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Bon Nadal i 
feliç any nou
Es recupera la normalitat en els actes 
tradicionals després de la pandèmia
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A les portes dels dies més assenyalats de 
Nadal, l’ampliació de l’enllumenat nadalenc 
a Sant Adrià des del 18 de novembre, 15 dies 
abans del que sol ser habitual, aposta i re-
corda als adrianencs l’alegria i els sentiments 
positius que envaeixen l’esperit nadalenc.
Així, més d’hora que mai, l’encesa de llums 
per totes les vies dels barris de la ciutat, 
sobretot a les zones més comercials, té la 

intenció d’atreure més vianants als carrers i 
potencia el comerç adrianenc i les compres 
nadalenques. Els carrers romandran encesos 
fins després de la diada de Reis, com ja és 
tradició a Sant Adrià. 
Enguany, la programació de Nadal, adreçada 
sobretot als infants i als joves de la ciutat, 
s’il·lumina per encomanar les ganes de gau-
dir plenament de l’ambient de les festes na-

Sant Adrià de Besòs 
encomana l’alegria de 
l’esperit nadalenc 
L’agenda de Nadal d’enguany recupera 
la normalitat amb activitats juvenils i 
l’esperada Cavalcada de Reis per rebre 
el 2023
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dalenques amb diverses activitats per a tota 
la família; o la màgica Cavalcada de Reis, que 
normalitza el seu recorregut ampliant-lo des-

prés d’uns anys de restriccions sanitàries. 

Activitats per tota la família
Els infants també son protagonistes aquest 
Nadal, per això el Centre Cultural Besòs 
també torna amb diverses activitats dirigides 
especialment a les famílies amb nens i nenes 
d’1 a 8 anys. La més destacada és fins aquest 
22 de desembre amb el Tió Gegant, que du-
rant tres dies i s’organitza a l’espai infantil per 
fer cagar el tió. A més, el divendres 23 és el 
torn del Patge reial perquè els més petits i 
petites li entreguin la seva carta de reis. 
L’agenda de Nadal també celebra al saló Adri-
làndia una nova edició amb propostes de jocs, 
tallers, espectacles i moltes sorpreses més els 
dies 3 i 4 de gener, omplint els espais de la 
Rambleta, Poliesportiu Ricart i pati de l’Escola 
Sant Gabriel als seus horaris habituals. 

Música i Campus d’esport per Nadal
A la Plaça de la Vila, disposada des de fa 
setmanes a amenitzar els diferents actes de 
Nadal, aposta sobretot per la música nada-
lenca amb diferents actuacions per a qualse-
vol edat. Dijous 22 de desembre tindrà lloc 
‘Nadales en Swing’, a ritme de jazz, amb Jordi 
Sans i Joni Witzi. Uns dies després, el 28 de 

Fotos de la desembocadura del riu Besòs / Josep Sancho

Meritxell Marín - redaccio@diaridesantadria.comDesembre de 2022
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desembre, és el torn de ‘Fantasia Quintet’, 
formació amb peculiars sonoritats i un re-
pertori de cançons clàssiques de l’Anime, al 
Poliesportiu Municipal Ricart. D’altra banda, 
al centre Polidor tindrà lloc des del 27 fins al 
29 de desembre una nova edició d’’Adrijove’, 
amb ple d’activitats, tallers, jocs i molt més 

la segona edició del Campus de Nadal FSA, 
organitzat pel Bàsquet Femení Sant Adrià al 
Poliesportiu Dolores Ibarruri. Amb les ma-
teixes dates, el Club de Waterpolo de la ciutat 
farà el seu propi Campus de Nadal al Polies-
portiu Marina Besòs. El 23 de desembre tam-
bé es podrà gaudir de XV Clínic de Bàsquet, 

dirigit als joves de Sant Adrià entre 12 i 16 
anys. 
Per la seva part, el Centre Polidor ja fa setma-
nes que està preparat per a noves edicions 
del Campus de Nadal d’esports, també un 
dels grans protagonistes d’enguany. Des del 
27 de desembre fins al 5 de gener, es rebrà 

La Cavalcada 
de Reis 2023 
normalitza i amplia 
el seu recorregut

organitzat per ACEB al Complex Ricart. 

