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La Rambleta 
serà una realitat 
a la primavera 
Sant Adrià finalitza les obres de l’esperada 
remodelació després de quatre anys d’espera
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Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà: del 25 al 29 de març
PORTES OBERTES  

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs manté la 
seva previsió: La finalització de les obres del 
passeig de la Rambleta finalitzaran a finals 
de març i estarà enllestit per aquesta pròxima 
primavera després de quatre anys d’espera. 
Amb un pressupost inicial de 2.618.350 eu-
ros, l’AMB és l’encarregada d’aquesta “eter-
na” remodelació, aprovada a finals de l’any 
2017. Juntament amb l’Ajuntament adria-
nenc, es va redactar un estudi amb diferents 
alternatives per identificar les necessitats de 
la remodelació de la zona i establir una nova 
ordenació de l’espai. Després d’exposar-ho 
als veïns, ambdues institucions van licitar 
definitivament el projecte executiu en no-

vembre de l’any 2018. Malgrat tot, la duració 
de l’obra s’ha allargat al llarg de quatre anys 
després d’uns quants endarreriments a causa 
de la presència de sòls contaminats per dio-
xines i altres elements pesants.

Múltiples retards
Va ser així com, després de pocs mesos de 
l’inici de les obres, en novembre de l’any 
2019, la remodelació integral del passeig 
de La Rambleta es va paralitzar. La causa va 
ser les pressions veïnals d’entitats com La 
Marea Verde de Sant Adrià i Airenet, format 
per veïns/es dels municipis que lluiten per 
un benestar ecològic i mediambiental, els 

El nou Passeig 
de la Rambleta 
serà una realitat 
a la primavera
La remodelació ha patit diverses 
paralitzacions des de l’any 2019 en 
detectar-se sòls contaminants

taminació, el consistori es va veure obligat 
a fer una sèrie de tasts per analitzar el sub-
sol, confirmant així la decisiva demanda 
dels veïns. D’aquesta manera, l’AMB va do-
nar l’avís pertinent a l’Agència Catalana de 

veïnat com “el bosc de ferro”, s’ha convertit, 
segons ells, en una “mole de ciment” amb 
molta llum i una construcció de “quatre 
arbres i 1.000 fanals”. Una polèmica obra 

Residus de Catalunya (ARC) i es va iniciar 
el procediment de neteja. Va ser així com, 
el pressupost inicial licitat en novembre de 
l’any 2018, es va doblar, ja que han fet falta 
dos milions d’euros més per descontaminar 
aquest terreny. 
La zona va finalitzar amb els treballs de des-
intoxicació al maig de l’any passat, acció que 
va permetre la reactivació de les obres. No 
obstant això, aquesta ha patit canvis repre-
sentatius respecte al projecte inicial: A causa 
de la contaminació del sòl, el qual afectava a 
totes les arrels, només s’han pogut mantenir 
un grup molt reduït d’arbres.

‘El bosc de ferro’
Més enllà dels esforços de les institucions 
municipals per enllestir com més aviat mi-
llor les obres de La Rambleta i procedir a la 
seva esperada remodelació, els veïns/es del 
municipi que han lluitat per mantenir verd el 
passeig, encara no creuen que s’hagi respec-
tat el medi ambient en el decurs de les obres
És així com la Rambleta, més coneguda pel 

col·lapsada gràcies a la pressió veïnal que 
lamenten el “mareig” que han hagut de pa-
tir després de quatre polèmics anys d’obres 
“per a res”, segons assenyalen. D’altra ban-
da, la desafortunada troballa no va impedir 
reprendre les obres el passat mes de juny del 
darrer any, tal com l’Ajuntament tenia previst 
des del principi, malgrat les diverses mo-
dificacions que va patir el calendari al llarg 
d’aquests quatre anys. 
Mentrestant, les tanques i limitacions d’ac-
cés també va provocar múltiples molèsties al 
veïnat, ja que els comerços i altres serveis de 
l’entorn com escoles o altres veien col·lapsa-
da la seva accessibilitat amb estretes voreres 
o amb l’envaïment de l’únic carril de circula-
ció de vehicles que va romandre disponible 
al llarg del passeig de La Rambleta. 

