
El motocross o la Biblioteca 
de Can Peixauet han estat 
fortes reivindicacions al llarg 
dels anys al barri del Raval

El barri de 
les lluites 
veïnals
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La marisqueria 
Loli i Valentín 
ofereix menjar 
gratuït amb ‘Olla 
solidària’          4

Foto: @msubirats

El Pavelló Nou albergará la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala. pàg. 18
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Més de 8.000 veïnes i veïnes conformen el 
barri del Raval de Santa Coloma, zona de 
pas per qualsevol que vulgui desplaçar-se 
a Sant Adrià des de la ciutat. Un barri pot-
ser força desconegut que s’ha transformat al 
llarg dels anys per les noves edificacions i 
que ha canviat de necessitats, però que con-
tinua tenint-les. Tot i això, el Raval encara 
conserva algunes tradicions que fan que 
l’essència romangui. 

Recollida de signatures per tenir su-
cursal bancària
Amb un alt percentatge de població envelli-
da, el Raval ha patit un revés aquests darrers 
mesos: el tancament de la única sucursal 
bancària de la Caixa, obligant al veïnat a 
traslladar-se a altres barris per gestionar els 

El Raval, un barri 
en constant lluita veïnal

seus diners. Els mateixos veïns i veïnes de-
nuncien la situació i, fins i tot, han engegat 
una recollida de signatures per pressionar 
l’Ajuntament. “Volem fer soroll”, expliquen 
a aquest mitjà des de l’AV. “Tampoc cal 
una oficina massa gran per atendre al veï-
nat d’aquí”, diu el Salvador Jaraba, l’actual 
president de l’AV. “Ens han fotut”, rematen 
la Luisa Carmona i la Paqui Martín, propie-
tàries del bar Santa Rosa del barri. 
Una situació que no agrada a ningú i que es 
va materialitzar al desembre de l’any passat, 
quan es va desmantellar el local que ocu-
pava La Caixa. “Ara mateix ens dona igual 
el banc que vingui, però la nostra gent, que 
a sobre és gran i és gent que freqüenta els 
bancs, necessita una oficina presencial”, 
comenta el president. Unes queixes que en-

Antiga AVV del Raval / Fons Documental del Raval Biblioteca de Can Peixauet en construcció / Fons Documental del Raval

També conegut per la seva festa 
de barri, fa anys més important que la FM

port que amb els anys ha esdevingut un mo-
viment social al barri. “Ara per ara, aquest 
parc és conflictiu, però volem recuperar-lo 
i retornar al barri el motocross perquè ja és 
un moviment social”, comenta el Salvador. 
Una cohesió molt necessària al barri i que 
des de l’AVV es lluita per aconseguir. Ta-
llers de pintura, puntaires, classes d’anglès, 
manualitats, pintura, ball... les activitats or-
ganitzades per l’Associació són diverses i 
nombroses i totes tenen l’objectiu de cuidar 
del veïnat, dels grans i dels petits. “També 
tenim un acord amb el CAP perquè ens en-
viïn aquelles persones grans que estan so-
les per tal que s’entretinguin i provin les ac-
tivitats que aquí organitzem”. Una xarxa de 
barri que ja es va provar la seva eficàcia des 
de l’inici de la pandèmia, quan els membres 
van oferir els seus serveis per acompanyar a 
la gent a fer la compra o a adquirir medica-

ments. Fins i tot va sorgir una iniciativa ano-
menada “Colze a colze” que, amb voluntaris 
i voluntàries, va voler ajudar en qualsevol 
qüestió de barri.

 Fama a nivell local
Tot i la fama internacional de la que ja hem 
parlat, el Raval també era famós a Santa 
Coloma, en especial per les seves festes de 
barri. Unes festes que es feien a l’estiu i que 
van arribar a ser més importants i grans que 
la Festa Major de la ciutat. Artistes i grups 
musicals del moment s’acostaven al barri fa 
anys, de vegades gratuïtament, per actuar. 
Unes festes que enguany no s’han pogut ce-
lebrar, fet que no es repetia des dels anys de 
la Guerra Civil.
Ja ho estem veient que el Raval no es ren-
deix! Il·lumina Raval va ser una altra inicia-
tiva veïnal que va voler animar una mica 

l’esperit nadalenc de l’any passat. Els veïns 
i veïnes van decorar els seus balcons i els 
van il·luminar.

“No desapareixem perquè les entitats 
continuen vives”
La pandèmia ha deixat tocades a totes les 
AVV de Santa Coloma. El tancament dels 
centres cívics no permet una bona comuni-
cació. Tot i això, les entitats del Raval, dese-
nes, van unir forces per continuar treballant 
al servei del veïnat.
El Fons Documental del Raval és un altre 
element que recull totes aquestes accions i 
que permet que aquesta memòria històrica 
no s’esborri. El Manel Tomàs, antic presi-
dent de l’AVV i fundador d’aquest Fons Do-
cumental, ha aconseguit reunir milers de fo-
tografies i documents de manera digital. La 
biblioteca de Can Peixauet és, de fet, la seva 

segona casa. “Si no guardem aquesta do-
cumentació, no la guardarà ningú”, comenta 
el Manel a aquest Diari, testimoni vivent de 
moltes de les lluites veïnals que ha prota-
gonitzat el barri del Raval de Santa Coloma.
Un barri amb molta immigració, però amb 
un veïnat que també es preocupa de la situa-
ció d’aquestes persones, ja que l’AVV també 
posa l’accent en la necessitat que aquestes 
es puguin empadronar per tal de poder tenir 
accés a la sanitat, més concretament, a les 
vacunes contra la Covid.

Escaneja el QR 
i mira l’evolució 
del barri del 
Raval

cara han crescut més arran de la mala aten-
ció per part del personal del banc al veïnat, 
que moltes vegades havia de recórrer a gent 
que passava pel carrer per poder fer les se-
ves gestions als caixers automàtics.
Totes les setmanes, l’AV recull signatures i 
el paper per firmar també es pot trobar als 
establiments del barri, com per exemple, a la 
Farmàcia Rabassa que ostenta la Mercè. “El 
Raval és un barri complicat, no ens engan-
yem, tenim molta immigració i molta gent 
gran, però és la meva segona casa”, explica 
a aquest mitjà la Mercè. 

Els campionats de motocross van fer 
famós el barri
Als anys 60-70 es disputaven a l’actual Parc 
dels Pins campionats de motocross, un es-

Ángela Vázquez Ángela Vázquez
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Amb les jornades de portes obertes es dona 
el tret de sortida al procés de preinscripció 
i matrícula a les 8 escoles bressol munici-
pals. Aquest curs les tradicionals jornades 
de portes obertes han hagut de modificar 
el seu format habitual. Mantenen l’objectiu 
d’informar a les famílies de tots els aspectes 
abans esmentats, però la visita presencial 
al centre està restringida. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament posa a disposició de totes les 
famílies un espai web on trobaran les portes 
obertes virtuals de totes les escoles bres-
sols municipals de la ciutat.

