials va encarregar a la Delegació del 
Govern a Barcelona que dugui a terme la 
planificació global de les accions que cal 
dur a terme a la llera del Besòs per tal que, 
a través de programes concrets, es treballi 
de forma sectorial i interdepartamental per 
millorar aquesta problemàtica.

Visita a les barraques
Després de la trobada, es va poder visitar 
la zona on estan ubicades les barraques, al 

va dels recursos municipals, ens permetrà 
saber quina és exactament la realitat”, ha dit 
l’alcaldessa, que el passat divendres es va 
reunir amb un dels propietaris del terren-
ys que va mostrar la seva predisposició a 
col·laborar dins la seves possibilitats. Per 
la seva part, la consellera de Drets Socials, 
Violant Cervera, s’ha mostrat satisfeta amb 
l’ambient i els acords que s’han arribat a la 
reunió i ha destacat que “l’elaboració de la 
diagnosi permetrà abordar d’una manera 
integral i acurada, i amb la màxima celeritat 
possible, quina és la situació que es viu en 
aquesta zona”.
El passat 15 de febrer, la consellera i l’al-
caldessa ja van tenir una primera trobada a 
la seu del departament a Barcelona arran la 
mort de dues persones per inhalació de fum 
a una barraca a la zona del Pla del Besòs 
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Barraques al riu Besòs
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que es va produir el passat mes de gener.

El barraquisme no ha desaparegut
Dècades després de l’enderrocament dels 
assentaments de barraques del Somorros-
tro, la Riera Magòria o la Perona, a Barce-
lona, el fenomen persisteix als afores de 
la capital catalana. A Montcada i Reixac, 
s’alça un conjunt de 500 barraques distri-
buïdes entre les riberes esquerra i dreta del 
riu Besòs i que ocupa més de 23 hectàrees. 
Els seus orígens es remunten a la dècada 
dels anys noranta, quan amb el permís dels 
propietaris dels terrenys es van fer horts 
amb casetes per a les eines. Progressi-
vament, es van construir barraques fins a 
arribar al conglomerat actual, amb carrers i 
numeració pròpia.La realitat del territori és 
heterogènia. Mentre que alguns només hi 
tenen el seu hort, d’altres habiten la zona 
perquè no tenen possibilitat d’accedir a un 
habitatge. El 9 de gener passat, una parella 
que residia a l’assentament, la Jessica i en 
Munir, va morir per inhalació de fum quan 
s’escalfaven amb una estufa casolana a la 
barraca on vivien, sense les condicions de 
ventilació correctes. Ambdós vivien des de 
feia dos anys a l’enclavament, després de 
ser expulsats d’un pis que ocupaven a Santa 

Coloma de Gramenet i no trobar un habitat-
ge on viure. L’accident va visibilitzar les ma-
les condicions en què viuen els pobladors 
de l’assentament i les raons socioeconòmi-
ques que s’amaguen darrere del fenomen.

Quanta gent viu al voltant del riu Besòs?
Es desconeix quanta gent viu al voltant del riu 
Besòs. Molta gent que no està empadronada 
no s’acosta als Serveis Socials perquè sap 
que no els atendran, per por d’acabar a un CIE 
(Centre d’Internament d’Estrangers) o perquè 
temen la retirada de custòdia dels seus fills. 
El Consorci del Besòs, un òrgan integrat pels 
ajuntaments dels municipis del Baix Besòs, 
calcula en tres milions d’euros el cost de 
desmantellar la part més gran de l’enclava-
ment. El barraquisme és un conflicte social 
i ecològic que persisteix al municipi. En els 
últims anys, el Consorci del Parc de Collse-
rola ha retirat barraques ubicades al turó de 
Montcada i al torrent de Can Tapioles. Avui, el 
Consistori té localitzats tres grans emplaça-
ments de barraques, però n’existeixen altres 
de més petits fragmentats pel terme munici-
pal. El problema de l’infrahabitatge encara és 
present a l’àrea metropolitana. Tot i recordar 
les condicions de vida de mitjan segle XX, és 
una qüestió d’actualitat.
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Barcelona i Sant Adrià impulsen un observatori 
sobre la qualitat ambiental del Besòs

Els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià 
del Besòs impulsaran un observatori sobre la 
qualitat ambiental de la zona del Besòs amb 
l’objectiu de centralitzar totes les dades i do-
cuments tècnics existents per poder fer una 
avaluació conjunta partint dels indicadors de 
la qualitat ambiental en aquest territori. Ho va 
anunciar el regidor d’Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia 
a la darrera comissió d’Ecologia i Urbanisme.
L’observatori avaluarà la qualitat de l’aire i as-
pectes relacionats amb l’aigua, els residus, la 
biodiversitat i els sols. Una altra de les seves 
intencions és promoure i impulsar propostes 
d’actuació per la millora de la qualitat ambien-
tal al Besòs i encarregar estudis d’ampliació 
específics.
Les dues institucions volen que a l’observato-
ri també hi participin el Consorci del Besòs, la 
Diputació de Barcelona i Qualitat ambiental de 
la Generalitat de Catalunya, així com universi-
tats catalanes, el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) i entitats veïnals i 
del territori relacionades amb el Besòs.

L’objectiu es fer una avaluació partint de tots els indicadors existents

Abril de 2022

El Port del Fòrum tindrà un hotel de luxe 
al segon semestre de 2024
L’establiment tindrà 490 habitacions, tres piscines i una sala d’actes per 772 persones

Imatge aèria virtual de l’hotel

Sant Adrià de Besòs comptarà al segon 
semestre del 2024 amb un hotel de luxe, 
el SLS Barcelona, que estarà ubicat al 
Parc del Fòrum, a la darrera parcel·la del 
passeig marítim de la zona a la qual es 
permet el desenvolupament d’instal·la-
cions hoteleres.
El grup hoteler Ennismore i la gestora 
d’inversions de capital risc AGC se-
ran els encarregats de portar la gestió 
d’aquesta instal·lació hotelera única a 
Europa que desenvolupa el concepte de 
‘lifestyle’ amb hotels que no escatimen 
en cap mena de luxe.
El complex hoteler se situarà en una 
extensió de 31.326 metres quadrats al 
terme municipal de Sant Adrià de Besòs. 
Estarà situat al costat de la platja i tin-
drà magnífiques vistes al port esportiu. 
En total, disposarà de 490 habitacions –
cadascuna d’elles amb el seu balcó- tres 
piscines, un saló d’actes amb una capa-
citat per 772 persones, un spa, un saló 
de bellesa, un centre de fitness i benestar 
així com altres serveis.

A la terrassa del sostre de l’edifici hi 
haurà una zona dedicada a la restauració 
per poder sopar i prendre begudes. Tot 
emmarcat en el concepte d’experiència 
extraordinària amb una atmosfera festi-
va tant pels seus clients com pels ciuta-
dans que vulguin apropar-se a visitar les 
seves instal·lacions. No hi ha cap hotel 
d’aquest estil a Europa. Els set SLS que 
té Ennismore al món es troben als Estats 
Units, Mèxic, Bahamas i Dubai. Al mes 
de maig obrirà un altre a Argentina.
“SLS Barcelona està situat en una mag-
nífica ubicació que ofereix molt als seus 
clients i obrir a la capital catalana mos-
tra la nostra ambició per portar la mar-
ca a Europa”, diu Chadi Farhat, director 
d’operacions de la marca SLS de Ennis-
more.
Les principals obres estructurals de 
l’hotel SLS Barcelona està previst que 
es completin en els mesos vinents i la 
previsió dels propietaris és que al llarg 
del segon semestre de 2024 pugui obrir 
les portes.

