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Exemplar gratuït

Es creu que l’home mort trobat dins el dinosaure hauria intentat recuperar el mòbil. pàg. 8

Can Calvet,
el barri més jove
Els veïns i veïnes mantenen viu
l’esperit de barri, fent constants celebracions
Foto: Ángela Vázquez

Foto: AAVV Can Calvet
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El barri més nou
de Santa Coloma
Can Calvet pertanyia a Singuerlín
i va passar a ser un barri independent
al 2007
És un barri tan nou i tan petit que ni tan sols
els registres de població de l’Ajuntament el
contemplen. Can Calvet va passar a ser un
barri independent del Districte 3 l’any 2007,
després d’una lluita veïnal per ser reconeguts
com a tal. Abans, però, formava part del barri de Singuerlín. Malgrat això, la seva nova
condició no va tenir un efecte gaire positiu en
quant a negocis locals o a joventut.
Al barri resisteixen negocis com la Farmàcia
Todó, dos bars, dues perruqueries i un supermercat. “Hem passat de tenir dues carnisseries, un supermercat familiar, una ferreteria i
una drogueria a quedar-nos amb 4 negocis
contats”, explica a aquest mitjà el Gerardo
Moreno, membre de la Junta de l’AVV i farmacèutic al barri. “Els petits negocis han desaparegut perquè ens absorbeixen les grans

superfícies. El barri s’entristeix”, comenta el
Gerardo, un home que és tot un referent al barri perquè tothom el coneix i és un dels membres més actius de l’Associació.
Les escales mecàniques, una gran empenta
Precisament la Farmàcia Todó, situada al carrer d’Aragó, el punt neuràlgic del barri, ha
estat testimoni des de l’any 75 del canvi urbanístic del barri. “L’evolució del barri ha estat
paral·lela a la de Santa Coloma”, explica la
Montse Iracheta, propietària del negoci, que
abans va ser de la seva mare. “En aquella època, el sòl del carrer estava empedrat. Era molt
complicat pujar-hi. Des de llavors, l’evolució
ha estat molt gran. Ara, la clientela són els
néts dels que van inaugurar el barri”. Un grup

L’abans i el després del carrer Aragón, el centre del barri. / Ángela Vázquez

de veïns i veïnes, de fet, escàs, però molt unit,
tal i com comenta la mateixa Montse i també
dues veïnes del barri, l’Ángela Pérez i la Maite
López. “El factor determinant que es va acabar
de convèncer per venir a viure a Can Calvet
va ser l’ambient del barri, molt familiar”, diu
la Maite, que es va assentar al mateix carrer
d’Aragó amb el seu marit i els seus dos fills.
L’Ángela, a més, també forma part de l’AVV des
de fa 4 anys: “Estem intentant tornar a fer les
activitats d’abans per animar una mica el barri
i que no es vegi tancada l’Associació. Hi ha un
gran treball al darrere”.
L’AVV, molt activa en les festes de barri
Si d’alguna cosa pot presumir aquest grup de
veïns i veïnes és de la participació de l’AVV en
qualsevol festivitat de l’any. Les festes populars, de fet, són un gran reclam per a gent de
tota Santa Coloma. Fins i tot van guanyar el

premi a la comparsa més original de Carnestoltes l’any 2017.
En contra d’uns pisos que l’anterior
alcalde Bartomeu volia construir a la
muntanya
Coneixem els orígens del barri com a tal,
però el de l’AVV és ben diferent. Aquesta es
va constituir com a queixa davant l’acció que
Bartomeu Muñoz va voler fer fa 14 anys: construir pisos, gairebé gratacels semblants a l’Hotel Ibis, als terrenys del barri, a la muntanya.
Va ser a partir d’aquí que el veïnat es va unir i
van evitar aquests edificis. El que, de fet, s’ha
edificat recentment són uns pisos tutelats en
aquesta part de territori. Una gran extensió de
terreny que no està equilibrat amb el número
d’habitants, fins ara desconegut.
És aquesta gran extensió de terreny que fan
del barri “un barri de botellón”, tal i com diu

