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Familiars de la Residència Matacàs reclamen
investigació i justícia
Més de 90 defuncions durant la
pandèmia a la també anomenada
‘residència de l’horror’ de Sant Adrià
Familiars de la Residència Matacàs de Sant
Adrià del Besòs van concentrar-se davant
del centre la setmana passada per reclamar
investigació i justícia sobre les més de 90
defuncions que va haver-hi a la residència
durant la pandèmia. La també coneguda
com la “residència de l’horror” va ocultar
informació a les famílies i, fins ara, no ha
donat explicacions del que va passar.
Després de més de dos anys de la tragèdia, les famílies reclamen que es creï una
Comissió d’Investigació per determinar
responsabilitats. Els casos van presentar-se
davant la Fiscalia Superior de Justícia de

Catalunya a través de l’associació privada
El Defensor del Paciente, indicant una mala
praxi en el control de la pandèmia al centre,
que va afavorir el contagi massiu entre els
residents.
La Residència Matacàs, propietat de la família Clapés, va reduir a més de la meitat els
seus residents durant la pandèmia. La gravetat de la situació va fer que l’Ajuntament
de Sant Adrià del Besòs sol•licités ajuda
de l’Unitat Militar d’Emergència (UME), així
com dels bombers de la Generalitat, per
desinfectar les instal•lacions. En total, es
van fer tres desinfeccions.

Fotos: Concentració davant de la Residència Matacàs aquest 22 d’octubre

L’alcalde d’aleshores, Joan Callau, va emetre un comunicat l’abril del 2020, quan ja
havien mort 36 ancians a la residència. En
aquest text, l’alcalde assegurava “una falta
de personal per nombroses baixes”. Les
famílies del centre destaquen que aquesta falta de personal ha estat sempre, amb
només una doctora per tots els pacients, i
no disponible tot el dia, així com només un
auxiliar d’infermeria a les nits per a totes
les plantes de l’edifici.
El cas es va descobrir quan les xifres de
morts augmentaven i la residència no co-

municava res. Els familiars, mitjançant les
xarxes socials, es van posar en contacte
i entre tots anaven aportant la informació
que els arribava. Tots els testimonis que
hem consultat destaquen que l’atenció telefònica era insuficient i l’ambient era de
secretisme total: no agafaven el telèfon
o et deien que no et podien donar informació. L’Ana María, filla d’un resident de
la residència, apunta que li van arribar a
contestar “què pesada, tot el dia trucant”,
quan la situació era d’incertesa total per a
ells envers als seus familiars.

Fotos: L’UME a la Residència Matacàs, després de desinfectar-la, a l’abril del 2022

Mancances abans de la pandèmia
Els familiars de la Residència Matacàs afirmen que previ a la pandèmia ja hi havia mancances, que la pandèmia va magnificar. Una
de les faltes que més accentuen és que els
timbres d’auxili i urgència de les habitacions
no funcionaven.
Són moltes les situacions greus que han vist
les famílies dins de l’edifici Matacàs, entre
les quals destaquen la falta de personal, el
menjar i aigua escàs, la pèrdua d’objectes
personals, o la falta de manteniment i neteja
de les instal•lacions, així com l’atenció deficient als residents. La filla d’una dona resident al centre assegura que han tingut a la
seva mare sense canviar el bolquer diverses
nits, així com la roba vomitada tota la nit.
“No volien que el meu pare sortís de la residència a passejar perquè no volien que
ens expliqués coses” relata l’Ana María, que

sosté que ha vist “moltes barbaritats”. De fet,
explica que no els deixaven estar durant les
hores de dinar, “perquè no els interessa” i
que una persona de manteniment del centre
li va dir al seu marit: “Perquè no sabeu el que
cuinen; si no, no tindríeu els vostres familiars
aquí”.
Investigació, veritat i responsabilitats
L’organització Els Estels Silenciats, el Moviment de Residències i el SAD Catalunya
s’han unit als familiars de la Residència Matacàs per reclamar la creació d’una Comissió
d’Investigació que conclogui què va passar
en aquest centre, així com determini quines
van ser les faltes i si hi ha delictes penals,
que s’atribueixin responsabilitats i hi hagi
justícia.
“Reclamem que les famílies afectades rebin
explicacions sobre què és el que va succeir,

- La pandèmia
va magnificar les
mancances que ja
hi havia al centre
- Els familiars
reclamen una
investigació i que
es faci justícia
quines van ser les últimes hores dels seus
familiars i perquè no se’ls a derivar als hospitals. A la residència poden donar molta
informació i no l’han donat” assenyala en

Victor Echàniz, portaveu de l’organització
Els Estels Silenciats.
La concentració davant de la residència és
la cinquena que fan davant d’una residència, essent Matacàs de les més afectades
de Catalunya. “Aquest volum de defuncions
requereix explicacions, ja sigui per part de
la Residència, com també per part de la Generalitat. Drets Socials i Salut van prendre
una sèrie de decisions que van significar
que les persones es quedessin dins i no
anessin derivats a hospitals, coneixent que
les pròpies residències estaven amb menys
del 50% del personal”, apunta Echàniz.
A finals de gener d’aquest 2022, un jutge
va arxivar la causa contra el Govern per la
gestió de les residències. Ara, les famílies
estan a l’espera de què es reobri el cas i
siguin cridades per prendre testimoni.
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L’estació de cables submarins de Sant Adrià,
la primera de Catalunya
Sant Adrià es convertirà en un port digital de referència a la Mediterrània