Portes obertes 
virtuals de les 
escoles bressol 
municipalsLa marisqueria Loli i Valentín ofereix menjar gratuït

Loli i Valentín són un matrimoni andalús 
que regenten la marisqueria que porta els 
seus noms. Situada a la Rambla del Fondo, 
el matrimoni porta anys en el negoci i, tal i 
com expliquen a aquest mitjà, van decidir 

‘Olla solidària’ per ajudar als més 
necessitats a Santa Coloma

ajudar als més afectats per la pandèmia de 
la manera que podien: oferint menjar gra-
tuït. 
El cartell de la porta d’entrada del local ha 
circulat per xarxes i en ell es pot veure: 

“Olla solidaria, traer tuppers”, acompanyat 
del menú del dia. “El meu negoci no s’en-
fonsarà per uns euros de menys que no 
pugui guanyar amb aquestes persones que 
passen fam”, comenta el Valentín a aquest 
mitjà mentre cuina. “No ens agrada cridar 
l’atenció ni que la gent es pensi que volem 
destacar”, diu quan li preguntem si podria 
fer-nos unes declaracions en vídeo. 
Desenes de persones recullen al migdia els 
seus tuppers que el matrimoni s’encarrega 
d’omplir de plats com estofat o potatge. 
Persones a les que aquesta pandèmia ha 
afectat més que a d’altres, de vegades fins 
i tot, famílies senceres. 
La marisqueria no és la única que ha decidit 
contribuir amb menjar gratuït per ajudar a 
aquesta gent. Per tot el món, els restaurants 
i bars han decidit aportar el seu gra de so-
rra per intentar solucionar una mica aquest 
patiment, malgrat ser un dels sectors, pre-
cisament l’hostaleria, més afectats per les 
dures mesures imposades pel Govern i per 
l’aparició de la Covid.

Menú de la “Olla Solidaria” / Ángela Vázquez

El Bàsquet Femení 
Sènior del Raval 
resisteix
Un grup de dones i d’amigues van decidir fa 
anys agrupar-se per formar un equip de bàs-
quet femení sènior. Gràcies al treball de l’AV del 
Raval, l’equip va poder constituir-se i entrenar 
al Pavelló del barri durant gairebé dues dèca-
des. Ara, degut a la pandèmia, aquestes dones 
esportistes s’han vist obligades a traslladar els 
seus entrenaments a Prat de la Riba, ja que és 
un lloc a l’aire lliure. L’horari també ha canviat, 
ja que ara entrenen els divendres de 20 a 21 
pel toc de queda. Tot i això, les esportistes con-
tinuen la seva activitat amb alegria i ganes de 

practicar bàsquet, sempre agraïdes, a més, a 
l’AV que els hi permet disposar d’un lloc per 
continuar fent el que més les agrada. “Aquí 
venim de tota Santa Coloma, del Fondo, de 
Singuerlín, del Raval... Som un grup d’amigues 
des de fa molt de temps i ens divertim fem això. 
També juguem partits de vegades”, comenten 
algunes integrants de l’equip a aquest mitjà.
La lluita per la visibilitat de l’esport femení és 
un tema important per aquestes dones a les 
que caracteritza un esforç conjunt de superació 
personal. Jugadores del Bàsquet sènior del Raval

El propietari de la cafeteria El Racó de la 
Pili de Santa Coloma ha estat detingut en 
dues ocasions per abús sexual, segons 
han denunciat dues de les seves treba-
lladores.
La primera detenció va tenir lloc el dia 
16 de març quan la primera treballadora 
va decidir denunciar després de mesos 
aguantant, segons explica a aquest Diari, 
tocaments i comentaris gens adequats en 
l’àmbit laboral. Poc després, el 9 d’abril, 
la Policia va tornar a detenir l’home de 
41 anys pel mateix motiu. Aquest cop va 
ser una segona treballadora qui va de-
nunciar.
Ambdues estan esperant el judici i han 
explicat a aquest mitjà que declararan 
conjuntament al juny.
La primera noia que va denunciar al pro-
pietari assegura que als pocs dies de co-
mençar a treballar, l’home va començar a 
fer-li preguntes sexuals molt incòmodes, 
fins arribar al punt de tocar-la sense el 
seu consentiment. La dona explica que 
va aguantar la situació perquè té un fill 

de 3 anys al que manté ella sola. Tot i 
això, aquests episodis van començar a 
tornar-se rutinaris i ella va decidir agafar 

Establiment on van passar els fets

la baixa. Va ser a partir d’aquí quan es va 
atrevir a denunciar i també quan l’home 
va contractar a la segona treballadora 

que va patir el mateix.
Ara, elles esperen que la justícia actuï i 
puguin superar aquest malson.

L’home ha estat detingut i denunciat dues vegades

Detingut el propietari d’El Racó de la Pili per abús 
sexual a les seves treballadores

Núm. 441 Abril de 2021

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
la “Olla solidària”

Escaneja el QR i 
mira l’entrenament

Ángela Vázquez Ángela Vázquez
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L’empresa municipal Grameimpuls ha ini-
ciat el procés de selecció de dones per par-
tici par en l’acció formativa Iria. L’itinerari, 
que forma les dones en oficis tradicional-
ment masculinitzats, tindrà lloc del 12 de 
maig al 18 de juny. És la setena convoca-
tòria d’una iniciativa que l’Ajuntament, a 
través de Grameimpuls, desenvolupa en el 
marc del projecte «Treball als barris». L’iti-
nerari també inclou un taller de 25 hores de 
seguretat personal, que es realitzarà al Club 
Esportiu Satori. Les dones interessades en 
participar a l’itinerari formatiu Iria cal que 
truquin al 93 466 15 65, o es poden adreçar 
a les oficines centrals de Grameimpuls (ca-
rrer Rafael de Casanova, 40), en horari de 
8.30 a 14.30 h.

Obert el procés de 
selecció de dones 
per participar a 
l’acció formativa IriaSe suma a les 14 existents vinculades al projecte “Moda Re-” de Càritas

La Fundació Formació i Treball ha obert 
una nova botiga de roba de segona mà Bo-
tiga Amiga a Santa Coloma de Gramenet, 
que se suma a les 14 ja existents vincula-
des al projecte “Moda Re-” de Càritas, que 
busca afavorir la inserció de persones en 
risc d’exclusió social.
Tal com ha informat l’entitat, el nou comerç 
es troba en l’Avinguda de la Generalitat nú-

Formació i Treball obre una nova 
botiga a Santa Coloma

mero 32 i, a més de promoure l’economia 
circular i sostenible, els seus ingressos es 
destinaran a iniciatives de formació i in-
clusió laboral de col·lectius vulnerables.
Botiga Amiga Santa Coloma, la primera del 
municipi, ha estat creada amb una imatge 
que busca “trencar amb els estereotips que 
s’associen a les botigues de segona mà” i 
en ella treballen quatre persones en situa-

ció de vulnerabilitat i una encarregada.
La cadena Botiga Amiga de Forma-
ció i Treball forma part de la iniciativa 
Moda Re-, un projecte estatal impulsat per 
Càritas per a incentivar l’economia social 
i solidària a través de la reutilització, el 
reciclatge i la venda de roba usada, amb 
l’objectiu principal de generar ocupació 
social i sostenible.