La muntanya forma part de Can Calvet / Ángela Vázquez

la Pepi Zamora, presidenta des de fa anys
de l’AVV. “Els problemes principals aquí són
l’incivisme i els ‘botellones’. Els joves beuen
aquí, però clar, també s’han d’expressar”. La
Pepi ha estat re escollida presidenta de l’AVV
en totes les eleccions i la gent li agraeix el seu
esforç diari.
És precisament la Pepi qui ens ensenya un
negoci creixent al barri: El Racó de Torribera.
El Complex Esportiu de Torribera, conegut a
tota la ciutat, pertany al barri de Can Calvet i
ara uns joves s’encarreguen de gestionar-lo i
donar-li l’empenta necessària per treure’l endavant. L’Oriol Molina, el propietari del restaurant, ens comenta: “ Portem aquí des del 2019
i ens hem menjat una mica la pandèmia, però
poc a poc, sense pressa, però sense pausa”.
De fet, la clientela és variada: “Per una banda
tenim els i les esportistes, els socis que venen
a entrenar, i per altra, tenim a la gent del barri”.

Un exemple de joventut que s’implica en ressuscitar el seu negoci i, per tant, Can Calvet.
El Gerardo fa la reflexió final: “La joventut no
s’implica en les associacions de veïns i veïnes,
ho volen tot fet”, denuncia el farmacèutic, que
és un dels veïns més preocupat pel deteriorament de negocis i de vida al barri. Tot i això,
l’esperit es manté viu entre el veïnat i no tenen
cap dubte: les activitats es continuaran fent i
l’AVV treballarà molt i dur per tornar a ser el
Can Calvet d’abans de la pandèmia.

Escaneja el QR
i mira el vídeo
de l’evolució
del barri de
Can Calvet
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Grameimpuls atén 9.000 persones el 2020,
de les quals un 27% són nous usuaris i usuàries

La Magrana Curiosa, una cooperativa
feminista que promou el joc

L’empresa va adaptar els serveis i recursos al context sanitari

‘Enverdim Santa Coloma’ forma part del seu ventall d’activitats

L’empresa municipal Grameimpuls va atendre l’any passat 9.041 persones del territori
(4.209 homes i 4.832 dones), de les quals
2.437 van ser nous usuaris i usuàries. Es
tracta d’unes xifres significatives, tenint en
compte el context marcat per la pandèmia
de la Covid-19.
Malgrat la crisi sanitària, Grameimpuls va
mantenir la seva activitat i va adaptar els
recursos en els àmbits de l’ocupació, la
formació i l’emprenedoria a la modalitat en
línia, quan l’hi va obligar la situació epidemiològica. En tot el període, va rebre 25.131
sol·licituds d’informació, entre presencials i
en format virtual, un volum molt superior al
de l’any anterior.
Aquestes són només algunes de les dades
que recull la Memòria de gestió, un document que s’edita anualment amb la informació més rellevant de l’activitat de l’empresa

tar l’accés al mercat laboral dels col·lectius
més vulnerables, amb igualtat d’oportunitats i perspectiva de gènere.

Foto: Aj. Santa Coloma

municipal. D’aquest balanç es desprèn que,
durant el 2020, gairebé 4.393 persones
(1.982 homes i 2.411 dones) van participar
en algun dels programes d’orientació i in-

serció laboral que es despleguen al territori,
en col·laboració amb les administracions.
Aquestes accions tenen com a objectiu millorar la qualificació de les persones i facili-

A presó 5 detinguts per dues violacions
múltiples a Santa Coloma
Aquestes van tenir lloc la nit del 23 d’abril

Imatge d’arxiu

Una jutgessa va ordenar, fa uns dies, presó provisional per a cinc dels sis detinguts
per dues violacions múltiples a dues dones
majors d’edat el passat 23 d’abril, Diada de

Sant Jordi, a Santa Coloma de Gramenet. La
causa està oberta per delicte d’agressió sexual.0
Segons ha informat el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), la magistrada
del jutjat d’instrucció 1 de Santa Coloma ha
pres declaració als detinguts i ha practicat 18
rodes de reconeixement, sis per a cadascuna
de les dues víctimes i altres sis per a la testimoni que figura en la causa.
Després de practicar les diligències, la jutgessa ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per a cinc dels investigats
per agressió sexual, i per al sisè investigat,
que ho està per omissió de denunciar un de-

licte, ha acordat llibertat provisional, retirada
de passaport, prohibició d’obtenir un nou i
prohibició de sortir del país.
A més, la jutgessa ha dictat sis ordres de
protecció per a les víctimes, que suposen
l’obligació als investigats d’incomunicació
amb les víctimes per qualsevol via, ja sigui
personal o telemàtica, així com una ordre
d’allunyament.
Les sis detencions es van practicar dilluns
passat en el transcurs d’un operatiu policial realitzat en el districte de Nou Barris de
Barcelona i van ser realitzades per la Unitat
Central d’Agressions Sexuals dels Mossos
d’Esquadra.