Cental Tèrmica de Sant Adrià

Visita a les barraques del riu Besòs 
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‘Viu el Fondo’, un projecte de tranformació social 
L’ajuntament fomenta la cohesió social en un dels barris amb més multiculturalitat

L’alcaldessa Núria Parlon

Millorar la convivència des de 
la proximitat i enfortir el teixit 
associatiu, així com el treball en 
xarxa al barri del Fondo és l’ob-
jectiu del projecte ‘Viu el Fondo’ 
que portarà a terme l’ajuntament 
de Santa Coloma en aquest em-
blemàtic i multicultural barri de 
la ciutat.
“El barri del Fondo és dens, jove, 
divers i emprenedor. La seva 
transformació en termes de co-
hesió social suposa un repte”, va 
dir l’alcaldesa, Núria Parlon, du-
rant la presentación del projecte.

Diversitat cultural
‘Viu el fondo’ vol treure partit en 
les seves diferents activitats de la 
diversitat cultural del barri. 
Així, el 22 de maig al voltant 
del Dia Mundial de la Diversitat 
Cultural per al Diàleg i el Des-
envolupament, s’organitzarà una 
activitat comunitària que inclourà 
un festival de danses del món, 
una exposició de  fotografía i 

diversos espais sobre diversitat 
lingüística o salut comunitaria.
Al llarg de la primavera i l’estiu, 
es realitzaran activitats de tarda 
per a infants, joves i famílies re-
lacionades amb el civisme, l’oci, 
l’esport o els hàbits saludables al 
voltat de les places del Rellotge, 
d’Alfons Comín o de la Meditte-
rrània, on es recuperarà la pista 
esportiva com a espai juvenil.
A la tardor i l’hivern, es progra-
marà la fira gastronòmica ‘Sa-
bors del Món’ i la fira de Nadal, 
dos esdeveniments on es podrá 
conèixer la riquesa cultura del 
barri.
El projecte, de carácter social, 
tindrà una durada de dos anys i 
es desenvoluparà dins de les lí-
nies del Pla d’Acció Municipal 
2020-2023. Per dur-lo a terme hi 
haurà una aportació de 172.900 
procedents del programa de la 
Diputació de Barcelona ‘Barris i 
Comunitats, motors de transfor-
mació local’. 
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Els temes socials, principal motiu de les queixes 
a la Defensora de la Ciutadania
L’oficina va obrir al 2021 un total de 307 expedients

La defensora de la ciutadania de Santa Coloma, Pepa González

Les qüestions socials són el principal as-
sumpte tant dels expedients com de les 
queixes que l’Oficina de la Defensora de la 
Ciutadania va rebre al llarg del 2021. L’in-
forme anual va ser presentat al darrer ple 
municipal per la Defensora de la Ciutada-
nia, Pepa González.
L’empadronament, els serveis sociales i 
l’habitatge encapçalen els expedients i les 
queixes rebudes per la oficina de defensa de 
la ciutadania. El 51% del total d’expedients i 
el 42% de les queixes van estar relacionats 
amb demandes i consultes per qüestions 
socials.
Una de les recomanacions que apareixen 
a l’informe dirigida a l’ajuntament és la 
necessitat d’estudiar i apliacar garanties al 
voltant del Dret al Padró, tema que lidera 
tant els motius dels expedients (55) com de 
les queixes (30).
En total, l’oficina va obrir 307 expedients 
entre casos d’informació i assessorament 
(148) i queixes (159) l’any passat, el que 
suposa un increment de quasi 60 expe-

dients més que els oberts al 2020. Es van 
admetre 105 expedients.
A l’informe es destaca com 34 dels expe-
dients admesos van solucionar-se de forma 
amistosa. Durant la presentación de l’in-
forme, Pepa González va destacar l’aposta 
de la seva oficina per l’entesa i cercar vies 
i consensos amplis per solucionar els pro-
blemes reals que tenen els ciutadans.
Pel que fa a la resolució, dels 105 expe-
dients que es van admetre, 21 es van es-
timar, 34 es van resoldre amb una solución 
amistosa, 9 es van desestimar, 19 estan en 
tràmit i 11 es van arxivar per desestiment. 
La Oficina de la Defensora de la Ciutadania 
va derivar al Síndic de Greuges 11 expe-
dients.
Entre les recomacions que fa l’informe, 
Pepa González va destacar la necessitat de 
mantenir el contacte directe des de l’ofici-
na amb tots els Serveis i Departaments de 
l’ajuntament per tal de fer posible que les 
queixes que reben es solucionin per la via 
amistosa.
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Barri del Raval / Ajuntament de Santa Coloma

Santa Coloma concentra 
sis de les agrupacions censals 
més pobres de Catalunya
L’IDESCAT ha difós l’índexs socioeconòmic 
territorial (IST) que resumeix diferents trets 
socioeconòmics de la població resident en 

un territori i quantifica les diferències dins 
de Catalunya. Els resultats es presenten per 
agrupacions censals. Cada agrupació censal 

té entre 5.000 i 20.000 habitants i està avau-
lada per sis indicadors: població ocupada de 
20 a 64 anys, treballadors de baixa qualifica-
ció, població de 20 anys o més amb estudis 
baixos, població jove sense estudis postobli-
gatoris, estrangers de països de renda baixa 
o mitjana i renda mitjana per persona.
L’IST divideix Catalunya en 853 agrupacions 
censals i Santa Coloma és, amb sis, un dels 
municipis que concentra més agrupacions 
amb un nivell socioeconòmic més baix. 
Només L’Hospitalet de Llobregat (7) supera 
la nostra ciutat i Badalona l’iguala (6).
Les sis agrupacions colomenqes on la po-
bresa és més significativa són Fondo Alt 
(amb un IST de 51.7), Rambla del Fondo 
(62.4), Santa Rosa-Pirineus (65.7), Santa 
Rosa-Pont del Potosí (72.4), el Raval (74.2) i 
Can Mariner (73.9).

Urgència al Fondo
La dada més preocupant és al Fondo. 
L’agrupació censal del Fondo Alt (51.7) 
és una de les dues amb un IST més baix, 
només superada per Salt (34.3).

El colomenc Javier Calderón ha estat 
nomenat nou delegat del Govern de 
la Generalitat de Catalunya a Senegal. 
Nascut a Santa Coloma de Gramenet al 
1976, Calderon és llicenciat en Cièn-
cies Polítiques i de l’Administració per 
la UAB i té un gran coneixement de la 
realitat de païsis en víes de desenvolu-
pament ja que ha traballat al llarg de 20 
anys a Àfrica i Amèrica Llatina. El nou 
delegat al Senegal és llicenciat en Cièn-
cies Polítiques i de l’Administración per 
la UAB.

Javier Calderón, 
nou delegat 
del Govern a 
Senegal
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Entrevista a Víctor Quintillà, estrella Michelin i director del grup Lluerna

“La mitjana de la restauració 
a Santa Coloma és molt alta”

Quintillà, un dels grans ambaixadors de la gastronomia colomenca

La gastronomia serà una de les grans 
protagonistes del mes de maig a San-
ta Coloma amb el programa ‘de Gusta’ 
on restaurants de la ciutat oferiran 
tapes amb maridatge i menús, així 
com activitats relacionades amb la 
restauració i la celebració del 13 al 15 
de maig al Parc Europa de la Mostra 
Gastronòmica, després de dos anys 
d’absència per la pandèmia. Un dels 
grans ambaixadors de la gastrono-
mia colomenca és el xef amb estrella 
Michelin Víctor Quintillà, director del 
grup Lluerna.

Què suposa pel món de la cuina de 
Santa Coloma aquest mes de maig re-
plet d’activitats gastronòmiques?
Il·lusió, ganes de tornar a fer coses, retro-
bar-nos amb la clientela en ambients més 
normals i també una aposta de l’ajuntament 
per la gastronomia. Som un punt d’atracció 
de públic de fora i aquestes activitats reforça 
la nostra imatge.

