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Sant Adrià 
ja té diagnòstic 
pel seu Pla 
de Salut
Els factors de risc cardivascular i la salut 
mental són els gran temes a abordar
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Els factors de risc cardiovascular (obesitat, 
tabaquisme i manca d’habitats alimentaris) i 
els problemes de salut mental, que afecten 
en especial a dones majors de 40 anys, joves 
i persones grans, són els principals proble-
mes de salut dels ciutadans de Sant Adrià 
que haurà d’abordar l’ajuntament en el futur 
Pla de Salut, ara que té sobre la taula una 
exhaustiva diagnosi per dissenyar els reptes 
de ciutat en matèria de salut i benestar.
En la Diagnosi de Salut han participat l’ajun-
tament, els Equips d’Atenció Primària dels 

CAP Doctor Barraquer i la Mina, i l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya. A partir de 
dades estadístiques de caràcter demogràfic, 
econòmic, socials, mediambientals i de sa-
lut; i d’entrevistes grupals s’ha pogut establir 
el perfil poblacional de Sant Adrià, quines 
són les principals patologies i els problemes 
i necessitats de la ciutat relacionats amb la 
salut i el benestar.
“La diagnosi ha permès tenir una visió global 
de la salut de les persones i dels diferents ele-
ments determinants sobre la mateixa (entorn, Àrea Bàsica de Salut Doctor Barraquer / Adc Marta Vilanova, directora de la Diagnosi de Salut / Ajuntament

El risc cardiovascular i la 
salut mental, principals 
reptes a abordar pel futur 
Pla de Salut
La Diagnosi de Salut guiarà les 
polítiques per millorar la salut 
i el benestar dels adrianencs

educació, habitatge, treball...) que tindrà la seva 
continuïtat al Pla de Salut. Marca les línies estra-
tègiques amb la implicació dels àmbits polític, 
tècnic i de la ciutadania”, explica la directora de 
la diagnosi, Marta Vilanova, directora científica 
d’Amb Salut.

Obesitat a edats primerenques
L’obesitat i el sobrepès, ja des d’edats primeren-
ques, és el principal problema de salut entre els 
nens de 6 a 12 anys, en especial entre la pobla-
ció de la Mina i la resta de barris que es visiten 
a l’Àrea de Salut Bàsic de la Mina, amb índexs 
molts superiors als de la mitjana de Catalunya. 
Concretament, un 23,4% de nens d’entre 6 i 12 
anys pateixen obesitat, deu punts per sobre del 
percentatge al conjunt de Catalunya (13,2%).
Segons dades de 2020 de l’Institut Català de 
la Salut (ICS), l’obesitat és el tercer diagnòstic 

de primera mà els principals problemes que té 
la ciutat que afecten directament a la salut i el 
benestar, així com establir les necessitats per la 
seva millora en el futur. La contaminació am-
biental, la insalubritat dels carrers, les persones 
grans que viuen soles, la manca d’hàbits de 
salut i l’entorn desfavorit van ser els principals 
punts assenyalats pels entrevistats.
A aquests, cal afegir qüestions estructurals com 
la precarietat laboral, l’accés a l’habitatge i l’atur, 
mentre que pel que fa als serveis, els ciutadans 
troben a faltar places públiqúes de residències.
Marta Vilanova recomana en aquest sentit a 
l’ajuntament que “continuï treballant per reduir 
les desigualtats socials i els problemes més es-
tructurals, posant una mirada de gènere en les 
seves actuacions i tenint present les necessitats 
detectades pels veïns i les veïnes, i també pels 
professionals”.

principal a l’ABS la Mina (24.50%) entre els ma-
jors de 15 anys per darrere de les malalties de 
les dents i les genives (31,81%) i dels trastor-
ns d’ansietat, angoixa i estat ansiós (26,40%); 
mentre que els tres principals diagnòstics a 
l’ABS Doctor Barraquer són les alteracions del 
metabolisme lipídic (22,80%), les malalties 
de les dents i les genives (21,20%) i l’obesitat 
(19,40%).
L’altre gran cavall de batalla a abordar són els 
problemes mentals. La diagnosi destaca que si 
s’analitzen de forma conjunta les dades de tras-
torns d’ansietat i angoixa amb la de depressió, la 
salut mental passaria a ser la principal causa de 
morbiditat atesa, amb percentatges molt supe-
riors en dones.

Principals condicionats
Les entrevistes grupals van permetre identificar 

L’alcaldessa, Filo Cañete, va dir que el Pla de 
Salut ha d’abordar “la salut comunitària des d’un 
vessant integral, tenint en compte tots els aspec-
tes que condicionen la salut física i mental com 
són els hàbits, l’alimentació, l’esport, l’espai pú-
blic... perquè el benestar de les persones depèn 
de molts factors”.
Sant Adrià té una població de 37.447 persones 
que “s’està envellint des de fa 40 anys”, segons 
la diagnosi, on la majoria de gent té entre 40 i 50 
anys. La ciutat té tants menors de 15 anys com 
majors de 65 anys, un 17% en ambdós casos.
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Consulta la 
Diagnosi de Salut 
de Sant Adrià
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La forman arquitectos, abogados y trabajadores sociales para resolver el futuro de 244 familias

La oficina técnica para expropiar el edificio Venus 
echa a andar ante el escepticismo de los vecinos   

La oficina técnica que gestionará el realojo 
de las 244 familias del edificio Venus de la 
Mina arrancó el pasado 22 de junio en un 
escenario “de mucha complejidad”, según 
reconoció durante su inauguración la direc-
tora de la asociación Vincle, Maria Eugenia 
González, y entre el “escepticismo” de los 
vecinos, representados por Paqui Jiménez.
“No habéis visto mucha fiesta en la calle”, 
dijo Jiménez a los periodistas en la presen-
tación de la oficina junto a la consellera de 
Drets Socials de la Generalitat, Violant Cer-
vera, y la alcaldesa de la ciudad, Filo Cañete, 
que visitaron antes el interior del edificio.

Realojos o indemnizaciones
La oficina, instalada de forma provisional 
en una oficina del Espai Cultural La Font, la 
forman arquitectos, abogados y trabajadores 
sociales que abordarán de forma individual 
las múltiples casuísticas entre un vecindario 
de un millar de personas. El primer paso es 
hacer un diagnóstico de cada familia para 

encontrarles una solución, ya sea realoján-
dolos en el propio barrio o fuera del mismo, 
o dándoles un indemnización.
Los que decidan seguir viviendo en la Mina 
podrán hacerlo en dos edificios nuevos 
que estarán “donde antes había la sala de 
venopunción y en un solar muy cerca de la 
Rambla de La Mina”, explicó la alcaldesa. 
También podrán vivir en un edificio ya pen-
sado para ellos que actualmente está “ocu-
pado por unas 58 familias”, cuya situación 
“no será regularizada en los mismos pisos 
que ocupan ahora, aunque se les buscará 
una posibilidad habitacional”. El edificio 
Venus será reemplazado por una plaza.

