
El veïnat de Les Oliveres 
compra a Singuerlín 
per la falta de comerços

El barri 
sense 
botigues
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Són aquells edificis de color verd que es 
veuen perfectament si algú condueix per 
la Ronda de Dalt, just a sobre de la Cacao-
lat. Icònics, diríem, ja que suposen una 
referència pels ciutadans i ciutadanes de 
tota l’Àrea Metropolitana. Són un símbol, 
una marca característica de Santa Coloma, 
però, sobretot, són Les Oliveres. 

Poc més de 3.000 habitants 
3.242 persones censades. Són les dades 
proporcionades per l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet, dades del 2018, 
sobre la població del barri. “Això és com 
un poble. Nosaltres aquí ens coneixem 
pràcticament tots i totes i ens assabentem 
de tot el que passa aquí al barri”. Les pa-
raules del Vicente Sánchez, president de 
l’Associació de Veïns i Veïnes, refermen 
encara més aquesta sensació de “petit 
barri”. De fet, podríem aplegar gairebé tot 
el barri en 3 carrers construïts, sembla, 
un a sobre de l’altre. Les escales mecà-
niques (tota una victòria) comuniquen 
els 3 carrers, els 3 pisos,  i donen treva 
a una població més aviat envellida. “El 
barri ha millorat un 200%, tenim les es-
cales mecàniques i tenim un microbús”, 
comenta a aquest Diari el Manuel Ruano, 
membre de l’AV i veí de Les Oliveres des 
de fa anys. Unes millores que han facilitat 
la vida diària, tenint en compte els carrers 
empinats que formen la zona i la situació 
d’aïllament territorial en què es troba Les 
Oliveres. “També hem lluitat molt per tenir 
una bona educació i hem aconseguit que 
vinguin bons professors”. De fet, el petit 
barri compta amb dos centres escolars: el 
col·legi Lluís Millet i l’EBM Les Oliveres.

Cap botiga per comprar el pa
Així expressa el veïnat del barri la seva 
major preocupació en aquests moments 
(i no és la Covid). “Hem de baixar a Sin-

Les Oliveres, 
un barri sense 
teixit comercial 

guerlín fins i tot per a comprar el pa”, ex-
pressa la Rosalía Furones, també veïna i 
membre de l’AV. “Necessitem una botiga 
perquè som el barri més vell de tota Santa 
Coloma”, afegeix Ruano. 
I és que precisament el teixit comercial 
no és el més destacable del barri. Cap 
botiga de roba o d’alimentació queda als 
seus carrers tan particulars. Tot i això, hi 
ha negocis que resisteixen. Un exemple és 
el bar on aquests simpàtics veïns i veïnes 
del barri apropen a aquest mitjà la realitat 
del barri. El bar Sevilla està regentat pel 

Les Oliveres als anys 60

Veïnat de Les oliveres / Ángela Vázquez

Mural de l’autobús 203 / Ángela Vázquez

El petit barri, de poc més de 3.000 
habitants, demana botigues 
i implicació juvenil

Carlos Díaz que, tot i la situació actual, ex-
pressa una gran gratitud als veïns i veïnes. 
“Encara que sigui poquet, cadascú aporta 
el que pot i quan vam poder obrir de nou, 
el veïnat venia i m’encarregava menjar per 
emportar”, explica el Carlos. De fet, el Se-
villa suposa el punt de reunió i de troba-
da de Les Oliveres. Situat en “un segon 
pis” de l’escala de carrers, unes rampes 
donen accés al local, que compta, fins i 
tot, amb una petita terrassa. Tot i això, la 
incertesa del futur pul·lula pel cap d’en 
Carlos, així com també pel cap de la ma-
joria d’hostalers o propietaris de negocis. 
“Per aquí passen totes les generacions. 
Ara em compren els fills i nets dels antics 

clients”. Una transició generacional que 
es troba en perill actualment per la pan-
dèmia. 

La joventut no s’implica en les AV
Un problema del que sentim a parlar en 
tots els barris de qualsevol ciutat. Els 
i les joves no s’interessen gens per les 
Associacions de Veïns i Veïnes. “Des de 
l’AV estem buscant idees perquè els joves 
s’impliquin i sentin que el barri és seu, 
igual que la resta. El benestar del barri és 
un benestar general que afecta a tothom”. 
El Juan Antonio Sánchez, veí de l’AV, as-
segura que un dels problemes més greus 
quan parlem d’aquest tema és l’edat. “No 

hi ha un interès per mantenir les AV. La 
joventut no s’implica i no es vol moure”. 
Unes generacions, per tant, cada cop més 
allunyades del concepte barri.
A la llista de problemes se suma també el 
de no tenir un lloc físic, una seu, per a re-
unir-se, ja que el Casal Municipal es troba 
tancat fins que les restriccions sanitàries 
canviïn. Fet que dificulta les comunica-
cions entre veïnat i, per tant, també amb 
el consistori.

Les farmàcies resisteixen 
Són un dels negocis que no s’han vist 
afectats negativament per la pandèmia. 
Més bé, el contrari. Ens ho explica el Gui-

llermo Álvarez, propietari de la farmàcia 
del barri, la Álvarez Santos. “Va canviar el 
tipus de treball perquè de cop al mercat 
apareixen les mascaretes, un producte 
nou, i cada dia surten certificacions no-
ves. Ho hem de comprovar diàriament i la 
gent que venia abans només 5 minuts, ara 
es queda preguntant 20 minuts. Per tant, 
el volum de treball es multiplica”. També 
parla d’aquestes noves generacions: “Ate-
nem a molta gent gran, però cada cop més 
hi ha més joves, s’està donant un salt ge-
neracional”.
Un barri, per tant, que ha guanyat moltes 
batalles, però al que encara li queden al-
gunes per lluitar.

Mira l’evolució 
del barri Les 
Oliveres
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El nou recinte es construirà davant del riu Besòs

Santa Coloma tindrà nova comissaria

La comissió territorial d’urbanisme 
del Àmbit Metropolità de Barcelona 
va donar llum verda aquest passat 
divendres 12 de març al planeja-
ment que permetrà la construcció 
d’una nova comissaria de policia 
local a Santa Coloma de Gramenet 
i un centre hospitalari privat a Ba-
dalon.
Tal com ha informat el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, 
la comissaria de Santa Coloma se 
situarà enfront del riu Besòs, en un 
espai de més de 4.000 metres qua-
drats on actualment hi ha finques 
sense edificar i constarà d’una plan-
ta baixa i tres pisos.Plànol de la futura comissaria

Comencen les obres d’un nou tram de carril bici

Santa Coloma de Gramenet ha començat les 
obres d’implantació d’un nou tram de carril 
bici en la Rambla del Fondo. Segons indi-
quen des de l’Ajuntament, la durada estimada 
dels treballs serà de dos mesos i es pretén 
donar continuïtat al carril bici existent en el 
passeig Llorenç Serra que ja funciona a la 
ciutat des de juny de 2019. Així, el passat 
dijous 25 de març es va realitzar l’asfaltat del 
carril bici de la Rambla del Fondo, de 8.00 h 
a les 19.00 h. “No es tallarà en cap cas la cir-
culació, excepte en moments molt puntuals”, 
asseveren des del consistori colomenc.
Puntualment, quan les màquines d’asfalt 
travessin els encreuaments dels carrers 
transversals en la Rambla Fons, es produiran 
afectacions a les línies de bus B81 i B15, que 
no podran efectuar momentàniament el gir 
per a incorporar-se o deixar la rambla Fons 
en aquests encreuaments ocupats.

Connexió amb Badalona i Barcelona
Dins del programa ‘Bicivia Metropolitana’ 

impulsat pel Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), Santa Coloma de Gramenet 
pretén fer un pas més en l’objectiu de con-
nectar la ciutat amb Badalona i Barcelona. 
“La pròxima construcció del carril bici en 
la Rambla del Fons vol continuar promo-
vent la mobilitat ciclista i contribuir al canvi 
d’hàbits en la mobilitat quotidiana de la ciu-
tadania, de manera que es pugui avançar en 
la lluita contra la contaminació atmosfèrica, 
la millora de la salut i la qualitat de vida ur-
bana”, afirmen des de l’Ajuntament.
Dins del programa ‘Bicivia Metropolitana’ 
impulsat pel Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), Santa Coloma de Gramenet 
pretén fer un pas més en l’objectiu de con-
nectar la ciutat amb Badalona i Barcelona. 
“La pròxima construcció del carril bici en 
la Rambla del Fons vol continuar promo-
vent la mobilitat ciclista i contribuir al canvi 
d’hàbits en la mobilitat quotidiana de la ciu-
tadania, de manera que es pugui avançar en 
la lluita contra la contaminació atmosfèrica, Nou tram del carril bici

L’Ajuntament de Santa Coloma de Grame-
net ha sol·licitat finançament a través del 
programa de fons europeus ‘Next Genera-
tion’, al qual ha postulat, entre altres pro-
jectes, el de nous programes de formació 
en nínxols d’ocupació i la segona fase de la 
rehabilitació integral de l’edifici de la CIBA, 
l’equipament feminista del municipi.
Concretament, el consistori ha sol·licitat 
finançament per a actuacions valorades en 
4 milions d’euros, que inclouen la reha-
bilitació integral de l’edifici de la CIBA, el 
centre d’informació i recuperació de dones 
víctimes de violència; un recurs residencial 
per a acollir dones víctimes de maltracta-
ment; una escola de formació; i la creació 
d’un gran fons digital que reculli treballs 
de recerca que incloguin la perspectiva de 
gènere.
En aquest mateix sentit, la Diputació de 
Barcelona inicia el programa ‘Next Diba. 
Projectes locals, participació i aliances per 
a la recuperació’, a través del qual posa la 
seva infraestructura de suport a la dispo-
sició dels ajuntaments per a facilitar que 
puguin presentar-se a les convocatòries 
del govern estatal en relació als citats fons 
europeus.