Botiga de Formació i Treball a Barcelona

Núm. 441 Abril de 2021Ángela Vázquez
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93 222 04 33

El ple municipal celebrat el passat dilluns, 
26 d’abril, va donar a conèixer els dos nous 
regidors de l’Ajuntament de Sant Adrià. La 
Míriam Chacón i l’Andrés Pozo entren a 
formar part del consistori adrianenc i una 
de les seves funcions serà la de potenciar 
l’escolta activa des de la regidoria de barri, 
tal i com ha avançat l’alcaldessa Filo Cañete 
a aquest Diari. 
Una mostra del canvi en la manera d’operar 
de la nova alcaldessa
Tal i com l’alcaldessa Filo va comunicar a 
aquest mitjà, els nous regidors formen part 
d’una sèrie de canvis dins el grup municipal 
dels socialistes. “La meva manera de fer les 
coses no és que sigui millor ni pitjor, sim-
plement és diferent”. La Filo ha explicat el 
feeling a nivell ideològic que tenia amb l’an-
terior alcalde Callau i ha remarcat la seva 
trajectòria: “jo no he caigut nova, abans 
de tenir aquesta posició vaig estar anys 
sent primera tinenta d’alcalde”. D’aquesta 
manera justificava l’alcaldessa els canvis a 
nivell d’organització i estructura interna del 
govern municipal sota el seu mandat.

Potenciar les regidories de barri
A la pregunta de quines seran les prin-
cipals funcions dels dos nous regidors, 

La Míriam Chacón i l’Andrés Pozo, regidors de l’Aj.Sant Adrià

l’alcaldessa ha explicat que les qüestions 
de seguretat i espai públic pivotaran en 
les seves figures. També ha dit que no 

vol perdre la proximitat amb la ciutadania 
adrianenca i vol potenciar l’escolta activa 
des de la regidoria de barri.

Ambdós potenciaran les regidories de barri 

La Míriam Chacón i l’Andrés Pozo, 
nous regidors de l’Ajuntament de Sant Adrià

El passat dimecres, 26 d’abril, va tenir lloc 
a les portes del CAP de Can Mariner una 
manifestació per part dels grups Santako 
Diu Prou i Marea Blanca a favor de la sani-
tat pública i dels serveis que amb la Covid 
han quedat relegats a un segon pla, com 
serien les visites presencials. També es 
manifesten per una millora dels actuals ser-
veis, com controls a las residències de gent 
gran, el llarg temps d’espera per programar 
una visita, etc. Una mobilització, per tant, 
que advoca per destinar-hi més recursos 
a la sanitat pública que tenim per tal que 
aquesta sigui més efectiva i estigui més or-
ganitzada. 

Manifestació per la 
sanitat pública al 
CAP de Can MarinerLes noves mesures, cada cop més a prop de la normalitat

El confinament comarcal s’ha acabat la mi-
tjanit de diumenge a aquest passat dilluns, 
26 d’abril. La restricció de mobilitat interna 
va entrar en vigor el dia 7 d’abril, divendres, 
després que la Generalitat hagués permès 
moure’s per Catalunya durant la Setmana 
Santa. Un cop passat el període festiu, la 
Generalitat va re instaurar les restriccions 
de mobilitat a l’àmbit de la comarca ja que 
no hi va haver una “explosió” de contagis de 

S’acaba el confinament comarcal

covid-19. Tot i que en els darrers dies s’ha-
via especulat sobre la possibilitat d’obrir la 
circulació de la ciutadania a la seva vegueria 
corresponent, finalment s’ha optat per per-
metre-la a tot Catalunya, tot i que no se’n 
pot entrar i sortir lliurement. L’excepció és 
Andorra, ja que l’Estat espanyol té oberta la 
frontera amb el país. Pel que fa a les trobades 
socials, a partir d’aquest dilluns es pot reunir 
gent de diferents bombolles de convivència, 

però mantenint el límit de sis persones, i po-
den trobar-se en bars i restaurants de centres 
comercials, que poden reobrir. Es manté la 
restricció horària que obliga aquests esta-
bliments a tancar a les 17 de la tarda, però 
el conseller d’Interior en funcions, Miquel 
Sàmper, ha obert la porta a permetre el servei 
de sopars els propers dies si les dades epi-
demiològiques acompanyen.
En l’àmbit educatiu, el Batxillerat i els cicles 
formatius recuperen la presencialitat a les 
aules, mentre que les universitats seguiran 
combinant les classes físiques amb les ses-
sions telemàtiques. També es relaxen les 
restriccions a l’esport i les activitats religio-
ses, ja que podrà haver-hi aforaments del 
50% i no ja del 30% a centres esportius i 
de culte.
Quant al comerç, s’elimina el límit de 800 
metres quadrats i ja poden reobrir totes les 
botigues, tot i que amb un aforament del 
30% com fins ara. Això permetrà les grans 
superfícies no haver de restringir l’accés a 
part dels seus establiments.

Carreteres obertes per la cicrculació

9.000 vacunats a Sant 
Adrià i 35.000 a Santa 
Coloma
Aquest setmana d’abril, la suma total de 
dosis de la vacuna anticovid ha sumat ja 
entre tots dos municipis 45.000 dosis. A 
Sant Adrià, 7.000 de la primera i 2.700 de 
la segona. A Santa Coloma, 25.000 de la 
primera i 9.600 de la segona, segons dades 
del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya. Des de Salut han anunciat 
que han accelerat la vacunació de persones 
d’entre 70 i 79 anys. Dilluns els comença-
ran a vacunar amb Pfizer també fora dels 
Centres d’Atenció Primària (CAP), en els 
punts de vacunació establerts que ja estan 

administrant altres fàrmacs contra el coro-
navirus i que fins ara estaven reservats a les 
persones de 60 a 69 anys. 
L’índex de risc de rebrot continua molt alt 
a Sant Adrià, amb 580 punts. A Santa Co-
loma, en canvi, aquest baixa i se situa en 
271. La taxa de reproducció de l’epidèmia 
ponderada setmanalment supera en tots 
dos casos l’1 (l’epidèmia creix si és supe-
rior a 1). 
D’altra banda, segons dades de Salut nova-
ment, Sant Adrià té un total de 3.372 casos 
de Covid i Santa Coloma en té 11.000.

Ángela Vázquez Ángela VázquezNúm. 441 Abril de 2021
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“Les videotrucades són el punt de contacte 
entre els pacients i la família”
Entrevistem a la Lara Amboage, treballadora social a l’Esperit Sant

El món de l’assistència social és un gran 
desconegut en la societat. Moltes perso-
nes l’identifiquen amb els treballs socials 
que una sentència judicial pot imposar a 
una persona. I també és habitual reduir les 
funcions del treball social a l’àrea de les 
ajudes econòmiques a persones i sectors 
desfavorits. El dubte sobre què fa un tre-
ballador social i la importància de la seva 
labor en l’àmbit sanitari per a les persones i 
la societat és encara un pla poc conegut. La 
Lara i la Maribel són treballadores socials 
a l’Hospital Esperit Sant i ens han volgut 
mostrar més de la seva feina.

Quines funcions fa la figura d’una 
treballadora social habitualment a un 
Hospital?
Bàsicament les funcions del treball social 
aquí és acompanyar en tot el procés d’hos-
pitalització del pacient i la seva família, ja 
sigui per un acompanyament més emocio-
nal o per activar algun tipus de recurs, in-
formació... Per altra banda, gestionem tots 
els tràmits que podem, acompanyem en el 
procés, detectar necessitats i les abordem... 
Una feina que ja fèiem abans de la Covid.