El barri de la Mina celebra la festa de 
Nadal
Diferents entitats del barri de la Mina com el 
servei de Dinamització Comercial del Con-
sorci de La Mina, l’Associació Veïnal de les 
Dones Adrianes o l’Associació de Comer-
ciants organitzen un programa d’activitats 
ubicat a l’Espai Cultural Font de la Mina. Els 
més petits podran visitar al Pare Noel, parti-
cipar en tallers infantils de decoració nada-
lenca, fer cagar el tió i gaudir d’un berenar 
deliciós de xocolata popular amb melindros 
o la tradicional Escudella Popular aquest 22 
de desembre. 

La música, esports 
i activitats juvenils 
són protagonistes 
d’aquest Nadal
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Emmarcada al projecte ‘La Jo-
guina Educativa’, la campanya de 
joguines de Creu Roja Joventut 
està adreçada a infants de 0 a 12 
anys en situació de vulnerabilitat, 
derivats pels serveis socials dels 
municipis de Sant Adrià de Besòs 
i de Santa Coloma de Gramenet. 

Creu Roja vol lliurar 
joguines noves a més de 
mil infants vulnerables

Aquesta ja tradicional iniciativa 
solidària té com a objectiu prin-
cipal fomentar el valor pedagò-
gic i la importància educativa de 
la joguina, entenent-la com un 
element vehicular per treballar la 
tolerància, el respecte i la igualtat. 
Ara, durant unes dates tan assen-

yalades com Nadal, Creu Roja Jo-
ventut vol entregar joguines noves 
als infants en situació vulnerable 
de tota Catalunya. 

Com s’hi pot col.laborar
En el cas del Barcelonès Nord, i 
amb el suport de la ciutadania 
d’entitats i empreses del territo-
ri, es pot col·laborar mitjançant 
diverses opcions: En primer lloc, 
amb una donació econòmica a 
través de la web de la campanya. 
Amb els diners recaptats, Creu 
Roja comprarà les joguines que 
s’inclouran en els lots d’entrega 
final. També es pot entregar les jo-
guines en els punts de recollida de 
l’entitat, en Santa Coloma de Gra-
menet (c/President Companys, 1). 
Altres punts de recollida de dife-
rents entitats s’aniran comunicant 
a través de les xarxes socials (@
creurojabarcelonesnord). 

La Policia Local al servei de la 
ciutadania fa arribar alguns con-
sells de seguretat per aquestes 
Festes, sobretot a l’hora d’evitar 
robatoris i furts: 
Mantingues en tot moment 
l’atenció sobre les teves perti-
nences personals, com bossa, 
cartera i telèfon mòbil. És mi-
llor portar la bossa i la cartera 
ben tancada i sempre a la part 
davantera, especialment per 
zones de molta aglomeració. El 
mòbil és un dels objectes més 
cobejats, millor no exhibir-ho 

de manera innecessària.
A l’hora de retirar diners en un 
caixer, millor amb companyia i, 
si pot ser, en caixers tancats per-
què els lladres no vegin on por-
tes la cartera o les targetes. En 
cas de furt o robatori, cal denun-
ciar davant de la policia i aportar 
més detalls per a la investigació. 
A més, cal donar de baixa les 
targetes bancàries perquè no 
s’operi de manera fraudulenta. 
Modera el consum d’alcohol, 
una persona èbria és un objectiu 
fàcil per al delinqüent.

Consells de seguretat 
per a les festes 
nadalenques
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Cavalcada de Reis 2023: 
recorregut i horari
Torna l’esperit de les cavalcades de Reis als barris i en celebra 17

Organitzada per associacions de veïns 
i eixos comercials, l’Agenda de Nadal 
arribarà a la seva fi el pròxim 5 de gener 
amb la benvinguda que els nens i nenes 
de Sant Adrià de Besòs podran fer a Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient al llarg 
de la cavalcada. Aquesta començarà a les 
17:30h, i el recorregut serà el mateix de 
cada any: Via Trajana, pl. de Pius XII, Av. 
de les Corts Catalanes, c. de l’Argentina, 
c. de Goya, c. de Doctor Fleming, c. de 
Frederica Montseny, c. de Sant Ramon de 
Penyafort, c. de Ponent, c. de Llevant, c. 
de Cristòfol de Moura, c. de Torrassa, av. 
de la Platja, av. d’Eduard Maristany, av. 
de la Platja, av. de Catalunya, av. de Pi i 
Maragall, c. Major, c. de les Monges, c. 
de Rafael Casanovas, c. de Ricard i plaça 
de la Vila.