Sin fechas definitivas
La gran pregunta es cuándo finalizará todo 
esto proceso que los vecinos llevan veinte 
años esperando. No hay fechas concretas, 
aunque la consellera ni confirmó ni tampo-
co descartó la última previsión de que los 
primeros realojos sean en 2023 y el edifi-

Tres trabajadoras de la oficina técnica instalada en l’Espai Cultural La Font / foto: adc

cio se derribe en 2025. El contrato con la 
oficina técnica es de un año prorrogable y, 
según la alcaldesa “había una previsión de 
hasta tres años para materializar el derribo 
del bloque”.
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“Cuando veamos cómo avanza el proyecto, 
igual sí que nos ilusionamos un poquito 
más. Ahora mismo, prudencia. Primero hay 
que trabajar”, es el sentir de los vecinos que 
expresa su portavoz, Paqui Jiménez.   
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Santa Coloma de Gramenet torna 
a ser escenari d’una pel·lícula, en 
aquest cas del director mallorquí 
Agustí Villaronga: Loli Tormenta. 

Ecometropoli, escenari de la 
pròxima pel·lícula del director 
Agustí Villaronga

Ecometropoli, al pavelló Montse-
rrat del Recinte Torribera, ha estat 
el lloc escollit per rodar algunes 
escenes el pròxim 14 de juliol.

El guanyador de tres Goya per Pa 
Negre i El niño de la luna ha co-
mençat el rodatge del film aquest 
mes de juliol en diferents escena-
ris, principalment a Badalona, al 
barri de Sant Roc. També es ro-
daran escenes a Barcelona, el Prat 
de Llobregat i Cabrils, entre altres 
ciutats.
Loli Tormenta és un drama agre-
dolç que gira al voltant de la vida de 
Lola, una antiga atleta d’elit ja gran, 
i els seus nets, amb els que viu 
sense gaires sobresalts en un barri 
de Badalona fins que li diagnosti-
quen Alzheimer i això els suposa 
un trasbals sobretot pels petits.
La pel·lícula permetrà donar a 
conèixer al món un dels espais 
emblemàtics de Santa Coloma i 
s’afegirà a altres títols rodats a la 
ciutat com ‘La estrella’, del colo-
menc Alberto Aranda, o ‘Biutiful’, 
d’Alejandro G. Iñarritu.

Pavelló Montserrat del Recinte Torribera /  Ajuntament

El Barcelona Beach Festival es 
va celebrar ‘in extremis’ dis-
sabte passat, però no està clar 
que continuï a Sant Adrià. “No 
sé si el festival tornarà”, va dir 
l’alcaldessa dissabte a RAC-1 
abans que la promotora del fes-
tival, Live Nation, l’ajuntament 
i la Generalitat arribessin a un 
acord perquè el festival, que 
havia venut 25.000 entrades, 
obrís les portes.
La polèmica va saltar a 24 ho-
res de la celebració del festival 
quan l’ajuntament no va con-

cedir el permís d’activitat al no 
tenir l’informe de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament 
per garantir la seguretat als 
assistents. La promotora va re-
accionar culpant l’ajuntament i 
anunciant una querella criminal 
contra Filo Cañete i la primera 
tinent d’alcalde, Ruth Soto.
El festival es va celebrar final-
ment en signar Live Nation una 
declaració de responsabilitat 
en el sentit que les condicions 
de seguretat eren les mateixes 
que el 2019.

Una actuació del Barcelona Beach Festival / BBF

Abril de 2022

El futur del Barcelona Beach 
Festival a Sant Adrià queda en 
l’aire després de la polèmica 
amb l’ajuntament

Núm. 454Andrés del Castillo - redaccio@diaridesantacoloma.com
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Admeten a Airenet com a acusació particular en la 
causa contra la incineradora de Sant Adrià

La plataforma veïnal Airenet ha estat accep-
tada com a acusació particular a la causa 
contra Tersa per un presumpte delicte me-
diambiental que ja s’investiga un jutjat de 
Badalona un cop acceptada la denúncia de 
la Fiscalia. La investigació es troba sota se-
cret de sumari i encara no s’ha decidit si hi 
haurà judici. 
Segons la portaveu d’Airenet, Silvina Fru-
cella, es presenten com a acusació “amb 
caràcter de damnificats”, ja que considera 
que l’associació “representa a moltes perso-
nes que vivim a prop de Tersa, hem respirat 
les emissions que hi ha hagut i ens sentim 
danyats en la nostra salut”.
Frucella considera que la causa és “una 
lluita com la de David contra Goliat” perquè 
“lluitem contra totes les administracions 
públiqúes”. La incineradora és propietat 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Airenet demanarà que a més de l’actual pre-
sident de Tersa, Eloi Badia, i el cap d’explo-
tació de l’empresa, sigui imputada la regido-
ra de l’Ajuntament de Barcelona Janet Sanz, 

Incineradora de Tersa / Domingo Sánchez Ruiz

La plataforma diu que el procés “és una lluita com la de David contra Goliat”
presidenta de Tersa el 2018.
Davant els elevats costos que significa pre-
sentar-se a la causa judicial, Airenet té oberta 
una campanya a Goteo per recaptar fons, la 
primera fase de la qual acaba el 10 de juliol i 
han de reunir com a mínim 4.000 euros per-
què la campanya s’ampliï 40 dies més.

Nou estudi de la qualitat de l’aire
D’altra banda, recentment es van presentar 
els resultats d’una campanya de mesurament 
de la qualitat de l’aire feta per la Generalitat 
amb una unitat mòbil al passeig d’Antonio 
Machado, al barri de la Catalana, del 8 de 
novembre de 2021 al 25 de gener de 2022. 
L’informe conclou que els nivells de contami-
nants atmosfèrics estan dins dels paràmetres 
permesos per la llei.
Tersa va emetre un comunicat dient que 
aquest estudi, tot i no estar vinculat a la cau-
sa judicial, “se suma als estudis realitzats per 
l’ASPB i el CSIC durant el 2018 i el 2019 que 
no vinculen l’activitat de la planta ni a un risc 
de mortalitat més elevat ni a una presència de 
dioxines diferent que a altres zones urbanes”.

Núm. 454
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L’Eix Besòs Circular va recuperar 86 tones 
de matèria orgànica i tres d’envasos lleu-
gers el 2021, el que va evitar l’emissió de 
21,46 tones d’equivalent de diòxid de car-
boni (C02eq) que haguessin anat a parar 
a l’atmosfera si aquest residus haguessin 
estat tractats com a fracció resta.
Aquest circuit privat format per catorze 
empreses de Badalona i Sant Adrià re-
cullen matèria orgànica principalment 
d’establiments i menjadors d’empreses 
que estan en polígons industrials, que no 
tenen un servei públic de recollida de re-

sidus.
Acostumen a ser quantitats petites, però 
correctament segregades que porten a la 
planta de tractament Ecoparc 2 de Montca-
da i Reixac, on la matèria orgànica es reci-
cla en compost o biogàs mentre que dels 
envasos es recuperen els materials que els 
componen tant com sigui possible.
Aquesta iniciativa nascuda el 2020 està 
impulsada per Reactivació Badalona, so-
cietat municipal de l’Ajuntament de Bada-
lona; Grameimpuls i l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs. Des de la seva posada en 

Planta de tractament Ecoparc 2 / AMB

L’Eix Besòs Circular va recuperar 
86 tones de matèria orgànica i 3 
d’envasos lleugers al 2021

marxa hi ha recollit 141 tones de matèria 
orgànica i 5 d’envasos lleugers, el que ha 