Foto: Ajuntament SAB

La primera estació internacional d’aterratge de
cables submarins de Catalunya està a Sant Adrià
de Besòs. La Barcelona Cable Landing Station
(CLS) ja està preparada per acollir fins a 8 cables de fibra òptica submarina i properament es
convertirà en un port digital de referència a la
Mediterrània. L’arribada dels dos primers cables
es produirà abans d’acabar l’any. S’espera que
els 8 cables submarins internacionals aterrin a
les instal·lacions en el propers 10 anys.
El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent
i Ramió, ha afirmat que “en un món on la connectivitat és cada cop més determinant en tots
els àmbits, aquest port de cables de fibra òptica
submarina reforça el posicionament de Catalunya com a hub tecnològic i digital”. Per la
seva banda, el Secretari General de Polítiques
Digitals, David Ferrer, ha destacat: “Es calcula
que el nou port digital pot generar un increment
del PIB a Catalunya d’entre el 2 i el 4% en els
propers quatre anys i seguir accelerant la creació d’ocupació del sector TIC fins a superar els
200.000 llocs de treball”.
L’Alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha volgut apuntar com l’estació d’aterrat-

ge serà un element clau pel desenvolupament
del hub tecnològic del Besòs, ja que s’espera
l’atracció d’empreses, com els centres de dades,
vinculades a l’economia digital: “Sant Adrià valora positivament l’arribada de la infraestructura
necessària per connectar cables internacionals
de fibra òptica. És una oportunitat pel desenvolupament econòmic del polígon del Sot i per a
tota la ciutat”.
La importància dels cables submarins
Per entendre què és una estació d’aterratge de
cable submarí, podríem fer el símil amb un aeroport on els avions que aterren serien, en aquest
cas, els cables de fibra òptica. Les dades que
transporten els cables de fibra òptica s’envien
des de l’estació d’aterratge a diferents data centers (centres de dades).
La infraestructura ha suposat una inversió de
7 milions d’euros, capital aportat al 100% per
AFR-IX telecom, empresa catalana que ha impulsat el projecte i que traslladarà la seva seu
a l’edifici. El projecte global, amb les obres de
canalització de la platja a l’estació, ascendeix a
10 milions d’euros.

LES TAXES I ELS IMPOSTOS MUNICIPALS PER A L’ANY 2023 ES
CONGELEN
Les taxes i els impostos municipals,
d’aplicació el proper any 2023, es van
aprovar en la sessió plenària del passat
24 d’octubre, per majoria absoluta, amb
el vot favorable del regidor no adscrit,
Gregorio Camacho, els grups municipals
MES, SAeC i PSC, l’abstenció del grup
municipal ERC i el vot en contra del grup
municipal C’s. Es congelen la major part
d’impostos i taxes municipals i preus públics.
El regidor d’Hisenda, Hugo Ferrer, va
explicar que s’han fet algunes modificacions respecte a l’any passat “per donar
un caràcter més social a aquestes taxes”
i fomentar millores en àmbits com l’efi-

ciència energètica, la sostenibilitat i el
suport a les persones més vulnerables.
La proposta presentada per l’equip de govern, incorpora algunes de les demandes
dels diferents grups municipals, amb els
quals s’ha treballat per consensuar les
ordenances.
En relació amb l’impost de Construccions,
instal·lacions i obres (ICIO), es va aprovar
la bonificació del 90% de la quota íntegra
d’aquest impost en inversions privades
dedicades a infraestructures per a l’habilitació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics o híbrids a l’interior dels
apartaments, seguint la línia de fomentar
l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Foto: Ple municipal

Empresa de pintura
industrial en Sant Adrià
del Besòs,
precisa con urgencia
un peón
Interesados contactar al

tel 93 462 28 29
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Render del projecte

L’actor Mario Casas
debuta com a director
al barri de la Mina

S’inicia la
reurbanització del
passeig Fluvial Besòs

Aquest mes s’han posat en marxa
els treballs d’urbanització del passeig Fluvial Besòs, paral·lel al riu
al barri de Safaretjos, des del Pont
del Molinet de Santa Coloma de
Gramenet fins al terme municipal
de Sant Adrià, amb una superfície
d’actuació de 2.930 m2. El projecte

es va aprovar inicialment al març,
per la Junta de Govern Local.
L’objectiu d’aquesta reurbanització és consolidar un itinerari per
a vianants que doni continuïtat al
passeig, contribuir a la naturalització i la millora de la biodiversitat en
l’àmbit urbà, i afavorir la regenera-

ció urbana del barri de Safaretjos,
amb noves voreres pavimentades
per incrementar la seguretat d’ús,
bancs de descans i nou enllumenat
i mobiliari urbà. L’obra incorporarà
noves zones verdes amb plantacions d’arbres i arbustos, en concret es plantaran 27 nous arbres i

‘Mi soledad tiene alas’ està protagonitzada
pel seu germà Òscar Casas

es crearan nous parterres enjardinats de 1.555 m2 amb la plantació
d’arbustos. El pressupost és de
422.570,24 euros (IVA inclòs) i els
treballs, que duraran uns cinc mesos, seran cofinançats per l’Ajuntament de Santa Coloma, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i els

fons FEDER del programa Next Generation. Està previst que les obres
acabin a la primavera del 2023.
El Passeig Fluvial del Besòs té continuïtat des de Montcada fins a Sant
Adrià, però en alguns trams, com
aquest, no està consolidat pel que
fa a la urbanització.

Foto: L’acaldessa i Mario Casas

El 44% dels infants de Santa
Coloma reben una beca
menjador aquest curs escolar
Un total de 4.186 alumnes de Santa Coloma
de Gramenet d’educació d’infantil i primària
reben una beca menjador el curs escolar
2022-2023. D’aquests, 3.795 perceben una
beca del 100% i 391 n’obtenen una complementària (d’entre el 50% al 70% del seu
cost). L’Ajuntament de Santa Coloma va posar
en marxa el programa «El menjador de l’escola a l’abast de tothom» ara fa 9 anys, amb
ajuts per als menjadors escolars, amb l’objectiu d’oferir igualtat d’oportunitats per a tots els
infants.
Per al present curs, com a requisit per poder
accedir a aquests ajuts, es va ampliar el topall

d’ingressos per unitat familiar. Un total de 875
peticions han estat rebutjades per superar el
topall per renda, volum de negoci o capital
mobiliari. D’una altra banda, les famílies que
pateixen una pèrdua d’ingressos durant el
2022 podran presentar una revisió de la seva
sol·licitud de beca a partir del gener de 2023.
Per garantir que els infants de la ciutat rebin
la seva beca menjador, enguany s’ha invertit
1.600.000 euros, incrementant un 14,3%
la inversió respecte al curs anterior. El cost
d’una beca menjador és de 6,54€ al dia de
mitjana i inclou tant l’àpat com el servei de
monitoratge i les activitats de lleure al migdia.