Nou espai naturalitzat
Pel que sembla, el nou disseny d’urbanitza-
ció d’aquest projecte, malgrat les dificultats 
inicials, no ha modificat la seva proposta de 
disseny inicial. Per aquest motiu, segons el 

Una part del passeig de la Rambleta en obres / Twitter Talls d’accés a l’obra de la Rambleta de Sant Adrià / Twitter

La pressió 
veïnal envers la 
contaminació del 
terreny va paralitzar 
l’obra l’any 2019

El nou passeig de 
La Rambleta serà 
un ampli espai verd 
destinat al pas dels 
vianants

quals van donar la veu d’alarma respecte a 
la presència d’elements tòxics al terreny i van 
exigir a les institucions implicades analitzar 
l’alta contaminació del terreny. Gràcies a 
aquesta informació sobre la suposada con-

consistori, el nou passeig de La Rambleta es 
presenta com una nova infraestructura verda 
i un espai d’estada renaturalitzada. L’augment 
considerable d’espais verds també se suma 
a l’increment de l’espai destinat als vianants 
del municipi.
La priorització de l’accessibilitat també ha si-
gut un element primordial a la remodelació, 
amb la incorporació d’un nou carril bici, un 
espai d’esbarjo per a gossos i passos elevats 
a totes les cruïlles, fet que farà d’aquesta nova 
Rambleta un espai perfecte d’estada i de pas-
seig. Tanmateix, es conservarà un únic carril 
de circulació per a vehicles. 

Últimes restriccions
Segons les últimes informacions per part de 
l’Ajuntament de Sant Adrià, el problema d’ac-
cessibilitat fins que les obres finalitzin encara 
hi és present avui dia amb talls de carrers i 
accés de vehicles. Fins al pròxim 7 de març, 
les confluències dels carrers Velázquez i Ma-
ragall amb la Rambleta romandran tallades 
fins acabar l’obra, al mes d’abril. 
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La contaminació de la central tèrmica persisteix 
amb fum descontrolat i noves pestilències 
El veïnat de La Catalana lamenta que el problema encara no s’hagi solucionat 
Des de fa mesos i sense cap mena d’alleu-
jament, les conseqüències contaminants 
de la Central Tèrmica de Tersa, propietat 
d’Endesa, persisteixen a l’ambient caldejat 
de la ciutat, el qual suma altres punts de 
contaminació coincidents al barri; des dels 
cotxes fins a la pol·lució de les terres, in-
cloent-hi la franja litoral del Besòs.
Segons declaracions veïnals recollides al 
diari digital ‘Metròpoli’, en aquests últims 
mesos a les conegudes olors de la central 
se n’hi ha sumat una nova: l’olor de “bar-
bacoa” o “fumat”; una olor que, fins i tot, 
s’impregna a la roba i als teixits de l’interior 
dels seus habitatges. Segons les paraules 
de José Caparrós, portaveu de l’Associació 
d’aquest barri, aquesta nova pestilència es 
vincula directament amb l’activitat del cre-
matori del Tanatori del Litoral, en funciona-
ment des de finals del 2022 quan el Tribunal 
Suprem va donar llum verda per a aquesta 
finalitat, ja que les dates coincideixen. Mal-
grat això, els veïns reconeixen que aquesta 
conclusió no s’ha pogut comprovar, però la 

mera possibilitat ja els preocupa, castigats 
des de fa molt temps per la pol·lució. 

Fum descontrolat i vandalisme
El veïnat de La Catalana també exclama da-
vant d’altres factors contaminants perjudi-
cials: Grans columnes de fum gris descon-
trolades des de la Central que es dirigeixen 
cap a Barcelona o “depèn per on bufi el 
vent”, segons declara un dels veïns. 
El barri de La Catalana, entre el barri de la 
Mina i Sant Joan Baptista, s’ubica només 
a uns metres del crematori, de la central 
tèrmica i de les autopistes, fet que provoca 
que els veïns necessitin creuar els ponts 
que separen les dues ribes del riu Besòs. 
És així com, quan cau la nit, també han patit 
successos de vandalisme a la zona, ja que, 
fins fa pocs mesos, era a les fosques des-
prés de la sostracció dels cables elèctrics. 
A finals d’any, l’Ajuntament de Sant Adrià va 
desbloquejar l’arranjament dels fanals apa-
gats després de les queixes veïnals, però 
aquests reclamen més seguretat per deixar Avís de tancament per contaminació / @LaMareaVerdeSAB

de ser un barri objectiu de robatoris, com 
els produïts recentment en intentar accedir 
a habitatges, trasters i pàrquings de la zona. 
Així, el veïnat adrianenc, es manté alerta 

davant de la contaminació de gran part del 
subsol i els delinqüents, alguns ja identifi-
cats per les càmeres de seguretat de finques 
afectades.  

AIXÍ SERÀ LA NOVA ÀREA INFANTIL DEL BESÒS: 760 M2 
I TOBOGANS GEGANTS EN ESPIRAL 

‘LA MILLA DE LA MINA’: LA CURSA POPULAR DEL BARRI

La nova àrea infantil del Besòs / Aj.BCN

‘La Milla de la Mina’, l’esdeveniment espor-
tiu producte final d’un projecte de l’alumnat 
de 2n de l’ESO de l’Institut Escola la Mina, 
és obert a tot el municipi adrianenc i té 
l’objectiu de promoure la vida saludable en 
una imatge positiva de la Mina com un dels 
projectes educatius del barri. Amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Sant Adrià, la 
trobada esportiva començarà el pròxim 30 
de març a les 11h del matí. La sortida i arri-
bada de la cursa (1,620 km), es farà a la 
Mina davant de l’institut (C/ Ramon Llull, 