Els locals amb terrassa no podran accedir a aquestes ajudes

Santa Coloma destina nous ajuts 
econòmics a la restauració i a l’oci nocturn

L’Ajuntament de Santa Coloma ha aprovat 
nous ajuts econòmics de fins a 1.500 eu-
ros per activitats de restauració sense te-
rrassa a la via pública i forns de pa o pas-
tisseries amb degustació i de fins a 3.000 

euros per a activitats d’oci nocturn.
La convocatòria dels ajuts està prevista 
per al mes de juliol i aquest es podran 
tramitar en els dos mesos següents a la 
seva publicació. Grameimpuls, mitjançant 

Forn amb degustació al centre de Santa Coloma / Andrés del Castillo

el Servei de Foment Empresarial, oferirà 
assessorament i acompanyament en la 
tramitació dels ajuts.
Als ajuts podran accedir microempreses i 
autònoms que tinguin declarada aquestes 
activitats a la seva llicència d’obertura. Els 
requisits per accedir-hi seran no disposar 
de llicència de terrassa a la via pública; 
haver iniciat la seva activitat abans de 
l’1 de gener de 2020 i mantenir-la fins al 
cobrament de l’ajut; així com disposar de 
llicència municipal (o haver-la sol·licitat) 
abans de la convocatòria, així com no tenir 
cap deute amb les administracions públi-
qúes.
A més, també seran subvencionables el 
50% de les quotes d’autònoms; el 50% de 
les despeses de la Seguretat Social en el 
cas que cotitzin pel règim general i el 50% 
de les despeses de lloguer del local on 
s’exerceix l’activitat durant un màxim de 
sis mesos satisfetes entre l’1 de maig de 
2021 i la data de sol·licitud de l’ajut.

Els colomens que vulguin participar 
diumenge 10 de juliol a la campanya 
solidària ‘Mulla’t per l’esclerosi mútiple’ 
ho podran fer de les 10 a les 14 hores 
als centres esportius Duet Can Zam, 
Duet Rambla Fondo, Raval i Torribera, 
on podran nedar i gaudir d’activitats 
lúdiques. ‘Mulla’t per l’esclerosi múlti-
ple’ és una campanya de sensibilització 
social i captació de fons organitzada per 
la Fundació Esclerosi Múltiple a 600 
piscines de Catalunya.

Santa Coloma es 
mulla per l’esclerosi 
múltiple el proper 
10 de julio

evitat l’emissió de 37 tones de CO2eq a 
l’atmosfera.
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¿Qué negocios tienen en mente los estudiantes 
adrianenses de la generación Z?

Un chiringuito portátil para vender bebidas, 
bocadillos o frutas en el Paseo del río Besòs, 
un taller de reciclaje de ropa para convertirla 
en guantes, mascarillas o bolsos; un airbag 
inflable para motos o un dispositivo para que 
los carros de la compra de los supermerca-
dos vayan sigan al comprador son algunos 
de los proyectos premiados en el XV Con-
curso de Ideas  de negocio organizado por el 
ayuntamiento de Sant Adrià. 
En total se presentaron 113 proyectos de 161 
alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos 
del Institut Manuel Vàzquez Montalbán, el 
Institut Escola La Mina, la Escola Turbula y el 
Colegio San Gabriel con edades comprendi-
das entre los 16 y los 22 años.
“En estas edades los alumnos son menos 
atrevidos a la hora de pensar en un negocio 
y piensan más en su futuro profesional. De 
ahí que sean ideas más consolidadas que las 
que pueden presentar un alumnos de la ESO, 
que son más atrevidos”, explica Alexandra 
Duro, profesora de Economía de la Escola 
Túrbula que ha guiado a los alumnos en el Gisela y Paul Gómez, y Eric Espada, alumnos premiados / adc

El Concurso de Ideas de Negocio 2022 recibe 113 propuestas

desarrollo de sus ideas de negocio.

Proyectos solidarios
“Los alumnos han pensado en negocios para 
mejorar la vida de los ciudadanos o la oferta 
de ocio de Sant Adrià y muchos de ellos tie-
nen un fuerte componente tecnológico”, des-
taca Ramón Rodríguez, profesor del Instituto 
Manuel Vázquez Montalbán, el centro ganador 
este curso.
Junto a negocios clásicos como crear una pe-
luquería, un local nocturno o un equipamiento 
deportivo, este curso se han presentado algu-
nos que revelan la solidaridad de los alum-
nos, influenciados quizás por los dos años 
de pandemia vivida. Alexandra Duro recuerda 
el de una furgoneta que iba por zonas poco 
pobladas donde no hay CAP ofreciendo ser-
vicios sanitarios u otro proyecto de veterinario 
a domicilio. “Actualmente hay más proyectos 
solidarios que hace cuatro años”, dice.
La profesora de la Escola Túrbula reconoce que 
la cultura emprendedora “empieza a calar en los 
institutos, pero aún estamos en sus inicios”. 

El muro ha sufrido desprendimientos y tiene muchos de agujeros

La falta de limpieza y un muro en pésimas 
condiciones deslucen el nuevo edificio de 
la avenida Ferrocarril de Sant Adrià

El enorme edificio blanco de la avenida Fe-
rrocarril 7 donde vivirán 91 familias tiene un 
entorno que deja mucho que desear. El inmue-
ble emerge frente a un muro falto de manteni-

miento que separa la calle de las vías del tren. 
Ha sufrido desprendimientos y está lleno de 
agujeros, lo que provoca que las ratas entren 
a la calle, como denuncian Raquel Martínez y 

Nuevo edificio en la avenida del Ferrocarril / adc

Cristian Mercogliano, dos de los futuros ve-
cinos.
El muro, que llega hasta el paseo de la Ver-
neda, lo completa hasta la Rambla Guipuscoa 
una valla provisional “doblada y abollada” 
que lleva “diez años” ahí, según Martínez, que 
desde febrero ha enviado emails quejándose a 
los ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona, 
a Adif, al Defensor del Pueblo y al Ministerio 
de Transportes. Se ha hecho alguna desratiza-
ción y se sacaron unos colchones abandona-
dos junto a una valla  en el espacio ferroviario. 
“Cambios, los mínimos”, dice la vecina
“No hay periodicidad en la limpieza ni mante-
nimiento de nada”, lamenta Martínez. “No te 
saben decir cuándo va a venir el barrendero”, 
añade refiriéndose al ayuntamiento de Sant 
Adrià.
Unos metros más allá, sobre la vía Trajana, la 
cosa no mejora. Hay una valla nueva sobre el 
puente, pero incompleta ya que se ha dejado 
la antigua, de una altura inferior, a ambos la-
dos. También falta limpieza a su alrededor.

Santa Coloma ha convocado hasta el 
viernes 8 de julio una votación popular 
para elegir el cartel de la Festa Major 
2022, que se celebrará del 2 al 5 de sep-
tiembre, entre tres opciones. La autora 
es la diseñadora gráfica Eva Barreras, 
muy vinculada a la ciudad que desde 
2015 es la directora y fundadora de 
Diane Parr, un estudio de comunicación 
gráfica creativa y publicidad. Para poder 
votar hay que entrar al enlace www.gra-
menet.cat/triaelcartell.