La presidenta de la Diputació, Núria Marín 
(PSC), va presentar dimecres passat un 
conjunt de 87 projectes, amb un impacte 
total de 1.700 milions d’euros, que podrien 
rebre fons del programa europeu ‘Next Ge-
neration’ i ajudar a rellançar el territori. 

La CIBA

Marín va remarcar el paper del govern pro-
vincial “d’assumir una funció activa en la 
vertebració de tot el nostre territori amb els 
fons europeus”.
Per part seva, l’alcaldessa de Santa Coloma, 
la Núria Parlon, va emfatitzar la importància 

del suport de la Diputació per a aconseguir 
nous fons europeus: “Són una oportunitat 
per a regenerar l’economia a la nostra ciu-
tat. Que les dones puguin millorar la seva 
formació és un requisit imprescindible per-
què puguin obtenir bons llocs de treball”.

L’Ajuntament ha sol·licitat finançament per actuacions valorades en 4 milions d’euros

La CIBA demana fons europeus
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Per a això, es modificaran les quali-
ficacions que el Pla General Metro-
polità (PGM) preveia per a aquesta 
zona per a possibilitar que una de 
les parcel·les aculli l’equipament, 
que se situarà entre blocs de cases 
ja contemplats, amb la seva major 
façana de cara a l’avinguda de la 
Generalitat.
La modificació aprovada manté els 
400 habitatges de protecció projec-
tades en tot el front fluvial, de les 
quals 168 estan pendents de cons-
truir, i permet habilitar com a habi-
tatges dotacionals o equipaments 
les plantes baixes dels edificis resi-
dencials de protecció.

Es pretén fer un pas més en l’objectiu de connectar la ciutat amb Badalona i Barcelona
la millora de la salut i la qualitat de vida ur-
bana”, afirmen des de l’Ajuntament.
“Amb aquestes dues actuacions, s’aconse-
guirà completar la Bicivia Metropolitana 5, 
que connecta la ciutat de Barcelona amb 

Santa Coloma de Gramenet i Badalona”, 
remarquen des del consistori de Santa 
Coloma. Les obres tindran una durada 
aproximada de dos mesos i el pressupost 
d’execució previst és de 206.267,95 euros.
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Operatiu contra una agència de viatges 
per falses PCR negatives

Continua la campanya de renovació de l’enllumenat 
en 38 zones de la ciutat

Hi ha tres detinguts, un expedientat i una trentena de clients denunciatsLa inversió prevista durant la primera meitat de 2021 és de més de 450 mil euros

L’agència de viatges sancionada

L’enllumenat de l’autopista

Els Mossos d’Esquadra han detingut a 
tres responsables d’una agència de viat-
ges de Santa Coloma de Gramenet per 
falsificar per 85 euros proves PCR nega-
tives per a una trentena de clients, que 
també han estat denunciats. El ‘conseller’ 
d’Interior, Miquel Sàmper, i el comissari 
portaveu dels Mossos, Joan Carles Mo-
linero, han donat compte de l’operatiu 
policial i han agraït la col·laboració ciu-
tadana per a neutralitzar aquesta pràcti-
ca.
La policia va detectar fa unes setma-
nes en l’aeroport de Barcelona pro-
ves PCR negatives falses amb la finali-
tat de poder viatjar. Es va obrir llavors 
una recerca que ha portat la detenció 
d’aquests individus. Els responsables 
de l’agència de viatges utilitzaven docu-
ments oficials de laboratoris de Catalun-
ya i suposadament els manipulaven amb 
les dades del client, canviant les dates.
En el cas de Santa Coloma de Gramenet, 
va ser una trucada al telèfon d’emergèn-
cies 112 la que va posar als Mossos 

Durant aquests dies s’estan desenvolu-
pant en alguns punts de Santa Coloma els 
treballs previs en obra. El Servei munici-
pal de Via Pública executarà la renovació 
de les lluminàries en 38 zones de la ciutat 
en una contractació dividida en dos lots.

d’Esquadra darrere de la pista d’una 
agència d’aquest municipi per la qual 
cosa s’ha detingut als tres màxims res-

Aproximadament en un mes començaran 
els treballs en altura per a substituir les 
lluminàries actuals per noves amb tecno-
logia LED. Al llarg d’aquests últims sis 
mesos també s’ha estat treballant en el 
pintat de més de 120 suports d’enllume-

ponsables del comerç i s’han denunciat 
a 12 clients que van acceptar les proves 
falses. Aquesta agència disposava a més 

nat. En els últims tres anys s’ha procedit a 
la renovació de gairebé 1.200 lluminàries 
en els barris de Ca Franquesa, els Oli-
veres i Singuerlín, amb una inversió de 
més de mig milió d’euros. Ara els treballs 
s’estenen a altres barris de la ciutat com 

de diversos certificats a punt, amb codis 
repetits de proves legals, per a ser utilit-
zades tot el mes de març.

a Santa Rosa, Fons, Raval, Riu Sud, Riu 
Nord, Centri o Ca Mariner.
La inversió prevista durant la primera 
meitat de 2021 és de més de 450 mil eu-
ros.
Els treballs sobre il·luminació pública 
consisteixen en la substitució de les llu-
minàries actuals obsoletes que generen 
contaminació lumínica per lluminàries 
de tecnologia LED, més eficients i res-
pectuoses amb el mitjà nocturn. A més, 
es reforça la il·luminació en zones on és 
insuficient.
L’Ajuntament va aprovar al juliol de 2018 
el document «Instrucció per al disseny i 
la modificació de l’enllumenat públic de 
Santa Coloma de Gramenet» en el qual es 
fixen els criteris tècnics segons els fac-
tors ambientals de cada zona per a esta-
blir la il·luminació idònia.
La normativa recull les instruccions gene-
rals que marca la legislació, però a més 
introdueix millores per a augmentar la 
seguretat ciutadana i millorar el confort 
visual de veïnes i veïns.

Núm. 440 Març de 2021
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L’assemblea de SOM Gramenet ha decidit 
llençar un comunicat per finalitzar el reco-
rregut del moviment ciutadà, 6 anys des-
prés d’haver-se constituït com a candidats i 
candidates a les eleccions de Santa Coloma. 
Des del grup, asseguren que “estem satisfets 
de la feina feta i amb ganes de continuar, ara 
d’una altra manera i des d’altres espais”. Som 
Gramenet ja portava 2 anys sense represen-
tació a l’Ajuntament colomenc, tal i com 
ells/es diuen: “aquests gairebé dos anys de 
repensar-nos ens ha servit per adonar-nos 
que, malgrat deixar d’existir com a organit-
zació, l’esperit de la mateixa es manté igual 
de ferm”. 
Així doncs, un acomiadament per part de 
SOM Gramenet, que va arribar a tenir 5 re-
gidors del 2015 al 2019.