Ubicada entre els carrers Cristobal de 
Moura i Mogent, al barri del Besòs, el 
nou espai infantil tindrà més de 760 m2 
i una atracció de joc única a la ciutat. 
Es construiran dues torres de sis i cinc 
metres d’alçària de les quals sortiran dos 
tobogans gegants en espiral. L’estructura 
s’ha dissenyat pensant en l’accessibilitat 
i la xala dels infants amb plataformes i 
escales connectades que garanteixen la 
seguretat. 
També s’inclouen jocs especials, com un 
gronxador col·laboratiu de corda, un gi-

450-458). 
Les inscripcions, obertes fins al 15 de març, 
es faran exclusivament en línia des de la 
web de l’IE La Mina i excepcionalment una 
hora abans de la cursa. Tanmateix, aquesta 
s’organitza en tres categories: Alumnes de 
tota l’ESO, 5è i 6è de primària, i majors de 
16 anys, on també s’inclou als ‘veterans’, 
que també correran i tindran premi. La ma-
teixa organització entregarà els dorsals una 
setmana abans de la cursa a tota la comuni-
tat educativa, escoles i entitats participants. 

ratori o un llit elàstic, així com un sorral 
amb més gronxadors, cintes d’equilibri i 
àmplies zones verdes i d’estada per a tota 
la família. Es preveu que l’obra finalitzi el 
pròxim mes de juny. 
La del Besòs serà la primera de les nou 
superàrees de joc projectades per als 
pròxims dos anys, que se sumaran a les 
cinc existents amb elements singulars; 
com el Parc de Glòries, el Parc d’Antoni 
Santiburcio, el pop Parc de la Pegaso, la 
balena del Parc Central de Nou Barris i 
l’oreneta dels Jardins de la Indústria. 

Primera edició ‘La Milla de la Mina’ / Ferran Nadeu
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L’IES Manuel Vázquez Montalbán visita 
les instal·lacions de Barcelona CLS
L’estació d’aterratge de cables submarins s’inaugurà el passat octubre

Explicació del mapa mundial de cables submarins de fibra òptica

Barcelona Cable Landing Station (CLS), 
l’estació d’aterratge internacional per cables 
submarins de fibra òptica, propietat d’AFR-
IX telecom, ha rebut l’especial visita dels 
alumnes de cicles formatius d’informàtica 

de l’IES Manuel Vázquez Montalbán de Sant 
Adrià de Besòs, el centre educatiu pròxim 
on s’imparteixen titulacions com Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes, Desenvolupa-
ment d’Aplicacions Web i Administració de 

Sistemes Informàtics en la Xarxa.
Durant el mes de febrer, prop de 100 alum-
nes han fet una visita guiada per les ins-
tal·lacions de Barcelona CLS i han pogut 
aprendre sobre la importància dels cables 
submarins per la connectivitat global -el 
98% d’Internet se sosté per les xarxes 
de cables de fibra òptica submarina-, així 
com les funcions que desenvolupa una 
estació d’aterratge per monitorar el seu 
funcionament. Amb aquestes visites per 
estudiants, Barcelona CLS demostra el seu 
compromís en promoure el talent local de 
Sant Adrià. 
Amb només quatre mesos de funcionament 
des de la seva inauguració el passat octu-
bre, Barcelona CLS ja hi han aterrat dos 
cables submarins. Un d’ells és l’ambiciós 
projecte 2Africa, del qual forma part Meta 
i que serà el cable més llarg del món, amb 
un recorregut de 45.000 km. Així mateix, 
Colt Technology Services ha comunicat la 
seva presència a Espanya amb un nou punt 
de connexió allotjat a la Barcelona CLS. 

Alcampo incorpora una nova gamma 
de productes ecològics per cobrir les 
necessitats nutricionals de persones 
‘seniors’ i esportistes, produïda per la 
marca Naturvita. Els productes Auchan 
referents a persones grans són 6 cremes 
lleugeres variades i 5 productes cuinats 
per a esportistes amb tots els nutrients 
necessaris, llestos per consumir, sense 
gluten ni lactosa. 

Línia de 
productes per 
a seniors i 
esportistes

Febrer de 2023
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Coordinació de seguretat per 
actuar davant les ocupacions 
il·legals 

El passat 23 de febrer va tenir lloc 
la reunió de treball conjunt entre 
els ajuntaments de Sant Adrià 
(Filo Cañete), de Badalona (Rubén 
Guijarro), Policia Local de Sant 
Adrià i Mossos d’Esquadra, per 
valorar la nova Llei que permet 
adoptar mesures urgents davant 
l’ocupació il·legal d’habitatges.