 Votación popular 
para elegir el cartel 
de la fiesta mayor 
de Santa Coloma
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‘Estiu a la fresca’ omple d’activitats lúdiques 
les places de Santa Coloma
Fins al 28 d’agost hi ha programades un total de 146 propostes

Cartell de l’Estiu a la fresca’ Autor: Ajuntament 

Tretze places de Santa Coloma, el parc del Che 
Guevara i el passeig Salzareda seran els quin-
ze escenaris de la ciutat que fins al 28 d’agost 
acolliran l’’Estiu a la fresca’ que organitza l’ajun-
tament. El programa consta de 146 propostes 
que tenen relació amb la infància i la joventut, 
la igualtat LGTBI i la convivència. Les activitats 
lúdiques tindran lloc entre les 19 i les 00 hores 
a les places Pau Casals, Llatí, Rellotge, Medite-
rrània, Xavier Valls, Catalunya, Nova Sant Just, 
José Sánchez, Amistat, Sagrada Família, Alfons 
Comín, Santa Rosa i de les Cultures.
Dintre de les diferents propostes culturals, 
destaquen ‘La carpa dels cantautors’, un es-

pectacle musical per tots els públics a càrrec 
de professionals que interactuen amb el pú-
blic, o el taller ambulant de circ ‘Encirca’t’ que 
organitza La Ciba.
Els jocs tradicionals, d’aigua i recreatius amb 
màquines de ball i simulador de cotxes, el 
conta contes, el cinema a la fresca, el teatre 
de juliol, les activitats esportives dirigides i els 
espectacles de màgia i música d’envelliment 
actiu completen l’oferta d’activitats.

Aposta pel civisme
L’Ajuntament vol aprofitar aquestes activitats 
per promoure el civisme i per això identificarà 

Núria Parlon i el rector de l’UB, Joan Guardia / Ajuntament

Conveni entre Santa Coloma i 
la Universitat de Barcelona per 
la renaturalització del Besòs
La imbatibilitat de la Unificació Llefià ha 
penjat d’un fil. El CE Premià va tenir a tocar 
la victòria visitant al Municipal de Llefià (0-
2) i provocar d’aquesta manera la primera 
desfeta de la ‘Llefi’ aquesta temporada. Tot 
i això, el conjunt de Jordi S La imbatibilitat 
de la Unificació Llefià ha penjat d’un fil. El 
CE Premià va tenir a tocar la victòria visi-
tant al Municipal de Llefià (0-2) i provocar 
d’aquesta manera la primera desfeta de la 
‘Llefi’ aquesta temporada. Tot i això, el con-

junt de Jordi Souto es va refer La imbati-
bilitat de la Unificació Llefià ha penjat d’un 
fil. El CE Premià va tenir a tocar la victòria 
visitant al Municipal de Llefià (0-2) i pro-
vocar d’aquesta manera la primera desfeta 
de la ‘Llefi’ aquesta temporada. Tot i això, el 
conjunt de Jordi Souto es va refer La imba-
tibilitat de la Unificació Llefià ha penjat d’un 
fil. El CE Premià va tende la ‘Llefi’ aquesta 
temporada. Tot i això, el conjunt de Jordi 
Souto es va refer outo es va refer 

cada ubicació amb cartells penjats als fanals 
amb el lema ‘Gaudim de les places amb civis-
me’ i n’hi haurà d’altres com ‘Fem servir les 
papereres’, ‘Respectem el descans de tothom’, 
‘Siguem responsables de la nostra mascota’ 
o ‘Compartim l’espai amb tothom”. Una de 

les campanyes més interessants relacionades 
també amb el civisme és l’anomenada #Capgi-
ra’t, que busca conscienciar de la importància 
de contrastar la informació que arriba a través 
de les xarxes socials per evitar els falsos ru-
mors.
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BUS LLANÇADORA DEL CENTRE A LA PLATJA DEL FÒRUM FINS AL 
25 DE SETEMBRE AMB MÉS PARADES

ELS METGES I LES INFERMERES RESIDENTS DE L’ESPERIT SANT 
JA HAN COMENÇAT LA SEVA FORMACIÓ

El bus llançadora de Tusgsal des del centre de 
Sant Adrià fins a la platja del Port Fòrum fun-
cionarà aquest estiu fins al 25 de setembre. 
Aquest estiu s’incrementa el nombre de para-
des a tres: dues d’anada a la platja del Fòrum 
i una de tornada a la parada d’origen i final, 
situada a la confluència de l’avinguda de les 
Corts Catalanes amb l’avinguda Catalunya.
La llançadora funcionarà fins al 12 de se-
tembre cada dia mentre que del 13 al 25 de 
setembre prestarà el servei només els caps de 
setmana.

La divuitena promoció de metges interns 
residents (MIR) i la segona de residents 
d’infermeria familiar i comunitària de l’Hos-
pital de l’Esperit Sant ja fa un mes que s’està 
formant al centre hospitalari colomenc, on 
romandran durant els anys vinents. Aquesta 
promoció la formen sis MIR de Medicina 
Familiar i Comunitària un MIR de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia, i un altre MIR 
de Medicina Interna, així com dues infer-
meres especialistes en Infermeria Familiar i 
Comunitària. Els futurs metges i infermeres 

Enguany hi haurà dues parades en el trajecte 
d’anada cap a la platja Port Fòrum. La prime-
ra estarà a l’avinguda Catalunya i la segona 
al carrer Torrassa en direcció a la Platja del 
Fòrum, mentre que en sentit contrari i hi haurà 
una a la confluència dels carrers Olímpic i To-
rrassa.
La primera sortida des del centre serà a les 
8.40 hores i la darrera a les 20 hores. Des de 
Platja Port Fòrum, el primer bus sortirà a les 9 
hores i el darrer a les 20.20 hores. La freqüèn-
cia de sortida serà de 40 minuts.

provenen tant de diferents parts de Catalun-
ya com de la resta de comunitats autòno-
mes (València, la Corunya i Gran Canària) i 
inclús hi ha de dos països sud-americans, 
Hondures i Colòmbia. Els deu joves van ser 
rebuts el passat 2 de juny pels responsables 
de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant 
(FHES) i van rebre una conferència a càrrec 
de la directora de docència de l’Hospital 
Vall d’Hebron, Mònica Rodríguez, sobre la 
simulació com a eina imprescindible en la 
formació

Andrés del Castillo - redaccio@diaridesantacoloma.com Juny de 2022
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Santa Coloma va registrar menys 
infraccions penals durant 
el primer trimestre de 2022

Les infraccions penals a Santa Coloma van 
disminuir durant el primer trimestre del 
2022 un 4,6% respecte al mateix període 
de l’any passat, segons el Balanç de Crimi-
nalitat que elabora el Ministeri d’Interior del 

Govern espanyol a partir de les dades que 
aporten els diferents cossos policials que 
tenen competències a cada ciutat del país i 
que són registrades al Sistema Estadístic de 
Criminalitat.