La vostra feina s’ha vist afectada d’al-
guna manera per la Covid?
La nostra feina es va paralitzar quan va co-
mençar la pandèmia. Ens trobàvem en un 
punt en que la majoria d’ingressos eren i 
continuen sent Covid i la nostra feina queda 
en standby, esperant a veure què passa. Els 
primers 15 dies van ser un caos absolut. 
Arrel de tot això, amb l’hospital bloquejat 
i les famílies sense poder entrar, sorgeixen 
les videotrucades.

Què han suposat aquestes videotruca-
des per a pacients i familiars?
Doncs un punt de contacte entre la família i 
el pacient. Vam estar molt de temps fent-les 
i, de fet, les continuem fent. El que passa és 
que com els casos positius de Covid pugen 
i baixen depenent de la temporada, hi ha 
èpoques amb més demanda. 

Quan es va fer la primera videotruca-
da i quantes s’han fet durant la pan-
dèmia?
La primera videotrucada la vam realitzar el 
dia 2 d’abril del 2020 i durant la pandè-
mia hem fet 637 videotrucades en total. Al 
principi ho fèiem a demanda, quan infer-
meria o els doctors detectaven que calia 
fer-les. Des de l’estiu, la meva companya 
Maribel i jo les oferim i, si pacients i fa-

mília estan d’acord, que la majoria diuen 
que sí, la fem.

Com recordes aquesta primera video-
trucada?
Molt emotiva. La sensació que jo tenia, 
personalment, era el no saber cap a on va 
això. Més que por, era el no saber. Quan 
vam entrar, ens vam col·locar tot el material, 
l’EPI, i vam realitzar la videotrucada, va ser 
un moment molt emocionant.

Com vas viure el moment d’haver-te 
de posar tot el material?
Doncs amb molta preocupació per fer-ho 
be i per estar protegida. A més, ens envaïa 
tota l’estona aquesta sensació d’incertesa , 
de no saber cap a on va tot o com evolucio-
naria la situació.

Algun moment pitjor que els altres?
A totes les videotrucades, quan veien els 
seus familiars era un moment de felicitat i 
alegria, també preocupació, però es vivien 
molt be. En canvi, després hi havia casos en 
que la situació no era favorable, el pacient 
no estava bé i això de saber-ho era 

Hi ha una tipologia de pacient?
Sí, normalment són persones grans, de més 
de 70 anys la majoria que no tenen un dis-
positiu mòbil o habilitats per saber fer una 
videotrucada. Hi ha vegades que sí en tenen 
i llavors els hi expliquem com fer-ho, però 
la majoria no en té aquests smartphones 
d’ara, té mòbils antics de penjar i despenjar. 

Què has après de tot això?
Més que un aprenentatge, penso que 
aquesta situació t’ajuda a que reflexionis 
amb tot el que t’envolta i valoris molt més 
tot el que tens. Aprofitar el dia a dia.

“Durant la pandèmia 
hem fet 637 
vídeotrucades entre 
pacients i familiars”

“La nostra feina va 
quedar paralitzada 
perquè la majoria 
d’ingressos eren Covid”

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
l’entrevista
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Santa Coloma crea un refugi 
de la biodiversitat en el riu Besòs
Impulsa la renaturalització del riu i millora la qualitat ambiental de l’espai fluvial

Refugi per la biodiversitat / Aj.Santa Coloma

dels 90, un procés de regeneració de la 
seva fauna i la seva flora, que ha implicat 
la depuració de les seves aigües.
Especialment, els ocells han tornat a ocu-
par el seu lloc de vida salvatge i en lliber-
tat en aquest riu que flueix entre nuclis 
urbans molt densament poblats en el seu 
tram final fins a arribar a la mar Medite-
rrània. Però, com s’aprecia en la fotogra-
fia del lector, també hi ha un lloc al Besòs 
per a les tortugues.

El veí de Sant Adrià Miguel Villena va 
captar amb la seva càmera un exemplar 
de tortuga el passat cap de setmana al riu 
Besòs, a l’alçada del col·legi Sant Gabriel 
de Sant Adrià. 
La imatge és un exemple més de la pro-
gressiva recuperació ecològica que ha 
experimentat aquest riu en el seu tram 
final al Barcelonès fins a desembocar en 
el mar.
El riu Besòs ha iniciat, des de mitjans 

Apareix una gran tortuga 
al riu Besòs
El curs fluvial recupera la fauna

L’AMB i l’Ajuntament de Santa Coloma han 
presentat el projecte de creació del primer 
refugi de biodiversitat en el riu Besós a San-
ta Coloma. Aquest refugi permetrà el des-
envolupament de flora i fauna i millorarà la 
qualitat paisatgística d’una conca fluvial que 
es converteix en un corredor ecològic im-
prescindible dins de la infraestructura ver-
da-blava metropolitana, ja que connecta el 
Parc Natural de Collserola i la Serralada de 
Marina amb el litoral metropolità . El pro-
jecte incorporarà un programa d’educació 
ambiental i ciència ciutadana amb vocació 
metropolitana.
Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma, 
va explicar que aquest projecte “es con-
verteix en un revulsiu fonamental per a la 
transformació en clau ecològica, però tam-
bé de dinamització econòmica i social de la 
ciutat”, i ha recordat que el parc fluvial “aju-
da a Santa Coloma a fer ciutat, però no sols 

amb els veïns i veïnes, també amb totes les 
visites, que poden ser més de dos milions 
de persones a l’any que gaudeixen d’aquest 
entorn natural “.
Antonio Balmón, vicepresident executiu de 
la AMB, ha posat en valor “la transforma-
ció d’aquest espai natural que servirà com 
a connector ecològic amb Collserola i la 
Serra de Marina. També ha explicat que es 
tracta d’una combinació entre un espai na-
tural i un espai urbà que implicarà innova-
ció i noves oportunitats “.
El futur refugi de biodiversitat tindrà un re-
corregut didàctic que preservarà un equili-
bri entre la funció natural i ecològica amb 
la divulgació dels valors ambientals, des-
tinada a grups escolars. En aquest sentit, 
s’organitzaran visites guiades a escoles, es 
regularà la freqüentació de la ciutadania i 
delimitaran àrees específiques de passeig 
o d’estada.

ACTUALITAT COMARCAL

El ple ordinari del mes d’abril de l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet 
d’aquest dilluns 26 aprovarà la munici-
palització de la gestió de les 8 Escoles 
Bressol Municipals del municipi. Aquests 
centres educatius, de titularitat pública, 
estaven gestionats fins ara per quatre em-
preses privades sotmeses a licitació del 
servei. El cost actual d’aquest servei és de 
3.300.000 euros. L’Ajuntament procedirà 
a la constitució d’una empresa munici-
pal, que serà l’encarregada de gestionar 
l’etapa educativa pública de 0 a 3 anys. 
La plantilla de treballadores és actualment 
de 143 professionals de diferents àmbits, 
tot i que aquesta xifra pot variar degut a 
les reduccions i mitges jornades. L’Ajun-
tament ja s’ha reunit amb les direccions 
de les empreses i els representants dels 
treballadors i treballadores per informar 
del procés.