L’ocupació, una prioritat
Altres xifres destacades en l’àmbit de la
integració sociolaboral són el nombre de
llocs de feina gestionats de gener a desembre, 925, i el d’insercions en el mateix
període, 880 persones. En aquest sentit i
durant el confinament domiciliari, es va
donar cobertura a les necessitats de les empreses del territori dedicades a les activitats
essencials.
En total, se’n van beneficiar 327 persones.
Pel que fa a la formació, prop de 600 persones de la ciutat van fer l’any passat algun
curs de professionalització. Es van oferir 39
certificats de professionalitat de diverses
especialitats.

Obres d’asfaltat
en diferents
punts de Santa
Coloma
Avui, 27 de maig, acaben les obres
d’asfaltat i pavimentació d’alguns carrers de Santa Coloma. Aquestes han
estat produint-se des del 23 de maig
a llocs com, per exemple, l’Avinguda
Generalitat o el Passeig de Llorenç Serra. Algunes parades d’autobús també
s’han beneficiat d’aquestes obres, en
les que també s’han inclòs algun sanejament. El carrer Singuerlín serà el
darrer carrer afectat avui i potser es
produeixen afectacions puntuals en la
circulació de vehicles. El pressupost
total d’aquesta actuació ha estat de 82
mil euros.

La Laia i la Maria, psicòloga i mestra,
són dues noies que volien fer coses a
Santa Coloma i, veient la falta d’espais
artístics i de joc que hi ha a la ciutat, van
començar a generar-los pel seu compte.
Per això, cada cap de setmana, la Magrana Curiosa, el producte de la idea de
les dues joves, promou el joc i l’art per a
la transformació social en espais a l’aire lliure, normalment, oferint materials
naturals, reciclats i reutilitzables que tothom pot tenir a casa seva.
Encara que porten gairebé dos anys com
a associació, es pot dir que els projectes
sorgeixen cada cop amb més naturalitat i
ganes de transformar Santa Coloma.
“Missatge directe” és un dels projectes
de la cooperativa juntament amb el Centre
d’Art Can Sisteré on s’exposen, virtualment, obres d’art fetes en el confinament.
“L’art és expressió des de diferents punts
de vista i a través de diferents canals.
L’art contemporani és l’art del moment,
un reflex actual del món”. expliquen des
de la Magrana Curiosa. “Endinsar-nos en

Una de les activitats de loa cooperativa a Santa Coloma / @magranacuriosa
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l’educació artística permet comprendre el
món, i ens dóna l’oportunitat d’expressar-nos, vincular-nos al territori i entendre l’entorn i la societat”.
Enverdim Santa Coloma
Un altre projecte estrella de la cooperativa
és “Enverdim Santa Coloma” que pretén, a
través de diferents actuacions a la ciutat,
promoure una educació verda i sostenible.
El 3 de maig va tenir lloc la presentació
de la iniciativa, que va sorgir fa més d’1
any quan les colomenques van entrar en
contacte amb Enverdim Barcelona.
Fins i tot l’Escola Mercè Rodoreda va rebre la visita de la cooperativa per explicar
als nens i nenes de 5è de primària els
objectius principals de l’acció. “A Santa
Coloma ens preocupa el canvi climàtic i
veiem la necessitat d’una ciutat més verda i sostenible. Molts balcons ho demostren! Aviat ens posem en marxa per teixir
xarxa amb qui s’engresqui! Iaies expertes
en esqueixos, avis amb horts urbans, vinyes recuperades, instituts amb projectes
brutals...”.
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El nou Parc de Can Zam avança
Al projecte van participar més de 5.000 colomencs