L’actor Mario Casas debuta com a director a
Sant Adrià del Besòs. El director ha escollit
el barri de la Mina per filmar la seva primera
pel·lícula ‘Mi soledad tiene alas’, que estarà
protagonitza pel seu germà, Óscar Casas. El
fim tindrà un equip d’actors no professional, que ha portat més d’un any de procés
de càsting. A la pel·lícula també participaran veïns i veïnes del barri com a figurants
i com a membres de l’equip de rodatge.La
pel·lícula tindrà escenaris als voltants de
la Biblioteca Font de la Mina, al carrer de
Ponent del barri i a prop del Parc Besòs.
L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, ha
estat a les gravacions, on s’ha fet una fotografia amb el director i ha compartit a xarxes socials un agraïment a en Mario Casas
per escollir la Mina com a escenari de la
seva primera direcció.

La pel·lícula seguirà a un grup de joves que
es dediquen a robar joieries, fins que un
problema els obligarà a marxar del barri en
el qual viuen a la perifèria de Barcelona, fins
a Madrid. El món del grafiti serà important
per la pel·lícula i el personatge principal.
La pel·lícula està basada en la infantesa de
Mario Casas i els barris on l’actor va viure.
Amb la participació de Netflix
El guió d’aquesta pel·lícula, escrit durant el
confinament de la pandèmia el 2020, s’ha
fet juntament amb la guionista belga Deborah François. La pel·lícula està produïda
per Adrián Guerra i Núria Valls, i compta
amb la direcció de fotografia d’Edu Canet
(‘No matarás’). Es tracta d’una producció
de Nostromo Films amb la participació de
Netflix i l’ajuda de l’ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales).
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Gabriel Rufián: “Santa Coloma
no és de Ferraz, ni és de Parlon”
Gran aposta d’ERC per intentar competir el domini de Núria Parlón a Santa Coloma
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va presentar-se fa dos diumenges com
a alcaldable de Santa Coloma de Gramenet, la seva ciutat natal. La campanya es va
presentar al parc d’Europa de la ciutat, on
van participar figures reconegudes del partit, com Oriol Junqueras, Joan Tardà, Ana
Balsera, Joan Ignasi Elena i els candidats
i actuals regidors d’ERC de l’Ajuntament de
Santa Coloma, Sam Núñez, Gemma Espanyol i Salvador Clavera.
En el seu discurs, Rufián va apel·lar a la
ciutadania parlant dels seus orígens al barri
de Fondo i la seva història familiar, així com
anunciant els problemes que encara persisteixen a la ciutat en referència a l’habitatge,
serveis, seguretat i, específicament, destacant les ocupacions il·legals.
L’alcaldable, enfront dels 31 anys del PSC
a la ciutat, va manifestar que “Santa Coloma no és de Ferraz, ni és de Parlon. És
de la seva gent, i li retornarem”. També va
mencionar a la resta de partits, convidant
als colomencs i colomenques a votar per
ERC: “Si ets de Santa Coloma i ets del PSC,

SANT ADRIÀ APROVA UNA PROPOSTA INICIAL PER APLICAR UN
RECÀRREC SOBRE HABITATGES DESOCUPATS
El ple ordinari del passat 24 d’octubre de
Sant Adrià del Besòs va aprovar una proposta inicial de normativa per aplicar un
recàrrec sobre els béns immobles d’ús
residencial que es trobin desocupats amb
caràcter permanent. En aquesta normativa
inicial, treballada per la Diputació de Barcelona i que s’aplicarà a diversos municipis,
es defineix el que es considera un pis buit i
com s’hauria d’aplicar el recàrrec.
Hugo Ferrer, regidor d’Hisenda, va assenyalar que aquesta mesura té com a objectiu,
d’una banda, “incidir en aquells pisos buits
més susceptibles de ser ocupats, sobretot

pots votar ERC perquè som tan socialistes i
tan catalanistes com ningú. Si ets de Junts
i ets de Santa Coloma, pots votar ERC perquè som tan independentistes com ningú.
Si ets de Podemos i ets de Santa Coloma
pots votar ERC perquè som tant valents com
ningú”.
Rufián, en una entrevista al programa Cafè
d’Idees, ha ratificat la seva intenció de no
renunciar al seu càrrec com a diputat del
Congrés. “Jo no acumulo càrrecs, acumulo
feina” ha assegurat. El polític d’ERC, que
té un sou mensual de més de 9 mil euros
bruts, ha puntualitzat que en cas de ser escollit alcalde, “evidentment serà incompatible” amb el càrrec de diputat. Tot i això, ha
deixat clar que el seu projecte com a alcalde
seria de vuit anys.
Un rival per competir amb el PSC
La campanya d’ERC a Santa Coloma té el
lema de “tornar Santa Coloma als veïns”,
després de 31 anys seguits d’un consistori
governat pel PSC, on els últims 12 anys lidera l’alcaldessa Núria Parlon amb majoria
absoluta.

SANT ADRIÀ DE BESÒS ENGEGA LES OBRES DE MILLORA
DE L’ASFALTAT DE CARRERS

els que són propietat d’entitats bancàries
i fons d’inversió, per evitar l’incivisme i la
problemàtica veïnal que generen aquestes
ocupacions” i, d’altra banda, “pressionar al
mercat immobiliari per incrementar l’oferta
de pisos i que això pugui incidir en una
baixada del preu dels habitatges”.
El regidor va afegir que la normativa proposada “és garantista amb els petits propietaris i té en compte consideracions especials”. Al ple es va comentar que l’aplicació
d’una mesura com aquesta és complexa i
implicarà al·legacions per part dels propietaris i modificacions de la normativa.