L’Ajuntament de 
Santa Coloma 
gestionarà les 
escoles bressol 
municipals

L’alcaldessa Filo espera tenir el projecte enllestit per l’any vinent

Les obres de la Rambleta continuen paralitza-
des després de mesos d’inactivitat. El motiu: 
l’Ajuntament es troba a l’espera de que s’exe-
cuti la licitació, ja aprovada, per descontami-
nar el terreny. Un permís que sembla demo-
rar-se més del previst i que torna a modificar 
les dates del calendari d’actuació que el con-
sistori va fer arribar als veïns i veïnes de Sant 
Adrià. En aquest es preveia tenir enllestida la 

No tindrem Rambleta aquest 2021

nova Rambleta aquest 2021. Tot i així, l’alcal-
dessa ha assegurat a aquest Diari que difícil-
ment podrem tenir-la enllestida aquest any.

Avís d’un veí
La mateixa alcaldessa ha explicat que ningú 
sabia que aquest territori estava contaminat 
perquè no es tenia cap constància de l’existèn-
cia de residus al sòl de la Rambleta. Va ser un 

veí de la zona el que va fer saltar les alarmes 
perquè li semblava recordar que el terreny es 
va cobrir amb residus de Tersa. L’Ajuntament 
va optar per fer les proves oportunes i es va 
confirmar el que el veí deia. 
Un compromís, segons l’alcaldessa, del que 
han pres consciència: fer les cates oportunes 
abans de començar a edificar sobre qualsevol 
terreny de Sant Adrià.

Projecció de la nova Rambleta / Aj. Sant Adrià
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Destaca la importància de donar oportunitats a qui no va poder estudiar
El passat 14 d’abril es va celebrar a les ins-
tal·lacions del Centre de Formació d’Adults 
Sant Adrià de Besòs l’acte d’entrega de 60 
ordinadors amb targeta de connexió que En-
desa ha donat al centre. Aquesta acció forma 
part del programa per pal·liar la bretxa digital 
posat en marxa per la Companyia amb un 
conveni signat amb el Departament d’Educa-
ció de la Generalitat a través de la Fundació 
Endesa. 
Mitjançant aquest conveni, la Companyia 
formalitzava l’entrega de 390 ordinadors a 9 
centres educatius catalans per posar a dispo-
sició dels alumnes amb menys recursos, amb 
l’objectiu de pal·liar els efectes de la bretxa 
digital, una realitat que s’ha vist accentua-
da arran de la pandèmia. A l’acte van asistir 
la Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià de 
Besòs; Isabel Buesa, directora general d’En-
desa Catalunya, i Jordi Ullod, director del 
centre, entre d’altres representants de les 
diferents parts.
Des del centre es valoren iniciatives com la de 
Bretxa Digital, com una “oportunitat per l’es-

Endesa lliura 60 ordinadors amb connexió 
al Centre de Formació d’Adults de Sant Adrià

cola i l’alumnat”. “Posar a l’abast de l’alumne 
ordinadors el permet adquirir competències, 
ser més autònoms i dotar-se de capacitats di-
gitals que els donen un nou horitzó de futur”, 

Acte de lliurament amb l’alcaldessa i la regidora Ruth Soto

explicava el director del centre, Jordi Ullod.
El programa Bretxa Digital s’està duent a ter-
me a diferents territoris de l’estat espanyol, 
a través de conselleries d’educació i ajunta-

ments. En total, se’n beneficiaran 5.000 es-
tudiants de 500 centres públics repartits en 
un total de 160 municipis d’arreu de l’estat 
espanyol.  

El 21 d’abril va donar el tret de sortida el Club de 
Lectura Feminista de La CIBA «Genealogies Femi-
nistes», a càrrec de Mª Àngels Cabré. Aquesta ini-
ciativa, impulsada per La CIBA, espai de recursos 
per a dones, innovació i economia feminista i la 
Xarxa de Biblioteques de la ciutat, permetrà conèixer 
alguns dels llibres fonamentals de la història del fe-
minisme, obres que han marcat un punt d’inflexió en 
el debat i la pràctica política feminista.
A l’acte es va dur a terme una lectura prèvia de les 

S’engega el Club de Lectura 
feminista ‘Genealogies 
Feministes’ de La CIBA

obres de referència, que van ser comentades a la tro-
bada mensual, on la conductora va contextualitzar 
les autores i les seves aportacions. Es va tenir així 
l’oportunitat de reflexionar conjuntament sobre el 
contingut dels textos, l’impacte que van tenir en el 
seu context històric i com van marcar les reivindica-
cions i l’agenda feminista.
El Centre de Documentació de La CIBA, així com les 
Biblioteques de la ciutat, oferiran les obres seleccio-
nades en servei de préstec.

SANT ADRIÀ PODRIA TENIR UNS XECS PER PROMOCIO-
NAR EL COMERÇ LOCAL

GREU INCENDI A UN ÀTIC DE SANTA COLOMA

SANTA COLOMA APROVA EL PLA LOCAL D’HABITATGE

BREUS

L’alcaldessa Filo Cañete ha 
avançat a aquest Diari que l’Ajun-
tament està treballant en la línia 
per ajudar al màxim al comerç 
local, que aquests dies agonitza. 
Per això, diu, s’estaria pensant en 

la possibilitat de crear una mena 
de xecs amb descomptes o ofer-
tes per a repartir entre els veïns i 
veïnes de Sant Adrià amb l’objec-
tiu de promocionar la compra en 
el comerç local.

Greu incendi en un àtic de San-
ta Coloma de Gramenet. Un 
domicili ha estat envaït per les 
flames durant la tarda d’aquest 
dilluns, 26 d’abril. Segons ha 
informat la Policia Local, l’ac-
cident s’ha produït a les 20.50 
hores al carrer de Montevideo. 

El cos policial també ha detallat 
que l’incendi no ha deixat vícti-
mes, encara que les flames han 
destrossat el pis. Les persones 
que vivien en el pis incendiat 
han hagut de córrer pel terrat 
i descendir per la façana per a 
salvar-se.

El Ple municipal ha aprovat el 
Pla local d’habitatge que des-
envolupa la planificació estra-
tègica de les polítiques públi-
ques d’habitatge a la ciutat pels 
propers 6 anys. El document 
és fruit d’un procés en què han 
participat entitats, professionals 

i especialistes en la matèria   i 
ciutadans i ciutadanes. La in-
versió associada al Pla supera 
els 20 milions d’euros de recur-
sos propis i més de 90 milions 
addicionals, fruit de les aliances 
estratègiques amb diferents ad-
ministracions.
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Reurbanització de la zona verda de 4.600m2 
que ocupava l’escola Sant Just
Las dos piscinas de Duet subirán sus precios un 1,5% y las del CER, un 2%

Projecció de la reurbanització / Aj-SantaColoma

Ja s’han iniciat les obres d’urbanització 
de l’espai en on es va situar l’antiga esco-
la Sant Just i els seus carrers adjacents. 

preferència als vianants. La plaça a 
urbanitzar incorpora elements i sis-
temes que pertanyen a el món natural 
perquè els seus efectes positius su-
min a el projecte urbà. Amb la nova 
plaça es pretén crear un espai inclu-
siu, integrador i accessible, dotat 
d’una gran zona central de jocs i una 
altra zona d’estada. La zona de jocs 
serà accessible gràcies a les varia-
cions en la seva topografia.
Entre el carrer Sant Just i la nova 
plaça es preveu la plantació d’una 
cinquantena d’arbres d’espècies es-
tacionals que permetin fer de filtre i 
ombra segons sigui necessari. Du-
rant l’execució de les obres es tallarà 
el pas de vehicles al carrer Sant Just 
i al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 
entre els carrers Roselles i Ramon 
Llull, donant accés únicament als 
vehicles dels veïns i veïnes i als ser-
veis urbans imprescindibles. Es pre-
veu que les obres tinguin una durada 
d’uns 7 mesos.