Plànol de les futures obres que transformaran el Parc de Can Zam

Aquest projecte comprèn el condicionament
d’emergència del Parc de Can Zam derivat de
la situació de pandèmia i en el qual, com a
primera intervenció, es prioritza l’increment
de superfície de l’espai públic en un disseny
de mínims que possibiliti la posada en servei
d’aquest nou espai. Aquestes primeres intervencions estan recollides dins el «Pacte Local per a la Reconstrucció social, econòmica
i cultural» subscrit per tots els grups municipals amb representació al consistori el 22 de
juliol de 2020, dins de l’eix «Canvi Climàtic
i Territori», i en una de les seves mesures i

actuacions principals: «Guanyar espai públic
i qualitat ambiental per la gent».
Es planteja, per tant, com la primera part
d’un projecte molt més ampli i que recollirà
les propostes ciutadanes fruit del procés
participatiu celebrat el 2018 i en què van
participar més de 5.000 colomencs i colomenques concretant un acord sobre el Pla
d’Usos de Parc.
El projecte obeeix al designi ciutadà i
s’avança en aquest context, per donar cabuda futura a les preferències de la majoria dels colomencs i les colomenques. Les

propostes han estat validades i consensuades, com és preceptiu, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona; i, aquelles que s’han
declinat, s’ha fet atenent a criteris de complexitat, seguretat i/o sostenibilitat. S’eliminaran les tanques existents. Es prioritzarà la
plantació de verd en la franja alta del parc i
la instal·lació d’enllumenat, que facilitarà en
aquest espai l’activitat i el confort de la ciutadania. Es conserva i reforça l’arbrat existent i se situen noves zones d’estada. A la
franja mitjana es proposa una zona d’usos
polivalent per a la celebració d’esdeveniments, la 3a de les opcions de la ciutadania
en ordre de preferència.
La zona baixa acollirà un bosc fluvial, on es
reforça la frondositat gràcies a la plantació
d’arbrat de ribera amb l’objectiu d’estendre
la façana fluvial. El perímetre d’aquesta Fase
II permet allargar un dels recorreguts de
Parc donant-li continuïtat i incorporant una
nova zona de jocs de taula i d’estada.
Finalment, el límit del Parc es conforma
amb un parterre de plantació arbustiva limitant amb la futura prolongació de l’av.
d’Anselm de Riu, que es desenvoluparà de
forma paral·lela a l’execució del projecte
d’ampliació de Can Zam.

Núm. 442

Contractats 60
joves de la ciutat
en el marc de la
Casa d’oficis

L’empresa municipal Grameimpuls ha contractat 60 joves de Santa Coloma en el marc
de la Casa d’oficis, un itinerari adreçat a
persones entre 16 i 29 anys que combina
formació i treball. Les contractacions arriben després que els i les joves hagin superat un mòdul de formació de quatre mesos
que els ha permès obtenir el certificat de
professionalitat corresponent. La durada
dels contractes de formació és de sis mesos. En total, s’han contractat 18 noies i
42 nois. L’alumnat contractat desenvolupa
actuacions amb beneficis socials a la ciutat,
com ara tasques relacionades amb el medi
ambient, la conservació d’espais naturals,
el desenvolupament sostenible (en l’àmbit
de l’eficiència energètica), la dinamització
sociocomunitària i la restauració.

Maig de 2021
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Trobat el cos sense vida d’un home
a l’interior d’un dinosaure dels Cubics
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Escaneja el
QR i mira
el vídeo de
l’incident al
dinosaure
dels Cubics

Encara s’investiguen les causes de la mort
El passat dissabte, 22 de maig, un pare i el
seu fill estaven passejant tranquil·lament
pel carrer de Francesc Macià de Santa
Coloma, on antigament estaven ubicats
els cinemes, quan el petit va descobrir
un cos sense vida dins la figura d’un dels
dinosaures decoratius del lloc. El nen va
avisar al seu pare dient que hi havia un ninot al dinosaure. Immediatament, l’home
va avisar immediatament a la policia i als
bombers. Aquests últims, de fet, van haver
de serrar part de la figura per extreure el
cadàver amb l’objectiu d’identificar-lo.
Fonts policials, amb el pas dels dies, han
confirmat que es tracta d’un home de 38
anys a qui la seva família buscava des de
feia un parell de dies. Es descarta així la
possibilitat que la víctima fos una persona sense sostre. Tot i això, la investigació
policial continua oberta.

posició que semblava que el que l’home
volia era agafar l’objecte.
El motiu de perquè aquest es va introduir a la figura encara no se sap, el que
sí apunten les investigacions és que va
ser un accident, ja que unes càmeres de
seguretat d’un edifici proper al lloc van
gravar l’home caminant sol cap a la figura moments abans del fatal desenllaç. El
cadàver, a l’autòpsia, tampoc ha revelat
cap signe de violència.