Novetat d’alguns trams de la Caval-
cada: 
Com a novetat, enguany la Cavalcada 
de Reis de Ses Majestats els Reis Mags 

d’Orient, es comptarà amb dos trams sen-
se música ambiental, des de la voluntat 
de facilitar el gaudi dels nens i nenes 
amb hipersensibilitat auditiva i trastorn 
de l’espectre autista. Aquests trams són: 
Via Trajana, des del túnel fins a carretera 
Mataró, a les 17:45h i el Carrer Major, a 
les 20:15h (horaris aproximats).
Amb tot, les cavalcades de Reis tornaran 
a sortir al carrer i recuperaran el format 
tradicional després de dos anys adapta-
des a les restriccions sanitàries de la Co-
vid-19. Les cavalcades de barri s’havien 
reduït a més de la meitat a causa de la 
pandèmia, però aquest Nadal 2022 ja se-
ran 17, a banda de la central a Barcelona, 
pels carrers de Ciutat Vella i l’Eixample. 
Pel que fa a la data i hora de la cavalcada 
de Reis a la Verneda, la Pau, el Besòs i el 
Maresme i Sant Martí es farà dijous 5 de 
gener, entre les 17h i les 21h. Està orga-
nitzada per la Coordinadora d’Entitats de 
l’Eix Prim i la Coordinadora d’Entitats de 
la Verneda de Sant Martí. 
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Inspecció de joguines als 
establiments de Sant Adrià
Un total de 117 joguines requisades i alguns consells de seguretat

La Policia Local i personal tècnic ins-
pector de l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs requisen joguines fraudulentes 
en un operatiu d’inspecció als establi-
ments. De moment, ja han quedat exclo-
ses 117 joguines fora de la normativa de 
seguretat, i es recorda, per la seguretat 
dels infants, que s’adquireixin joguines 
segures per un Nadal més segur. 
A continuació, s’aconsella com saber 
com triar joguines segures: Llegir sem-
pre atentament l’etiquetatge amb la ins-
cripció C E. i comprovar que la jogui-
na no tingui parts tallants o punxants. 
A més, s’ha de valorar si la joguina 
conté peces petites que els infants po-
den mossegar i arrenquin, amb el risc 
d’ocasionar una obstrucció de les vies 
respiratòries. També, per evitar asfixies, 
la joguina hauria de deixar passar l’aire 
i no tapar la boca ni el nas dels infants. 
Per acabar, millor comprovar si la jogui-
na té parts giratòries que puguin causar 
que la roba, els cabells o un membre 
d’una persona pugui quedar atrapat. 

L’equip de nutricionistes de Doctora-
lia ens recomanen el ‘menú nadalenc 
perfecte’ per gaudir cuidant-nos durant 
aquestes copioses festes de Nadal: Un 
‘pica-pica’ de vegetals com pastanaga 
amb hummus, olives, gambes, mus-
clos, tàrtar o alvocat farcit. De primer 
plat, brou casolà o crema de carbassa. 
De segon, les millors opcions són la 
proteïna del peix, el marisc o carn amb 
guarnició amb patates i verdures al forn. 
I les postres, si et ve de gust dolç, torró 
casolà, pinya o el tradicional sorbet de 
llimona. 

Menú 
nadalenc 
saludable

Desembre de 2022 ACTUALITATMeritxell Marín - redaccio@diaridesantacoloma.com
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El Nadal és una tradició mi-
l·lenària celebrada des de prop de 
l’any 200 després de Crist. Aquest 
2021 serà un Nadal de més nor-

VENDA I MUNTATGE D’ENGANXALLS I REMOLCS HOMOLOGATS

93 391 04 67

Al poble de Gävle, a Suècia, des 
del 1966 cada any construeixen 
una cabra de palla de 13 metres 
d’alçada i de tres tones que si-
tuen a la plaça del poble durant 

La cabra 
de tres tones
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Explica una llegenda popular de diversos països de l’Europa de 
l’Est que una família pobra que no tenia prou diners per decorar 
l’arbre es va llevar el dia de Nadal i el va veure cobert d’unes teran-
yines que havia filat una aranya durant la nit. Amb els primers raigs 
de sol, les teranyines es van convertir en fils d’or i de plata. D’ales-
hores ençà, la família no va tornar a passar penúries. A Ucraïna es 
recorda aquesta llegenda tot decorant l’arbre de Nadal amb motius 
d’aranyes i de teranyines, com a símbol de bona sort i de fortuna.