El passat 17 de febrer el Diari de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) 
publicava la Llei 1/2023, modifi-
cació de la Llei 18/2007 del dret 
de l’habitatge, dins el Codi Civil 
de Catalunya, relatiu a l’adopció 
de mesures urgents per afrontar 
la inactivitat dels propietaris en 
casos d’ocupació il·legal d’habi-

Un únic encertant de 
La Primitiva s’endú 1,2 
milions a Santa Coloma

grament el 9 i el Joker, 5587521. 
La recaptació del sorteig va pu-
jar fins a 10.892.391 euros, i 
l’únic encertant del primer pre-
mi es va endur el pot acumulat 
d’1.216.092 euros. El mateix 
dia, la mateixa Administració 
núm.6 també va celebrar con-
signar el Segon Premi del núm. 
99855 de ‘Loteria Nacional’, 
agraciat amb 60.000 euros la 
participació. 

El passat dijous 9 de febrer, un 
únic afortunat va guanyar el pre-
mi de Primera Categoria de ‘La 
Primitiva’ a Santa Coloma de 
Gramenet. La butlleta guanyado-
ra va ser validada a l’Administra-
ció de Loteries núm.6 (Avinguda 
Catalunya 45). La combinació 
triomfadora del sorteig va estar 
formada pels números 6, 16, 24, 
28, 32 i 46. El número comple-
mentari va ser el 17, el reinte-

tatges amb alteració de la convi-
vència veïnal. Tanmateix, el nou 
protocol que sorgeixi d’aquests 
acords permetrà als ajuntaments 
“actuar en 30 dies” envers els 
desnonaments d’habitatges ocu-
pats on es duguin a terme activi-
tats contràries a la “convivència 
normal de la comunitat, de l’ordre 
públic, o que posin en perill la 
integritat de l’immoble”. Segons 
l’alcaldessa Cañete, els barris li-
mítrofs de les ciutats, “han de tre-
ballar coordinadament en l’àmbit 
institucional, jurídic i policial per 
lluitar contra les situacions que 
generen alarma i conflictivitat als 
nostres veïns/es”. 
Les futures noves accions se 
centren en la coordinació poli-
cial dels municipis esmentats per 
actuar de forma més ràpida i en 
reunions periòdiques en la ma-
teixa línia. 

Meritxell Marín

Punt de Venda d’Administració de Loteria / Arxiu



Meritxell Marín - redaccio@diaridesantacoloma.comMeritxell Marín ACTUALITAT COMARCALAlbert Sancho - redaccio@diaridesantacoloma.com8 ACTUALITAT COMARCAL ACTUALITAT 9 Barnat López - redaccio@diaridebadalona.com04/11 al 17/11/2021Núm. 461

La satisfacció dels usuaris del Servei d’Urgències 
supera la mitjana dels hospitals catalans
Un 83% valora les condicions dels espais d’atenció, per sobre del 71% a Catalunya

CINC MINUTS DE SILENCI PER UN ANY DE GUERRA 

Amb motiu del primer aniversari de la 
invasió russa a Ucraïna el 24 de febrer 
de 2022, l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, així com el de Santa Coloma, res-
pectivament, es van adherir a les concen-
tracions silencioses convocades per part 
de la Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies. Els congregats a Sant Adrià 
van guardar cinc minuts de silenci a les 
portes de l’Ajuntament, mentre que a Santa 
Coloma ho va fer a la Plaça de la Vila de 
la ciutat. L’acte es va destinar a mostrar la 
solidaritat amb la població ucraïnesa i els 

milions de desplaçats a conseqüència de la 
guerra. També, per part de les institucions 
i la ciutadania, es va demanar l’urgent res-
tabliment de la pau en un conflicte bèl·lic 
amb una difícil solució a llarg termini.
D’altra banda, Santa Coloma disposa d’un 
punt d’atenció per a les persones afectades 
pel conflicte bèl·lic a Ucraïna, tant per les 
que arriben fugint de la guerra com per les 
d’origen ucraïnès amb residència a Santa 
Coloma. Aquest s’ubica al Centre Cívic Els 
Pins (C/Pirineus 2-4), obert els dimecres 
de 10h a 14h. 

Els usuaris que l’any 2022 van rebre aten-
ció al Servei d’Urgències a la Fundació 
Hospital de l’Esperit Sant valoren la seva 
satisfacció amb una nota de 7,34, segons 
l’enquesta periòdica que realitza CatSa-
lut cada dos anys. Aquesta xifra se situa 
per sobre de la mitjana dels hospitals a 
Catalunya, amb un 6,81. Un 76,2% dels 
pacients  tornarien a acudir al servei d’ur-
gències de l’hospital, per sobre del 68,6% 
de fidelització de la mitjana catalana.
Respecte a l’any 2019 la FHES millora re-
sultats respecte a la informació donada a 
acompanyants i familiars durant el temps 
d’espera. Destaca la posada en marxa de 
l’aplicació que informa, en temps real, del 
punt d’atenció on es troben els pacients in-
gressats a l’àrea d’urgències. La coherèn-
cia i claredat amb què se’ls informa sobre 
la malaltia, així com la valoració de l’espai 
on són atesos també millora. Un 83% va-
lora positivament les condicions de l’espai 
d’atenció, per sobre del 71% a Catalunya. 
Els indicadors més negatius són relatius a 
la intimitat en les explicacions de l’ingrés 

al centre, per sota del global de Catalunya.