Creu Roja va atendre l’any passat, 
des de l’inici de la pandèmia i fins 
a finals de desembre, a un total de 
10.344 persones en situació de 
vulnerabilitat al Barcelonès Nord, 
on l’organització ha realitzat 17.218 
respostes relacionades amb neces-
sitats bàsiques com a alimentació 
i medicació. Tal I com ha informat 
l’entitat, es tracta del balanç del Pla 
Creu Roja Respon que va posar en 
marxa arran de l’esclat de l’emer-
gència sanitària per a prestar auxili 
humanitari a les persones vulnera-
bles i afectades per les conseqüèn-
cies de la pandèmia, com a pèrdua 
de treball, falta d’ingressos, neces-
sitats d’ajuda alimentària, menors 
confinats o sense eines telemàti-
ques per a continuar amb els seus 
estudis.

Creu Roja va 
atendre més de 
10.000 persones 
del Barcelonès 
Nord en 2020

És el desè aniversari del Centre d’Educació Ambiental

L’Ajuntament de Santa Coloma de Grame-
net (Barcelonès) va inaugurar el Centre 
d’Educació Ambiental Ecometròpoli el 27 
de març de 2011, fa poc més deu anys, 

Més de 135.000 persones han visitat 
l’Ecometròpoli de Santa Coloma

un espai situat en el Pavelló Montserrat 
del Recinte Torribera. Des de llavors, han 
passat per ell més de 135.000 persones, 
la gran majoria veïns i veïnes colomen-

ques, i s’han dut a terme més de 3.000 tallers 
per a grups: el 84% dirigits a un públic esco-
lar, un 11% a públic familiar i un 4% a casals 
d’estiu.
“Els principals objectius d’aquest equipa-
ment són divulgar coneixements científics a 
la ciutadania, donar a conèixer la biodiversi-
tat colomenca, transmetre valors ecològics i 
sostenibles, i conscienciar sobre el respecte 
al medi ambient i la naturalesa”, assenyalen 
des del consistori.
Així, Ecometròpoli compta amb diferents es-
pais i projectes destacats, que s’han anat po-
sant en marxa al llarg dels anys. Entre ells, 
destaca l’exposició permanent El Bosc, una 
representació real dels hàbitats de la Serrala-
da de la Marina i del riu Besòs.
També compta amb: l’Espai Joan Vicente Cas-
tells, un fons paleontològic, arqueològic i bi-
bliogràfic; l’hotel d’insectes, que serveix per a 
incrementar la biodiversitat de la zona; o l’aula 
d’Ecologia Domèstica, espai que representa 
un pis i aporta nocions per a poder estalviar 
aigua i energia i protegir el medi ambient.

Interior de l’Ecometròpoli/ Aj. Santa Coloma

Es rehabilitaran 4.000 
habitatges dins del nou Pla 
Local d’Habitatge
L’habitatge està lligat a la cohesió social en 
qualsevol ciutat i sobretot a la vida digna 
dels seus ciutadans i ciutadanes. És una 
prioritat precisament per la dificultat que 
moltes persones tenen a l’hora d’accedir 
a un habitatge digne i de qualitat”. Amb 
aquesta afirmació, l’alcaldessa, Núria Par-
lon, va obrir la sessió telemàtica de la pre-
sentació del Pla Local d’Habitatge (PLH) 
per a Santa Coloma en els pròxims anys 
(2021-2027), que es va realitzar el passat 
13 d’abril i l’aprovació inicial del qual està 

prevista en el ple ordinari del mes d’abril.
El PLH recull diverses propostes d’entitats 
veïnals, professionals del sector i ciutada-
nia expressades en el procés de participa-
ció celebrat durant el 2018. El seu objectiu 
principal és garantir l’accés a un habitatge 
digne als col·lectius en situació de vul-
nerabilitat; joves, persones majors de 60 
anys, famílies amb rendes menors o dones 
víctimes de la violència masclista seran els 
principals beneficiaris de les 58 actuacions 
contemplades.

L’àmbit d’aquesta intervenció urbanística 
arriba carrer Sant Just i el carrer Mossèn 
Jacint Verdaguer entre els carrers Rose-

lles i Ramon Llull.
La reurbanització dels carrers en aquest nou 
entorn serà en plataforma única per donar 
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La Unió Colomenca d’Atletisme ha acon-
seguit durant aquest mes d’abril l’ascens 
al Grup A del Campionat de Catalunya de 
Clubs després de guanyar el Grup B.
A l’Estadi Natalia Rodríguez de Tarragona 
es van confirmar les bones sensacions de 
l’entitat colomenca durant primer dia i, amb 
432 punts en aquesta 2a jornada, van sumar 
un total de 852 punts, atorgant la primera 
posició de la general i la copa cap a Santa 
Coloma. 
Enhorabona, UCA!

La UCA 
assoleix 
l’ascens a 
Primera Divisió!En los próximos días sabremos si habrá público en las gradas

Santa Coloma de Gramenet será la sede de 
la Fase Final de la Copa del Rey de fútbol 
sala. El Pabellón Nuevo, recientemente 
remodelado, acogerá los partidos de se-
mifinales y final con la participación de 
Movistar Inter, ElPozo Murcia Costa Cálida, 

El Pavelló Nou de Santa Coloma, sede 
de la Fase Final de la Copa del Rey

Levante UD FS y el equipo local Industrias 
Santa Coloma. La competición tendrá lugar 
el fin de semana del 15-16 de mayo.
La ciudad de Santa Coloma de Gramenet 
acogerá uno de los grandes acontecimien-
tos deportivos de la temporada, la llamada 

Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala. 
Esta edición del 2021 tendrá como escena-
rio el Pabellón Nuevo que fue reinaugurado 
hace unas semanas después de dos años de 
obras de rehabilitación.
La Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF) ha hecho público durante este mar-
tes de manera oficial que entre las ciudades 
que habían presentado su candidatura, San-
ta Coloma ha sido la escogida. Considerada 
como la cuna del fútbol sala catalán y con 
un club que es lo más antiguo a nivel es-
tatal, Industrias Santa Coloma, a mediados 
de mayo el mejor fútbol sala nacional tendrá 
una cita al Pavelló Nou que de este modo, 
una vez reabierta, será la sede de un torneo 
de primera línea.
En los próximos días se realizará el sorteo 
para conocer los emparejamientos de semi-
finales del que saldrán los dos equipos que 
lucharán para levantar el trofeo que ganó el 
Barça a Málaga el diciembre pasado. Todos 
los partidos serán ofrecidos en directo por 
Teledeporte y sabremos si finalmente habrá 
público en las gradas.

Foto: FCF

Foto: UCA

llistó en les darreres dues temporades és 
alt. Hem arribat a la Final Four de la Copa.

Què més el sorprèn del nou pavelló? 
Hi havia moltes mancances: la llotja, la gra-
deria...tot està molt bé. Si haig de triar dues, 
em quedo amb el pavelló ‘coqueto’ que te-
nim i l’avantllotja. Tothom ho ha destacat i 
es va quedar sorprès amb aquesta part.

I s’estrena marcador!
És una de les grans millores que s’han 
fet. Té una gran lluminositat i està a l’al-
tura d’una competició com la nostra. Amb 
aquest marcador es poden fer moltes coses.