Les teranyines de 
Nadal a Ucraïna

malitat a Mataró, després de supe-
rar les pitjors etapes d’una pandè-
mia que ha sacsejat el món durant 
mesos i mesos. A la nostra ciutat, 

les tradicions nadalenques són so-
bradament conegudes. Avui, però, 
us volem parlar d’altres Nadals. 
Viatjarem pel món per explicar-vos 

quines són les ce· lebracions més 
curioses que es fan en cultures que 
no són la nostra. Poseu-vos el cin-
turó, que comencem a volar!

Nadal sobre rodes a Veneçuela

Comencem les tradicions de Nadal rodant, perquè 
a molts carrers de Veneçuela es talla el trànsit per 
tal que la gent gaudeixi a l’aire lliure de la música, 
els llums i el menjar sobre les rodes de patins, bici-
cletes i monopatins. Conegudes com ‘patinatas’, se 

solen fer en avingudes senceres que es tanquen en 
època de Nadal perquè nens i adults patinin acom-
panyats de música, aguinaldos, gaites o nadales. 
S’aconsegueix un ambient on l’esbarjo és el primer 
i els més petits estrenen les joguines que han rebut

els dies d’Advent. El més cu-
riós, però, és que gairebé cada 
any algú l’acaba cremant i no 
aconsegueix sobreviure a les 
festes
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La bruixa Befana a Itàlia

El Nadal estiuenc 
de Nova Zelanda

A Nova Zelanda, el desem-
bre cau al bell mig de l’estiu 
i per Nadal és quan comencen 
les vacances a les escoles. El 
sopar de Nadal consisteix so-
vint en barbacoes a la platja 
i, malgrat l’herència europea 
del país, sobretot la britànica, 
tenen algunes tradicions de 

Nadal i símbols molt diferents. 
És el cas del pohutukawa, un 
arbre neozelandès que s’omple 
de flors vermelles de desembre 
a gener i que s’ha guanyat el 
sobrenom de «l’arbre de Nadal 
de Nova Zelanda». Sovint se li 
atribueix un significat espiri-
tual per als maoris

A la República Txeca sembla que tenen 
moltes supersticions relacionades amb 
les festes i les tradicions de Nadal. Una 
d’elles és el llançament de sabates. 
Com podem saber si ens casarem? Les 
dones solteres només cal que llancin 
una sabata d’esquena per sobre l’es-
patlla des de la porta de casa. Si la sa-
bata cau amb la punta cap a la casa, hi 
haurà matrimoni i si cau amb la punta 
cap a fora, no. És ben senzill. Si parlem 
de buscar la bona sort, els txecs també 
tenen una gran tradició per Nadal. Un 
plat típic del país per festes és la carpa 
i els txecs diuen que si se’n guarden 
una escata a la cartera els diners seran 
abundants durant tot l’any.

Els japonesos no celebren el Nadal en 
el sentit religiós perquè el cristianisme 
és molt minoritari al país nipó. No obs-
tant això, sí que s’apunten a el vessant 
consumista i es fan regals i gaudeixen 
d’un bon àpat. El més típic és fer un 
festí a base del menú nadalenc de la 
cadena americana de menjar ràpid 
Kentucky Fried Chicken. Però, per 
què? Tot es deu a una bona campanya 
de màrqueting dels anys 70 que va te-
nir molt d’èxit i encara recull els seus 
fruits. Les cues que es fan als restau-
rants són molt llargues.

El llançament 
de sabates 
txeques

El sopar 
de Nadal del 
KFC
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A molts llocs d’Itàlia, qui porta els regals 
als nens la matinada del 6 de gener no 
són els Reis Mags d’Orient, sinó la Befa-
na, una velleta que vola amb escombra. 
Segons la llegenda, la Befana no va voler 
acompanyar els Reis Mags a adorar el 

nen Jesús, però després se’n va penedir. 
Per això, passa per les cases deixant pre-
sents als nens, principalment caramels i 
xocolatines. Com els Reis a casa nostra, 
si no et portes bé, la Befana et porta car-
bó.
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A la ciutat de Marsella va néixer una cu-
riosa tradició que s’ha estès per tot el 
sud de França: diuen que durant l’àpat de 
Nadal s’han de tastar 13 postres diferents 
per tenir bona sort de cara a l’any nou. A 
més, aquestes postres tenen un repertori 

més o menys fix on hi ha d’haver ‘nougat’ 
(la versió francesa del torró), una galeta 
de farina, oli d’oliva i tarongina anome-
nada ‘gibacié’, un assortiment de fruita 
confitada, fruita del temps com ara raïm 
o figues, fruita seca...