Enquestes de satisfacció permanents 
per SMS
Des del mes de febrer, el Servei d’Urgèn-
cies de la FHES posa en marxa enques-
tes de satisfacció permanents per saber 
l’opinió dels pacients atesos a l’àrea 
d’urgències. Per mitjà d’un SMS que els 
usuaris reben 24 hores després de l’alta, 
accedeixen a una enquesta digital per res-
pondre a un seguit de preguntes breus i 
visuals que facilitin les respostes. Aquesta 
ha estat dissenyada per la Unitat d’Atenció 
a l’Usuari a partir de les enquestes PLAEN-
SA.
L’objectiu principal de conèixer l’opinió, 
les preferències i el grau de satisfacció 
dels ingressats i els seus familiars ajuda 
a l’hospital a adaptar-se a les necessitats 
dels pacients i detectar possibles millores. 
Aquestes enquestes se sumen a les que 
ja disposa l’hospital en àmbits d’hospi-
talització, Diagnòstic per la Imatge i Bloc 
Quirúrgic. Triatge del Servei d’Urgències 

Sant Adrià per la pau a Ucraïna / Aj.SABSanta Coloma per la pau a Ucraïna / Aj.SC
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Derrota contundent d’ Industrias Santa Coloma (2-6)
El Jimbee Cartagena va imposar la seva gran dinàmica per emportar-se el partit

Foto: Industrias Santa Coloma

El passat dissabte, Indústries Santa Co-
loma va caure després d’un partit igualat 
al descans que van resoldre els visitants 
amb una extraordinària segona part. El 
Santa Coloma segueix confús en l’inici 
de la segona volta, amb tres empats i tres 
derrotes.
Jimbee Cartagena marxa a l’aturada in-
ternacional amb dos triomfs seguits en 
Lliga i amb el bitllet per a les semifinals 
de la Copa del Rei. Afrontaven el duel en 
el Pavelló Nou de Santa Coloma amb les 
baixes de Chemi per sanció i Rocha per 
lesió. En l’equip local, només faltava a la 
cita Nil Closas. Després d’un igualat ini-
ci, Álex Verdejo protagonitzava el primer 
acostament a porteria, amb un xut que 
s’escapava fora. En canvi, Jimbee Carta-
gena no va avisar fins passat els deu mi-
nuts, però que Javi Mínguez va aprofitar 
la primera arribada per avançar els visi-
tants. El Cartagena va ser superior, poden 
eixamplar la diferència, però el porter lo-
cal es va mostrar molt sòlid. Però, en els 
minuts finals del primer temps, Uri Santos 
va posar l’empat a l’electrònic. Arrencava 
la segona part amb el 1-2 de Jimbee Car-
tagena. Javi Mínguez colpejava des del 

costat i la pilota rebotava, gairebé sobre la 
línia de gol, sobre Uri Santos, que aques-
ta vegada marcava en la porteria pròpia. 
Encara que el gol no es va sumar al seu 
compte, el ‘7’ del quadre rival estava en 
totes les jugades de perill, completant un 
gran partit després de ser convocat per la 
selecció espanyola. Després de set minuts 
sense control, Indústries Santa Coloma 
va trencar amb el domini rival i Rufino va 
enganxar la pilota per a estavellar-la en el 
travesser. Per part seva, David Peña es va 
escapar pel carril destre i amb un esfèric 
croat va estar a punt de retallar diferèn-
cies. 

Segona part descontrolada 
S’arribava a l’equador del segon temps 
amb Bernat Povill rematant en boca de gol 
i trobant-se amb la figura de Raúl Jerez, 
i amb Indústries Santa Coloma mereixent 
alguna cosa més. Després el partit va 
embogir per moments, amb transicions 
permanents. Els visitants van aguantar els 
minuts d’aclaparament i, aprofitant l’ex-
traordinària qualitat dels seus jugadors, 
van tancar la trobada. El nom propi del 
partit era Pablo Ramírez. El pivot interna-

cional es va estrenar com a golejador per a 
completar el que, fins ara, és el seu millor 
partit amb la samarreta melonera. Després 
de participar en dos tants anteriors, va fa-