La gastronomia és una de les potencia-
litats que projecten Santa Coloma?
Clarament. Tenim un potencial gastronòmic 
molt elevat i gaudim de molt bona salut. Ho 
demostrem amb una diversitat gastronòmica 
molt gran. Als colomencs els agrada sortir 
i anar als restaurants. A més, tenim restau-
rants com la Lluerna que li dona un punt de 
qualitat amb els premis que hem rebut. I no 
oblidem el Campus de l’Alimentació, un punt 
de referència europeu. 

Ha canviat la imatge de Santa Coloma 
com a ciutat de tapes?
Estic encantat que associï la ciutat amb les 
tapes però ara també es fa amb altres tipus 
de restauració de més alt nivell, de més 
qualitat i més cuidada. Hi ha molts restau-
rants que ho estan fent molt bé i la mitjana 
és molt alta. Continuem fent el ‘tapeo’ però 
també tenim una oferta diferenciadora molt 
bona.

Quin és el sabor de Santa Coloma?
Molts. Trobem el sabor popular de la cuina 
catalana, molt present, però tenim sabors 
andalusos, extremenys, gallecs amb sabors 
del Magreb, xinesos, hindús. Aquest ven-
tall de cuines te’l trobes i els establiments 
són molts bons. Tenim un popurri de locals 
autèntics i una diversitat gastronòmica molt 
alta.

D’on li ve la passió per la cuina?
Soc cuiner perquè a casa ens agradava 
molt menjar i cuinar. La meva mare és una 
gran cuinera i a partir d’ella ve la meva 
passió. Va haver-hi un moment a la meva 
vida que no sabia què fer i veient la meva 
mare com ho passava de bé cuinant vaig 
voler provar-ho.

La ciutat s’adapta a la cuina que fa el 
xef o a l’inrevés?
Si intentes que la ciutat s’adapti a la teva 
cuina segurament has de tancar. Ha de ser 
el xef al nostre públic, ha de saber què vol i 
oferir-ho a la gent.

Què significa tenir una estrella Miche-
lin?
És un premi i un orgull, però també certa 
pressió perquè el client té unes expectatives 
que les hem de cobrir i el nostre client és 
més exigent. Això ens agrada, però tenim la 
pressió de fer-ho molt bé. És una de les co-
ses que comporta tenir una estrella Michelin.

Creu que pot ser, com s’ha dit algun 
cop, que és un fre per atreure clientela?
El Lluerna si no tingués una estrella Miche-
lin, hauria tancat. Per la tipología de restau-
rant que tenim ens ha anat molt bé perquè no 
és un restaurant amb el qual podríem viure 

“Santa Coloma 
té un potencial 
gastronòmic molt 
alt i gaudim de molt 
bona salut”

“Una estrella 
Michelin és un orgull 
i una pressió per que 
les expectatives del 
client són molt altes”

només amb el públic de Santa Coloma. Ne-
cessitem públic de fora i una estrella 
Michelin és un gran altaveu.

Un xef està en constant evolució?
Sí. A mi el que m’agrada és aprendre i ens 
tornem bojos per oferir coses noves, apren-
dre i estar sempre al dia.

Quina petjada et va deixar el pas pel Bulli?
El que més em va impressionar va ser la lliber-
tat que hi havia de fer el que un volia i aquesta 
valentia de fer-ho. A nivell organitzatiu, eren 
molts bons, donant una gran quantitat de plats 
i tot estava molt ben pensat. El nivell d’exigèn-
cia era molt alt i em va marcar moltíssim.

Ferran Adrià va ser un impulsor 
d’aquest star system de xefs catalans 
molt reconeguts…
No el veig gaire ‘star system’. Va posar el cui-
ner en el focus mediàtic, però més pel per-
sonatge que és. És una persona que sempre 
estava al restaurant, molt compromès amb 
el client i molt treballador. Ara sembla que 
els cuiners estan per altres coses més que 
cuinar, que no ho veig malament, però no 
identifico al Ferran Adrià amb això.

Com veu aquesta popularitat que ha 
agafat cuinar amb programes com 
Masterchef?
Ens beneficia més que ens perjudica. De ve-
gades hi ha certa frivolitat perquè sembla que 
sigui molt fàcil, però hi ha molt coneixement i 
professionalitat i és una cosa bona per l’ofici.

El pròxim 2 de maig finalitza el ter-
mini que té el conjunt de la ciuta-
dania de Sant Adrià per expressar 

les percepcions que té en relació 
amb l’estat de la igualtat i l’equitat 
de gènere, i concretament de les 

Recta final de l’enquesta ciutadana 
sobre igualtat i equitat de gènere a 
Sant Adrià

persones de les persones LGTBI+ 
al municipi. Les opinions es poden 
expressar a través d’un qüestiona-
ri de no més de quinze minuts de 
duració que es pot trobar a la plana 
web de l’ajuntament de la ciutat.
Aquest qüestionari serà un dels 
elements que formin part de la fase 
de diagnosi, el primer pas cap a la 
futura elaboració d’un Pla LGTBI+ 
que compta amb el suport de la Di-
putació de Barcelona i l’entitat Surt, 
Fundació de Dones.
L’objectiu d’aquest pla és definir un 
conjunt de mesures que possibilitin 
la promoció de la igualtat i la no dis-
criminació de les persones LGTBIQ+, 
així com desenvolupar un marc de 
referència que orienti els continguts 
i les actuacions que haurà de portar 
a terme l’organització municipal per 
intentar posar fi a qualsevol classe 
de discriminació o problemàtica re-
lacionada amb el gènere.

El barri de la Mina té des 
del passat 8 d’abril, Dia del 
Poble Gitano, un carrer de-
dicat a l’activista pels drets 
del poble gitano i contra el 
racisme Rafael Perona Cor-
tés (1965-2020).
L’acte va ser promogut pel 
Centre Cultural Gitano de 
La Mina, del qual Rafael 
Perona va ser l’impulsor i 
president. D’aquesta ma-
nera, es reconeix a una 
personalitat que durant la 

La Mina dedica un 
carrer a l’activista 
gitano Rafael Perona

Rafael Perona / Ajuntament de Barcelona

seva vida va ser un defen-
sor dels drets del poble 
romaní i un activista contra 
el racisme i les injustícies 
socials contra els gitanos.
A l’acte van participar, en-
tre d’altres, la secretària 
d’Igualtats de la Gene-
ralitat, Mireia Mata; l’al-
caldessa Filo Cañete, i el 
president de la Federació 
d’Associacions Gitanes de 
Catalunya (FAGiC), Simon 
Montero, així com fami-
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Santa Coloma incorporarà 25 nous 
parquímetres de darrera generació

Els carrers de Santa Coloma tindran pròxi-
mament 25 nous parquímetres de darrera 
generació que substituiran als actuals i 
estaran dotats d’un sistema de funciona-
ment més senzill i intuïtiu per l’usuari, 
una estructura contra els actes vandàlics i 
unes prestacions que afavoriran l’eficiència 
energètica i la cura del medi ambient.
Dos d’ells portaran incorporats sensors de 
contaminació i mediambientals per mesu-
rar la contaminació de l’aire i l’acústica a 
la via pública. Seran una font d’informació 
molt útil per la mobilitat colomenca. Els 
nous parquímetres adquirits per l’ajunta-
ment seran més senzills, ràpids i eficaços 
pel ciutadà i també representaran una sèrie 
de millores per la gestió dels recursos mu-
nicipals.
L’estructura dels parquímetres serà més ro-
busta que la dels que hi ha actualment a la 
via pública: uns mobles d’acer inoxidable 
amb uns anellatges que posaran les coses 
molt difícils a aquells que vulguin realitzar 
actes de vandalisme contra ellsModel dels nous parquímetres

El seu ús será més senzill i afavoriran la sostenibilitat
Noves formes de pagament
El ciutadà que els hagi de fer servir quan 
vulgui deixar el cotxe a la via pública es tro-
barà un parquímetre amb una pantalla tàctil 
a color i un potent microprocessador que 
farà possible una navegació adaptada a les 
noves tecnologies, sobretot de pagament, 
més intuïtiva, més senzilla i ràpida.
Permetran pagar de totes les maneres pos-
sibles (efectiu, targeta, app), inclús, i això 
és un altre fet diferenciador respecte als ac-
tuals, amb contactless i moneder electrònic.