Aquest mes d’octubre s’han iniciat les obres
d’asfaltat de la calçada a diferents punts de
Sant Adrià de Besòs, amb l’objectiu de
millorar les condiciones de la via pública
del municipi. Les actuacions sumen un
total de 81.000m2 i suposen un cost de
2.417.571,62 €. Es duran a terme a tots els
barris de la ciutat i es preveu estiguin enllestides a principis de desembre.
Els carrers es tallaran al trànsit completament, a excepció d’alguns carrers de Sant
Adrià Nord on es deixarà un carril de pas
si no hi ha alternativa i l’ample dels carrers
ho permet.

El Castell de Tothom, la trobada
castellera per la diversitat
La sisena edició de la trobada castellera
El Castell de Tothom va aplegar als Laietans i Laietanes de Gramenet el passat 23
d’octubre. La trobada és una de les cites
castelleres més destacades del calendari
del municipi, que té l’objectiu de treballar
la diversitat com a valor positiu.
La trobada, que es va celebrar a la plaça del
Rellotge, va reunir també a castellers d’altres

municipis: els Castellers de Sarrià, els Minyons de Santa Cristina i els Castellers de la
Il•lusió. En l’àmbit casteller, els de la camisa
verda van fer 4de6 amb repetició inclosa i un
3de6 amb estrena d’acotxadora inclosa, un
Pilar de 4 d’entrada i 2 Pde4 simultanis de
sortida. Als Laietans només se’ls va resistir
el 3de6a.L’acte també va presentar la Comissió d’Equitat de la colla castellera, un grup

que treballarà diferents protocols com el pla
d’igualtat o els plans contra la LGTBIQ+ fòbia, el racisme o les agressions masclistes

tant dins la colla com en les seves trobades,
així com propostes per potenciar la diversitat
com a valor positiu.

04/11 al 17/11/2021
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Arriba el Bicing metropolità per a les ciutats de
Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona
El servei facilitarà la intermodalitat amb altres mitjans de transport públic

Edifici Venus de Sant Adrià

L’AMBici, el bicing metropolità arribarà a
quinze municipis metropolitans l’any vinent.
El projecte, presentat la setmana passada,
posarà a disposició dels ciutadans fins a
2.600 bicicletes elèctriques en 236 estacions d’estacionament. El servei començarà
a funcionar a Sant Feliu de Llobregat, Sant
Joan Despí i Cornellà de Llobregat a principis d’any i durant els tres mesos següents
s’ampliarà als 12 restants, com Sant Adrià
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
L’AMBici arribarà a 15 municipis metropolitans: l’Hospitalet de Llobregat, Badalona,
Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de
Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.
El servei estarà integrat amb el sistema de
transport públic col·lectiu de la metròpolis
de Barcelona, cosa que facilitarà la intermodalitat amb altres mitjans de transport
públic, com el Bus Metropolità, el metro,

el tramvia, el ferrocarril, etc. Com a mínim,
la meitat de les estacions tindran un punt
de recàrrega elèctrica, mentre que la resta
seran energèticament autònomes per poder
fer servir el sistema d’ancoratges mitjançant
plaques fotovoltaiques.
Pel que fa a la integració de l’AMBici amb
el servei de Bicing, hi haurà tarifes reduïdes
per a qui utilitzi els dos serveis, així com
estacions de pont o de transferència dels
dos serveis, on canviar de bicicleta. Aquestes estacions està previst ubicar-les a zones
limítrofes de Barcelona amb els termes municipals de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat
i Esplugues de Llobregat.
El nou servei de bicicleta pública arribarà
a Santa Coloma de Gramenet en el primer
trimestre de 2023 i hi ha una previsió inicial
de què es compti amb una quinzena d’estacions i unes 165 bicis.
Durant el primer any de funcionament, el
servei tindrà un cost promocional de 25
euros anuals que permetrà 30 minuts d’ús
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“Van deixar
morir el meu
pare en dues
setmanes”
Entrevistem a l’Ana María
Salido, filla d’un ancià que
va morir a Matacàs
90 ancians i ancianes van morir a la Residència Matacàs
de Sant Adrià del Besòs durant la pandèmia. Els familiars
s’han unit per lluitar contra l’anomenada “residència de
l’horror”. Reclamen saber la veritat, que es creï una Comissió d’Investigació i que es faci justícia. Entrevistem a
l’Ana María Salido Mercado, filla d’en Fernando Salido, que
va residir a la residència Matacàs durant dos mesos i mig.
Com va ser el pas del teu pare
per la Residència Matacàs?
Va entrar sense cap malaltia el 7
de gener del 2020, just abans que
arribés la pandèmia al país, i el 26
de març va morir.
El 12 de març ens van tancar les
portes del centre, per ordre de la
Generalitat estava prohibit entrar i
sortir de la residències. La setmana següent, el dia 16 de març, va
ingressar una senyora d’una altra
residència i a nosaltres no ens
deixaven entrar. Jo volia treure el
meu pare d’allà.
El dia 25 em truca l’infermer i em
diu que el meu pare té l’oxigen
baix, que no té COVID, però que
tampoc estan fent les proves. Vaig
demanar que el portessin a Can
Ruti i em deien que no. Vaig de-

manar per anar a veure’l i em deien
que no. El mateix dia, engego la
tele i veig als treballadors de la residència aplaudint al carrer, sense
mascareta. A les 6 del matí del dia
següent em truquen que s’havia
mort.
Som dels únics familiars de la Residència que tenim informe, perquè
va ser al principi i vam insistir molt,
però l’informe està ple de mentides:
posa que vaig dir que no portin a
Can Ruti al meu pare, que li van
posar morfina, cosa que no em van
dir, i que jo vaig parlar amb un doctor, que tampoc és veritat.
Sabeu què li va passar exactament al teu pare?
No sabem res, en quinze dies
es va deteriorar. Jo crec que va