El 48% utilitza dispositius electrònics cinc hores al dia

Amb motiu del Dia Mundial de l’Educació 
(24 de gener) i del Dia d’Internet Segura (7 
de febrer) surten a la llum noves dades so-
bre la relació amb la tecnologia a edats molt 
primerenques. 
Segons una enquesta feta per la compan-
yia global de ciberseguretat ‘Kaspersky’, la 
majoria de nens (61%) rep el primer dispo-
sitiu entre els 8 i els 12 anys, i l’11% abans 
dels 5 anys. Així ho confirma l’enquesta 
realitzada a més d’11.000 progenitors de 19 
països, entre ells, 89 escoles espanyoles i 
13.779 alumnes enquestats des de l’any 
2018, on també s’assenyala sobre l’educa-
ció dels menors amb els seus hàbits d’ús 
per gestionar el temps que utilitzen aquests 
dispositius.
D’altra banda, l’enquesta mostra que el 46% 
dels infants usen tauletes i smartphones 

com un suport per completar tasques esco-
lars. El 54% els fa servir per visionar vídeos 
i el 60% per jugar a jocs. De fet, segons 
les dades, el 48% passen entre 3 i 5 hores 
diàries davant la pantalla.
Respecte als pares, el 82% reconeix que 
usen dispositius electrònics per més de 
dues hores al dia. Malgrat això, el 53% 
d’ells voldrien que els seus fills passessin 
menys temps amb les pantalles. Així és com 
el 61% dels progenitors no creuen ser un 
bon model a seguir pels seus fills pel que fa 
als hàbits generals. Finalment, el 96% ad-
met posar algunes limitacions en la forma 
en què els seus fills utilitzen els dispositius. 
El 88% configuren controls parentals i el 
95% sap com veure l’historial de cerca dels 
seus fills, els mateixos que intenten practi-
car hàbits digitals sans amb els més petits. 

El 61% dels infants obté 
el primer dispositiu 
a partir dels vuit anys
El 48% dels menors utilitza dispositius 
electrònics de tres a cinc hores al dia

S’adreça a fer créixer la xarxa digital empresarial del territori

La primera edició de ‘#SocDigital’ 
va comptar amb la participació de 
63 empreses del territori, 28 de les 
quals són a Santa Coloma. El pro-
grama, impulsat també per l’Ajun-
tament de Badalona i Sant Adrià 
de Besòs, s’adreça a empreses del 

‘#SocDigital’ tanca 
amb 63 empreses participants

Barcelonès Nord que volen fer el 
salt digital i adaptar els seus nego-
cis al context tecnològic actual. En 
el període 2021-2025, s’invertiran 
4.656 milions d’euros per digitalit-
zar a 1,5 milions de pimes i autò-
noms/es. 

Atès l’èxit de la primera convo-
catòria, el programa continuarà 
aquest 2023, ja que les empreses 
participants ho han valorat amb 
una nota mitjana d’un 8,5. Les que 
van participar en la darrera edició 
‘#SocDigital’, ja s’han beneficiat de 
la diagnosi individualitzada sobre 
el seu nivell de digitalització, així 
com de 66 sessions d’assessora-
ment personalitzat a càrrec d’un 
equip consultor expert en trans-
formació digital i un programa for-
matiu distribuït en 18 sessions. El 
projecte també ha dotat a aquestes 
empreses d’un pla de digitalització 
a mida i d’una guia pràctica amb 
consells i recursos digitals, amb 3 
sessions informatives per tractar 
temes com les ajudes de digitalit-
zació del ‘Kit Digital’ o altres ini-
ciatives públiques, amb sessions 
de networking per fer créixer la 
xarxa empresarial del territori. 

Ràdio Barcelona de la Cadena 
SER, amb el suport de l’Ajun-
tament, organitza el pròxim 2 
de març (17:30h) ‘Amb veu de 
dona’, una jornada per compar-
tir inquietuds i debatre envers 
la perspectiva de gènere. L’acte 
tindrà lloc a La CIBA i servirà per 
conèixer millor aquest projecte 
pioner sobre polítiques d’igualtat 

‘Amb veu de dona’, 
On Air 

Ràdio ‘Amb veu de dona’, a La CIBA / Arxiu

i noves propostes actives dels 
fons europeus FEDER. 
Comptarà amb la participació 
de l’alcaldessa Núria Parlon, 
la directora d’igualtat i LGTBI 
Maribel Cárdenas, la periodis-
ta colomenca Mayka Navarro i 
la cantant Estela, del programa 
‘Eufòria’ de TV3. Inscripcions 
gratuïtes a www.sercatalunya.
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bricar ell mateix la jugada per a anotar el 
1-4, no a la primera però sí a la segona. 
Dura derrota per 2-6 que allarga amb el 
mal moment del Santa Coloma.
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EL FEMENÍ SANT ADRIÀ NO POT AMB LES LÍDERS

El Castelló va sentenciar el partit abans 
d’arribar al descans (80-55). El NBF Cas-
telló és un dels grans candidats a ascendir 
a Liga Challenge, i el Femení Sant Adrià va 
patir l’enorme potencial de les valencianes el 
passat dissabte, en què no va tenir cap opció 
real per aconseguir la victòria. El conjunt de 
Jordi Périz va veure la realitat de diferència de 
nivell al final del primer quart (-10), però el 
cop dur va ser el parcial en contra en el segon 
període (26-10), en què el Castelló va sen-
tenciar el partit, situant el 47-21 al descans. 