Reconeguts mediambientalment
La seva composició significarà un avenç de 
cara a l’eficiència energètica. Tindran panels 
solars que garantiran la seva autonomia 
funcional, és a dir, farà ús de les energies 
renovables. Això repercutirà en una utilit-
zació dels recursos energètics. Tots ells 
comptaran amb el distintiu ambiental de la 
DGT i n’oferiran dades en temps reals que 
permetran a l’ajuntament prendre mesures 
oportunes respecte a la mobilitat a la ciutat.

TAROT ANA

690 902 485

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

solo la verdad

(Mayores de 18 años)

Presentar-se a una licitació mai 
ha estat una feina senzilla so-
bretot quan es tracta d’un petit 
empresari o un autònom. És per 
aquest motiu que Grameimpuls 

Grameimpuls orienta a petits 
empresaris i autònoms en el 
món de les licitacions

vol apropar-los al món de les 
licitacions amb la tercera edi-
ció del programa de foment de 
la contractació pública. El curs 
constarà de tres sessions que 

tindran lloc, en la seva vessant 
formativa, el dimarts 3, el diven-
dres 6 i el dimarts 10 d’aquest 
mes de maig.
A més, el programa d’aquest curs 
també inclou l’assessorament 
personalitzat dels professionals 
de Grameimpuls per ajudar a 
aquelles persones que vulguin 
presentar-se a aquest processos 
de contractació a què aprenguin 
a desenvolupar també estratègies 
de millora de les propostes quan 
es vulguin presentar per licitar 
per alguna obra o servei.
Les classes formatives constaran 
d’un total de vuit hores. En el cas 
dels dies 3 i 6 de maig seran de 
10 a 13 hores mentre que el da-
rrer dia, el 10 de maig, durarà de 
les 10 a 12 del migdia. Per acce-
dir a aquest servei cal enviar un 
correu electrònic a formacue@
grameimpuls.cat o trucar al telè-
fon 93 466 52 24

Sant Adrià de Besòs ja forma part 
de la vuitantena de municipis ca-
talans signataris de la ‘Declaració 
per uns municipis i comunitats 
cuidadores’. Es tracta d’un docu-
ment que expressa el compromís 
dels ens locals a entendres les 
cures “com una activitat essen-
cial per la vida” que requereix 
“major reconeixement i de co-
rresponsabilitat personal, social 
i institucional”.

La declaració es concreta en 
un decàleg de 10 accions per 
avançar en les polítiques pú-
bliques locals de les cures des 
de les seves diferents vessants. 
L’adhesió es va fer el passat di-
lluns 25 d’abril durant les Jorna-
des sobre cures que van tenir lloc 
a l’Escola Industrial de Barcelona 
i suposa un compromís del món 
local per enfortir les polítiques 
públiqúes de les cures.

Sant Adrià signa la 
‘Declaració per uns 
municipis i comunitats 
cuidadores’

Municipis per les cures

Foto: Grameimpuls

Santa Coloma aprova la modificació 
del pla de protecció del seu patrimoni

El Ple ordinari de l’Ajuntament va aprovar 
el passat dilluns de forma inicial la mo-
dificació del Pla especial de protecció del 
patrimoni de Santa Coloma de Gramenet 
(PEPPSC) amb l’objectiu de preservar els 
valors històrics i ambientals de la ciutat i 
adequar-lo als nous reptes del segle XXI.
L’actual pla es va crear el 2009 i la seva 
modificació contempla que la conservació 
del patrimoni de les ciutats no ha deixa 
d’evolucionar en aquests darrers 13 anys 
i per aquest motiu cal una actualització i 
protegir-ne de nous.
El consistori colomenc ha tingut present Torre Pallaresa

durant els treballs previs a la modificació 
del PEPPSC les propostes més interes-
sants presentades dins la iniciativa ‘Redes-
cobreix el patrimoni de Santa Coloma’ per 
ciutadans particular i plataformes veïnals 
per ampliar el catàleg, l’inventari o els béns 
protegits. Aquest programa de participació 
ciutadana es va fer en paral·lel als treballs 
municipals.
Durant tres mesos se’n van recollir 48 
aportacions, una gran part de les quals 
coincideixen amb els edificis i elements 
que ara l’Ajuntament es proposa protegir 
en la modificació del PEPPSC.

Abril de 2022Núm. 452

Un estudi dut a terme per l’Insti-
tut de Salut Global de Barcelona 
(ISGlobal), centre impulsat per 
Fundació ”la Caixa”, ha avaluat 
els nivells de soroll procedents del 
trànsit rodat en 749 ciutats euro-
pees i el seu impacte en la salut. 

Els resultats, publicats a la revista 
Environment International, mostren 
que prop de 60 milions de perso-
nes adultes estan sotmeses a ni-
vells de soroll generat per vehicles 
perjudicials per a la salut. Complir 
amb les recomanacions de l’OMS 

Les obres provoquen soroll i molèsties 

El 88% dels colomencs suporten 
decibels perjudicials per la salut 
durant tot el dia

en matèria de soroll permetria evitar 
cada any més de 3.600 morts per 
cardiopatia isquèmica.

El soroll a Santa Coloma
Les dades de l’estudi diuen que el 
87.8% dels colomencs suporten més 
de 53 decibels de mitjana durant les 
24 hores del dia, que és el màxim que 
recomana no superar l’Organització 
Mundial de la Salut. Santa Coloma 
se situa en la posició 53 de 749 en 
la classificació de ciutats europees 
més sorolloses. L’estudi afirma també 
que més d’un 17.7% dels colomencs 
pateix un alt grau de molèsties pel 
soroll del trànsit i que, si es complis-
sin amb les indicacions de l’OMS, es 
podrien evitar 3 morts anuals a causa 
de cardiopatia coronària o isquèmica. 
Santa Coloma supera les xifres d’al-
tres municipis catalans pròxims com 
Badalona (72%) Sabadell (78%), Te-
rrassa (77.6%), l’Hospitalet (77.5%), 
Mataró (85.8%), Girona (85.2%) i 
Barcelona (83.4%).

Aigües de Barcelona instal·larà 
dos dies durant al Mercat Sin-
guerlín el seu servei d’oficina 
mòbil amb l’objectiu d’apropar 
la seva atenció presencial i per-
sonalitzada als consumidors i 
facilitar la gestió dels tràmits. 
L’oficina mòbil estarà demà 29 
d’abril i el 18 de maig de les 9 
del matí fins a les 13.30 hores a 
aquesta instal·lació municipal.
Sense que sigui necessari que 

Aigües de Barcelona 
porta a Singuerlín la 
seva oficina mòbil

Oficina mòbil d’Aigues de Barcelona

els ciutadans demanin cita 
prèvia, els consumidors seran 
atesos per experts de l’empre-
sa que gestiona tot el cicle de 
l’aigua a la ciutat. Se’ls facilitarà 
les gestions i tràmits que dema-
nin i se’ls resoldran els dubtes 
que puguin tenir en aquelles 
consultes relacionades amb el 
servei i el consum. La iniciativa 
compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Santa Coloma.
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L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs or-
ganitza entre el 16 i 25 de maig al Centre 
Cultural Polidor (Plaça Guillermo Vidaña i 
Haro s/n) un Mòdul C: Curs coneixement 
de la Societat Catalana i el Servei Jurídic per 
les persones nouvingudes a la ciutat com a 
formació vinculada al Servei d’Acollida.
El curs contarà de 15 hores de durada repar-
tides en quatre sessions i en ell s’oferiran 
coneixements bàsics de llengua, història i 

institucions catalans. També s’aprofundirà 
en la ciutat de Sant Adrià i hi haurà visites a 
serveis i organismes de la ciutat. El progra-
ma intenta fomentar les relacions personals 
i que els participants comparteixin les seves 
experiències.