SOM Gramenet 
s’acomiada 
de la política 
colomencaFilo Cañete serà la substituta a partir d’abril

El que es venia parlant fa unes setmanes per 
tot Sant Adrià es va anunciar, dimarts 23 de 
març: l’alcalde Joan Callau presentava la 
seva dimissió i anunciava la seva renúncia 
a l’alcaldia de la ciutat. 
En un comunicat emès pel partit socialista, 
els seus companys de partit expressen la 
seva admiració per la figura de Callau: “Joan 
Callau es mereix el reconeixement personal 
i polític pel seu tarannà, per la serenor i el 
respecte que han guiat la seva capacitat de 
diàleg, de resistència davant les dificultats 

Sant Adrià en Comú ha registrat una instància 
per sol·licitar tota la documentació respecte 
l’obra que s’està duent a terme a l’avinguda 
de la Platja i Eduard Maristany, que ha tornat 
a posar en evidència, segons el grup munici-
pal, la manca de transparència de l’equip de 
govern. “Aquesta zona del litoral adrianenc, 
ara en obres per acollir els cables submarins 

Joan Callau dimiteix després 
de 26 anys a l’Ajuntament

Sant Adrià en Comú demana respostes 
sobre les mesures anticontaminació de les 
obres del cable submarí a Eduard Maristany

amb que s’ha trobat en el seu esforç per 
aconseguir la constant millora de la ciutat i 
de la qualitat de vida de totes les persones 
que la formen. Ha estat un alcalde pròxim 
amb la gent, preocupat pels més vulnera-
bles”. En el comunicat també es destaquen 
alguens de les seves obres com alcalde, com 
“la recuperació del riu Besòs i l’arribada de 
la Universitat”.
Tot i això, Callau no desapareixerà de la vida 
pública amb la seva marxa. Després d’haver 
aprovat els pressupostos, l’exalcalde co-

de fibra òptica d’alta capacitat que impulsa 
AFR-IX Telecom, és l’herència contaminant 
que han deixat les indústries químiques que 
han operat aquí durant dècades”, asseguren 
des del partit. Per això, volen saber si s’estan 
complint les recomanacions de l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) i, en si no és 
així, l’informe justificatiu. 

mençarà a treballar a partir d’abril a la Dipu-
tació de Barcelona. 

Filo Cañete, substituta
El PSC ja ho avança: Filo Cañete, segona tinent 
d’alcalde i responsable de Recursos Humans,  
Promoció Econòmica, Benestar i Famílies serà 
la substituta de Callau i agafarà el relleu a par-
tir del 9 d’abril. “El propòsit que Filo vol fer 
present a Sant Adrià es basa en projectar la 
ciutat cap al futur, reforçant la transformació i 
les millores als barris, impulsant amb energia 
renovada el desenvolupament socioeconòmic 
al voltant de l’Eix del Coneixement del Cam-
pus Diagonal Besòs, de l’àmbit de les Tres 
Xemeneies, del nou front litoral”.

Sanitat i educació, entre les prioritats de 
la futura alcaldessa
En una roda de premsa per anunciar la dimis-
sió de l’alcalde, la futura alcaldessa va dedicar 
unes paraules a la ciutadania de Sant Adrià, 
assegurant que “una de les primeres visites 
que penso fer és als dos CAPs que tenim”. 
L’absentisme escolar també és un problema 
que cal solucionar, sobre tot al barri de La 
Mina, segons l’alcaldessa, així com també ho 
és avançar en l’enderrocament del bloc Venus.

“En un informe elaborat per la Marea Verda 
es recull tot l’històric dels estudis que, des 
de 2009, s’han elaborat a petició de l’ARC 
per determinar quines substàncies tòxiques 
s’han trobat al subsol de la zona. Aquest 
dossier també recull l’informe tècnic de valo-
ració de la qualitat del sòl de l’ARC del 2016, 
on es recomana a l’Ajuntament una sèrie de 
mesures en zones contaminades: que es fa-
cin servir sistemes de reg d’alta eficiència a 
la zona del parc; si s’excava sòls a la zona 
delimitada caldrà fer servir EPI per protegir 
els treballadors de l’obra; evitar contacte di-
recte amb el sòl i ingestió de partícules; o fer 
un seguiment ambiental de l’obra per garan-
tir la correcta gestió de les terres residuals 
generades”. 
En el passat ple de febrer Sant Adrià en 
Comú ja va traslladar la seva preocupació 
sobre aquest tema.

Ciutadans Santa Coloma presenta en el ple 
de l’Ajuntament una moció per a la implan-
tació d’un pla local de prevenció del suïcidi 
i per la salut mental. María Duarte, presi-
denta del Grup Municipal, ha explicat que 
“el suïcidi continua sent un tema tabú i un 
etern oblidat de les institucions públiques, i 
per això és urgent la creació d’una campan-
ya municipal de sensibilització i conscien-
ciació que visibilitzi aquesta problemàtica”.
Per a Duarte, “la situació del sector de la 
salut mental i la dels pacients ha empitjo-
rat enormement en l’últim any a causa de la 
pandèmia i les restriccions derivades, i avui 
dia el nombre de persones que decideixen 
posar fi a la seva vida doblega el nombre 
de morts en accidents en carretera”. En la 
seva moció, Ciutadans demana a més l’ha-
bilitació d’un telèfon 24 hores per a atendre 
persones en situació de crisi, i l’elaboració 
d’una campanya de prevenció del suïcidi en 
el municipi, insistint en la sensibilització a 
edats primerenques.

Ciutadans Santa 
Coloma posa 
l’accent en la 
prevenció del suïcidi

Callau i la futura alcaldessa, Filo Cañete / Ángela Vázquez

Mur d’Eduard Maristany

Núm. 440 Març de 2021

Callau passa 
el relleu a Filo 
Cañete
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Catalunya ha prorrogat fins després de 
Setmana Santa les restriccions vigents des 
del 15 de març que permeten viatjar entre 
comarques només amb la bombolla de 
convivents i obrir el cap de setmana tots 
els comerços de fins a 800 metres.  Així 
ho han anunciat el secretari general del 
departament de Salut de la Generalitat, 

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha iniciat 
aquesta setmana el repartiment de 2.000 mas-
caretes als centres educatius Sant Gabriel, 
Túrbula, Amor de Déu, IES Manuel Vázquez 
Montalbán i Institut Escola La Mina amb l’ob-
jectiu de promoure el seu ús entre l’alumnat 
d’ESO i batxillerat de la ciutat.
Les mascaretes són higièniques i reutilitza-

Prorrogades les 
restriccions fins després 
de Setmana Santa

Es reparteixen 2.000 
mascaretes a l’alumnat de 
secundària i batxillerat de 
Sant Adrià

La trobada entre l’Ajuntament de Santa Co-
loma i el Servei Català de Salut per fer el 
seguiment del pla de vacunació de la Co-
vid19 a la ciutat, ha servit per confirmar que 
els grups de població de risc han completat 
el procés d’administració de les vacunes. 
Es tracta de totes aquelles persones ingres-
sades en centres i residències de gent gran 
així com persones amb discapacitats i el 
personal que atén a aquests grups.
En aquesta reunió de treball s’han estudiat 

Vacunats els grups 
de major risc de Santa 
Coloma 

els canvis introduïts els darrers dies per 
part de les autoritats sanitàries estatals 
i autonòmiques en el procediment de la 
campanya de vacunació. La primera con-
seqüència és que arran d’aquestes noves 
mesures s’estan liberalitzant grups d’edat 
i grups de risc i que això comportarà que 
persones d’edats inferiors als 80 anys po-
den rebre avisos per vacunar-se.  El ritme 
de vacunació estarà sempre lligat a l’abasti-
ment de les dosis.
D’una altra banda l’Ajuntament ha ofert es-
pais complementaris per facilitar el procés 
de vacunació però el Servei Català de Salut 
considera que de moment els equipaments 
sanitaris de la ciutat, així com el Centre Cí-
vic Can Mariner, cedit des de fa mesos a 
l’Institut Català de Salut, són suficients per 
a la campanya de la Covid19. 
En qualsevol cas aquest oferiment es man-
tindrà per si s’han de cobrir necessitats 
puntuals en el procés de vacunació.  

Miquel Samper anunciant la pròrroga de les mesures 

La regidora Ruth Soto donant mascaretes
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Marc Ramentol, i el conseller d’Interior en 
funcions, Miquel Sàmper, que han detallat 
que les actuals mesures s’han prorrogat fins 
al pròxim 9 d’abril, una vegada superada la 
Setmana Santa. Ramentol ha advertit que 
s’està deixant enrere una fase d’”estanca-
ment” de la pandèmia per a iniciar un “tímid 
creixement”.

bles i s’han fet en els tallers tèxtils de la Fun-
dació Portolà, una organització solidaria que 
dona feina a més d’un centenar de persones 
amb discapacitat intel·lectual.
La iniciativa forma part del programa d’ac-
cions de promoció de la salut que duu a terme 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. 

Ja ha entrat en funcionament el nou mòdul del CAP Doctor Barraquer 
que té l’objectiu d’atendre tota l’activitat relacionada amb la Covid per 
oferir més seguretat i accessibilitat a la resta d’usuaris de l’ambulatori.