A la represa, les adrianenques no van abaixar 
els braços i van competir tota la segona part, 
perdent el tercer quart de manera ajustada i 
guanyant els darreres deu minuts per 15-
18. Tot i la derrota, el Femení Sant Adrià va 
demostrar que fent bé la feina, poden salvar 
categoria. Emma Barcelona amb 15 punts, 
Queralt Ribera amb 13 i Ariadna Talaverón 
amb 10, les més destacades de les liles. 
El Sant Adrià tornarà a jugar aquest diumen-
ge, al Marina Besòs, contra el Viladecans, 
equip de la part alta. 

Cap de setmana rodó per l’UBSA
Els equips sèniors de l’entitat van aconseguir importants victòries per al seu futur

Foto: UBSA

Foto: Manel Expósito

Copa Catalunya:
El Copa Catalunya entra a la zona tranquila de 
la classificació després de derrotar al Badalonès 
en un partit que tenien molt controlat, però que 
un mal darrer quart va estar a punt de donar la 
sorpresa (68-65). El bon percentatgde des del tir 
lliure i tir de dos va permetre als adrianencs tenir 
un bon ritme ofensiu. La defensa va ser bona i és 
que va deixar al Badalonès sense superar el 40% 
d’encert en tir de dos i triples. Els de Miqui Cal-
derón van dominar tot el partit gràcies al lideratge 
ofensiu de Izan Villar i Ignacio Sainz amb 16 i 12 
punts respectivament. És la desena victòria dels 
adrianencs. El pròxim partit, dissabte a les 19:15 
al camp d’un dels equips forts del grup, el Bari-
centro Barberà. 

Primera Catalana:
Els d’Alex Gilabert van realitzar un gran segon 
quart - sobretot en defensa, deixant en només 9 
punts el rival - per emportar-se un partit vital con-
tra el Sant Andreu de Natzaret i lluitar per sortir de 
la zona de descens directe. Dídac Rodríguez i Dani 
Agut amb 20 i 11 punts cadascú, van ser els refe-

rents ofensius dels adrianencs. Amb aquesta 
victòria, l’UBSA B es situa amb un balanç 
de sis victòries i onze derrotes, a només un 
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triomf del tall d’evitar descens directe i fer el 
play-out. Aquest cap de setmana, l’equip de 
Primera Catalana jugarà a la pista del Sant 

Nicolau, rival a situat a la part alta amb ne-
cessitat de victòria per entrar a play-off per 
l’ascens.
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El Besòs de 
Javier Pérez Andújar

Els prínceps valents va ser la seva 
carta de presentació al món litera-
ri, i des d’aleshores, aquest literat 
nascut a Sant Adrià de Besòs l’any 
1965 ha aconseguit ser un dels 
nostres creadors més interes-
sants; un escriptor amb referents 
dels còmics de Bruguera, la his-
tòria de Charlie Hebdo, el cinema 

el que es va emportar el diable 
(Tusquets, 2010) o Catalans tots 
(Tusquets, 2014), però L’any del 
búfal, va ser amb l’obra amb què 
va guanyar l’última edició del 
premi Herralde de novel·la, de 
l’editorial Anagrama l’any 2021.
Javier Pérez Andújar assistirà 
el pròxim dijous 9 de març a 
la trobada literària de sessió 
oberta al Club de lectura de la 
Biblioteca Vallcarca i els Peni-
tents, a Barcelona (Passeig de la 
Vall d’Hebron, 65-69), cap a les 
18:30h. L’autor reflexionarà i co-
mentarà amb els assistents una 
obra de projecció on es desco-
brirà els orígens de la seva mi-
rada, així com els seus referents 
i el seu univers particular. Una 
bona ocasió per a conversar i 
conèixer aquest cronista dels 
barris perifèrics de Barcelona i 
el seu extraradi.

fantàstic, la televisió i la cultura 
popular; i un cronista excel·lent 
de gent anònima dels barris de 
Barcelona, Madrid i d’altres ciu-
tats. En definitiva, un cant a la 
vella escola i una veritable síntesi 
de tota una generació. El pas del 
temps també ha ampliat la seva 
bibliografia amb obres com Tot 

Ketubara Batucada, 
passió per la percussió

L’escola Ketubara convoca re-
gularment cursos i tallers per 
iniciar-se a la percussió o la 
dansa a qualsevol interessat/
da en el món de la batucada 
brasilera. L’objectiu és am-
pliar el grup percussionista i 
preparar a nous integrants per 
formar part de la banda, així 
com participar a les actuacions 
públiques de l’equip per arreu, 
fins i tot a l’estranger. Sense 
experiència prèvia, els seus 

cursos treballen en aprendre 
tècniques, bases rítmiques o 
coreografies. A més, el mateix 
grup facilita l’instrument i la 
resta de material necessari.
A partir del dijous 2 de març 
fins al pròxim 13 d’abril, un 
tambor t’espera a les classes 
d’assaig programades de Ketu-
bara, a ‘Banda Sonora’ (carrer 
Jovellanos - metro Verneda). 
Per reservar plaça contacta a 
info@ketubara.org. 