Sessions matinals gratuïtes
Les sessions seran totalment gratuïtes i tin-
dran lloc de 10 a 13.45 hores. Aquesta for-

Edifici del Centre Cultural Polidor on es farà el curs

Sant Adrià organitza un 
mòdul de coneixements 
de la societat catalana 
pels nouvinguts

mació és obligatòria per les persones que 
vulguin adquirir el Certificat d’Acollida de la 
Generalitat de Catalunya.
Per apuntar-se o demanar informació so-

El Parc del Molinet, un dels dotze 
parcs i platges inclosos al programa 
‘Naturaules’
El Parc del Molinet de Santa Coloma de 
Gramenet és un dels dotze parcs i platges 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
inclosos en el programa d’equipaments 
d’educació ambiental ‘Naturaules’ que té 

com a finalitat que les famílies i les escoles 
tinguin un contacte directe amb la natura 
urbana més propera.
Aquests equipaments estan dotats de mò-
duls amb materials educatius per treballar 

Un dels centres del programa Naturaules

de forma autoguiada la biodiversitat del 
lloc e incorporar recursos digitals en for-
ma d’itineraris virtuals de descobriment, un 
visor de fauna dels parcs o activitats audio-
guiades.
El fet que moltes classes s’haguessin de 
fer fora dels centres durant la pandèmia ha 
servit per comprovar que els parcs poden 
ser un perfecte lloc d’aprenentatge lluny 
de les aules on es poden impartir moltes 
matèries amb contacte directe amb la seva 
realitat.
La tècnica de promoció i conservació de 
l’espai públic de l’AMB Núria Machuca 
posa l’exemple de com el treball autoguiat 
permetrà que un professor de matemàti-
ques faci classe en un parc metropolità 
dins la tendència educativa del segle XXI 
d’“aprenentatge vivencial i experimental”.
Aquesta iniciativa s’enmarca dins del pro-
grama ‘Aprenem a la Xarxa’ de l’AMB i pre-
veu incorporar progresivament parcs i plat-
ges de l’àrea metropolitana a partir de 2023.

Santa Coloma de Gramenet tindrà un 
nou aparcament Bicibox dins l’expan-
sió que l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) vol fer entre finals del 
2022 i el 2023 a sis nous municipis 
d’aquest servei que enguany compleix 
10 anys. El Bicibox és un sistema 
d’aparcament de bicicletes privades 
segur obert els 365 dies de l’any du-
rant les 24 hores del dia. Els serveis 
municipals de l’Ajuntament estan 
buscant l’emplaçament més idoni per 
aquest aparcament.

Santa Coloma 
tindrà 
aparcaments 
Bicibox

bre les sessions, els interessats hauran 
d’adreçar-se al telèfon 93 381 20 04 del 
Programa Immigració o a través del correu 
electrònic immigració@sant-adria.net.
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El Casal d’Estiu busca voluntaris 
per les seves activitats d’estiu a 
Santa Coloma i Sant Adrià
L’associació Casal d’Estiu ha iniciat una 
campanya de captació de voluntaris per les 
activitats d’estiu que durà a terme a Santa 
Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, 
entre altres poblacions, entre el 27 de juny i 

el 26 d’agost i en les que participen infants i 
joves d’entre 0 i 21 anys en situació de vul-
nerabilitat.
Concretament, l’entitat busca per incorporar 
al seu equip d’educadors un centenar de jo-

L’esport és una de les activitats dels casals

ves per les activitats als barris colomencs del 
Raval, Santa Rosa i Fondo i uns 40 pels barris 
del Besòs i la Mina a Sant Adrià de Besòs. 
Les activitats es desenvoluparan en casals 
d’estiu, colònies, campaments i camps de 
treball i els seus principals eixos seran el 
lleure, el reforç educatiu i l’accés als espais 
naturals i culturals. El requisit per ser volun-
tari és ser major de 16 anys i tenir un com-
promís amb els drets dels infants i dels jo-
ves. Els voluntaris formaran part dels equips 
d’educadors de la entitat.
Els interessats poden demanar més infor-
mació enviant un missatge de whatsapp al 
número 682 20 09 11, escrivint un correu 
electrònic a voluntariat@casaldelsinfants.
org o trucant al 93 317 00 13.
En total, Casal d’Estiu ha demanat un total 
de 500 voluntaris per activitats que realitza 
durant aquests dos mesos d’estiu amb 1.600 
joves de Barcelona, Badalona, Sant Adrià 
de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Salt 
(Girona).

Un total de 293 persones s’han inscrit 
a la plataforma de formació en línia de 
Grameimpuls durant els tres primers 
mesos del 2022, de les que 162 han 
participat finalment en alguna de les 
píndoles formatives, cursos, itinera-
ris, monogràfics i mòduls d’accés al 
certificat de professionalitat (CP) que 
l’empresa municipal ofereix mitjançant 
aquest recurs. Precisament, els mòduls 
destinats perquè els usuaris preparin el 
CP són els que més inscripcions han 
rebut durant aquest primer trimestre. 
Pel que fa al perfil de les persones que 
finalment ha participat en les diferents 
formacions, 135 són dones i 27 ho-
mes. El grup d’edat majoritari (53,1%) 
són els que tenen entre 25 i 45 anys, 
seguits (39.5%) dels que tenen més de 
45 anys. Només el 7,4% dels partici-
pants tenen menys de 25 anys.

La plataforma 
en línia de 
Grameimpuls 
rep quasi 300 
inscripcions
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Se disputará en Jaén el próximo 14 de mayo

Industrias Santa Coloma se en-
frentará al UMA Antequera en la 
primera semifinal de la Final Four 
de la Copa del Rey el próximo 
sábado 14 de mayo (17h) en el 

El Antequera, rival de Industrias 
en semis de la Copa del Rey

Olivo Arena de Jaén. El conjunto 
andaluz es uno de los rivales al 
que Industrias no pudo ganar la 
pasada temporada y que era el 
único club de Segunda División 

que había en el sorteo. “Creo que 
nos ha tocado el rival más incó-
modo porque todas las miradas 
estarán puestas en Industrias 
Santa Coloma como principal 
favorito para pasar la eliminato-
ria. Sinceramente creo que está 
50-50”, ha analizado el técnico 
colomense Javi Rodríguez tras 
conocerse el rival en semifinales. 
Industrias Santa Coloma partici-
pará por tercera vez consecutiva 
en la fase final de la Copa del 
Rey. Es el único club que ha con-
seguido jugar esta competición 
bajo el formato de Final Four en 
tres ediciones seguidas (20’, 21’ 
y 2022). Valdepeñas - Jaén Pa-
raíso Interior será la otra semifi-
nal y los colomense aspiran a ha-
cer historia en tierras andaluzas. 
La final se jugará el domingo 15 
a las 21h y se podrá ver por Es-
port3 y Teledeporte al igual que el 
partido de semifinal.