Comissaria dels Mossos

Segons les diferents tipologies d’infrac-
cions que recull el Balanç de Criminalitat, 
durant els tres primers mesos d’aquest any 
va haver-hi a Santa Coloma un descens del 
12,3% pel que fa als furts (es van produir 
399), es van robar un 46% menys de ve-
hicles (15), va haver-hi un 22% menys de 
delictes greus i menys greus de lesions i ba-
ralles tumultuoses (7) i un 75% de delictes 
per tràfic de drogues (2).
La dada més preocupant pel que fa a Santa 
Coloma del Balanç de Criminalitat és l’im-
portant increment en un 37,5% de robatoris 
amb força a domicilis, establiments i altres 
instal·lacions. N’hi va haver 55 en tres me-
sos. També va haver-hi un increment del 
14,2% de robatoris amb violència i intimi-
dació amb un total de 129, més d’un per dia.
Pel que fa als delictes de gènere, entre gener 
i febrer es van produir 21 delictes contra la 
llibertat i indemnitat sexual, així com una 
agressió sexual amb penetració. També va 
produir-se un cas dintre de l’apartat denomi-
nat homicidi dolós i assassinat en gran de 
temptativa.

Abril de 2022

OFICINA DEL CONSUMIDOR

El govern espanyol ha anunciat 
al Congrés una rebaixa de l’IVA 
de la llum del 10% al 5%. La 
mesura s’ha inclòs en el decret 
que el Consell de Ministres va 
aprovar dissabte per ampliar les 
mesures per pal·liar els efec-
tes econòmics de la guerra a 
Ucraïna. Amb aquesta rebaixa, 
segons el Ministeri d’Hisenda, 

Quant baixarà el preu de la llum amb l’IVA rebaixat al 5%?
Espanya es converteix en el país 
amb l’IVA de l’electricitat més baix 
de la Unió Europea. També afirma 
que suposa un estalvi d’uns 600 
milions al trimestre. Els preus 
mitjans aquest mes continuen per 
sobre dels 200 euros el MWh. 
Això, per a un consumidor mitjà, 
suposa un rebut mensual de 109 
euros, que amb la rebaixa de l’IVA 

El servei de bicicletes elèctriques de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, l’anomenat 
AMBici, començarà a funcionar a ple ren-
diment durant el primer trimestre de 2023 
després que s’hagi adjudicat el servei a 
una UTE perquè l’exploti a 15 municipis de 
l’àrea metropolitana amb 2.600 vehicles. El 
servei estarà integrat amb el Bicing de Bar-
celona mitjançant una sèrie d’estacions de 
transferència dels dos serveis per la gent 
que continuï el seu desplaçament per la 
capital catalana. A Santa Coloma, el punt 
d’intercanvi estarà a Baró de Viver men-
tre que a Sant Adrià s’ubicarà al Campus 
UPC-Diagonal Besòs i a la Pau. L’AMB 
encara no ha anunciat quants vehicles tin-
dran aquests dos municipis ni on estaran 
ubicats els punts per estacionar-les.

Santa Coloma i 
Sant Adrià tindran 
el nou servei 
AMBici el 2023

Cartell de AMBici / AMB
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L’antiga escola Miguel Hernández de San-
ta Coloma, tancada des de fa més de vint 
anys, s’ha reconvertit en la primera promo-
ció d’habitatge públic en règim de lloguer 
per a persones majors de 65 anys a Santa 
Coloma. S’han fet 48 habitatges públics en 
l’immoble situat a la confluència dels ca-
rrers Almogàvers i Laredo. Els adjudicataris 

van rebre les claus el passat 30 de juny i 
ja gaudeixen d’un edifici dissenyat per a 
persones grans, sense barreres arquitec-
tòniques i adaptat a les seves necessitats 
personals. La promoció compta amb una 
zona exterior enjardinada de 2.000 metres 
quadrats i serveis de consergeria, neteja i 
manteniment de l’edifici.

Entrega de claus de la promoció d’habitatge públic / Ajuntament

Inauguren a Santa Coloma la 
primera promoció d’habitatge 
públic per a gent gran
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Alumnes de Primària de l’Escola 
Túrbula destinen 1.088 euros a la 
recerca sobre el càncer infantil
Els 1.088 euros obtinguts de la venda de 
productes manuals de la cooperativa crea-
da aquest curs pels alumnes de cinquè de 
Primària (10 anys) de l’Escola Túrbula de 
Sant Adrià dins del ‘Taller d’Emprenedoria’ 
han anat íntegrament a la recerca sobre el 
càncer infantil de l’Institut de Recerca de la 
Vall d’Hebron (VHIR).
El taller d’emprenedoria és un projecte en 
què col·labora el Departament de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament adrianenc i la 
Diputació on alumnes de diferents instituts 
creen des de zero els seus negocis i desti-
nen els ingressos obtinguts a ONG’s, insti-
tucions o fundacions.
Els nens de l’Escola Túrbula van decidir or-
ganitzar-se com a cooperativa dedicada a la 
producció de treballs manuals com clauers, 
quadres, fustes decoratives, llibretes, tes-
tos... que van vendre a la plaça de la Vila 
el 31 de maig.
Els alumnes, coordinats per la professora 
Mari Carmen Rodríguez, van aprendre tot 
el procés que suposa crear una cooperativa 

fins a arribar a la venda final del producte. 
Com a tot negoci van fer una inversió -8 eu-
ros cadascú dels 28 alumnes- per comprar 
materials i com tothom que ven al carrer 
van demanar l’autorització municipal per 

Els alumnes de 5è de Primària amb els doctors Roma i  Segura, del VHIR 

ocupar la via pública.
Durant el curs van fer tallers sobre el màr-
queting dels seus productes o com hi ha-
vien de col·locar els productes perquè l’ex-
posició als clients fos eficient.

Les escoles bressol municipals de Santa 
Coloma mantindran les dues educadores 
a les seves aules durant el curs 2022-
2023. El que ha estat durant els dos 
darrers cursos una prova pilot obligada 
en part per la pandèmia es consolida ara 
durant el proper curs amb una partida 
pressupostària municipal de 550.000 eu-
ros, el que permetrà que l’educadora que 
donava suport a temps parcial a la seva 
companya ho pugui fer a temps complet. 
Amb aquesta decissió es podran mante-
nir els vint-i-cinc educadors i educado-
res als equips docents d’aquest centres.
El fet que a les aules sempre hi hagi 
dos docents permetrà disminuir la ràtio 
d’alumnes per professor, així com prestar 
una millor atenció als alumnes, en espe-
cial amb aquells que tenen necessitats 
especials de suport educatiu i reque-
reixen un tractament més individualitzat. 
Santa Coloma compta amb vuit escoles 
bressol públiques.

Santa Coloma 
mantindrà les dues 
educadores per 
aula a les escoles 
bressol municipals
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quedaria en 104, de manera que 
s’aconseguiria una rebaixa del 
voltant de 5 euros al mes. Les 
mesures es produeixen en plena 
crisi de preus i quan la llum als 
mercats majoristes està en rècord 
històric des de la tardor passada, 
arribant a cotes que són entre 
quatre i cinc vegades més altes 
que el preu de l’última dècada.
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Laia Aleixandri, en la lista de España 
para disputar su primera Eurocopa con la absoluta

La jugadora colomense Laia Aleixandri 
(Santa Coloma de Gramenet, 2000) vivirá 
este mes de julio su primera experiencia 
internacional con la selección española 
absoluta. La defensa - en la lista oficial 
ha sido presentada como centrocampis-
ta -, que este mes de mayo anunciaba su 
fichaje por el Manchester City, ha entrado 
en la lista definitiva de Jorge Vilda, el se-
leccionador absoluto nacional. España ha 
quedado encuadrada en el grupo B junto 
a las selecciones de Finlandia, Alemania y 
Dinamarca. 
El combinado nacional debutará este vier-
nes ante Finlandia en Londres. El martes 12 
se disputará la victoria ante Alemania en la 
misma ciudad y se cerrará la fase de grupos 
contra Dinamarca el sábado 16 en la capital 
inglesa. A partir del 20 de julio se iniciará la 
ronda de cuartos de final. La mejor clasifica-
ción de España en una Eurocopa fueron las 
semifinales de 1997. Con las selecciones 
inferiores, Aleixandri fue campeona de Eu- Foto: RFEF

La jugadora colomense viaja a Inglaterra para jugar el torneo continental
ropa sub17 en 2015. La futbolista colomen-
se cerró esta temporada cinco años en el 
Atlético de Madrid y la próxima temporada 
debutará en la FA Women’s Super League en 
el combinado ‘citizen’. Un cambio y nueva 
vida en Inglaterra. 