L’escriptor i cronista Javier Pérez Andújar / Laura LB

Pròxima trobada literària amb l’escriptor i cronista
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8M: les dones alcen la veu per la igualtat
Programació mensual del CIOD per celebrar el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones

Programació del Dia Internacional de les Dones / CIOD

“Per un món on siguem socialment iguals, 
humanament diferents i totalment lliures”. 
La dita de Rosa Luxemberg és el lema amb 
què es desenvoluparan tot un seguit d’ac-
tivitats de sensibilització a partir del 8 de 
març, en commemoració del Dia Interna-
cional de les Dones envers la discriminació 
en societats patriarcals.
El dilluns 6 de març, al migdia, l’Associació 
de Dones Iris organitzen un pica-pica al Ca-
sal Cívic de la Mina a “Memòria de dones: 
Jocs de la meva infància”, mentre que al Po-
lidor s’instal·larà un espai creatiu feminista i 
un Trivial, programat per dimarts 7 de març.
El dimecres dia 8, el dia de la commemora-
ció, El Consell Municipal de les Dones sor-
tiran a partir de les 11h pels carrers de Sant 
Adrià en una Rua reivindicativa de molta 
música i soroll per la igualtat. Vestides de 
lila, també donaran pas a la lectura del seu 
manifest per aquest 8M. A la tarda, els jo-
ves participaran en diverses activitats per la 
igualtat al Centre Cultural Besòs i, més tard, 
visitar la façana de l’Ajuntament il·luminada 
de lila pel 8M. 
El dijous dia 9, a càrrec del PEB Mina, hi 
hauran jocs, taller de pancartes i molt més 

a la plaça Maria Àngels Rosell. L’endemà, 
divendres 10 de març, s’inaugurarà l’expo-
sició ‘En Escena: Mirades femenines sobre 
la representació de les sexualitats a la cul-
tura audiovisual”, a la Biblioteca de Sant 
Adrià, mentre que el dissabte 11, de 10h a 
13h, serà per la trobada de puntaires a la 
plaça de la Vila. El dilluns 13 de març s’in-
augurarà l’exposició ‘1983-2023, del Casal 
de la Dona al CIOD: 40 anys de polítiques 
d’igualtat a Sant Adrià’, un espai de trobada 
a l’antic Casal Dalt de la Vila, i dimecres 
dia 15 el CIOD farà tarda de cinema amb 
“El escándalo”. El dissabte 18 serà la visita 
guiada al recinte modernista de l’Hospital 
de Sant Pau, amb reserva prèvia al CIOD.  
El centre també farà l’entrega de premis 
del XXII Concurs de relats breus ‘Paraules 
d’Adriana’ el dilluns 20 de març. El dime-
cres 29 serà l’hora del conte amb “Jocs i 
rondalles per la igualtat de gènere” amb 
les Gates Gatunes a la Biblioteca de Sant 
Adrià i, a les 18h, “l’espai de dones viat-
geres: Mèxic. Chiapas”, amb testimonis de 
dones cooperants. Consulta la programació 
detallada a les xarxes socials de @cioddo-
nessab. 

Febrer de 2023

TORNA EL CICLE DE CINEMA INFANTIL A BADALONA

El CINC (Cicle de Cinema Infantil en Català) 
torna a Badalona amb més aventures, humor 
i diversió per a tota la família. Durant els me-
sos de març i abril, es tindrà l’ocasió de veure 
èxits com DC Lliga de Supermascotes o El 
gat amb botes: L’últim desig. Les projeccions, 
aptes per a tots els públics, es faran cada dis-
sabte des del 4 de març fins a l’1 d’abril, a les 
16 h, a l’OCine Màgic de Badalona. Les entra-
des tenen un preu únic reduït de 4,50 euros.
El CINC és un programa de la Secretaria 

de Política Lingüística destinat a fer créixer 
l’oferta i el consum de cinema infantil en ca-
talà. Compta amb la col·laboració del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística i de 
diverses institucions i cinemes en una llarga 
trajectòria a la ciutat de Badalona acostant 
el cinema infantil al gran públic. Tota la in-
formació de les sinopsis i els tràilers de les 
pel·lícules és a la web del CNL de Badalona 
i Sant Adrià (www.cnpl.cat/xarxa/cnlbadalo-
na). 