El grupo 4 de la liga Juvenil 
Preferente es el más nivelado y 
el que más emoción tendrá hasta 
la sentencia final. ¡Hasta 6 equi-
pos todavía aspiran al ascenso 
a Nacional Juvenil! Una notable 
igualdad cuando los otros tres 
grupos ya están sentenciados 
o prácticamente liquidados. El 
Juvenil A del Sant Gabriel se en-
cuentra en esa pomada de aspi-
rantes. Con 42 puntos, el equipo 

de Enric López es séptimo en 
la clasificación, a 5 puntos de 
distancia del Martinenc (47), 
el conjunto que lograría el as-
censo. Aunque pueda parecer 
complicado, los gabrielistas 
prácticamente dependen de 
ellos mismos para el ascenso. 
Sant Ildefons, Martinenc, Can 
Rull y Horta son las jornadas 
que le restan a los adrianenses 
hasta el final de temporada.

El Sangra se agarra 
con fuerza al sueño 
de Nacional Juvenil

Foto: CE Sant Gabriel

Foto: Industrias Santa Coloma

El Juvenil de la FE Grama 
afronta un mes de maig decisiu 
per a l’ascens a Divisió d’Honor

El somni de la Divisió d’Hono Juvenil se-
gueix ben viu a Can Peixauet. Amb els peus 
a terra, però amb molta confiança i il·lusió, 
el Juvenil A de la Fundació Esportiva Grama 
segueix depenent d’ell mateix per tocar el 
cel de la primera divisió juvenil nacional. 
Els colomencs van tornar a la feina amb 
molta força després de la jornada de des-
cans (Setmana Santa). Triomf contundent 
contra la UE Figueres. 
El partit al Municipal de Santa Coloma va 
arrencar amb el Figueres més ben plantat a 
la gespa, però la Grama va despertar i es va 
avançar amb la primera aproximació a l’àrea 

Foto:  Laura Herández / FEG

visitant, amb una falta lateral ben executada 
per Mario que va aprofitar Guille. A la repre-
sa, Bafode va fer el segon i Rubén Cifuentes 
va sentenciar el partit, la victòria i els punts. 
Amb 48 punts, el Juvenil A de la Grama és 
tercera a la classificació, en posicions d’as-
cens a Divisió d’Honor i amb una distància 
de 4 amb el Nàstic Manresa (amb un partit 
menys). Badalona, Girona B, Barcelona B, 
Cornellà B i Reus son els partits que els hi 
resten als colomencs. 
No val a badar a cap jornada perquè la clas-
sificació està molt anivellada i els rivals son 
de la part alta. 

S’han de declarar els bizums a Hisenda a la declaració 
de la renda?

OFICINA DEL CONSUMIDOR

L’ús de Bizum com a mètode de pa-
gament ha crescut de forma expo-
nencial en els darrers anys. Ara és 
època de fer la declaració de la ren-
da i ens preguntem si cal declarar o 
no els bizums fets. En funció de la 
quantitat i dels pagaments realitzats, 
caldrà fer-ho o no. El primer que cal 
saber és que els pagaments amb 
Bizum són objecte de control fiscal 
per part d’Hisenda. El límit de diners 

que es pot enviar per Bizum sense 
que s’hagi d’incloure en la declara-
ció de la renda és de 10.000 euros. 
Bizum té un límit de transferència 
per operació de 500 euros i uns lí-
mits per dia i per mes de 1.200 i 
de 5.000, respectivament. Per tant, 
sempre que les transferències fetes 
per Bizum no siguin per cobrar un 
servei professional, no caldrà de-
clarar-les. 

Com puc demanar l’ajuda dels joves pel lloguer el 2022?

El bo jove al lloguer 2022 aprovat 
pel Govern espanyol entrarà en vigor 
com a màxim d’aquí a dos mesos i 
ho farà amb caràcter retroactiu des 
de l’1 de gener del 2022. S’han de 
complir un conjunt de requisits: te-
nir entre 18 i 35 anys i disposar d’un 
contracte de feina vigent; no superar 
els 24.318 euros anuals d’ingressos; 
l’habitatge llogat ha de ser el lloc de 
residència habitual; no rebre altres 

ajudes al pagament del lloguer, ja si-
guin autonòmiques o locals, tot i que 
l’ajuda al lloguer per a joves sí que 
és compatible amb l’ingrés mínim 
vital. Inicialment, el preu del lloguer 
no podia superar els 600 euros, però 
les comunitats autònomes podran 
ampliar el topall fins als 900 euros. 
En el cas del lloguer d’habitacions, 
el preu límit se situa en 300 euros 
ampliable fins els 450 euros.
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L’atleta colomenc Xesc Tresens ha fet 
història al Campionat de Catalunya de 
Clubs disputat al camp d’atletisme An-
tonio Amorós amb la seva millor marca 
personal en el concurs d’alçada i la se-
gona millor marca catalana de la història.  
Tresens, representant del Barça Esports 
Amateurs, va superar els 2,26 metres 
i fixava una marca històrica per a l’at-
letisme colomenc i català, només per 
darrere del recordista Gustavo Adolfo 
Bécker (2,30 m). La marca personal de 
Tresens fins aquest prova a l’aire lliure 
era de 2,19 i amb aquest nou registre 
se situa sisè del rànquing espanyol de 
tots els temps: iguala a Roberto Cabre-
jas (1983), Simón Siverio (2012) i Car-
los Rojas (2020). Miguel Ángel Sancho 
(2.27), Javier Bermejo (2.28), Ignacio 
Pérez (2.30), Gustavo Adolfo Bécker 
(2.30) i Arturo Ortiz (2.34) son els cinc 
atletes amb millor marca que Tresens. 
Amb aquesta marca obtinguda, l’atleta co- Foto: Xesc Tresens

Xesc Tresens s’enlaira 
al Campionat de Catalunya a Santa Coloma!
Marca històrica per a l’atletisme català a salt d’alçada amb 2,26m

lomenc obté el rècord dels campionats i 
la mínima per als Jocs Iberoamericans. 
Malauradament, la Unió Colomenca 
d’Atetisme (UCA) va obtenir 412,5 i va 
patir el descens de categoria.  
Per la seva part, la UCA va finalitzar la 
jornada en sisena posició al Campionat 
de Catalunya de Clubs.  

Torna la Vigía Trail 
D’altra banda, aquest mes de magi tor-
narà a organitzar-se una nova edició de 
la Vigía Trail per la Serralada de Marina. 
Després de dues edicions condicionades 
(i ajornades a causa de la covid) els co-
lomencs i colomenques tornara a poder 
gaudir d’una de les curses més consoli-
dades a la ciutat. Aquells participants que 
s’hagueren inscrit per a l’edició 2020. Hi 
haurà dues modalitats: una carrera de 
21km i una altra de 10km. A vigiatrail.
runningvigia.com es pot trobar tota la 
informació i fer les inscripcions. 

Aunque la UDA Gramenet ha intentado esqui-
var al máximo su desaparición y evitar hasta el 
límite las sanciones federativas, el club colo-
mense no pudo detener la última alerta de la 
Federació Catalana de Futbol. 
El encuentro de hace dos jornadas que debía 
disputarse ante el CE Europa quedó suspen-
dido ante las deudas que acumulaba la Grama 
en cuestiones de arbitrajes. La FCF suspendió 
el encuentro y la Grama perdió tres puntos de-
cisivos, ya que matemáticamente se consuma-
ba el descenso a Tercera Catalana, todavía con 
21 puntos por disputarse. El futuro del club a 

partir del próximo año 22-23 es tan incierto 
como dramático. Por su parte, el Singuerlín 
sumó un triunfo vital ante la UDAG (4-1) en el 
derbi, que le acerca un paso más próximo a la 
permanencia en Segunda Catalana. 
En Tercera, el Arrabal Calaf Gramenet cayó en 
Montbau (5-4) aunque todavía tiene cerca la 
tercera posición para acabar la temporada con 
mejores sensaciones. 
En el grupo 14 de Cuarta Catalana, el Singuer-
lín B cedió el liderato del grupo tras caer ante 
el Gótic (4-2) y deberá seguir luchando con 
fuerza por el ascenso. 