Elena Julve regresa a Primera División
El cambio de aires de Aleixandri no le per-
mitirá cruzarse junto a la extremo colomen-
se Elena Julve. La delantera del Levante 
Las Planas también se inició en el Arrabal 
y este año ha logrado el título de liga y el 
ascenso en Reto en el club de Sant Joan 
Despí. Quien se ha quedado con la miel en 
los labios ha sido Cristina Baudet. La capi-
tana del RCD Espanyol ha renovado con el 
club perico, y volverá a luchar por devolver 
a la entidad a Primera División. Finalmente, 
Débora Garcia seguirá una temporada más 
en el Sevilla y se cruzará con Elena Julve, 
quien probablemente seguirá un año más 
en el Levante Las Planas. 

MIQUI CALDERÓN RENUEVA EN UBSA Y ALBERTO TORRES 
CONTINUARÁ EN EL CBSC 

Foto: M-E

Los proyectos deportivos de Unió Bàsquet 
Sant Adrià y CB Santa Coloma han reno-
vado sus primeros ‘coachs’ para la próxima 
temporada 2022 - 2023 en Copa Catalunya. 
Miquel Calderón sumará su tercera campa-
ña al frente del primer equipo - la segunda 
de forma oficial en la categoría tras la pan-
demia - y se volverá a luchar por cotas am-
biciosas, sin que el ascenso sea el objetivo 
principal marcador entre ceja y ceja. Misma 
situación ocurre en el CBSC, donde Alberto 
Torres procederá a iniciar su tercera campa-
ña en el primer equipo colomense y se cru-
zará de nuevo con UBSA en la competición. 

A la espera de que la Federació Catalana de 
Basquetbol anuncie los grupos y calenda-
rio, la Copa Catalunya 22-23 arrancará el 
fin de semana del 24-25 de septiembre di-
vidida en 3 grupos de 14 equipos cada uno. 
Los dos primeros clasificados y los dos 
mejores terceros lucharán en la Fase de As-
censo - además de asegurarse la salvación 
matemática -. Los  equipos clasificados en 
10ª y 11ª posición jugarán el Play-off por 
mantenerse en Copa Catalunya. 
Círcol, Badalonès, Maristes y Minguella 
serán los otros derbis comarcales contra 
rivales de la misma zona metropolitana. 
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Relleu a les banquetes dels equips femenins

Jordi Périz serà l’entrenador del 
Sènior del CB Femení Sant Adrià 
per a la temporada 2022 – 2023 a 
la Lliga Femenina 2. Périz, actual 
Director Tècnic lila, assumirà les 

Jordi Périz agafa el sènior del 
Sant Adrià; Toni Sáez, al Draft

funcions de ‘headcoach’ al primer 
equip del Club en el seu debut a 
la categoria.
El nou tècnic lila va arribar fa 
quatre temporades a Sant Adrià 

procedent del Draft Gramenet per 
reforçar el cos tècnic del sènior 
A a la Lliga Femenina 1 i des de 
llavors la seva integració a l’enti-
tat s’ha consolidat, assumint nous 
‘rols’ i càrrecs a l’FSA.

Toni Sáez, al Draft Gramenet 
Per la seva banda, també hi ha re-
lleu a la banqueta del sènior A del 
Bàsquet Draft Gramenet. 
En aquest cas, és un altre tècnic 
amb passat lila: Toni Sáez. L’en-
trenador colomenc debutarà a una 
banqueta de primer equip a la seva 
ciutat i ho farà novament a Copa 
Catalunya. Anteriorment, ja va di-
rigir el Sant Adrià B en la mateixa 
categoria fa dues temporades.  
El cap de setmana del 24-25 de 
setembre arrenca el curs, amb ri-
vals i calendari encara a concretar 
per part de l’FCBQ, però a la cerca 
d’un objectiu ambiciós i amb as-
piracions. 

El mercado de fichajes en la 
LNFS 2022 - 2023 llega de la 
mano de los rumores con sus 
altas, salidas y renovaciones. 
En este caso, según ha adelan-
tado La Verdad de Murcia, el 
entrenador de Industrias Santa 
Coloma Javi Rodríguez estaría 
cerca de incorporarse a ElPozo 
Murcia. Desde los medios loca-
les apuntan que el técnico colo-
mense habría rechazado la oferta 

de ISC y buscaría nuevos ob-
jetivos en la Región de Murcia.
En el capítulo de bajas, In-
dustrias ya ha anunciado los 
adiós del pichichi Drahovsky, 
Sepe y Bermusell. Verdejo, 
Khalid y Cardona han sido las 
renovaciones, y Nil Crosas la 
única alta anunciada hasta la 
fecha, ala de 23 años que lle-
ga procedente del Noia Portus 
Apostoli.

El Pozo se fija en el 
técnico de Industrias 
Javi Rodríguez 

Foto: ISC

Foto: Industrias Santa Coloma

Canvis de gespa a l’Estadi de Santa Coloma, 
Can Zam I i Cam Zam II; Besòs haurà d’esperar

El darrer plenari municipal de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet va ratificar 
la licitació del contracte de subministra-
ment, instal·lació i manteniment de la ges-
pa artificial i de l’equipament esportiu dels 
camps municipals de futbol de Can Zam 
I, Can Zam II i Nou Municipal mitjançant 
arrendament operatiu, durant 8 anys.
El termini d’execució per al subminis-
trament i instal·lació de la nova gespa a 
cadascun dels camps és de 38 dies fei-
ners, un cop es faci l’adjudicació. El con-
tracte estipula un període de 8 anys per 
al manteniment, amb tasques mensuals i Foto: M.E

anuals-També inclou la renovació de les 
porteries i els canons de reg dels 3 camps.
El pressupost de licitació és de 869.617,09 
euros (IVA inclòs). Fundació Grama, Sin-
guerlín, Arrabal i Imperio tindran gespa 
nova a partir de la propera temporada 2022 
- 2023 i la nova catifa s’estrenarà a partir 
del mes de setembre, quan comencin els 
primers entrenaments. 
Per la seva banda, el CE Sant Adrià 2020 
encara haurà d’esperar, molt probablement, 
a l’estiu de 2023 perquè es produeixi el 
canvi de gespa a les Instal·lacions Muni-
cipals del Besòs. 