Troben el cos sense vida d’un home dins aquest dinosaure

Podria haver intentat recuperar el
seu mòbil
És una de les hipòtesi que es planteja qui

investiga els fets, ja que el telèfon mòbil de la víctima va ser trobat al terra i el
cos d’aquest es trobava cap avall, en una

La vacunació avança: 16 mil vacunats
a Sant Adrià i 50 mil a Santa Coloma

La vacunació avança a bon ritme

El ritme de vacunació sembla agafar un
ritme més accelerat que el que veníem observant fa unes setmanes. Les xifres aug-

menten: a Sant Adrià, 11 mil habitants ja
tenen la primera dosi posada, mentre que la
segona ha estat administrada a 5 mil veïns

i veïnes. Santa Coloma supera les xifres,
tenint a gairebé 40 mil habitants vacunats
amb la primera dosi i 20 mil amb la segona.
Per altra banda, a la ciutat adrianenca hi ha
4.000 casos confirmats de Covid per PCR i
a Santa Coloma, 11 mil.
Queixes pels efectes dels botellons
La noticia, però, no acaba de tenir l’efecte
positiu que es pensava, ja que els coneguts
botellons provoquen malestar i incertesa entre el veïnat d’ambdós municipis. A
Santa Coloma, aquests es donen en especial al barri de Can Calvet, a la muntanya,
deixant aquesta plena de brutícia. A Sant
Adrià, aquests episodis es repeteixen amb
freqüència a la platja o al riu Besòs.
El fet que els locals d’oci no estiguin oberts,
i els bars tanquin a les 24h, està fent incrementar en molts punts de les ciutats els
botellons.

L’home portava dos dies fora de
casa
Tal i com aquest mitjà ha pogut conèixer,
la víctima portava dos dies fora de casa i
la seva família havia, fins i tot, interposat
una denúncia per la seva desaparició.
Al llarg dels dies s’aniran descobrint més
detalls de la mort.

Les reunions
ja poden ser
de fins a 10
persones
La restauració pot obrir des de les sis del
matí fins a la mitjanit, des de dijous passat, i
des d’aquest dilluns les reunions socials poden ser de fins a 10 persones. El Govern ja
va anunciar la setmana passada que els bars
podrien obrir a les sis però el Procicat va decidir ampliar l’horari també a la nit i passar
del tancament a les 23.00 hores a la mitjanit,
una hora més. El TSJC va dictaminar dijous
que la restauració podia obrir fins a la mitjanit. D’altra banda, el Govern va anunciar també la setmana passada que s’ampliarien els
aforaments en cultura, esports i universitats.
Des d’aquest dilluns la cultura també amplia
els seus aforaments i passa del 50 al 70%.
El sector, però, prepara “amb prudència” i
“sense presses” aquest augment.
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Amazon instal·larà un centre logístic
a tocar del polígon Montsolís

Els parts tornaran
a l’Esperit Sant el 14 de juny

El veïnat de la Catalana, el més afectat pel trànsit de vehicles que es generaria

Així ho ha anunciat per xarxes l’alcaldessa Parlon

El grup municipal d’En Comú
Podem donava a conèixer fa
uns dies la noticia que al carrer
Santander, a tocar del polígon
Montsolís de Sant Adrià, Amazon
i Acciona estarien construint un
centre logístic de més de 50 mil
metres. La dada que ha fet saltar
totes les alarmes és la de la circulació de les furgonetes de l’empresa: més de 2.000 i també 30
tràilers que haurien de passar per
la Catalana per realitzar les seves
rutes comercials. Un barri que no
té unes carreteres adequades per
albergar tan de trànsit, com es pot
veure a les rotondes de la zona,
fetes malbé pel pas de camions

El centre logístic se situarà al carrer Santander, a tocar del polígon Montsolís

Ciutadans reclama augmentar les
sancions per botellon a Santa Coloma
Gragera lamenta que les multes no passin dels 125 euros

El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Santa Coloma ha tornat a sol·licitar al govern de la ciutat estudiar l’augment
de les sancions al botellón. Dimas Grage-

ra, portaveu del partit taronja, ha explicat
que “els decrets de la Generalitat proposen
sancions des de 3.000 euros, però en Santa
Coloma la multa és de tan sols 125 euros”.