La nova instal·lació també ajudarà a 
poder cercar nous col·laboradors? 
Els temps no ajuden gaire però si tenim en 
compte que l’espectacle que ofereixes és 
bo i l’escenari és nou, això ajuda que l’afi-
ció i massa social de Santa Coloma ha de 
millorar en quantitat i també la possibilitat 
d’atraure a gent nova que ens ajudi. Ho in-
tentarem.

Vicenç Garcia: “Aquest pavelló 
ens obliga a fer les coses encara millor”
Parlem amb el president d’Industrias Santa Coloma després de l’estrena del nou Pavelló

Foto: FCF

una jornada molt estressant, de molts nervis 
i amb un partit contra un conjunt que era el 
favorit. A més a més, era la primera vegada 
que teníem públic a la graderia. Volíem que 
tot sortís bé i la satisfacció va ser molt bona.

Més de dos anys lluny de Santa Co-
loma...
La veritat és que tot ha sigut molt llarg. 
Semblava que no arribava mai aquest dia. 
Les sensacions durant els darreres tres dies 
eren diferents. No m’ho creia que tornàvem i 
semblava que no podia ser. Semblava men-
tida, després d’aquest èxode que hem tingut 
i el patiment dels jugadors perquè, psicolò-
gicament, això ens afecta. Un cop veiem 
el resultat som conscient de tot el que ha 
costat però ha valgut la pena. Si jo hagués 
fet el guió d’aquest nou pavelló, no haguera 
quedat tan bé.

En quin aspecte s’han tingut més mal-
decaps?
Durant el primer any i el segon, la part més 
difícil ha estat l’esportiva. Que els jugadors 
es poguessin adaptar a diferents contexts. 

L’any 1977 es va inaugurar el Pavelló Nou 
de Santa Coloma de Gramenet. Una ins-
tal·lació moderna en aquella època però 
que, pràcticament 25 anys després, s’havia 
de tornar a modernitzar i adaptar al segle 
XXI. El passat 4 d’abril va ser un dia i una 
jornada històrica a la ciutat colomenca, amb 
el retorn del primer equip de l’Industrias 
Santa Coloma (Futbol Sala Garcia) a la seva 
llar i també amb el caliu dels aficionats a la 
graderia, més d’un any després. 

Tot un conjunt d’emocions, sentiments i 
novetats úniques i que s’havien de gaudir 
en una gran festa. A més a més, la cloenda 
es va poder festejar amb la victòria del pri-
mer equip colomenc al derbi davant el FC 
Barcelona (3-2) i amb el suport de 250 afi-
cionat a la graderia. Per conèixer més a fons 
com es va viure aquell dia i què suposa el 
nou Pavelló Nou, parlem amb el president 
del Club, Vicenç Garcia.

Com va dormir Vicenç Garcia la nit 
de diumenge, després del partit? 
Diumenge vaig dormir molt a gust. Va ser 

La pista del Joventut és molt gran i més fre-
da que la nostra. No ha estat fàcil jugar fora 
de la teva ciutat, el teu pavelló i lluny de la 
teva gent.

Supera les expectatives? 
Haig de dir que sí. Ningú s’esperava aquest 
Pavelló. El gran què positiu d’aquesta 
instal·lació és que manté la seva identitat i 
l’ADN d’Insdustrias a tot arreu. Amb totes 
les millores que s’han fet, que han estat 
moltes. Té un doble mèrit aquest nou pave-
lló. Hem d’estar molt contents i orgullosos. 
Gràcies a l’Ajuntament de Santa Coloma, el 
pavelló s’ha adaptat a les exigències de la 
Lliga. Estic molt content.

Comença un període de canvi al Club? 
Primerament, aquesta pista ens obliga a 
fer les coses encara millor. Veient el gran 
esforç de tothom, ens han transmès posi-
tivisme. Tots volem ser millor sempre però 
som conscients de la nostra realitat i volem 
mantenir la nostra filosofia i línia, que ens 
han portat als èxits que hem obtingut. El 

Escaneja el 
QR i mira 
el vídeo de 
l’entrevista 
a Vicenç 
Garcia
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Bona acollida durant la jornada de Sant Jordi al local Yesterday
La vessant social i solidària és una de les 
claus en qualsevol esdeveniment i projec-
te esportiu. Durant aquesta Diada de Sant 
Jordi del passat 23 d’abril, el Club Bàsquet 
Draft Gramenet va rebre el seu gra de sorra 
per part de l’Associació 12 Mesos Xarxa 
d’Oci Solidària, per a recaptar fons per a 
l’Escola de bàsquet del club colomenc.
Aquesta Associació sense ànim de lucre 
aporta visibilitat i ajuda a les diferents en-
titats colomenques i va organitzar una pa-
radeta al local colomenc Yesterday (carrer 
Major, 24) amb la venda de llibres amb 
la finalitat d’obtenir la col·laboració dels 
amants dels llibres i la lectura i així obtenir 
fons per a la compra de material esportiu, i 
més concretament per a l’escola gratuïta del 

L’Associació 12 Mesos Xarxa d’Oci
recapta diners per a l’Escola del Draft

Draft Gramenet.
A més a més, al seu interior també es va 
lluir una exposició de samarretes i fots his-
tòriques del club groc-i-negre. El club té a 
la seva seu social molt material de tempora-

Foto: Domingo

des anteriors i els aficionats del basquetbol 
van poder gaudir de la història del club de 
La Bastida. Els organitzadors es van sor-
prendre amb l’èxit obtingut, amb un preu 
simbòlic de venda de 3 euros.

La clasificación ‘in extremis’ de la Fundació 
Esportiva Grama para la segunda fase grupo 
D de Tercera División no solo ha grantizado 
la permanencia en la categoría al equipo de 
Juanma Pons sino que las posibilidades de 
ascenso a Segunda RFEF se han disparado 
exponencialmente. La victoria de hace dos se-
manas ante el Castelldefels (1-0) y el empate 
en Manresa (1-1) aumenta las opciones de ju-
gar el play-off de ascenso, a tan solo un punto 
de distancia. San Cristóbal y Manresa en Can 
Peixauet, y Castelldefels a domicilio, son las 
tres finales que le restan a los colomenses. 

La Fundació 
Grama mantiene 
viva la llama del 
ascenso a 2ªRFEFDilatada experiencia en el fútbol catalán territorial

Tras confirmarse que la temporada 2020 - 
2021 ha concluido oficialmente en Segunda 
Catalana y será el único escalón del fútbol 

Jesús Jiménez, nuevo entrenador 
de la UDA Gramenet

catalán que no competirá en esta campaña, 
la UDA Gramenet ya ha empezado a plani-
ficar el curso 2021 - 2022 desde el pasado 

mes de marzo. Y lo ha hecho desde la ban-
queta.
La Grama ha apostado por la figura de Je-
sús Jiménez como nuevo entrenador del 
primer equipo, con una dilatada trayectoria 
en el fútbol catalán territorial. Como entre-
nador amateur, ha dirigido al Boca Juniors 
Barceloneta, en la antigua Tercera Regional, 
la EF Trajana - Penya Barcelonista Sant 
Just, también en Tercera Regional, al Equi-
po Ja en Segunda Catalana y a los primeros 
conjuntos de Don Bosco, CF Lloreda, PB 
Collblanc, Esportiu Joventut Can Pi y Sant 
Just Desvern, en Tercera Catalana. Además, 
también ha dirigido al primer equipo feme-
nino de la EE Guineueta, en Preferente.
A partir de este mes de abril, el club co-
lomense ya ha empezado a trabajar en la 
próxima temporada aunque no regresará a 
disputar sus partidos como local en el Mu-
nicipal de Ocata, en la localidad del mares-
me de El Masnou. 