Tastar 13 postres 
per tenir sort

El Krampus tirolès

A Àustria, Sant Nicolau és una festa molt 
arrelada, però el dimoni que el sol acom-
panyar ha acabat esdevenint més popu-
lar que el sant. S’anomena Krampus, té 
el cos recobert de pèl negre i s’encarrega 
d’advertir als nens que, si no fan bondat, 

Sant Nicolau no els durà regals. Sobretot 
a la zona del Tirol, en la vigília del 6 de 
desembre grups de joves es disfressen 
de Krampus i surten en desfilades que 
són considerades Patrimoni de la Hu-
manitat

El foc, lligat als solsticis d’hivern 
i d’estiu, és un dels elements més 
destacats del Nadal portuguès. So-
bretot al nord del país s’encenen 
fogueres a l’atri de les esglésies la 
nit de Nadal i no s’apaguen fins al 
Dia de Reis, quan el cicle s’ha aca-
bat. Aquesta festa, que es veu que 
té orígens celtes, és anomenada 
‘fogueiras do Menino’ i represen-
ta el triomf de la llum per sobre la 
foscor

Focs 
de Nadal 
a Portugal

El menjar més fastigós
Tot i que alguns que ho han 
tastat el consideren el plat 
més fastigós del món, el 
kiviak és pels inuit groen-
landesos, un dels àpats tra-
dicionals nadalencs. Aquest 
“menjar” s’elabora introduint 
centenars de gavots, uns 
ocells semblants als pin-
güins, dins del cos d’una foca 
que és segellat amb greix i 
cosit a consciència. Les aus 
romanen intactes a l’interior 
del mamífer marí durant uns 
vuit mesos, bec, potes i plo-
mes inclosos. Aquesta mena 
de bossa és tapada sota una 
roca per afavorir la seva fer-
mentació. 
Passat aquest temps es des-
tapen i estan a punt per con-
sumir un cop plomades. 
A Groenlàndia, als casa-
ments i als sopars de la nit 
de Nadal és costum posar a 
taula aquest estrany menjar

Se celebra el 6 de desembre a Guatema-
la. Durant aquest dia, les famílies encenen 
fogueres i cremen figures de Satanàs per 
eliminar els esperits malignes i celebrar la 
victòria del bé sobre el mal. En el passat, la 
gent treia totes les escombraries de casa i hi 
calava foc, però gràcies a la conscienciació 
ambientalista, ara encenen pinyates

La crema 
del Diable

Entre el 12 de desembre i la nit de Na-
dal, cada dia arriba un trol esgarrifós a 
les ciutats i pobles islandesos. En total 
n’hi ha 13, cada un té un nom i un as-
pecte concret, i genèricament s’anome-
nen ‘jólasveinar’. A la nit, deixen petits 
regals a les sabates dels nens que han 
fet bondat, i patates a les dels qui no 
n’han fet. I a l’hora de marxar, després 
de Nadal, també tornen a desaparèixer 
bosc endins, de manera esglaonada 
fins al 6 de gener.

Els 13
‘jólasveinar’
d’Islàndia
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Victòria treballada a la pròrroga
El Sant Adrià va superar el Sant Boi en un final d’infart (68-75)

gràcies als tres triples al primer quart. 
El canvi de xip va arribar al segon 
període, en què el Sant Adrià va do-
minar la pintura amb dotze punts. Els 
adrianencs va dominar els segons deu 
minuts, forçant llançaments al rival 
que no trobava idees. Al descans es 
va arribar amb la igualtat al marcador, 
34-32 pels locals. A la represa, cap 
dels dos equips va imposar el seu rit-
me ni aconseguir una renta per con-
trolar el partit. A l’últim quart, l’UBSA 
va remuntar quatre punts per portar 
al partit al temps extra. En la pròrro-
ga, els locals no van anotar cap tir de 
camp (0/7) mentre que els adrianencs, 
amb dos triples van sentenciar el par-
tit. Amb aquesta victòria, l’UBSA suma 
dues victòries consecutives i es situen 
a la zona còmoda de la taula, setens, 
amb un balanç de cinc victòries i sis 
derrotes. El següent partit del Sant 
Adrià serà contra el segon classificat, 
el Sant Cugat, equip amb enorme ta-
lent candidat a fer les fases d’ascens 
de categoria.