Foto: Pedro González

La situación económica 
pone a la Grama al borde 
de la desaparición

Miquel Calderón, entrenador UBSA: 
“El Sant Adrià tiene el deber de estar en EBA”

La Unió Bàsquet Sant Adrià (UBSA) ha vuel-
to a citarse con la historia, 6 años después 
de su primer ascenso a liga EBA. Aunque el 
camino no ha hecho más que empezar, la 
ilusión por intentar llegar lo más lejos po-
sible en la Fase Final de Copa Catalunya y 
soñar con otra temporada histórica no se la 
quitará nadie al conjunto de Miquel Calde-
rón. Hace dos temporadas - la primera de la 
pandemia - la UBSA tuvo que renunciar a 
liga EBA por motivos económicos y oficial-
mente esta es la primera del regreso a Copa. 
Un nuevo proyecto en la primera división 
catalana, con gente de la casa y el objetivo 
de soñar con cotas altas a corto plazo. 
Este mismo año, con una media de edad de 
21 años, el senior A adrianense se ha clasifi-
cado para la Fase Final y en la nueva liguilla 
luchará con JAC Sants, CB Ripollet y Esco-
lapis Sarrià. Los dos mejores de cada grupo 
se clasifican para cuartos de final (6), ade-
más de los dos mejores terceros entre los 
tres grupos. En definitiva, de los 12 equipos 
en el play-off, 8 obtienen plaza para la ron-
da final. Conocemos el proyecto, objetivos 
y opciones de ascenso de la UBSA junto a 
su técnico, Miquel Calderón (2 temporadas). 

Empecemos hablando por el principio, 
¿de qué manera le plantea el club el reto 
del senior A? 
En ese momento yo estaba al frente del se-
nior B y no sabía si seguir en el club o bus-
car un nuevo reto fuera de UBSA. A final de 
temporada se nos notifica el ascenso a Copa 
Catalunya y el club toma la decisión de des-
hacer el liga EBA. Me reúno con el club para 
dirigir el senior A y mi idea es mantenerme 
en el club. Se dice que sí al momento. 

¿Con qué objetivos? 
El proyecto que me plantea el club es que 

Foto: M.E

El Sant Adrià busca una plaza en los cuartos de final de Copa Catalunya
haga lo que sé hacer y  que haga lo que es-
taba haciendo hasta ahora. Hablo con Iván 
[presidente] y se plantea el reto de hacerlo 
con gente de la casa y volver a esa filosofía 
de temporadas anteriores. Hablamos con 
jugadores que habían estado en la UBSA y a 
nivel deportivo no hay ninguna exigencia o 
meta. Aún así, yo mismo le planteo al club 
qué posibilidades económicas hay en el 
caso de que se consiga en ascenso depor-
tivo a EBA. 

Pero el año pasado no se lucha por subir. 
Cuando el club me notifica que estaremos 
en un grupo en el que no hay posibilidades 
de ascenso, a mí no me gusta esa idea. A mí 
me gusta competir con los mejores. ¿Nos va 
bien la temporada? Sí, nos va muy bien. Es 
un año de crecimiento, a nivel personal, a 
nivel individual y a nivel colectivo. Fue muy 
positivo. 

Temporada 2021 - 2022.  
Mantenemos la misma filosofía, con gente 
que había pasado por el club o la subimos 
del B, como Mateo, Narcís o Izan...La idea 
era tener una base de gente joven, con una 
media de edad de 21 años y hayan tenido 
parte de su formación en Sant Adrià. En 
las quinielas no sale el nombre de UBSA a 
principio de temporada pero a nivel interno 
sabemos que hay nivel para competir contra 
los equipos de arriba. 

De menos a más. 
Hemos evolucionado semana a semana. 
Con jugadores tan jóvenes, el crecimiento 
está en el día a día. Ahora llegamos a una 
fase de ascenso con el trabajo del año ya 
superado y ahora tenemos que competir 
al máximo con el grupo que nos ha to-
cado.  

Valoración del nuevo calendario
Disputamos los tres partidos seguidos en 
casa a partir de este fin de semana y creo 
que debería ser positivo. Si queremos es-
tar arriba, debemos sacar las jornadas del 
Ricart. 

¿Hay opciones de clasificación? 
Las matemáticas dicen que los dos prime-
ros se clasifican para cuartos, más los dos 
mejores terceros. De 12, 8 pasan. Nosotros 
no tenemos ningún pensamiento de saber 
que vamos a disputar seis partidos...si 
podemos jugar los cuartos bien, y si supe-
ramos la próxima eliminatoria ya sería un 
sueño para nosotros. 

¿Económicamente es viable?
Esa misma pregunta le hice a Iván: ¿si de-
portivamente hay opciones de ascenso, se 

podrá subir? Me dijo que se haría todo lo 
posible. A partir de ahí ya no he vuelto a 
hablar con él. Desconozco si ahora mismo 
hay músculo económico, lo que está claro 
es que tenemos una plantilla de 0 euros. 
Imagino que esto nos habrá permitido tener 
mayor solvencia económica que hace dos 
años, cuando prácticamente el 100% de la 
plantilla cobraba.   

Regreso a liga EBA 
Tenemos el deber o la proyección como 
club de tener el senior A en EBA. En la pri-
mera etapa que se logró fue con gente de la 
casa y ahora estamos volviendo a aquellos 
años de apostar por una filosofía ‘made in 
UBSA’. En Sant Adrià sube gente con nivel 
y hay muchos jugadores que no están aquí 
porque Copa ya les sabe a poco y aspiran a 
liga EBA. Se debe recuperar esa categoría.
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EL DRAFT GRAMENET SE ASEGURALA PERMANENCIA EN COPA 
CATALUNYA  

El Draft Gramenet ha asegurado su conti-
nuidad una temporada más en Copa Cata-
lunya prácticamente por la vía rápida. 
Tras no lograr clasificarse para la lucha 
por el título y posterior ascenso a Liga 
Femenina 2, el conjunto colomense ha 
superado la fase de permanencia con dos 
victorias y una única derrota. Aunque el 
play-out finalizará este fin de semana con 
la disputa del último partido en L’Hospita-
let, el triunfo del AB Premià contra las del 

Llobregat aseguraba matemáticamente la 
salvación al equipo de La Bastida. 
Por su parte, el CB Santa Coloma arancó el 
pasado fin de semana la fase de salvación 
aunque no la empezó con la mejor de las 
sensaciones. El cuadro de Alberto Torres 
debutó con derrota en el Juan del Moral 
contra la UE Claret (59-68). 
Este sábado en Lliçà d’Amunt se disputarà 
el segundo enfrentamiento de una larga 
fase de salvación. Foto: Draft

Torna a veure el salt 
històric de l’atleta 

Puedes ver la entrevis-
ta en este código QR
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Noemí Gómez, talento y futuro 
adrianense de waterpolo bajo palos

Como pez en el agua, Noemí Gómez (2008, 
Sant Adrià de Besòs) empezó a sentir y 
darse cuenta de que la piscina y la nata-
ción encajaban perfectamente en su estilo 
de vida.
Con 3 años empezó a nadar en Ricard, pero 
a causa de su cierre tuvo que marchar al 
Marina Besòs. Justamente, en aquel año, 
se inauguraba la escuela de waterpolo y 
decidió probar suerte en este deporte. Poli-
valente en todas las posiciones gracias a su 
gran físico, Noemí compaginó el waterpolo 
con la natación en el CN Sant Adrià.
La situación deportiva en el club (en el 
CWSA no hay equipos de su categoría) 
tuvo que marchar del club en 2021 y ce-
rraba etapa como waterpolista en el Sant 
Adrià. Por ello, temporada se ha incorpo-
rado al CN Sant Andreu, donde realizó las 
pruebas y fue seleccionada. Potente físico, Foto: Cedida per Noemí Gómez

Empezó en el CW Sant Adrià y a sus 14 años ya ha sido campeona de España Infantil
1,75 e imponente envergadura para una 
niña de tan solo 13 años. Unas caracterís-
ticas ideales para probar suerte como por-
tera y que fue acertada. En tan solo dos se-
manas fue seleccionada por el CAR (Centro 
de Alto Rendimiento) y suponía una nueva 
experiencia y oportunidad para la joven 
promesa adrianense. Muchísimas horas y 
dedicación en las que alternaba los entre-
namientos entre el CAR y su equipo, jugan-
do dos y hasta tres partidos por semana. 
Tras un proceso de selección, la portera 
adrianense fue convocada con la selección 
catalana para disputar el Campeonato de 
España. Tan solo 6 meses como portera 
y Noemí disputó el torneo como titular y 
proclamándose campeona de España en su 
primera internacionalidad con Cataluña.
Noemí Gómez fue designada mejor portera 
de España en la categoría infantil femenina.