FOTONOTÍCIA

Mòdul de Salut al CAP Barraquer

A la situació d’emergència s’han fingit situacions de risc que afectarien els treballadors

Endesa ha finalitzat amb èxit diversos 
simulacres d’evacuació de personal ferit 
o indisposat a la central tèrmica de cicle 
combinat Besòs 3, a Sant Adrià de Besòs. 
Aquesta operació s’ha dut a terme igual-
ment en temps de pandèmia perquè les 
centrals de generació no només no han 
aturat la seva activitat sinó que es prioritza 
la producció d’energia per tal de garantir 
el subministrament elèctric a tota la ciu-
tadania i, especialment, als equipaments 
crítics, mentre duri la crisi.
Així, aquests exercicis tàctics especials 
se sumen als plans de prevenció i segu-
retat que la Companyia realitza a totes 
les instal·lacions de generació tèrmica i 
hidroelèctrica de Catalunya amb l’objectiu 
de prevenir incidents als complexos i sa-
ber com actuar de manera segura i efectiva 
en el cas de produir-se’n, minimitzant així 
el temps de resposta i, per descomptat, la 
salut de la persona accidentada.
En un dels escenaris s’ha simulat el rescat 
d’un operari inconscient però amb el pols 

Endesa realitza simulacres d’evacuació de persones 
ferides a la Central Tèrmica de Cicle Combinat del Besòs

accelerat. Segurament, hauria patit un cop 
de calor, la qual cosa li hauria provocat 
símptomes com els abans esmentats, a 
més a més de confusió i dificultat en la 

Simulacre d’evacuació

parla. Degut a la ubicació de la central –a 
tocar del mar-, aquest és un risc factible 
durant els mesos d’estiu. 
L’objectiu dels simulacres ha estat provar 

el Pla d’Emergència de la central i avaluar 
el seu personal; així com comprovar la 
coordinació i protocols d’avisos i comuni-
cació entre els diversos actuants.
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El 63% de les actuacions, vinculades a la detecció d’incidències en la neteja i els residus 
Aquest mes de març, el Servei dels i les 
serens compleix dos anys de funciona-
ment, i el balanç és molt positiu en tots 
els sentits. Durant l’últim any han realitzat 
69.679 accions, quatre vegades més que 
en el mateix període de l’any anterior, tot i 
haver hagut de suspendre la seva activitat 
dos mesos a causa de la pandèmia.
El 63% de les accions realitzades en 
2020 van estar vinculades a la detecció 
d’incidències en l’àmbit de la neteja i els 
residus, especialment a l’abandonament 
de mobles i trastos vells; un 34% a la 
detecció de incidències a l’espai públic 
(il·luminació, mobiliari urbà, sorolls, 
etc.) i un 11% a el suport directe a la 
ciutadania (acompanyaments, orientació, 
etc.).
D’altra banda, aquest equip ha estat àm-
pliament acceptat i valorat per les i els co-
lomencs, que agraeixen la seva presència 
a les nits, així com els serveis que realit-
zen. També per alguns consistoris d’altres 

El 2020, les actuacions dels serens a Santa Coloma 
es van quadruplicar en relació al 2019

ciutats, que han demanat assessorament a 
l’Ajuntament de Santa Coloma.
La pandèmia ha fet que hagin hagut d’anar 

Equip de serens i serenes de Santa Coloma

adaptant el seu treball als canvis que s’han 
anat produït. Durant la desescalada, per 
exemple, van ajudar a buidar el parc flu-

vial a la seva hora de tancament, així com 
a controlar als grups i evitar l’incompli-
ment de les normes del Procicat.

Els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil 
de Sant Adrià continuen col·laborant, mal-
grat la pandèmia, en tasques de tot tipus pel 
municipi, col·laborant amb negocis, entitats 
o persones. “No som policies, però fem tas-
ques de vigilància o avisem a persones que, 
per exemple, no estan respectant les mesu-
res sanitàries actuals. Això és el que més 
fem aquests dies”, comenta a aquest Diari 
el Jordi Trujillo, coordinador del grup. Tot 
i això, els voluntaris i voluntàries demanen 
millores en el seu local, situat al barri de Sant 
Joan Baptista i que abans era la caserna de la 
Guàrdia Civil. Les goteres són contínues en 
episodis de pluja i algunes parts del sostre 
també necessitarien algunes millores.

Protecció Civil 
de Sant Adrià 
col·labora en 
tasques per tot el 
municipi

Representants de l’associacionisme veï-
nal de l’Eix Besòs, que inclou Barcelo-
na, Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma de 
Gramenet i Montcada i Reixac, han valorat 
les diverses reunions que han anat tenint 
amb els ajuntaments respecte a les neces-
sitats d’aquests barris, 17 dels quals estan 
entre els més vulnerables dels 25 que acull 
la conurbació barcelonina.
Juntament amb els veïnats de l’eix del Llo-

Els barris vulnerables de l’Eix Besòs 
demanen propostes i calendari 
per a millores urgents

bregat, sumen gairebé el 70% dels territo-
ris metropolitans més vulnerables (a Santa 
Coloma de Gramenet, més de la meitat de 
la població viu en barris amb aquesta qua-
lificació). Els problemes socioeconòmics 
són des del baix nivell formatiu dels habi-
tants a baixos nivells de renda, altes taxes 
d’atur i una menor esperança de vida.
En les diferents taules de governança 
metropolitana de la Coordinadora Veïnal 

de l’Eix Besòs, s’ha constatat la “bona 
predisposició” dels alcaldes a l’hora d’im-
pulsar aquesta zona i d’injectar diners a la 
mateixa per a revertir els problemes so-
cials i econòmics que arrosseguen. S’han 
concretat quatre reunions a celebrar abans 
de l’estiu i s’ha demanat una proposta de 
calendari i de priorització de temes per 
ordre d’urgència en els àmbits de les in-
fraestructures i la mobilitat, l’habitatge, el 
sistema productiu i el patrimoni i el medi 
ambient i la salut.

Actuacions urgents
Alguns d’aquests punts a tractar de manera 
urgent els han enumerat els representants 
veïnals: des de les males olors de la depu-
radora del Besòs a la comunicació entre els 
hospitals i CUAP de la zona, l’alt nivell de 
desocupació, la mobilitat paral·lela al riu 
Besòs, la problemàtica del pont del ferro-
carril sobre el riu, una barrera que provoca 
una major inundabilitat, o la regeneració 
dels polígons industrials de monocultiu 
empresarial i que no estan connectats amb 
els veïns i veïnes.

Vista aèria  del Besòs

Local de Protecció Civil
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L’Ajuntament de Sant Adrià crida a no acostar-se per no molestar les aus El projecte treballa amb joves de barris en risc d’exclusió social com la Mina i Besòs
Les restriccions pel coronavi-
rus, que han suposat una menor 
mobilitat i un descens del trànsit 
i la contaminació, ha fet que la 
desembocadura del riu Besòs es 
converteixi en punt de descans 
de nombroses espècies animals. 
L’última, un flamenc. Es tracta d’un 
exemplar migrador. El seu hàbitat 
és el delta de l’Ebre però d’aquí 
emigra a punts del Mediterrani. 
Encara que és habitual veure’ls pel 
delta del Llobregat, no ho és que 
es pareixen en la desembocadura 
del Besòs. Aquest fet pot tenir re-
lació, precisament, amb la millora 
de les condicions mediambientals 
d’aquesta zona arran de la pandè-
mia.
L’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs ha demanat a través de les 
xarxes socials que s’eviti acudir a 

La Fundació Carta de la Pau dirigida a 
l’ONU suma forces aquest any amb la 
col·laboració de Tanatori del Litoral. L’em-
presa funerària ha signat un conveni per 
donar suport econòmic al Projecte Vitamina 
de Lideratge ètic i Transformació Social, un 
programa de formació experiencial impul-
sat per la Fundació que apodera els adoles-
cents dels barris de la Mina i Besòs de Sant 
Adrià de Besòs.
La vocació de servei i acompanyament a les 
famílies en els moments difícils i la implica-
ció per contribuir en la millora de la societat 
han motivat Tanatori del Litoral a col·labo-
rar amb el Programa Vitamina, que treballa 
amb joves de barris en risc d’exclusió social 
com és el cas de la Mina i Besòs, a Sant 
Adrià. Aquest suport contempla una dota-
ció econòmica per al grup de l’Eix Perso-
nal d’aquest projecte durant el primer any, 
així com la participació del centre en altres 
punts del programa al llarg del curs 2021.
D’aquesta manera, Tanatori del Lito-
ral i Fundació Carta de la Pau dirigida a 
l’ONU plasmen un acord sinèrgic de lide-

Un flamenc visita 
la desembocadura del riu Besòs

Tanatori del Litoral col·labora 
amb el Programa Vitamina de Sant Adrià

la zona per a tafanejar i es respecti la tran-
quil·litat d’aquestes espècies. “No accediu 
a la desembocadura del Besòs. Respectem 

ratge ètic en entorns socials vulnerables, on 
empresa i organització no lucrativa sumen 
dedicació i recursos per donar compliment 
als Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble de l’ONU (ODS), en especial, el número 
10, relatiu a la Reducció de les desigualtats; 

Exemplar de flamenc al Besòs Foto d’arxiu

l’entorn i a les espècies que s’acosten o 
que viuen”.
El gener passat, el consistori va con-

l’11, referent a Ciutats i comunitats soste-
nibles; el 16, sobre Societats pacífiques i 
justes; i el 17, que al·ludeix les Aliances per 
assolir els ODS. Sempre representant un 
model de Ethical & Care Leadership per als 
joves, les seves famílies i els seus barris, 

firmar que una comunitat de llúdrigues 
s’havia instal·lat en la desembocadura del 
riu.

en relació a la cura de les persones i per 
unes societats més cohesionades, justes i 
inclusives.