Juny de 2022

Jordi Périz valora la 
seva incorporació al 
sènior A FSA com a 
nou tècnic
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El Sant Gabriel ya está 
en semifinales de la Copa Catalunya

Foto: CE Sant Gabriel

El Femenino A del Sant Gabriel no ha 
podido cerrar la temporada 2021 - 2022 
con mejor sabor de boca, pero sobretodo 

Quedó excento en cuartos de final 

L’Aleví femení del Sant Gabriel es va 
alçar amb el trofeu del Campionat de 
Catalunya després de guanyar l’Iguala-
da amb un brillantíssim partit en la final 
(1-6). Martorell va ser la seu de la final i 
l’equip adrianenc va sumar el seu tercer 
títol en el palmarès de la competició, 
després de fer-ho per últim cop el 2013. 
Elsa Liarte, amb un hat-trick, Marta Pé-
rez, amb un doblet, i Leire Ciriero van 
ser les autores dels gols blaus. 
Enhorabona, campiones!

L’Aleví femení
del ‘Sangra’ es 
proclama campió 
de Catalunya 

Foto: FCF

con mejor premio posible: semifinalista 
de la Copa Catalunya. Aunque la liga fi-
nalizó el pasado mes de mayo, todavía se 

debía mantener el ritmo de competición 
para disputar las primeras cuatro elimi-
natorias de la Copa Catalunya. Un clási-
co en el que siempre participa el ‘Sangra’ 
aunque no había llegado tan lejos en los 
últimos año como lo ha hecho en esta 
edición. 
Martinenc en primera ronda (0-5), Giro-
na en segunda (2-3), Igualada en diesie-
savos  (2-3) y Ribes en octavos (1-2) han 
sido los partidos que ha superado el Sant 
Gabriel para plantarse en semis y estar a 
la espera del sorteo. Torelló, Porqueres, 
Palautodera son los otros equipos clasi-
ficados y se desconoce si FC Barcelona 
también participará. Aunque la Federació 
Catalana de Futbol no ha anunciado el 
calendario de estas dos rondas finales,  
posiblemente coincidirá con la semana 
previa al inicio de liga. Entre finales de 
agosto y primera semana de septiembre. 
El fin de semana del 10-11 arrancará la 
liga, aunque el Sant Gabriel todavía des-
conoce sus rivales ni tampoco el calen-
dario. 

Gran campeonato estatal de los dos equipos tucaneros

Los Campeonatos de Espa-
ña de hockey línea han sido el 
centro de atención de la RFEP 
durante este mes de junio, y 
más en concreto el CH Línea 
Tucans. El equipo Infantil tu-
canero se colgó la medalla de 

El Infantil de Tucans, subcampeón de España; 
el sub20 femenino se cuelga la medalla de bronce

plata el pasado domingo 19.  
Tras campeonar en el Campeo-
nato de Cataluña, el equipo diri-
gido por Gemma Ortiz viajaba a 
Madid para participar en el tor-
neo nacional junto a los mejores 
conjuntos infantiles de España.  

En la fase de grupos, Tucans de-
bía finalizar entre las dos prime-
ras posiciones para asegurarse 
la lucha por las medallas. Y así 
ocurrió. El equipo adrianense 
superó al Tres Cantos (8-3) y 
cayó ante el Castellón (2-5) y 
Las Rozas (2-1), clasificándose 
como segundo de grupo para la 
siguiente fase. Hito histórico.
En semifinales se vivió la me-
jor versión tucanera ante el Vi-
llarreal (2-6). Triunfo lila en el 
polideportivo de Tres Cantos y 
billete para la final. La medalla 
de plata ya estaba garantizada 
A pesar del gran esfuerzo de 
Tucans en la final, la derro-
ta en el encuentro decisivo no 
empaña un gran torneo y una 
enorme temporada 2021- 2022 
del equipo Infantil de Tucans. 
¡Enhorabuena por la medalla, 
equipo!

Foto: Tucans

Foto: Tucans

EL MINI A DEL FEMENÍ SANT ADRIÀ, CAMPIÓ DEL CAMPIONAT 
DE CATALUNYA

Foto: FSA

El Mini A del Femení Sant Adrià, dirigit per 
Mónica González, ha estat el gran equip 
guardonat aquesta temporada al club lila. 
El futur adrianenc va aconseguir procla-
mar-se campió de Barcelona i campió de 
Catalunya. Un doblet històric en què el 
Femení Sant Adrià torna a celebrar un Cam-
pionat de Catalunya després de la covid. El 
Mini A lila va superar la UE Mataró en la fi-
nal autonòmica (54-43) i va dominar el par-
tit decisiu en tots els quarts. D’altra banda, 
també va participar al Campeonato Alevín 
que es disputa a l’Alqueria de València i en 

què hi participen els millors conjunts minis 
d’Espanya. No és un campionat oficial, però 
sí oficiós. Les adrianenques van arribar fins 
a semifinals i en la lluita per la tercera po-
sició van superar el Casademont Zaragoza 
(86-75). 

Broncano, amb la U18 d’Espanya
La jugadora del sènior A Irene Broncano 
ha estat seleccionada amb la selecció es-
panyola U18 femenina i disputarà l’Europeu 
que es desenvoluparà a Grècia entre el 8 i 
el 14 d’agost. 

Bronce para el sub20
El sub20 femenino de Tucans 
también culminó una muy 
buena temporada con la me-
dalla de bronce en el Cam-
peonato de España. Tercera 
posición tras rozar la gran fi-
nal en una ajustada semifinal 
contra el CPH Skulls (1-2). 
En la lucha por el bronce su-
peraron al Tres Cantos en un 
disputado partido con ajusta-

da victoria adrianense (3-2). 
¡Gran año, chicas! 

Recepción en el Ayuntamien-
to de Sant Adrià
Tras finalizar la temporada, los 
equipos del club tuvieron una 
recepción en el Ayuntamien-
to de Sant Adrià de Besòs y se 
reconoció el gran año tucanero, 
uno de los clubs referentes de 
España en hockey línea. 

La final de l’Infantil 
de Tucans al 
Campionat d’Espanya

Juny de 2022
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 Àries (21/3 al 20/4)
Mart per Casa II posa la mirada en el compte corrent. 
Vols liquidar deutes i fas tot el possible. Si has posat 
algun quilo, comences una dieta i fas més exercici.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Les circumstàncies podrien deixar al descobert una 
falsa amistat i hauries de posar distància. La mare o 
una dona de la família, pot necessitar la teva com-
panyia.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Mart per Casa VIII afavoreix treballar en aquelles 
qüestions més íntimes i delicades. Et sents més valent 
i és temps de trencar barreres imposades per la por.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mart per Casa V inclina a viure un període més actiu. 
T’ocupes més del teu cos i de fer exercici. Una perso-
na s’interessa per tu i ho pot fer de manera insistent.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
El trànsit de Mart al teu signe, afavoreix temes labo-
rals i l’inici de projectes. Lluites pel que consideres 
teu. Estàs guerrer i no acceptes un no per resposta.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Lluites per fer-te un lloc a l’empresa on treballes o bé 
per estructurar un nou negoci en solitari. Una perso-
na amiga podria revelar els seus sentiments cap a tu.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Mart per la Casa VII activa el sector relacional. Pot 
ser que amb aquest trànsit et plantegis iniciar aquella 
relació de parella que havies deixat en stand by.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
En l’amor, no vols equivocar-te i t’ho agafes amb calma. 
Mart a Casa IV acciona assumptes domèstics. Si vius 
amb més persones, delimites clarament el teu espai.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Vigila amb les obsessions, sobretot pel que fa al sec-
tor sentimental. Deixa que passi el temps i les coses 
es posin al seu lloc. Dissenyes un pla d’estalvi.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
 En viatges i desplaçaments, no perdis de vista les 
teves coses. Et mostres més rebel i ja no acceptés im-
posicions. Vols establir la teva pròpia filosofia de vida.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
 El patrimoni és ara important per tu. Cerques una cer-
ta estabilitat i no descartes comprar un habitatge. Algú 
de la família pot posar-te a prova. Sigues prudent.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si la teva relació de parella estava en un moment deli-
cat, es poden donar segones oportunitats. Al sector la-
boral defenses els teus interessos amb contundència.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku
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Flamenco, hip hop, bolero, rap, reggaetón… Queralt Lahoz 
ha enganchado al público con su amplio abanico de sonidos y temas