Foto: UDA Gramenet

Foto: Fundació Grama

Arriba l’horari 
d’estiu al Parc 
Fluvial del Besòs
Per cinquè  any consecutiu, el Parc Fluvial 
del Besòs estrena l’horari d’estiu. L’any 
2016, la Diputació de Barcelona va modifi-
car l’horari del Parc per donar resposta a les 
demandes dels seus usuaris.
L’ampliació es fa en aquesta època de l’any 
perquè el nivell d’il·luminació natural ja 
garanteix la visibilitat en tots els punts del 
Parc des de les 8 h del matí fins a les 21ho-
res del vespre. Cal recordar que el Parc 
Fluvial no disposa d’il·luminació artificial i, 
per tant, la seguretat dels usuaris es podria 
veure compromesa.
Aquesta ampliació suposa un increment de 
356 hores pel que fa al servei d’informació 
i gestió dels usos, que iniciarà l’obertura de 
les portes dels accessos a les 7.30 h del 
matí per tal de tenir el Parc Fluvial obert a 
les 8 h.

Les conseqüències esportives i econòmi-
ques al món del futbol no han estat gens 
fàcil de pair per part de les entitats colomen-
ques. Un autèntic contratemps i maldecap 
en què viuen i pateixen les seves respecti-
ves Juntes Directives. Tot i això, una co-
rrecta reacció pot ajudar força a què aquest 
no sigui una esquerda tan greu i l’estabi-
litat d’un club pateixi el menys possible. 
Un exemple d’aquest ha estat el cas 
del CF Singuerlín, qui ha pogut mantenir 
força bé la part negativa de la covid i així ens 
ho admet el seu president, Sergi Inglada. “És 
una temporada complexa i difícil tot i que la 
pandèmia ens ha arribat en un context d’esta-
bilitat al club. Fa quatre temporades que tenim 
consolidat el projecte esportiu i amb força 
estabilitat. Teníem dos conjunts amb aspira-
cions d’ascens però suposa que aquesta rea-
litat també ha afectat altres entitats”, admet. 
“Al principi va ser difícil perquè no va ser 
fàcil d’entendre concretes qüestions . Ara 
ja ho tenim tot enllestit i la compres-
sió per part de tothom és força impor-
tant. Ens hem adaptat a cada novetat 

Foto: Singuerlin

per part de les autoritats”, assegura. 
Quan a les restriccions durant els darrers 
mesos de l’Estat d’Alarma, que afectava la 
mobilitat entre municipis i comarques, no 
ha estat un hàndicap que hagi afectat molt al 
club de Can Zam II. “Som un club molt de 
barri i el percentatge de famílies i entrenadors 

El club verd-i-blanc ha pogut gestionar força bé la part negativa de la covid

El Singuerlín consolida 
la seva ferma estructura esportiva

Escaneja el 
QR i mira 
el vídeo del 
Singuerlin

que no són de Singuerlín o la ciutat és molt 
baix. Ens hem pogut coordinar força bé”. 
A més a més, el club verd-i-blanc va ser molt 
empàtic amb la situació econòmica i va saber 
accionar bé les seves accions. “Vam decidir 
cobrar mes a mes, segons evolucionaven els 
entrenaments. No ha estat una gestió fàcil 

perquè això et dóna maldecaps i més fei-
na però és la fórmula més justa que hem pres”. 
A nivell esportiu, el club ha pogut arribar a 
l’inici de la competició amb força bona pre-
paració física i esportiva: “Hem pogut prepa-
rar bé els entrenaments i la majoria d’equips 
s’han inscrit al seu equip, amb la seva fitxa”.
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La Diada de Sant Jordi va estar marcada per 
un sol espectacular i unes altes temperatu-
res, fet que va encoratjar encara més a la 
gent a sortir de casa i gaudir de les parade-
tes de llibres i roses pels carrers de Santa 
Coloma.
En aquesta ocasió, la Diada s’ha dut a ter-
me amb totes les mesures de seguretat i 
prevenció de la salut establertes per con-
tenir el coronavirus. Amb l’objectiu d’evitar 
aglomeracions, l’espai de la fira va estar 
perimetrat amb estricte control d’aforament 
i distància interpersonal, i es garantirà la 
correcta neteja i desinfecció de l’espai.
D’altra banda, les autores i autors locals i 
les seves obres es van donar a conèixer mi-
tjançant les xarxes socials. Durant tot el dia, 
es van preveure  actes virtuals al Canal Iko-
nograma, amb salutacions, presentacions, 
lectures, entrevistes i reportatges sobre 
l’actualitat literària colomenca.

Santa Coloma torna 
a celebrar Sant 
Jordi al carrer, amb 
totes les mesures 
de seguretat

Un espai de reflexió ple d’activitats culturals a l’abast de tothom

En el marc d’aquest programa, des del 
Teatre Sagarra, us volem oferir un seguit 
de propostes que no deixaran indiferents a 

El cicle de Memòria Històrica 
al Teatre Sagarra

ningú. Propostes amb contingut crític, que 
pretenen oferir una mica de llum sobre 
algunes qüestions concretes que formen 
part del nostre passat més obscur.

Dijous 29 d’abril de 2021, 19.00h
Passi del film “Josep” amb la presència de 
l’actor Sergi López que posa veu al prota-
gonista.
Febrer, 1939. Aclaparat per l’onada de 
republicans que fugen de la dictadura de 
Franco, el govern francès opta per confi-
nar als espanyols en camps de concentra-
ció. 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.
Un llargmetratge d’animació per Aurel, 
dibuixant de Le Monde i Le Canard en-
chainé, amb música de Sílvia Pérez Cruz 
i narració de Sergi López.
Entrada gratuïta, accedeix a la teva entrada 

a través de la plataforma koobin
 
Dijous 6 de maig de 2021, 20h
Representació de l’obra de teatre “MOLO-
TOV”
Fill de camperols andalusos va haver 
d’emigrar a Sabadell. Jove, tímid, però ple 
de coratge, va acabar escollint el camí del 
compromís polític. La clandestinitat li va 
imposar una vida encara més austera fins 
a l’extrem d’obligar-lo a renunciar al con-
tacte amb els qui l’estimaven. Va seguir els 
seus ideals fins a ser assassinat.
Aquest muntatge teatral de David Pintó i 
Joan Valentí,  està basat en el llibre Caso 
Cipriano Martos del periodista Roger 
Mateos , on es reconstrueix la història 
d’aquest militant antifranquista mort el 
1973.
“Molotov” és un muntatge teatral sobre la 
vida de l’activista en qüestió, mort després 
d’ingerir  un còctel Molotov durant un in-
terrogatori policial.

Santa Coloma Antic carrer del Pedró cantonada carrer 
Marina. Fotografia antiga de l’any 1936

Enviada per Eva Pujol

Feu-nos arribar les vostres fotografíes antigues al correu: redaccio@diaridesantacoloma.com
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