Què és el Programa Vitamina?
El Programa Vitamina, impulsat per Fun-
dació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, 
és una formació experiencial en habilitats 
socials i emocionals dirigida a adoles-
cents d’entre 13 i 17 anys. Durant 4 anys, 
es treballen de forma anual 12 capacitats 
diferents de lideratge ètic d’acord amb els 
valors escollits. Basant-se en la metodo-
logia del Training Group (T-Group) o grup 
d’entrenament, es facilita el procés grupal a 
través de tècniques i activitats especialment 
pensades per a aconseguir els objectius 
marcats. Cada setmana es realitza una hora 
i mitja de sessió per a tot el grup i, a més, 
al llarg del curs, es fan sessions d’expert, 
sortides d’impacte i el VITAcampus d’estiu 
de 5 dies. I seguint la visió sistèmica, tam-
bé es duen a terme sessions mensuals amb 
els familiars de les i els joves del Programa 
Vitamina.
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El canvi d’hora ens des-
col·loca, però també ens 
avisa que l’estiu és cada 
cop més a prop. Santa 
Coloma s’ha sumat un any 
més a aquest esdeveniment, 
apagant també la llum del 

Santa Coloma s’adhereix 
a ‘L’Hora del planeta’ 
contra el canvi climàtic

globus terraqui d’heli que es 
va instal·lar prèviament a la 
plaça, el mateix dia 27.
De igual manera, es va con-
vidar a la ciutadania a que 
també apagués els llums 
en una acció mundial per 

prendre consciència que 
les accions quotidianes son 
part de la solució de les 
conseqüències del canvi 
climàtic.
«L’Hora del Planeta» és un 
esdeveniment internacional 
organitzat per World Wide 
Fund for Nature (WWF) que 
se celebra l’últim dissabte 
del mes de març de cada 
any, i que consisteix en una 
apagada elèctrica voluntària, 
en què es convida a ciutats, 
organitzacions i ciutadania 
a  apagar els llums. Amb 
aquest esdeveniment es 
vol conscienciar a la socie-
tat sobre la necessitat de 
prendre mesures per lluitar 
contra el canvi climàtic i 
la pèrdua de biodiversitat. 
Hi participen gairebé 200 
països, que en les darreres 
edicions van apagar més de 
17.000 monuments i edificis 
emblemàtics.

EL PROJECTE #CATALÀ947 VOL REFORÇAR LA COOPERACIÓ EN MATÈRIA 
LINGÜÍSTICA I FOMENTAR EL CATALÀ

L’HOSPITAL ESPERIT SANT DONA L’EXCEDENT DE FÀRMACS NO 
USATS EN EL TRACTAMENT DE LA COVID

BREUS

La llengua catalana als municipis de Cata-
lunya, un projecte de dades obertes que té 
com a objectiu reforçar la cooperació en 
matèria lingüística i posar a disposició de 
tots els municipis de Catalunya una nova 
eina per al foment del català. El projecte, im-

pulsat des de la Direcció General de Política 
Lingüística (DGPL), vol elaborar i mantenir 
el mapa sociolingüístic de Catalunya i pro-
moure l’anàlisi de la variable lingüística en 
els estudis socials d’altres àmbits. Accediu 
al web llengua.gencat.cat/catala947 

La donació de fàrmacs que va iniciar la 
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de 
Martorell ha estat seguida per nou cen-
tres hospitalaris, entre ells, l’Hospital 
Esperit Sant de Santa Coloma. La do-
nació d’aquest excedent de fàrmacs està 
destinada a organitzacions que treballin 
en zones on l’ús de la hidroxicloroquina 

per a la malària i el lopinavir/ritonavir 
per al VIH puguin ser de gran ajuda. 
L’entitat receptora d’aquest enviament 
serà l’Associació SOS Psicosis, que tre-
balla amb centres sanitaris de Filipines. 
Així doncs, la medicació es distribuirà 
per centres hospitalaris de Cebu i Ma-
nila. 

GAIREBÉ ENLLESTIDES LES OBRES DEL PASSEIG DE LA SALZEREDA

Tot a punt per estrenar el remodelat 
Passeig de la Salzereda. Les obres han 
avançat molt ràpidament, tant, que es té 
previst finalitzar dos mesos abans del 
que es pensava. S’ha intervingut en una 
superfície total de gairebé 20.000 metres 
quadrats, dels quals prop de 8.000 són 

vorera, zones d’estada tranquil·la, passeig 
i terrasses. S’han habilitat 2.300 metres 
quadrats de zona verda i 2 carrils d’apar-
caments amb 137 places de cotxe i 37 de 
moto, 205 arbres (50 d’ells conservats), 
154 punts d’il·luminació i 100 unitats de 
bancs i cadires. 
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El programa RAI ESO ofereix un menú nutritiu, reforç escolar i recolzament psicològic
Una de les lliçons que ens deixa qualsevol 
situació d’emergència social és que les 
necessitats bàsiques de la població reque-
reixen d’ajudes directes. 
L’escassetat de menjars nutritius és un im-
pacte directe d’aquesta realitat. I com sol 
ocórrer, els principals damnificats són els 
menors. Les beques menjador han contri-
buït en les últimes dècades a pal·liar aquest 
dèficit en tot el territori espanyol. Però 
aquests programes té limitacions: en pri-
mer lloc, no arriben a totes les famílies ne-
cessitades (algunes ni tan sols coneixen els 
circuits per a sol·licitar-la aquesta ajuda); i 
d’altra banda, només cobreixen als alumnes 
d’Infantil i Primària (de 3 a 12 anys).
Des de 2012, quan els centres públics ca-
talans de Secundària van adoptar progres-
sivament la jornada intensiva, el model ma-
joritari en la resta d’Espanya, es va perdre 

La Fundació Probitas ajuda els menors que deixen 
de rebre beques menjador quan passen a l’Institut

la pista de molts menors que fins llavors 
s’havien beneficiat de les beques menjador. 
Paradoxalment, en una etapa –l’adolescèn-
cia- en la qual es multipliquen els riscos 
per als nois i noies de famílies en risc d’ex-

Imatge d’arxiu

clusió, aquests perdien la protecció per a la 
seva salut integral que significava el fet de 
gaudir d’almenys un menú nutritiu al dia.
En aquesta tessitura va néixer el programa 
RAI ESO ‘Dinem Junts’ de la Fundació Pro-

bitas. “És una iniciativa que té com a ob-
jectiu assegurar que els nens i joves més 
vulnerables puguin realitzar almenys un 
menjar saludable” explica Marta Segú, la 
seva directora general i patrona. RAI és 
l’acrònim de Reforç de l’Alimentació Infan-
til, però el programa va més enllà de la cura 
nutricional dels alumnes. També es treballa 
l’aspecte psíquic i emocional dels xavals, 
així com en la integració i cohesió social.
La Fundació Probitas desenvolupa aquest 
programa en 18 instituts catalans de pobla-
cions de l’àrea metropolitana de Barcelona 
(l’Hospitalet del Llobregat i Santa Coloma 
de Gramenet), el Vallès Oriental i Occiden-
tal (Castellar i Badia) o Girona (Salt). Ho fa 
sempre en col·laboració amb els serveis so-
cials i les entitats comunitàries dels barris o 
municipis en els quals presta el servei, com 
la Creu Roja.

Més del 20% dels veïns del barri 
de Can Mariner de Santa Coloma 
pateix pobresa energètica

Després d’una intervenció intermitent a 
causa de la pandèmia del covid-19, el pro-
jecte d’acompanyament veïnal A-porta de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) 
ha publicat les dades de l’actuació desple-
gada en el barri de Ca Mariner, des de fe-
brer del 2020, per a “reduir la vulnerabilitat 

Imatge d’arxiu

L’Oficina d’Habitatge ha tramitat ajudes per al 
pagament del lloguer a 2.000 famílies en 2020
S’han atès 44.000 persones, un 7% més que durant en 2019, la majoria per tel. o email

Reunió de l’Ajuntament 

21 fites dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) fixats per Nacions Unides.
Els quatre grups municipals van ratificar el 
Pacte Local per a la reconstrucció social, 
econòmica i cultural en un ple extraordinari 
va celebrar el passat 27 de juliol. L’equip de 
govern, format pel PSC, i els grups de l’opo-
sició, Ciutadans, ECP i ERC es van mostrar 
decidits, sense excepció, a unir esforços, 
malgrat les diferències, amb un objectiu 
comú: que Santa Coloma de Gramenet surti 
amb les millors garanties de la crisi social, 
econòmica i cultura, múltiple i aguda, ori-
ginada per la pandèmia de la Covid 19. El 
document, signat per les quatre forces po-
lítiques del Consistori, recull que “no ens 
podem permetre anar cap endarrere quant a 
drets i igualtats d’oportunitats”.