“Aïllaven als
ancians sense
confirmar si
tenien COVID”
“L’informe
de defunció
està ple de
mentides”

deixar de menjar, sumat a què
el van aïllar amb els positius
de COVID, sense ell tenir-ne.
Qui tenia febre o contactes amb
símptomes, el pujaven a la planta de a dalt, sense confirmar si
tenia COVID.
El meu pare mai va tenir febre,
però el van aïllar per precaució,
perquè el meu germà es trobava
malament, i finalment no era COVID. Em van dir que l’aïllaven a la
seva habitació, però era mentida,
el tenien.
Què t’agradaria saber?
Pagaria tot el que tinc per obrir la
tomba del meu pare. Sempre ens
ha quedat el dubte de si el que
està enterrat és ell, perquè no me’l

van deixar veure. Al meu pare el
van treure de la residència juntament amb tres persones més, en
bosses. D’altra banda, m’agradaria
saber qui va firmar la defunció del
meu pare, perquè l’única doctora
que tenia el centre no hi era, tenia
COVID.
Què reclameu?
Demano que donin la cara, reclamo justícia i que tanquin la
residència. Veig que surten avis
de la residència i penso que com
és possible que la gent tingui familiars allà, i que continuï oberta,
com si res hagués passat.
També reclamem sancions pels
responsables, que es determinin
quines van ser les faltes.

Albert Sancho - redaccio@diaridesantacoloma.com
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Més de 2.600 persones en
marxa contra el càncer

Santa Coloma habilita un
espai al cementiri per al
La cursa va retornar després de 2 anys de pandèmia dol perinatal

Més 2.600 colomencs i colomenques van caminar contra el càncer
diumenge 23 a Santa Coloma de
Gramenet. La ‘Cursa i caminada
per la vida’, organitzada per la
Junta Local de l’Associació Barcelona contra el Càncer amb el
suport de l’Ajuntament, va tornar

després de dos anys d’absència a
causa de la pandèmia.
La 18a edició va tenir lloc amb sortida i arribada al parc de Can Zam.
Enguany es va dissenyar un nou
circuit urbà amb un recorregut suau
i planer que és molt més atractiu. La
cursa va ser oberta a tothom, sense

caràcter competitiu, i amb l’opció de
fer-la passejant o corrent.
El parc de Can Zam es va convertir
en un centre lúdic amb una festa,
on es va fer una sessió de zumba
a les 11 hores i diferents activitats
dinamitzadores.
Totes les donacions econòmiques
es destinaran, a través de l’Associació Barcelona contra el Càncer,
al treball per aconseguir millorar
la qualitat de vida de les persones
que pateixen aquesta malaltia i
potenciar la seva investigació.
L’alcaldessa de Santa Coloma,
Núria Parlon, que va participar en
l’esdeveniment, va destacar que
és un acte “que estableix vincles
de solidaritat davant les diferents
causes que tenim des de l’àmbit
de la salut. Aquí estem conciliant
salut, esport i ciutat i ho fem des
d’un punt de vista festiu allunyant-nos de la victimització.”

L’Ajuntament de Santa Coloma
ha habilitat al cementiri municipal un espai d’homenatge,
reconeixement i suport al dol
perinatal i neonatal. L’espai es
va inaugurar aquest dissabte, en
commemoració del Dia Mundial
de la mort gestacional i neonatal,
que va ser el passat dissabte 15
d’octubre. L’espai s’ubica a la Via
Santa Marta del recinte i consta
de tres nivells de terrassa amb un
jardí japonès amb pedra de riu i
combinació de plantes aromàtiques de bosc mediterrani. Per
completar el conjunt s’ha afegit

un monument en forma d’arc
sobre una superfície d’aigua en
moviment.
El dol perinatal i neonatal és el
que fa referència a la mort d’un
nadó que encara no ha nascut,
que ha mort durant el part o pocs
dies després del seu naixement.
L’espai té l’objectiu de reconèixer
aquest dol, que sovint és invisibilitzat i minimitzat, així com
permetre a les famílies que hagin
passat per aquestes circumstàncies, disposar d’un lloc on dipositar flors o records dels seus
éssers difunts.

‘SABORS DEL MÓN’ DE NOU A FONDO
La mostra gastronòmica «Sabors del món»
va tornar diumenge 16 d’octubre a la plaça
del Rellotge. L’activitat històrica del barri del
Fondo té l’objectiu de promocionar la restauració local i posar en valor la diversitat cultural
i gastronòmica d’aquest districte de la ciutat.
No només es va poder gaudir de diferents
plats, sinó que també de música en directe i
d’activitats de dinamització.
En aquesta nova edició, es va comptar amb la
participació de deu restaurants que van oferir
14 propostes gastronòmiques: la Cuina de la
Loli, el Mesón de Guady, el Cafè del Mercat
del Fondo, les pastisseries Ecuapan i Bendriss; els restaurants When Zhou i Ni Hao La;

i l’Associació de Xinesos de Santa Coloma,
l’Associació d’Armènia Ararat i la Comunitat
de Bangladesh. També hi va col·laborar el CNL
L’Heura, que ha actualitzat el glossari terminològic de plats i ingredients de «Sabors del
món»; l’Agrupació del Comerç i la Indústria;
la Gramamoneda, i el Servei de Salut Pública
i Consum, que garanteix el compliment dels
requisits sanitaris necessaris durant la mostra.
La recuperació de la mostra s’emmarca en les
accions que es desenvolupen des de l’Ajuntament, a través del projecte «Viu el Fondo»,
del Servei de Convivència, Desenvolupament
Comunitari i Civisme, i de Promoció de la
Ciutat i Turisme.