El conjunt de Miqui Calderón va aconse-
guir un triomf balsàmic al camp del Sant 
Boi, un rival directe a la classificació. 

El primer equip del Sant Martí Adria-
nenc torna a caure a la respectiva lliga, 
la Primera Nacional Masculina. Aquest 
cop, al camp del Montcada. Tot i plantar 
cara en una primera part molt competi-
da i de màxima igualtat, al segon temps 
va canviar per complet. Els nombrosos 
errors en els llançaments del Sant Adrià 
van ser un gran condicionant a la derro-
ta, ja que el Montcada sí que va tenir un 
encert més elevat. Amb aquesta derrota, 
el Sadrianenc continua amb només sis 
punts i al tretzè lloc. El següent partit, 
clau, serà contra el OAR Garcia Sabade-
ll, cinquè classificat a la lliga.

El Sadrianenc 
cau de manera 
ajustada a 
Montcada

Foto: Sant Adrianenc

Foto: Sant Adrià

El conjunt local va començar més intent 
el partit, marcant el ritme i aconseguint la 
primera diferència a l’electrònic (21-14) 
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El Boet Mataró ha estat superior els 40’ de partit

Nou partit transcendental pel Feme-
ní Sant Adrià a Lliga Femenina 2. 
Els al·licients pel partit no podien 
ser millors, amb el retorn d’Irene 
Broncano i Enric Cervera a una pis-
ta lila. L’inici de partit ja podia donar 
indicis de com seria el resultat final. 
Les del maresme han sortit amb la 

El Femení Sant Adrià 
continua en rumb perdut

màxima marxa i asfixiant l’atac del 
Sant Adrià, que no ha estat capaç 
de trobar la manera d’atacar la zona. 
El conjunt d’Enric Cervera ha mar-
xat al final del primer quart amb una 
diferència molt important al marca-
dor 6-21. La reacció de l’equip de 
Jordi Périz ha arribat, mostrant una 

millora d’actitud a pista i amb més 
agressivitat en línies defensives. Tot 
i els esforços mostrats, la superio-
ritat del Boet Mataró en el joc in-
terior - 23 punts entre les interiors, 
Mireia Vila, Laia Solé i Queralt Coll  
- han estat el principal motiu de la 
derrota del Sant Adrià. La júnior 
Esther Rodellar ha anotat 6 punts 
consecutius al tercer quart, però 
la resposta rival ha arribat de se-
guida amb dos triples consecutius. 
L’últim quart, amb el partit trencat, 
hem vist la millor cara del Sant 
Adrià, que lluny de deixar-se anar, 
han continuat lluitant fins el darrer 
segon. Amb aquesta nova derrota, 
el FSA es col·loca amb balanç de 
2 victòries i 10 derrotes, empata-
des amb les penúltimes i últimes 
classificades. Noa Sánchez i Esther 
Rodellar amb 9 i 8 punts cada una, 
han estat les més encertades del 
Femení Sant Adrià.

Foto: Femení Sant Adrià

Nova victòria del Sant Gabriel 
que continua a la part davan-
tera de la classificació, Primera 
Nacional Femenina, a l’espera 
que el Seagull i Huesca fallin 
en futurs partits. El Sant Gabriel 
va sortir amb total convicció, 
decidides en avançar-se al 
marcador ràpid per tal de tenir 
sota control el partit. I així va 
ser. Abans dels deu minuts de 
joc va arribar el premi gràcies al 
joc col·lectiu. La superioritat va 
continuar fins al final de prime-
ra meitat, en què el resultat era 

1-3 per les Sant Adrià. El guió 
a la segona meitat va ser calcat 
al del primer temps. Les millors 
ocasions van fer pel Sant Ga-
briel que va tornar a marcar tres 
gols, posant així un elevat 2-6 
al marcador.
Amb aquesta victòria queda 
esborrada l’ensopegada de la 
setmana passada, i les adrianen-
ques tindran una nova oportuni-
tat d’apropar-se a les primeres 
posicions, el dia 8 de gener, al 
seu camp, contra l’Algaidas, on-
zenes a la classificació.