Presidida per l’alcaldessa, Núria Parlon, en la 
comissió han participat el 1r Tinent d’alcal-
dessa i portaveu del grup municipal del PSC, 
Esteve Serrano; Dimas Gragera, portaveu de 
Ciutadans; Jesús Sánchez, d’En Comú Po-
dem; i Sam Núñez, d’ERC. A més, ha par-
ticipat el Gerent municipal i la Directora de 
l’Alcaldia. L’última sessió es va celebrar a la fi 
del passat mes de desembre.
La comissió de seguiment ha donat compte 
de les dades més destacades del Pacte Local. 
De les 106 mesures proposades en el docu-
ment inicial, el 55% estan en marxa i el 45% 
estan finalitzades. El Pla local per a la recons-
trucció i la lluita contra les conseqüències de 
la pandèmia de Coronavirus està dividit en 
8 grans eixos, que concreten 27 objectius i 
106 mesures. Aquest full de ruta incorpora 

El Pacte local per a la 
reconstrucció està ja 
al 45% de compliment

Un dels eixos bàsics de la política d’habitatge 
de l’Ajuntament és garantir el manteniment 
de l’habitatge a les famílies amb el risc d’ex-
clusió social. Per a aconseguir aquest objec-
tiu, hi ha diferents línies d’ajudes dirigides 
a diversos col·lectius, així com una línia de 
prestacions econòmiques d’especial urgèn-
cia. Aquestes últimes tenen com a finalitat 
detenir l’acció de desnonament judicial per 
impagament del lloguer, o d’embargament de 
l’habitatge per impagament de quotes hipo-
tecàries, i possibilitar la permanència de la 
persona sol·licitant i la seva família.
L’Oficina local d’Habitatge és una eina fona-
mental de l’Ajuntament per a desenvolupar 

aquestes i altres polítiques d’habitatge. En 
l’últim any, ha tramitat 2.099 sol·licituds a 
les diferents convocatòries d’ajudes, concre-
tament un 24,5% més que en 2019, per un 
import global de 2,57 milions d’euros.
D’altra banda, l’Oficina ha atès 43.946 con-
sultes, un 7% més que en 2019. Destaca la 
reducció de l’atenció presencial (17.241), a 
causa de les mesures establertes per la pan-
dèmia del Covid-19, que s’ha suplert amb un 
increment de l’atenció telefònica (21846) i 
mitjançant correu electrònic (4.859).
Durant 2020 es van obrir 4 convocatòries 
d’ajudes per al pagament del lloguer, a més 
de la de prestacions d’urgència especial, que 
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energètica”. Es tracta d’una una iniciativa 
de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya (CONFAVC), duta a 
terme amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment colomense.
Així, de les 118 llars entrevistats, entre el 
20 i el 25% sofreixen vulnerabilitat ener-

gètica, segons els indicadors utilitzats per 
l’EUROSTAT (l’Oficina d’Estadística de la 
Comissió Europea). És a dir, un de cada 
quatre o cinc llars del barri podria trobar-se 
en situació de pobresa energètica.
Respecte als indicadors utilitzats, un 19% 
dels habitatges entrevistats no van poder 
pagar a temps una o més factures l’any pas-
sat i un 24% de les llars ho van acusar pro-
blemes estructurals en els seus habitatges: 
en Ca Mariner, un 26% no estan adequades 
al fred i un 22% no ho estan a la calor.

Sobre costos en la factura
Altres conclusions destacades són les prin-
cipals incidències detectades relacionades 
amb els consums energètics. En el barri, 
gairebé un 60% de les famílies entrevista-
des estan pagant un sobre cost en les seves 
factures de subministraments, “un índex 
molt alt”, comenten des de l’Ajuntament.
Les causes més destacades són: la contrac-
tació de tarifes amb un cost molt excessiu 
de l’energia; les famílies que no tenien apli-
cat el bo social tenint dret; el desconeixe-
ment de serveis extra contractats i, per tant, 
que no s’usaven; i tenir contractada una 
potència més alta de la necessària.

Es tracta de pictogrames (símbols) pintats 
sobre els passos de vianants que mostra 
als menors quan es pot travessar el ca-
rrer i quan és perillós. Aquests permeten 
associar el senyal amb l’acció i mostren 
les diferents situacions que es poden 
produir. Així, amb aquesta nova simbo-
logia es busca ajudar al fet que l’acció de 
creuar el pas de vianants es realitzi amb 
la màxima seguretat, la qual cosa suposa 
un nou avanç cap a una ciutat més acces-
sible i inclusiva.

Passos de vianants 
més segurs per 
a nens i nenes 
amb trastorn de 
l’espectre autista

Pas de vianants adaptat

sempre està oberta. La major part de les aju-
des que es van tramitar van estar vinculats 
amb les subvencions MITM, dirigides a per-
sones en risc d’exclusió social, un total de 
1.576. La resta es van repartir de la següent 

forma: 387 ajudes per a persones arrenda-
tàries afectades per l’impacte econòmic i 
social de la Covid-19, 120 subvencions per 
a persones majors de 65 anys i 16 renova-
cions.
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El equipo de Juanma Pons se ha clasificado en el segundo grupo de la tabla
La primera fase de la temporada 2020 
- 2021 en Tercera División por fin ha lle-
gado a su fin. Tras seis meses del tramo 
inicial del curso más atípico disputado 
hasta la fecha, la Fundació Esportiva 
Grama se mantiene firme en su lucha 
por intentar clasificarse para el play-off 
de ascenso a Segunda División B.
Coqueteando durante prácticamente 
todas las jornadas entre la zona naran-
ja y la zona roja de la clasificación, fi-
nalmente el equipo de Juanma Pons ha 
logrado colarse entre las seis primeras 
plazas.

A partir de ahora, el camino se ha alla-
nado bastante. Con la salvación en la 
categoría ya logrado, el nuevo objetivo 
es intentar conseguir una de las dos pla-
zas que dan acceso a la promoción de 
ascenso. San Cristóbal, Manresa y Cas-

La Fundació Grama 
luchará por el play-off de ascenso

telldefels, Pobla Mafumet o Santfeliuenc 
(aún se debe culminar la última jornada 
en el subgrupo A) serán los nuevos riva-
les, con partidos a ida y vuelta. 

La segunda fase, arrancará con la clasi-
ficación ordenada de esta manera: San 
Cristóbal (31 puntos), Sant Andreu (31), 
Vilassar  de Mar (30), Manresa (29), 
Fundació Grama (27), Castelldefels 
(25), Pobla de Mafumet (23) y Santfe-
liuenc (22). Estos dos últimos  más el 
Castedellfels aún deben sellar su clasifi-
cación. Tan solo uno de estos lo logrará. 

El tramo final de la primera fase ha sido 
muy positivo para el cuadro azul, su-
mando cuatro victorias, un empate y una 
derrota. A partir de la próxima semana, 
empezará la nueva fase, que se estirará 
hasta mediados de mayo. Foto: UESA

El Pavelló Nou obre, per fi, 
les seves portes a partir d’aquest mes d’abril
El cap de setmana del 10-11 d’abril serà el primer partit d’Industrias a casa

La reforma del Pavelló Nou ja ha arribat ala 
seva fi. A partir d’aquesta darrera setmana de 
març, el primer equip del Futbol Sala Garcia i 
les 17 entitats usuàries de la instal·lació tor-
naran a casa. 
L’objectiu del projecte ha estat resoldre les 
problemàtiques relacionades amb l’antiguitat 
de l’equipament (va ser inaugurat el 1977) i 
adaptar-lo a la nova normativa de competi-
ció de la Primera Divisió de futbol sala, per 
tal que pugui seguir sent el pavelló del club 
Industrias Santa Coloma. A més, s’han apor-
tat millores en l’evacuació, l’optimització de 
l’aforament, l’accessibilitat universal al 100% 
i la funcionalitat.
El Pavelló Nou és el més utilitzat de la ciu-

tat, sent l’espai habitual d’entrenament i de 
competició de 17 entitats colomenques, que 
representen a més de 500 persones usuàries 
al dia (més de 150.000 l’any). 
Les característiques arquitectòniques de 
l’edifici s’han conservat, però s’ha renovat 
la coberta, que ara permet l’entrada de llum 
natural i millora notablement l’acústica, les 
façanes i totes les instal·lacions. L’interior 
s’ha transformat radicalment, s’ha fet més cò-
mode, i s’ha augmentat l’aforament de públic 
en un 13%, arribant a les 1.500 persones. 
Divendres 9 d’abril o dissabte 10 serà el pri-
mer partit d’Industrias Santa Coloma tot i que 
encara s’ha de concretar si serà amb públic 
o sense. Foto: Ajuntament

gadores de la entidad son del barrio o de 
Santa Coloma. “La mayoría son de Santa 
Coloma. A excepción de un par de equipos 
que no pudieron entrenar durante las res-
tricciones porque eran de fuera de la pbla-
ción o algunos entrenadores, el resto ha 
podido seguir su rutina con normalidad”, 
puntualiza Gerard. “Que todos sean de aquí, 
eso hace club y barrio”. 