ADJUDICADES LES OBRES DE NOUS “BARRIS PER A VIANANTS”
La Junta de Govern Local de Santa Coloma
de Gramenet ha adjudicat les obres de la implantació del projecte “Barri per a Vianants”
en la Fase 1 a Riu Nord i Riu Sud, i en la Fase
0 al Fondo, a Rambla i Mediterrània.
L’àmbit d’actuació a Riu, és el comprès entre el passeig Salzereda, Av. Pallaresa, Av.
Francesc Macià, Av. Santa Coloma i c/ Cultura. Les obres duraran tres mesos amb un
pressupost 337.786,46 € (IVA inclòs). Pel
que fa al Fondo, s’actuarà als barris Mediterrània i Rambla, amb un cost de les obres –

que també duraran 3 mesos- de 209.413,88
€(IVA inclòs).
Com el seu nom indica, aquest projecte
prioritza la transformació dels barris per a
les persones vianants, i alguns dels seus
eixos d’actuació per aconseguir-ho són: la
disminució del trànsit de vehicles a l’interior dels barris, dissuadir aquest trànsit de
pas i reduir-lo al trànsit del veïnat, facilitar
la mobilitat sostenible i l’accessibilitat a les
persones i l’execució com a pas elevat dels
punts d’accés i sortida als barris.

Albert Sancho - redaccio@diaridesantacoloma.com
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Tarda màgica al Juan del Moral
En Cadet A del Santa Coloma va remuntar 15 punts a falta de 5’ al Barça
Dia inoblidable. Així es presentava la tarda al pavelló de Santa Coloma. El rival
era ni més ni menys que el Barça. Els dos
equips anaven invictes a la lliga, per tant,
un equip continuaria liderant la classificació mentre que l’altre perdria posicions. L’equip entrenat per Biel Noguera
va sortir a plantar cara als blaugranes i
anar a per totes. Empesos per pavelló
d’excel·lent van fer un gran inici amb un
ritme alt d’anotació però veient com el rival aconseguia la primera distància (1824) al final del primer quart gràcies al talent individual. El segon quart va seguir
amb la mateixa tònica de cistelles, i el
Barça també es va emportar el període. La

Foto: Partit Santa Coloma - Barça

mitja part va arribar 38-47. 11 punts de
diferència que semblaven un partit controlat pels blaugranes, però el Santa Coloma va demostrar de quina pasta està fet.
A falta de cinc minuts per acabar el partit,
el Barça liderava el matx per 15 punts, fet
que semblava partit sentenciat. Llavors va
aparèixer la mítica frase de Santa Colo-

ma “donde reina la alegría” per capgirar
el partit i fer una remuntada de les que
es recordaran en el temps i aconseguir la
victòria per 80-79 davant el Barça.
Una victòria colomenca que demostra el
gran estat de l’equip i que els reafirma líders de la lliga amb cinc victòries i zero
derrotes.

El Juvenil de la Grama
no pot amb l’Espanyol

Un doblet de Sadik a la primera part serveixen
a l’Espanyol per deixar la Grama sense opcions(2-0). La Grama era totalment conscient
de com era d’important el partit contra l’Espanyol. Sortir concentrats i minimitzar els errors
havien de ser una obligació. Però res va sortir
com s’havia planejat. Als dos minuts de començar, Sadik li va guanyar l’esquena en una
pilota llarga a tota la línia defensiva visitant i
sense posar-se nerviós va encarar al porter,
amb una vaselina d’enorme talent. Amb el
resultat a favor (1-0), l’Espanyol va continuar
jugant a camp rival, però la Fundació Grama

aconseguir aturar bé els intents del rival. La
Grama va fallar a la sortida de pilota i Sadik,
per descomptat, no va perdonar per fer el segon del partit passada la mitja hora de partit.
A la segona part el guió va ser més o menys
calcat al de la primera. La Grama gairebé no va
inquietar la porteria de l’Espanyol. Els locals
van tenir diverses opcions per marcar el tercer,
però sense premi ni efectivitat. Finalment, el
resultat va acabar sent de 2-0 a favor els “pericos”. Amb aquesta derrota, la Fundació Grama continua en les posicions de descens amb
només 5 punts dels 24 possibles.

Albert Sancho - redaccio@diaridesantacoloma.com

ACTUALITAT COMARCAL 17

18 ESPORTS COMARCALS

Ferran
Pursals
Manel
AlbertExpósito
Sancho - redaccio@diaridesantacoloma.com

Núm. 457
450

Càstig dur de l’Indústries a Cartagena (7-1)
L’efectivitat passa factura. 3 gols just abans de la primera meitat van sentenciar
La bona ratxa de victòries va acabar a
Cartagena en un partit massa dur. En una
primera part amb molt de ritme les ocasions van arribar en totes dues porteries.
Les més clares van ser les de Povill, que
va manar un xut arran de la porteria fora
i Khalid, que es va topar amb Chemi fins
a dues ocasions. Mario va estar atent a
una finalització de Waltinho i a una jugada d’estratègia local. No obstant això,
en l’equador del primer temps els de
Dubte van sorprendre amb dos gols consecutius. Xavi Closas va sol·licitar temps
mort i després d’aquest, Álex Lacambra,
jugador del filial, va debutar en Primera
Divisió i va participar en diverses rotacions al llarg de la trobada. Malgrat el
resultat advers, els nostres van continuar
intentant i van tenir ocasions per a retallar
distàncies. Un xut al pal de Nil després
d’una jugada individual de Cardona en el
minut 17 va ser la més clara abans del
descans, al qual es va arribar amb el 3-0
després del gol de Lucao en l’últim minut.
En la segona part el guió va ser totalment

diferent, el Cartagena va ser superior i
amb el pas dels minuts va anar ampliant
distàncies en el marcador.. En els primers
cinc minuts del segon temps, Mellado va