“Estem en uns moments molt complicats, el risc de contagi segueix
aquí, i aquests comportaments
incívics i insolidaris no poden
continuar sent tolerats pel Govern”
apunta el portaveu de Ciutadans.
A més, el Grup Parlamentari d’ha
presentat una proposta per a reobrir l’oci nocturn “no sols suposa
la reactivació d’un sector durament
restringit a causa de la pandèmia,
sinó també la possibilitat de disposar d’entorns controlats per a
evitar les reunions i concentracions al carrer”, ha afirmat Gragera.
Els botellons a la ciutat, reportats
per veïns de diferents barris de
manera repetida durant els últims
mesos, per exemple a Can Calvet,
suposen un problema de convivència, lamenta Gragera, a més del
risc sanitari, “el govern té marge
de maniobra per a augmentar la
multa per botellons fins a un nivell
en el qual sigui realment efectiva,
l’import actual no dissuadeix als
que organitzen botellons en Santa
Coloma” ha lamentat.

massa grans com per circular-hi.
El veïnat de la Catalana veu amb
preocupació aquesta construcció:
“Si Amazon es comprometés a tenir
tota la flota de vehicles elèctrics, no
passaria res, però no crec que sigui
així”, comenta a aquest mitjà l’Aitor
Laiseka, president de l’AV.
L’impacte mediambiental que se’n
deriva d’aquesta circulació és una de
les qüestions que també preocupa a
la ciutadania adrianenca.
Per la seva part, el govern municipal
assegura no haver tingut “cap input
directe” sobre aquesta informació i
que tampoc s’ha iniciat cap conversa amb l’empresa que s’instal·larà al
polígon.

UNESCO Sant Adrià
celebra un concert
en honor a qui ens
ha deixat en la
pandèmia

El concert tindrà lloc a la Parròquia de Sant Adrià

Ara que sembla que van millorant les dades de la pandèmia, UNESCO Sant Adrià
comença a reprendre, de mica en mica, les
activitats presencials.
La decisió de fer aquest Concert In Memoriam sorgeix de la voluntat de retre homenatge a totes les persones conegudes i properes
de l’Associació UNESCO que ens han deixat
durant aquesta pandèmia. Però també ho volen fer extensiu a veïns i veïnes del municipi
que potser no coneixem i que han estat víctimes d’aquesta malaltia que ha afectat a tots
els països del món. UNESCO vol expressar
aquest sentiment a través de la Cultura i amb
un llenguatge universal com és la música i la
poesia. Aquest tindrà lloc el proper dijous, 3
de juny, a la parròquia de Sant Adrià, a les
20h i comptarà amb la participació de Bernat
Bofarull a la viola i Adrià Cano al violoncel.

Els parts es reprendran a Santa Coloma el 14 de juny.

Segons CatSalut, les dones
embarassades podran tornar a
donar a llum a l’Esperit Sant a
partir del proper 14 de juny. El
motiu, diu l’alcaldessa Núria
Parlon, que va fer que aquests
es traslladessin a Can Ruti va
ser la reorganització com a resultat de l’atenció i gestió de la
pandèmia.
Aquesta decisió, però, va suposar que les colomenques que
havien de parir s’haguessin de
traslladar a l’hospital badaloní,
perdent la proximitat que l’Esperit Sant ofereix a les veïnes
de la ciutat.
La mesura, promoguda pel
Servei Català de Salut, tenia
com a objectiu concentrar els
parts en determinats hospitals
davant l’augment de casos COVID per tot el territori.
Ara, amb un ritme major de vacunació i amb unes xifres que