Foto: Sant Gabriel

Enorme victòria del Sant 
Gabriel, superior en tot el 
partit (2-6)

Desembre de 2022
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Dues jugadores del 
Femení Sant Adrià a la 
selecció catalana infantil

La Federació Catalana de Bàsquet, cate-
goria infantil femení que dirigeix l’equip 
Sergi Llurba ha escollit a Ona Ballesté 
i Estela Cavedo i per representar la se-
lecció catalana infantil als Campionats 
d’Espanya de Seleccions Autonòmiques 
#KDTINF2023 que es celebrarà a Huelva 
del 3 al 7 de gener. La jugadora Estela 

Per garantir el bon funcionament de 
l’espai de piscina i zona d’aigües del 
CEM Besòs és necessari renovar part de 
la Sala Tècnica ja que hi ha mecanismes 
que han arribat al final de la seva vida 
útil. Per fer-ho del 22 de desembre al 
13 de gener, ambdós inclosos l’espai de 
piscina i zona d’aigües del CEM Besòs 
romandrà tancat i, del 22 de desembre 
al 7 de gener ambdós inclosos no haurà 
aigua calenta a les dutxes.

Tancament espai 
d’aigües i dutxes 
del CEM Besòs al 
Nadal per obres 
de millora

Foto: Piscina Sant Adrià

#LesDonesFemEsport
L’Ajuntament de Sant Adrià s’uneix a la nova campanya 
de la Diputació de foment de l’esport femení

Foto: Diputació Barcelona

L’Ajuntament de Sant Adrià s’adhereix 
a la campanya de foment en favor a 
l’esport femení que ha posat en marxa 
la Diputació de Barcelona #LesDones-

FemEsport que té per objectiu reduir 
l’abandonament de la pràctica esportiva 
femenina.
La Diputació impulsa aquesta cam-

panya de foment de l’esport 
femení per reforçar els índex 
de la pràctica esportiva de la 
província de Barcelona. A dia 
d’avui, el 48% de la població 
de més de 16 anys practica 
esport en alguna de les 9.000 
instal·lacions esportives o bé 
al medi natural, sense deixar 
de banda el potent teixit asso-
ciatiu del territori format per 
més de 5.800 entitats espor-
tives i més de 60 federacions. 
La campanya consta de 7 ví-
deos testimonials de dones 
esportistes de diferents mo-
dalitats i comarques de la pro-
víncia de Barcelona perquè les 
noies i joves que actualment 
practiquen esport no n’aban-
donin la pràctica.

Foto: Tucans Sant Adrià

drid va aprofitar les poques ocasions que 
va tenir durant el partit i va marcar l’únic 
gol del partit al minut 22’, Vega Muñoz va 
ser l’autora. A la segona part, les adria-
nenques ho van continuar intentant però 
no van aconseguir la recompensa. Tot i 
aquesta derrota, el SAB Tucans Vitaldent 

El SAB Tucans Vitaldent no va aconseguir 
treure una victòria, que era molt important 
contra un rival per sota a la classificació, 
a Madrid, a la pista del Tres Cantos.El 
partit va estar molt igualat, en què les 
Tucans van  pressionar les dues parts. A 
la finals de la primera part, l’equip de Ma-

Derrota per la mínima 
a Tres Cantos

CLÍNIC DE BÀSQUET DE SALVA CAMPS AL COMPLEX 
ESPORTIU RICART

El proper divendres 23 de desembre a les 
18.30h es durà a terme el XVI Clinic de 
bàsquet Ciutat de Sant Adrià. En aquesta 
ocasió a càrrec de Salva Camps, entrena-
dor ajudant al Baxi Manresa. Anteriorment 
ha estat entrenador del Moycullen Basket-
ball Club a Irlanda i entrenador ajudant al 
Club Joventut Badalona i al Gran Canària. 
Així com ha format part del cos tècnic 

de les seleccions Espanyoles U20, U19 
i U19 pels Mundials. La seva ponència 
serà: “CONSTRUCCIÓ DE LA DEFENSA 
PRESSIONANT A TOTA PISTA”. El clínic 
esportiu tractarà l’aspecte del joc “Cons-
trucció de la defensa pressionant a tota 
pista”. Les demostracions dels exercicis 
del clínic seran fetes per jugadors de 
l’UBSA.

Foto: Baxi Manresa
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Cavedo promitja onze punts per partit 
mentre l’altra jugadora seleccionada, Ona 
Ballesté en promitja deu. Totes dues són 
fonamentals a l’esquema d’en Sergi Cur-
to, l’entrenador de l’Infantil FSA. Altres 
jugadores de l’equip, que també van anar 
a la preselecció, han estat tallades al tram 
final.