Empresa de pintura
industrial en Sant Adrià
del Besòs,
precisa con urgencia
un peón
Interesados contactar al

tel 93 462 28 29

posar el 5-0 i va complicar una possible
remuntada. Waltinho va aprofitar un error
en l’elaboració per a anotar el sisè a porta buida. Indústries va arriscar i, després

Després de caure a primera ronda a la
fase prèvia de l’ATP Gijón, Oriol Roca
Batalla es va apuntar al torneig de Girona per sumar punts i pujar posicions al
rànquing. A les dues primeres rondes, el
colomenc va passar per sobre els seus
rival, Michael Zsu i Jorge Martínez. A
quarts de final, el partit va ser més dur, ja
que el rival, Corentin Denolly va forçar el

Derrota dura a Mallorca
Les del Sant Gabriel es veuen superades
Jornada complicada. Partit molt difícil.
El Sant Gabriel visitava el camp del segon classificat - i rival directe -, el Son
Sardina, per tal de buscar la victòria i
deixar-les enrere a la classificació. El
partit va començar amb l’equip mallorquí
molt més implicat a la gespa, especialment en intensitat. Aquesta diferència es
va traduir en els primers minuts de partit, en què el Son Sardina va aconseguir
avançar-se de manera ràpida. Amb temps
de recuperar-se, el Sant Gabriel va trans-

formar l’empat, però el cop va tornar amb
el segon gol en contra al cap de pocs
minuts. El transcurs del partit va ser un
tràmit per les mallorquines que van ser
molt superiors i sobretot, van aprofitar
les ocasions, sent molt efectives. Les
adrianenques també van ser efectives en les poques oportunitats -, maquillant
el resultat i posant un contundent 6-3 al
marcador. Aquesta derrota del Sant Gabriel iguala la classificació al segon lloc,
en què els dos equips tenen 16 punts.

tercer set, però Roca va dominar-lo 6-2. A
les semifinals, el francès Droguet va imposar-se al primer parcial i el colomenc
va haver de pujar el nivell per remuntar
el partit. A la final, contra Steven Diez, no
hi va haver color. Oriol Roca va exhibir un
tenis sòlid a fons de pista per aconseguir
el títol. Actualment està situat a la posició
327 ATP.

Victòria treballada pel FSA
Es va viure un final a cara o creu (61-58)

Quan guanyes després de remuntar en els
minuts finals, la victòria sempre aporta més
en tot. El Femení Sant Adrià va veure com en
els darrers minuts el partit se li complicava,
però tres triples consecutius van ser vitals per
aconseguir el segon - i important- triomf de
la temporada contra l’Aranguren Mutilbasket.
Els mals resultats (1-3 a la classificació) feien
que les rivals fossin un rival directe. Els nervis
i imprecisions es van notar als primers 10 minuts, arribant al 17-16 a favor del FSA al final
del primer quart. En el segon període la clau
van ser els triples. El conjunt de Jordi Périz va

de molt insistir, Verdejo va veure porteria
en el minut 35 abans que Lucao tanqués
el marcador amb el definitiu 7-1. La nota
positiva va ser el debut d’Àlex Lacambra.

Oriol Roca, campió de
l’ITF M25 Girona
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Gran victòria del
Sadrianenc davant
el Mataró
Una bona primera part combinat amb la
defensa, claus per aconseguir el triomf.
Segona victòria del Sadrianenc a la Primera Nacional. El triomf no va ser fàcil
d’aconseguir, ja que el rival, el Club Joventut Handbol Mataró va complicar les
coses. El conjunt de Sant Adrià va aconseguir marxar al descans per davant a
l’electrònic amb un resultat favorable per

14-12. A la segona part, uns bons atacas
van posar la màxima diferència fins als
cinc gols, però el Mataró va reaccionar
i va tornar a entrar al partit. Finalment la
bona defensa en les últimes possessions,
juntament amb l’encert del porter local,
van ser essencials per tal que el Sadrianenc aconseguís una victòria molt treballada, la segona a la lliga.

marxar +4 al descans gràcies al bon percentatge des del perímetre. Tot i així, el Mutilbasket
va reaccionar a la represa (46-47). El Sant
Adrià li va costar trobar accions per sumar, i a
falta de tres minuts, les navarreses guanyaven
per dos punts (52-54). Llavors, un altre cop,
va aparèixer l’encert exterior en què Emma
Barceló, Júlia Muñoz i Queralt Ribera van
anotar un triple cada una per segellar el partit
i materialitzar la segona victòria de la temporada (61-58). La setmana que ve, el FSA es
desplaçarà a Esplugues, per afrontar un partit
complicat contra el Segle XXI.
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El Sant Adrià no pot
amb l’embranzida del Barberà
Els 27 punts encaixats a l’últim quart van suposar la 3a derrota de la temporada (71-79)

Foto: UBSA

Diari de
Santa Coloma

El Sant Adrià buscava col·locar-se amb
més victòries que derrotes contra un
rival que és clar candidat a pujar de
categoria - per això van invictes -, el
Baricentro Barberà. L’inici de partit va
començar amb els adrianencs mostrant
ser eficaços des del tir (5/7 en tirs de
camp) mentre que el rival no es va trobar còmode en el primer quart, errant
molt des del llançament (4/11 TC).
Aquesta diferència va portar el primer
avantatge als locals +7 al final del primer quart. El segon període va ser un
gir al guió: l’experiència i talent del
Barberà va mostrar els seus resultats,
enfilant-se fins als 27 punts (4 triples)
i anul·lant el Sant Adrià en atac. Mitja
part pel Barberà (35-38). El descans
fa afavorir el conjunt local per reaccionar i tornar-se a posar per davant a
l’electrònic a partir de correr i defenses

agressives. L’equip de Miquel Calderón
va aprofitar els tirs lliures anotats (7)
per situar-se amb una diferència de +5
a falta de l’últim i decisiu quart. Com
era d’esperar, el Barberà pujaria marxes
i caràcter per emportar-se el partit. I així
va ser.
Triples letals
El líder de Copa Catalunya - Grup 3 va
ser letal des del triple (3 de 4) i va dominar la pintura amb Hernán Olaguibe
com a líder. La diferència que va tenir el
Sant Adrià a l’entrar al decisiu període
es va veure remuntada pel parcial de
14-27 del Barberà. Els adrianencs van
fer un gran partit en línies generals,
competint fins al final contra un equip
fet per pujar a lliga EBA. Fernando Cerqueira i Narcís Aragall van ser els més
destacats del Sant Adrià amb 18 i 17
punts respectivament.
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Torna el Cicle de Concerts
de Tardor