“Siempre estoy experimentando y probándome 
a mí misma con ritmos diferentes”

Queralt Lahoz / Foto: queraltlahoz.com

La cantante Queralt Lahoz (Santa Colo-
ma, 1991) vuelve este sábado 9 de julio al 
Festival Cruilla en el Parc del Fòrum tras 
el éxito del año pasado. Este año canta-
rá en un escenario con más aforo, el Four 
Roses, la misma noche que actuarán dos 
referentes mundiales de la música: Juan 
Luis Guerra y Rubén Blades.

Qué sensaciones tienes ante este con-
cierto ‘en casa’?
Es un día muy especial ya que están dos refe-
rentes de la música mundial. Es un orgullo y 
una gran emoción para mí.

Tu primer disco, ‘Pureza’, se oye por to-
dos sitios, acabas de cantar en París, 
has cruzado el Atlántico para hacerlo 
en Texas. Vives un gran momento tras 
picar mucha piedra hasta llegar a este 
momento…
Hay un punto de partida y según de donde 
vengas y los privilegios que hayas tenido lo 
tendrás más fácil o no. El tema de la meritocra-
cia hay que hacérselo mirar. Yo sigo picando 
piedra. Me siento muy poderosa por haberlo 
podido hacer y seguir haciéndolo. Hay cosas 
que suceden a golpe de suerte y otras a golpe 
de martillo. He trabajado duro para crear mi 
profesión y mi oficio. 

En junio publicaste el vídeo de ‘En otro 
lugar’ donde cantas reggaetón para ha-
blar del amor puro y libre…
Siempre estoy experimentando, probándome a 
mí misma y haciendo cosas diferentes. Viajar 
por diferentes sonidos y encontrarme en otros 
lugares nuevos forma parte de mi música y mi 
musicalidad. Es algo que seguirá pasando en 
el futuro. Vivo un momento muy guay del que 

estoy disfrutando y encontrándome a mí misma 
de una forma distinta. A veces disfrutar del ca-
mino cuando no paras de trabajar es difícil y te 
olvidas de la gozadera. Estoy en eso.  

Eres una caja de sorpresas. En el anterior 
vídeo, ‘Blade’, cantabas a la salud men-
tal…
Todo depende del momento en el que me en-
cuentre. En ‘Blade’ era algo más interior. Quería 
una historia entre dos mundos y acabé dándo-
me cuenta de que estaba hablando de mí mis-
ma. Vi que era una oportunidad de hablar de un 
tema que me persigue constantemente que es 
la ansiedad, la parte oscura que me persigue 
desde hace muchos años. Al final canto de lo 
que me toca en ese momento, de lo que siento.

Tus canciones acostumbran a transmitir 
mensajes de lo vivido desde pequeña en 
Santa Coloma, en una familia de emi-
grantes granadinos…
Es de lo que quiero hablar porque me ha toca-
do de cerca y lo llevo muy dentro. Forma parte 
de mi identidad y necesito expresarlo. Cuan-
do hablo de la inmigración, de la mujer o de 
la ansiedad siento que me estoy presentando. 
‘Pureza’ fue una manera de hacerlo. Quizás en 
mi siguiente trabajo ya no tenga esa necesidad 
de hacerlo, pero sí he tenido la necesidad de 
que se supiera quién soy.

¿Entiendes la música como una manera 
de transmitir un compromiso con la so-
ciedad, un mensaje?
La música es un privilegio y cuando tú tienes 
ese altavoz tan grande de dar conciertos y lle-
gar a la gente es interesante poderla utilizar. Y 
no hablo de hacer un panfleto político sino de 
hablar de cosas que nos tocan a todos. Yo ha-

Gaudeix del vídeo de 
‘En otro lugar’

blo de las cosas que me tocan de cerca, de las 
que vivo y que necesito comunicarlas. Soy así 
de intensa.

En tu casa se escuchaba música, tu 
abuela cantaba, tu madre también. ¿Es-
tabas predestinada a ser cantante?
Sí, totalmente. Tú naces con tu cosa y vas a 
por ello. Desde chiquitilla sabía que quería ser 
cantante. Tenía ese don. Cantaba con mi madre 
y lo sigo haciendo. Nací para ser cantante. No 
había un plan B.

¿Qué se escuchaba en tu casa de pequeña?
Mi abuela escuchaba a Juanito Valderrama 
o a Pepe Pinto. Pero yo era una niña y flipa-
ba cuando veía a Celia Cruz en la televisión o 

“Cuando canto 
temas sobre la 
inmigración, la 
mujer o la ansiedad 
siento que me estoy 
presentando”

“La pureza es la 
autenticidad de la 
obra, de la persona, del 
mensaje y la verdad 
que se transmite”

con nueve años a Laura Pausini. Para mí, mi 
gran referente es Niña Pastori porque era una 
voz muy actual del flamenco, muy moderna y 
muy pop.

¿Para ti que es la pureza en la música?
Esa pureza de la que hablan los flamencólogos 
es la que decían que no había en ‘La leyenda 
del tiempo’ de Camarón de la Isla o en Enri-
que Morente. Pues fíjate tú. Esa forma de ver 
la pureza en el flamenco es incultura. La pureza 
es la autenticidad de la obra, de la persona, del 
mensaje, de la verdad que se quiere transmitir. 
Cuando uno crea algo auténtico y se deja llevar 
por el corazón esa es la pureza. Toda música 
tiene su evolución.

Latinoamérica es tu Meca particular?
Me encantaría recorrer América Latina entera 
o Estados Unidos. Es que me quiero comer el 
mundo. Latinoamérica es la Meca en cuanto a 
la música que hacemos porque está influida 
por ella. Pero también te digo que eso es lo que 
pienso ahora y luego quiero más. Yo me muevo 
por retos y cuando lo consigo voy a por otro.

Y cuáles son tus próximos retos?
Ahora quiero estar en Latinoamérica. Me en-
cantaría, pero cuando llegue allí igual quiero 
ir a Nueva York o hacer una gira por Miami. 
Quiero llevar mi música a muchos lugares, que 
se me escuche y llegue mi mensaje.
Pero su música ya llega a Latinoamérica a tra-
vés de Youtube y otras redes sociales….
Yo soy de la vieja escuela y tengo que estar ahí, 
cantarle a la gente y notar su energía. Entonces 
diré que he estado. A mí Internet me parece 
muy bien para que cuando yo vaya ya me co-
nozcan y quieran escucharme, pero yo quiero 
estar en el lugar y cantarle al público.