Ona Ballesté i Estela Cavedo 
han estat les escollides
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La Biblioteca Sant Adrià 
organitza diversos clubs 
de lectura i tallers

comentarà la novel·la La conjura 
de los necios, de John Kennedy 
Toole. A més, cada primer i segon 
dimecres de cada mes a les 19h es 
fa el “Club de les Paraules”! Espai 
per treballar la creativitat jugant 
amb les paraules. Amb el suport 
de Dones del Futur. Per tal de 
seguir tota l’actualitat de la biblio-
teca els podeu seguir a les seves 
xarxes socials: Twitter, Facebook i 
Instagram.

La Biblioteca de Sant Adrià de 
Besòs acull el dimecres 21 di-
verses activitats. A les 16.30h 
hi haurà les converses en altres 
llengües. Club de Lectura Fàcil. 
Les mateixes estrelles, de Núria 
Martí. A les 17.30 h, el Club de les 
Paraules amb el suport de Dones 
del Futur. Aquest és un espai per 
treballar la creativitat jugant amb 
les paraules. El dijous 22, a les 19 
h hi haurà la tertúlia literària. Es 

Una nova edició de“Paraules 
d’Adriana”, 
el concurs de relats 
breus de dones

Com cada any, es torna a convocar un 
dels concursos més esperats de Sant 
Adrià. L’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs a través de la Regidoria d’Igual-
tat inicia una nova edició del concurs 
de relats breus per a dones “Paraules 
d’Adriana”. La data límit de presentació 
de relats és el 20 de gener de 2023. 

El dimecres 28 de desembre a les 19 h 
el Poliesportiu Municipal de Sant Adrià 
del Besòs acull el concert de cançons 
d’anime de la formació Fantasia Quin-
tet. La formació que combina guitarra 
elèctrica i quartet de corda clàssica, 
aconseguint sonoritats i textures poc 
convencionals per a un repertori de 
cançons clàssiques del Anime. L’afora-
ment és limitat i l’obertura de portes és 
30 min abans del concert i entrada fins a 
completar l’aforament. Per a més infor-
mació: polidor@sant-adria.net

El jazz arriba a Sant Adrià per Nadal. El 
dijous 22 de desembre a les 18 h a la 
plaça de la Vila acull una actuació mu-
sical ben especial. «Nadales en Swing» 
de Jordi Sanz i Joni Witzi Trio serviran 
per animar la plaça principal de la ciutat. 
En cas de pluja, s’habilitarà el Polies-
portiu Ricart, el qual té un aforament 
limitat.

El dijous 22 de desembre 
a les 18 h, no us perdeu el 
Conte Especial de Nadal la 
interpretació de l’equip de la 
Biblioteca Font de la Mina de 
Sant Adrià. Aquest conte està 
escrit, il·lustrat i interpretat pel 
mateix equip de la biblioteca.

Concert de cançons 
d’Anime de 
“Fantasia Quintet” 
al Poliesportiu 
Municipal

Nadal a ritme 
de jazz a Sant 
Adrià

L’equip de 
la Biblioteca 
Font de la 
Mina escriu i 
interpreta el 
Conte Especial 
de Nadal

Aquest any el saló Adrilàndia 
torna amb una nova edició en 
les seves dates i horaris habi-
tuals: els dies 3 i 4 de gener. 
Diferents espais del municipi 
acullen activitats, tallers i es-
pectacles dirigits als més pe-
tits. Al saló omplirà els espais 

de la Rambleta, Poliesportiu 
Ricart i pati de l’Escola Sant 
Gabriel, amb noves propostes 
de jocs, tallers, espectacles i 
moltes sorpreses en horari de 
10.30 a 14 h i de 16.30 a 20 
h. L’entrada serà pel carrer de 
Joaquim Blume.

El Saló Adrilàndia: 
taller i activitats juvenils

Albert Sancho - redaccio@diaridesantadria.com

3 i 4 de gener

Podran participar-hi totes les dones a 
partir de 16 anys que ho desitgin i hi 
haurà premis de categoria General de 
750 euros i categoria Sant Adrià de 450 
euros a la millor obra feta per una auto-
ra de Sant Adrià. Totes bases d’aquesta 
XXII edició del concurs les trobareu al 
QR.

Desembre de 2022