cada vegada baixen més a nivell general, tant el seguiment
de l’embaràs, com les urgències ginecològiques i el part es
continuaran realitzant a l’Hospital colomenc amb normalitat.
Recordem, a més, que des del
passat mes d’octubre, amb
l’objectiu de reduir l’estada
hospitalària de les dones i els
bebès després d’un part, l’Esperit Sant ha establert el Programa d’atenció domiciliària
neonatal i puerperal, que permet a les dones anar-se a casa
a les 24 hores del naixement
sempre que no hi hagi cap
complicació.
Aquesta mesura, que es va iniciar durant la pandèmia del Covid-19, aporta múltiples beneficis tant a la mare com al bebè,
que només passen una nit en el
centre i reben a casa la visita de
la llevadora.
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La gent gran de Santa Coloma, prioritat del
programa Sempre Acompanyats
Entrevistem a la Paola Julio i a la Gemma Ibáñez, de l’equip d’intervenció
La Fundació “la Caixa”, de la mà de la Creu
Roja i en conveni amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet va iniciar el Programa
Sempre Acompanyats, per pal·liar les situacions de soledat en les persones grans als
districtes I i IV, als barris Riu Nord, Riu Sud,
Can Mariner i El Centre.

Quines entitats participen i perquè
aquesta forma de treball mixt (professionals i associacions ciutadanes)?
- Ajuntament de Santa Coloma
- Creu Roja
- Amics de la Gent Gran
- Associació Ajudam Predegent
- ACI Agrupació del Comerç i la Indústria de
Santa Coloma
- Associació esport i salut
- Associació veïns Can Mariner
- Aula d’Extensió Universitària Gent Gran
- Xarxa de Biblioteques Municipals Diputació de Barcelona
- Càritas Diocesana Casal Cívic de la Generalitat – Albert Francàs
- Fundació Hospital de l’Esperit Sant
- Fundació Catalunya La Pedrera

Escaneja el QR i
mira el vídeo de
l’entrevista
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Arrestada a Sant Adrià la dona
que venia bitllets de l’ATM
falsos i a meitat de preu

La dona venia targetes falses

S’ensenya a les persones grans a usar dispositius tecnològics
per lluitar contra la bretxa digital. / Paola Julio

“La clau del Programa és
situar a la persona com
a subjecte actiu, amb
capacitats i fortaleses”

“Les persones grans
són un dels col·lectius
més afectats d’aquesta
pandèmia”

- Institut Català de la Salut
- Mossos d’Esquadra Generalitat de Catalunya

amb problemàtica de la soledat per poder
arribar al màxim de persones possibles i poder oferir l’oportunitat de canviar la situació
en la que es troben.

Quan voleu dir: “apoderar a la persona
per a que sigui el responsable i actor
del seu propi canvi”... Què voleu dir
exactament?
Des del programa es treballa situant a la
persona com a subjecte actiu, amb capacitats i fortaleses i amb responsabilitat sobre
el seu procés d’envelliment i com vol viure’l.
La pròpia persona ha de voler fer un canvi o
millorar la situació en la que es troba, el paper nostre es el d’acompanyar durant aquest
procés.
Quins son els resultats fins ara?
Actualment hi ha 31 persones que formen
part del programa. Els resultats que s’han
pogut anar veient són molt positius. Però
ens trobem amb dificultats a l’hora de detectar persones en situació de soledat. Ens falta
que la ciutadania treballi i es comprometi

Ens podríeu explicar breument com es
realitzaria una intervenció?
El protocol d’intervenció es porta a terme a
través de les següents tres fases:
Fase 1: Valoració de la persona i posada en
marxa el pla de treball
Fase 2: seguiment
Fase 3: Alta d’atenció i/o vinculació en la
comunitat
Un cop realitzada l’entrevista de valoració de
la persona, es pot establir, junt amb la pròpia
persona i els diferents professionals de la taula
d’acollida un pla de treball que serveix de guia
per la intervenció. L’objectiu és empoderar a la
persona per a que afronti la situació de soledat.
Es pretén arribar al màxim grau de personalització, per tant es contempla en tot moment la creació de recursos o activitats per part del programa
com també de tots els agents de la comunitat.