“El objetivo deportivo es intentar subir 
cuatro equipos. Un ascenso te da cate-
gorías más altas y ayuda en todo. Aún 
nos falta porque la Fundación Grama 
tiene mejores categorías. Con el trabajo 
que hacemos, vienen niños de categorías 
superiores porque les gusta el ambiente, 
el trato”. En la última década, jugadores 

La ilusión emergente 
del Arrabal en Can Zam
El Club colomense suma un total de 23 equipos y 300 niños

Foto: Arrabal

Foto: Arrabal

Por otro lado, más de un 80% de los ju-

equipo. “En el Arrabal había categorías más 
altas, fútbol femenino y se busca volver a 
aquellas temporadas”, añade Lucas.
La pandemia ha frenado en seco el subidón 
que espera conseguir el club a medio plazo. 
Sin prisa pero sin pausa. “A pesar del covid, 
no ha sido un año malo porque a nivel de 
niños se ha crecido. El objetivo a corto pla-
zo era volver a jugar”, añade. En la presente 
temporada, el Arrabal suma un total de 23 
equipos y 300 niños.

El CD Arrabal – Calaf Gramenet busca re-
cuperar la referencia colomense que fue 
en el pasado. Una década atrás, el club de 
Can Zam I presumía de un primer equipo 
en Segunda Catalana y formaba grandes 
talentos en fútbol femenino. Con el paso 
de los años, estos dos pilares de referencia 
se fueron degradando poco a poco, hasta el 
punto de diluirse completamente.
Desde hace dos temporadas, la entidad vol-
vió a armar una estructura deportiva sólida, 
experimentada y competente para recuperar 
aquella esencia y ser un motor fuerte en la 
ciudad y también en el Barcelonès Nord. 
“Hace justo dos años me incorporé en la 
coordinación del Arrabal junto a Rubén 
García, director general, con el objetivo de 
dar un paso al frente”, nos relata Gerard 
Lucas, Coordinador y entrenador del primer 

“A pesar del covid, no ha 
sido un año malo porque 
a nivel de niños se ha 
crecido”

“Aún se puede crecer 
un poco más, sobre todo 
poniendo el foco en el 
fútbol femenino”

como Toni Caravaca (FC Barcelona), Laia 
Aleixandri (Atlético de Madrid ), Carlos 
Polo (Poblense) o Elena Julve (RCD Es-
panyol), son algunas de las perlas colo-
menses formadas en Can Zam I.
Aunque el club puede organizar los en-
trenamientos sin saturar el campo, “aún 
se puede crecer un poco más, sobre todo 
poniendo el foco en el fútbol femenino”.

Sin evasivas: el objetivo es subir a 
Tercera Catalana
En el año del regreso, el primer equipo 
no esconde que el objetivo es subir a Ter-
cera Catalana sí o sí. Y ejemplo de ello 
son las incorporaciones de jugadores de 
categoría superior, como es el caso de 
José Manuel García ‘Pepe’, procedente 
de la Guineueta (Primera Catalana) o Álex 
Castro (Singuerlín). “La meta es ascender 
porque es la piedra angular y buscamos 
generar buenos equipos”. 19 de los jó-
venes de la primera plantilla son del ba-
rrio o tienen un vínculo en el pasado con 
Arrabal.

Pots veure el 
vídeo aquí

Pots veure el 
vídeo aquí
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Participó en categoría absoluta aún siendo Junior (2004)
El atleta de la Associació Natació Grament 
Albert  Cabezuelo (2004) participó durante 
la pasada semana en el XXXVII Campeo-
nato de España Open absoluto y júnior 
que tuvo lugar en las instalaciones del CN 
Sabadell. 
El nadador de Parets del Vallés cerró su 
participación en la competición nacional 
con muy buenos registros y marcas per-
sonales, con una quinta posición en la 
categoría absoluta y segunda en Junior, en 
los 400 estilos. 
Cabezuelo residente actualmente en el 
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat 
(CAR) y su participación en la capital del 
Vallès Occidental suponía un intento de 
clasificación para la próxima cita olímpica 
de este vernao en Toquio y para la disputa 
de los futuros campeonatos de Europa. 
En la modalidad de los 200 estilos, Albert 
destacó con una séptima posición y un 
tiempo de 2:11.99, siendo el único partici-
pante de su generación en la prueba final. 
En enero de este año, el de Parets logró 

Gran participación de Albert Cabezuelo 
(AN Gramenet) en el Cto. de España

el tercer mejor tiempo en los Campeona-
tos de España Júnior 2004 en los 5000m 
con una marca de 56:48.84 y en marzo 
concluyó su participación en el Gran Prix 

Foto: Archivo

Internacional de Sabadell con una medalla 
de bronce en 800 libres con un tiempo de 
8:29.57, quedándose a 5’’ de míinima  para 
el Europeo de Aguas Abiertas. 

El frenetic inici de temporada en pista co-
berta segueix traduïnt-se en bons resultats 
per als atletes de la Unió Colomenca d’Atle-
tisme (UCA). Aquesta vegada, Pol Mendoza 
va obtener la medalla d’or als Campionats 
d’Espanyola sots16 en pista coberta, que 
es van celebrar a Oviedo, capital d’Asturies. 
Mendoza es va alçar amb el títol amb una 
alçada máxima d’1,8m.
A més a més, al 4t Gran Premi de Marxa 
Ciutat de Gavà (pista), Daila Vazquez va 
ser bronze en els 1000mm i Eneko Vazquez 
7è en 2000mm. Ambdós atletes també van 
participar en el Control en pista Aire Lliu-
re de Granollers.

L’atleta de la UCA 
Pol Mendoza, 
campió d’Espanya 
sots16La escolta colomense ha puesto punto final a sus 29 años

Tania Pérez (Santa Coloma de Gramenet, 
1991) ha decidido poner punto final a su 
trayectoria en las canchas. La escolta colo-
mense ha colgado las botas a sus 29 años 
a causa de las constantes lesiones que ha 

Se retira la jugadora 
de basquet colomense Tania Pérez

arrastrado hasta la presente campaña, de-
fendiendo la elástica del Araski vasco, en la 
Liga Femenina Endesa.
Esta temporada, Pérez ha disputado 22 par-
tidos aunque con el calvario de las lesiones 

siempre presente. Junto a una emotiva carta 
de despedida en formato audiovisual, la de 
Santa Coloma puso el acento justamente en 
este aspecto, tal y como recordó en vera-
no, justo en el momento que firmaba con 
Araski. «Si me comprometo con un equi-
po, es para dar mi 200% siempre. Da igual 
que sea una sesión de tiro. La temporada 
son siete meses muy intensos en los que 
hay que dejarse la vida. Si he llegado hasta 
aquí, es porque siempre voy al máximo».
La trayectoria de la escolta colomense 
siempre ha estado ligada con la élite nacio-
nal y la selección española. Hasta 9 tempo-
radas en la máxima competición española, 
pasando por Cadí La Seu (seis campañas), 
Mann Filter (un curso) y Araski (la tempo-
rada vigente). Sin olvidar su formación en el 
Draft Gramenet. Además, jugó competición 
europea en el Sleza Wroclaw de Polonia en 
la 2017/18 y se proclamó campeona de Eu-
ropa U20. En definitiva, una auténtica refe-
rencia e icono para el baloncesto femenino 
colomense.

Foto: Twitter Tania Pérez

Foto: UCA

Mientras en Can Zam II se cuentan los 
partidos por victoria, lejos del feudo colo-
mense se hace lo propio pero por derrotas. 
El Singuerlín de Carlos Rodríguez volvió 
a caer a domicilio en la jornada anterior, 
en su visita a Vallvidrera. Los verdiblancos 
fueron vencidos por los Senglars barcelo-
neses (4-2), en un encuentro que se sen-
tenció en la reanudación, con un 4-1 en el 
minuto 51 de encuentro. Cristian Blanch 
y Ramón Fernández fueron los autores de 
las dianas colomenses. 6 puntos de 12 po-
sibles arrastra el Singuerlín en el grupo 13 
de Tercera Catalana. 
Por su parte, el Arrabal de Gerard Lucas 
por fin pudo debutar en la vigente tempo-
rada y lo hizo con un triunfo por la míni-
ma en Can Zam I ante el Cosecha Mundial 
(2-1), con goles de ‘Pepe’ y Alfonso. El 
filial del Singuerlín, encuadrado en el 
mismo grupo de Cuarta Catalana que sus 
vecinos (15), hizo lo propio en Can Ca-
banyes ante un Sistrells invicto hasta la 
fecha (1-2). 