Nous treballs de
restauració al vagó
“El Sevillano”

Aquest dijous dia 3 serà el primer concert

Torna a Sant Adrià el Besòs el Cicle de
Concerts de Tardor, els concerts didàctics que ofereix l’Orquestra de Cambra
Amics dels Clàssics, sota la direcció del mestre Joan Palet Dalmases.
Aquest any se celebraran dos concerts,
fen referència a dues celebracions

Ajudem al comerç de proximitat
Vine a veure’ns
Recomana’ns
T’ajudem a triar
T’oferim productes de qualitat
Fem poble

d’aniversari.
El primer concert serà el dijous 3 de
novembre, on se celebrarà que fa 175
anys que Barcelona va assolir tenir el
seu gran teatre d’òpera. A l’acte, s’explicarà com i a on es va construir, quines
classes socials el van gaudir, així com

i per què va patir brutals destruccions,
entre d’altres aspectes importants de
l’edifici. En aquest primer concert es
tocaran obres de compositors d’èpoques, estils i nacionalitats diverses:
Giuseppe Verdi, Edward Grieg, Richard
Wagner....
El segon concert serà el dijous 24 de
novembre, on s’homenatjarà la figura
del gran pintor Pablo Ruiz Picasso. A
la cita musical també es parlarà d’història: explicaran detalls de la seva vida
des del seu naixement fins a la seva
mort, que aviat farà 50 anys. També es
relatarà els canvis de residència, les
parelles, les amistats, els quadres, els
viatges, les exposicions, les tendències
pictòriques.... Tot plegat, amb les músiques de compositors que van viure a
la mateixa època: Dvorak, García Lorca,
Granados, García Gago...
Tots dos concerts tindran lloc a l’Ateneu Adrianenc, a les 20.30 h, i l’ entrada és lliure

El vagó museïtzat “El Sevillano” del Museu d’Història de
la Immigració de Catalunya
(Sant Adrià del Besòs) es troba en nous treballs de restauració i manteniment. El vagó
original de 1956 és un tren
emblemàtic en el qual més
d’un milió de persones van
arribar a Catalunya travessant
el sud de la península i seguint la costa valenciana fins
a Barcelona.
El vagó va arribar al municipi

el 2008, quan l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs va
demanar a la Fundació RENFE el vagó per museïtzar-lo
i col·locar-lo al MhiC. Actualment, forma part de les
exposicions permanents del
museu i mostra totes les vivències dels immigrants durant el trajecte a Barcelona,
recollint històries del viatge,
però també de la vida a les
terres d’origen, l’arribada i
l’assentament.

NOVA EDICIÓ DE LA RUTA TAPA 2022
Una nova edició de la Ruta Tapa 2022 arriba a
Sant Adrià del Besòs. L’edició de tardor de la
Ruta Tapa es portarà a terme del dijous 17 de
novembre al diumenge 20 de novembre. La
Ruta Tapa permetrà conèixer nous establiments
i provar diferents propostes gastronòmiques.
Les tapes se serviran amb una beguda i tindran
un preu de 3 €. Els bars seran puntuats pels
clients, que hauran de valorar a la butlleta les
tapes que han considerat més bones (puntuant
1a, 2a i 3a). Al final de la ruta, es farà una valoració de les tapes i la guanyadora rebrà el reconeixement per la seva bona elaboració en tapes.
D’altra banda, quan es compri una tapa, el bar

corresponent posarà un segell a la butlleta que
tindrà el consumidor. Un cop s’hagin aconseguit segells de com a mínim 3 bars participants
de la Ruta Tapa, es podrà deixar la butlleta a una
de les urnes que els bars tindran. Entre totes les
butlletes, es farà un sorteig de tres guanyadors:
el primer premi, serà un lot de productes amb
valor de 100 euros i un menjar o sopar a l’establiment guanyador; el segon premi, serà un lot
de productes amb valor de 100 euros; el tercer
premi, serà un lot de productes amb valor de
80 euros. També es realitzarà un sorteig a Instagram, on la persona guanyadora rebrà el premi
d’un lot de productes amb valor de 50 euros.

LA FESTA MAJOR DE LA MINA OMPLE EL BARRI DE CULTURA I
JOCS
La Festa Major de la Mina va omplir el barri de cultura, jocs i activitats per infants i
famílies el cap de setmana del 14, 15 i 16
d’octubre. La festa, que en un inici estava
programada pel cap de setmana del 23, 24 i
25 de setembre, va haver d’esperar uns caps
de setmana més, a causa de l’assassinat
succeït al barri a finals de setembre, com a
mostra de respecte cap als familiars.
La Festa Major del barri de La Mina 2022,
organitzada per l’Associació de veïns i veïnes de La Mina, el Consorci del barri de La

Mina i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,
va tenir el seu tret de sortida el divendres
14 d’octubre, amb una tarda de tallers de
manualitats preparats per diverses entitats.
El tradicional pregó també va ser divendres
a la tarda, així com l’actuació de dansa de
Retahila de Somnis, seguida d’un berenar
popular.
El cap de setmana va estar ple d’actuacions
de ball, música, festa de l’escuma, sopar
popular i jocs com la cursa de sacs i jocs
de taula gegants.