Beca en el CAR de Sant Cugat
Noemí está a la espera de poder ser se-
leccionada durante este próximo mes de 
mayo para una beca deportiva en el CAR 
de Sant Cugat, una oportunidad exclusi-
va a la que optan las mayores promesas 

deportivas, entre las que podría selec-
cionarse la prometedora trayectoria de 
la waterpolista adrianense. Una referente 
con mucho futuro y surgida de la cantera 
del Club Waterpolo Sant Adrià. ¡Mucha 
suerte, Noemí!
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INSTITUT EUGENI D’ORS

ESO - BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS  D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I 
   PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A  
   LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
   DEPENDÈNCIA
- CFGS TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ 
   TEATRAL

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   INTEGRACIÓ SOCIAL 
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ
   I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A LES 
   PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

TORN DE TARDA

Cicles formatius de Grau Mitjà i Cicles formatius de Grau Superior: 
18 de maig a les 18.00 hores

PORTES OBERTES  
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El Infantil de Tucans se clasifica 
para el Campeonato de España

Foto: Tucans

La gran temporada 2021- 2022 del Infan-
til del C.Hockey Línea Tucans ASME bus-
cará ser aún más histórica y recordada. 

El senior femenino luchará por el título de Élite Liga Iberdrola

Sant Adrià de Besòs organizará el próxi-
mo 22 de mayo la 5a cursa popular de 
5 km por la ELA (esclerosis lateral amio-
trófica), con salida en la Plaça la Vila. 
Parte de la recaudación de las inscrip-
ciones irá destinada a la Fundación 
Miquel Valls y RedELA. En las 4 pri-
meras ediciones se entregaron más de 
13.000€, todos ellos directos a la lucha 
contra la ELA. Además, también se po-
drá participar en la caminata de 3 km. 
La saluda será a las 9:30h y las ins-
cripciones ya están disponibles en cur-
sasantadria.com. 

La 5ª Cursa por 
la ELA, el próximo 
22 de mayo 
en Sant Adrià

El equipo entrenado por Gemma Ortiz su-
peró la Fase Prèvia de clasificación para 
el Campeonato de España en Lugo tras 

finalizar su fase de grupos en segunda 
posición. El infantil adrianense empató 
(4-4) ante el CPL Valladolid B (ganando 
en penaltis), superando al CP Lostre-
gos (7-2) y cayendo contra el Burdinola 
un encuentro muy igualado pero mayor 
acierto rival (2-3). Un torneo clasifica-
torio con muy buenas sensaciones y que 
tiene como premio disputar el Campeo-
nato de España entre el 17 y el 19 de 
mayo en Tres Cantos.

El senior femenino a la final
Por su parte, el senior femenino también 
quiere que la temporada 2021 - 2022 sea 
recordada. El primer equipo femenino del 
club adrianense se ha clasificado para la 
final de la Liga Élite Iberdrola, la primera 
división del hockey línea nacional. Las 
‘tucaneras’ se clasificaron para la final 
tras superar al Cent Patí en las semifina-
les a doble partido (2-2* y 5-2) y se cita-
ran con Valladolid en la gran final. 7-8 de 
mayo en La Pau (ida) y 14-15 de mayo en 
Valladolid (vuelta). 



CULTURA 23Andrés del Castillo - redaccio@diaridesantadria.comAndrés del Castillo - redaccio@diaridesantadria.com

El cicle comença per una sessió dedicada als instruments de corda

L’Ateneu Adrianenc apropa de nou 
la música clàssica a la ciutadania

El cicle consta de quatre sessions de concerts didàctics

La seu de l’Ateneu Adrianenc acull aquest dijous 28 
d’abril a les 20.30 hores una nova edició del Cicle de 
Concerts de Primavera a càrrec de l’Orquestra de Cambra 
Amics dels Clàssics i el seu director Joan Palet Dalmases 
amb una sèrie de concerts didàctics per apropar a la ciu-
tadania la música clàssica. 
El cicle consta de quatre sessions de concerts didàctics, 
començant per una sessió dedicada als instruments de 
corda on s’explicarà com estan fets i com poden sonar si 
es toquen d’una manera o d’una altra.
Els vals serà el protagonista de la segona trobada, el 5 de 
maig. Els músics intentaran trencar amb alguns tòpics de 
l’imaginari popular que associen l’origen d’aquest ball de 
saló amb la ciutat de Viena.
El 19 de maig sonaran a l’Ateneu Adrianenc els violoncels 
actuals i els del barroc, per veure les diferències a partir 
d’obres de Bach, Gabrielo, Mozarts o el Llibre Vermell 
de Montserrat. Les explicacions aniran a càrrec de Oriol 
Aymat Fusté i Joan Palet Valero.
Tancarà el cicle, el 26 de maig, l’actuació dels Joves Con-
certistes amb un repertori de peces que permetrà gaudir 
de les trompetes, trompes i altres instruments d’orquestra 
i de banda. La entrada a aquests quatre concerts es gra-
tuïta i tots començaran a les 20.30 hores.

Des del passat 22 d’abril i fins a l’1 de maig, la festivitat andalusa 
més important de Catalunya torna al Parc del Fòrum. Després 
de dos anys d’inactivitat a causa de la pandèmia, la Federació 
d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC), organitza-
dora de l’esdeveniment, presenta una edició renovada i amb una 
extensa oferta d’oci. La fira es divideix en tres àrees. La primera 
acull un centenar de casetes de les entitats, una altra les zones 
de restauració i espais comercials i en l’última hi ha situades 
125 atraccions. La Feria d’Abril es pot visitar de 18.00 a 00.00 
hores entre setmana, a excepció de divendres, que obre fins a 
les 03.00 hores. Els dissabtes l’horari és de 10.00 a 03.00 hores 
i els diumenges de 10.00 a 00.00h. 

Solidaritat
Com a novetat aquest any destaca la carpa solidària amb 
Ucraïna on es recolliran aliments no peribles, a més de posar 
a disposició un compte per recollir fons (ES45 2100 5000 
5202 0030 6359). Repeteix novament un punt lila de l’Ajun-
tament de Sant Adrià on s’informarà sobre com actuar davant 
d’una agressió sexual, i com a novetat una caseta dedicada 
al moviment LGTBIQ+. Enguany, la Feria d’Abril també fa 
una col·laboració amb l’Associació Síndrome d’Asperger de 
Catalunya i la Federació Espectre Autista-Asperger de Cata-
lunya. Durant unes hores les atraccions no emetran soroll ni 
sirenes com a mesura de sensibilització i respecte. 

La Feria d’Abril torna després de dos anys d’inactivitat

La Feria d’Abril es mobilitza 
per Ucraïna i per l’autisme

CULTURA22 Andrés del Castillo - redaccio@diaridesantadria.com Febrer de 2022Núm. 452

Carpa solidària amb el poble ucraïnès i atraccions sense soroll