Derrota del 
Singuerlín y 
triunfo del 
Arrabal

Pots veure el 
vídeo aquí

Núm. 440 Març de 2021



CULTURA CULTURA22 23Carles Carvajal Carles Carvajal

Exposició ‘Rosalía Mulero. 
60 anys als escenaris’
La mostra la podeu visitar a la Sala B de Can Sisteré 

Imatge de la Rosalia Mulero

va passar l’any passat, Des de la Confraria 
esperen recuperar la totalitat d’actes de cara 
a l’any vinent.

Les restriccions per aturar la Co-
vid-19 impedeixen les habituals 
commemoracions d’aquestes dates.
La Confraria de la VeraCru i Mª. 
Stma. dels Dolors ha organitzat les 
següents activitats amb motiu de la 
Setmana Santa a la ciutat. Aquest di-
jous 1 d’abril, s’ha programat a les 
21:30h un acte de la Confraria, que 
després continuarà als carrers. De 
cara al Divendres Sant, 2 d’abril, s’ha 
previst a les 18h una Missa (Jun-
ta i Germans que vulguin assistir). 
La Confraria organitzarà una reco-
llida d’aliments durant els dies de 
Setmana Santa destinada a Càritas 
Parroquial. La resta d’actes que s’or-
ganitzaven cada Setmana Santa a la 
ciutat han quedat anul·lades, tal com 

Actes de 
Setmana 
Santa

Aquesta Setmana Santa po-
deu visitar la mostra sobre 
Rosalia Mulero. Es tracta 
d’un recorregut pel con-
text cultural, la biografia, 
la formació i la trajectòria 
professional de la cone-
guda bailaora colomenca. 
L’exposició té com a fill 
conductor el text de la fla-
mencòloga María Jesús 
Castro Martín que situa a 
l’espectador a l’època dau-
rada del ball a Catalunya; 
la precocitat de Rosalía fa 
que amb sis anys comenci 
a interessar-se per la dansa, 
iniciï la seva formació i una 
interminable llista d’actua-
cions de caràcter local, na-
cional i internacional. Una 
carrera artística de 60 anys 
plena de col·laboracions, 
viatges i anècdotes, que 
encara avui continua, com-

plementada per les seves 
vessants com a professora i 
empresària, en les que des-
taquen la creació a Santa 
Coloma de Gramenet de la 
Escuela de Danza Rosalía 
Mulero (1982) i la fundació 
de la Compañía de Danza 
Española y Flamenco Los 
Mulero (1985).El vestuari, 
les fotografies, els cartells, 
els programes de mà, les 
notícies a la premsa, els 
vídeos dels espectacles de 
Rosalía Mulero i de la seva 
companyia, complementen 
una mostra que es desenvo-
lupa al voltant del Festival 
Flamenc-ON. L’exposició 
restarà oberta fins al 16 de 
maig en l’horari habitual 
de Can Sisteré; de dimarts 
a dissabte de 17 a 21 h, i 
dissabtes i diumenges d’11 
a 13.30 h.

La pandèmia se li ha com-
plicat més del compte a 
Valeria Ros. El segon dia 
de confinament va saber 
que estava embarassada 
de la seva ex i aquí és quan 
va germinar la llavor de 
“Mature”, el seu nou es-
pectacle de comèdia. “Ma-
ture” és una reflexió sobre 
els aspectes que han mar-
cat de per vida a l’artista: 
el no saber dir que no; les 
contínues ficades de pota 
amb els homes; les seves 

Valeria Ros arriba 
al Segarra amb 
“Mature”Serà el 29 d’abril al teatre Segarra

El teatre Segarra acollirà el 29 d’abril, 
a les 19h, el passi de la Película “Jo-
sep” amb la presència de l’actor català 
Sergi López que posa veu al protago-
nista. La pel·lícula ens transporta al fe-

L’actor Sergi López vindrà 
a Santa Coloma al “Film Josep”

brer de 1939. Aclaparat per l’onada de 
republicans que fugen de la dictadura 
de Franco, el govern francès opta per 
confinar als espanyols en camps de 
concentració. En un d’aquells camps, 

dos homes, separats per un filferro de 
púes, troben una amistat. Un d’ells és 
Josep Bartolí, un dibuixant que lluita 
contra el règim de Franco. Bartolí, va 
poder tornar a Catalunya el 1977 on 
aniria anant i venint des dels Estats 
Units. Va morir a Nova York el 1955. 
El llargmetratge és una coproducció 
de Les Films d’Ici Méditerranée i la 
productora barcelonina Imagic-TV 
i també compta amb la participació 
de TV3 a través del Departament de 
Coproduccions d’Animació. Josep 
s’ha concebut com un homenatge a la 
figura del dibuixant i exiliat republicà 
Josep Bartolí, així com a tots aquells 
que van haver d’escapar d’Espanya 
durant l’època més fosca de la nos-
tra història recent. Un llargmetratge 
d’animació per Aurel, dibuixant de 
Le Monde i Le Canard enchainé, amb 
música de Sílvia Pérez Cruz i narració 
de Sergi López, que justament estarà 
a Santa Coloma de Gramenet durant 
el passi del film.

Imatge del film d’animació Josep 

Valeria Ros acturà el 17 d’abril al Segarra

 Àries (21/3 al 20/4)
Us retrobeu amb una vella amistat i recordeu el pas-
sat. Et ve de gust un canvi d’imatge o potser fer dieta. 
Algú posa el seu ull en tu perquè desprens un fort 
magnetisme. 

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pots sentir-te engabiat i voldràs fer un canvi d’aires, en-
cara que no sigui gaire lluny. Darrerament potser no des-
canses tan bé, compte amb l’estrès i l’abús d’excitants.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Mercuri i Neptú a Casa VI, inclinen a canvis al sector 
laboral que et poden deixar una mica confós. Adop-
tes nous hàbits de salut per assolir l’equilibri físic i 
emocional.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mercuri i Neptú, activen la teva imaginació. Flaixos o 
moments de molta intuïció i clarividència. Si vius es-
tressat, l’element aigua serà el teu aliat per relaxar-te.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Moment d’entrebancs al sector econòmic, tingues 
paciència. Com més tinguis controlats els docu-
ments importants, millor. Gaudeixes en solitud de 
moments de pau i silenci.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si tens parella, entreu en una etapa de més estabilitat i 
compromís. Tens interès per l’estudi i cerques la millor 
opció per tu. Parles de les teves pors amb un bon amic.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pots estar idealitzant una persona que t’atrau. Serà 
millor passar a l’acció per saber si realment sou 
compatibles. Amb els fills caldrà tenir una mica més 
de paciència.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
En aquests dies pots estar més inspirat. Sentiràs que et 
vénen grans idees mentre passeges. Una persona t’atrau 
i ara pots trobar les paraules adequades per apropar-t’hi.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Si dubtes amb la teva orientació professional, no et 
precipitis. Nous companys a la feina, poden fer el 
teu dia a dia més divertit. Et sents força inspirat a 
escriure.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
La parella podria donar-te una romàntica sorpresa. Una 
persona que coneixes, no és el que sembla, però tu ja ho 
intueixes. A la feina, vés amb compte amb parlar massa.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
La conjunció Sol/Venus segueix portant oportunitats 
en el sector afectiu i fins i tot, pots triar. Augmenta 
el teu poder personal i podries mostrar-te una mica 
orgullós.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
El Sol i Venus a Casa II, et poden sorprendre i rebries 
uns diners, amb els que ja no contaves. Un familiar i tu, 
podeu tenir un moment tens al parlar de temes delicats.
 

Previsions astrològiques per Roser Bona

fugides pel món per trobar-se 
a ella mateixa i l’atracció a tot 
el que sigui tòxic. Gaudiràs 
durant una hora de les boges 
aventures de Valeria Ros i 
descobriràs el que implica 
ser dona, còmica i “milf” 
(anomenada així per ella 
mateixa) en plena expansió 
del moviment feminista. Serà 
dissabte, 17 d’abril, a la Sala 
Gran del teatre Segarra de 
Santa Coloma. Les entrades 
ja estan a la venda al web del 
mateix teatre. 

Podeu veure 
una actuació 
de la Rosalia 
Mulero aquí

Escaneja per
veure un 
fragment del 
film

Pots veure 
la darrera 
Processó de 
l’any 2019

Núm. 440 Març de 2021



Diari de
Santa Coloma

Edita: Diari de Santa Coloma S.L. · Direcció: Ivan Rodríguez, direccio@gestiocomunicativa.com · Redacció: Carles Carvajal · Manel 
Expósito · Maquetació: Manel Subirats · Publicitat:  publicitat@gestiocomunicativa.com · www.diaridesantacoloma.com 93 250 24 60 · 

Impressió: CRE-A Impresiones de Catalunya S.L. · Dipòsit legal: B.14597-2011. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.