Quines dificultats s’han trobat els participants del programa durant la pandèmia i quines respostes s’han donat?
Les persones grans són un dels col·lectius
més afectats d’aquesta pandèmia. S’ha modificat les formes d’interactuar amb i entre les
persones grans, deixant al descobert la bretxa digital, i fent palès la necessitat d’apropar
el seu ús per a poder adaptar-se a noves formes de comunicació.
Per aquest motiu, una de les accions que es
realitzen les persones voluntàries i les tècniques
del programa des del programa Sempre Acompanyats, és la capacitació als participants del
programa sobre la utilització de mòbils i tauletes per facilitar l’ús d’internet i d’aplicacions.
En cas que algú detecti a una persona
susceptible de participar en el programa, com es fa la derivació? (On s’ha
d’adreçar, on pot trucar...).
Si tens un familiar, veí o coneixes a una
persona gran que visqui a un dels barris del
Centre, Can Mariner, Riu Nord i Riu sud que
es trobi sol i creus que pot necessitar suport,
companyia i/o millorar la seva situació, pots
trucar al telèfon: 900 223 040 o contactar
amb algunes de les entitats que formen part
del programa. També es pot dirigir de manera presencial en les oficines de Creu Roja de
Santa Coloma, Av Francesc Macià 15
Ens podeu recordar que ha de fer una
persona si vol participar en el programa com a voluntària? (On s’ha
d’adreçar, on pot trucar...).
Si alguna persona vol formar part del Programa com a voluntari/a? Truca al telèfon gratuit
900 223 040 o demanar més informació en
les oficines de Creu Roja de Santa Coloma,
Av Francesc Macià 15.
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Té una durada determinada la participació en el programa ? Existeix algun
tipus de motiu per a la finalització?
En general, els programes per revertir les situacions de soledat solen tenir dificultats per
donar altes, ja que és molt habitual que en
les situacions de soledat hi hagin variables
és a dir que es trobin amb problemes de la
habitatge i/o accessibilitat, cures, dependència i un llarg etcètera. La idea amb la que el
programa Sempre Acompanyats opera des
dels inicis es que es tracta d’un programa
amb un límit temporal, per la consecució
dels seus objectius, i si això no es possible
s’ha de contemplar la necessitat de donar
suport a la persona amb altres recursos no
necessàriament derivats de propi programa

Quins objectius té el programa?
Els objectius general són impulsar relacions
de suport i benestar entre les persones grans,
a través d’una intervenció que empodera a les
persones, compromet a la comunitat i sensibilitzar a la ciutadania, per prevenir i pal·liar
les diverses situacions de soledat. Com a
objectius específics tenim, entre d’altres, visibilitzar, informar i conscienciar sobre el fenomen de la soledat i la importància de tenir
unes bones relacions socials i empoderar i
acompanyar a les persones per que sàpiguen
afrontar i superar la seva situació de soledat.
Com treballeu de forma comunitària?
La clau del Programa és situar a la persona
com a subjecte actiu, amb capacitats i fortaleses i amb responsabilitat sobre el seu procés d’envelliment, però també comprometre
la comunitat promovent la creació de xarxes
de suport amb la implicació de l’Administració, Casals, Associacions i Entitats, passant
per la complicitat dels veïns, els establiments
i la població en general. .Des del Programa
es constitueix el Grup d’Acció Social (GAS)
format per un total de 15 agents entre administració i entitats locals.El Programa pretén
conscienciar a la població sobre el la soledat,
de manera que per una banda les persones
sàpiguen com poden prevenir-la, alhora que
també vegin la importància de la seva col·laboració.

Núm. 442

Els agents FURA dels Mossos
d’Esquadra van detenir el passat
dimarts una dona de 54 anys,
nacionalitat espanyola i veïna de
Sant Adrià de Besòs per vendre títols de transport integrat de l’ATM

falsificats i a meitat de preu.
Aquesta persona, ja havia estat
arrestada per aquest mateix succés ara fa dos mesos, el 15 de
març. Llavors se li van intervenir 157 títols de l’ATM i després

de passar a disposició del Jutjat
d’instrucció, va quedar en llibertat
amb càrrecs.
Pel que fa a l’actuació d’aquest
passat dimarts, el cos policial va
detectar que aquesta mateixa dona
tornava a vendre bitllets al barri
de Cerdanyola de Mataró, aquesta vegada, juntament amb el seu
marit. Una vegada van comprovar que reincidia, els agents van
arrestar els dos individus i els hi
van requisar 450 euros en efectiu,
19 targetes fraudulentes de l’ATM
del tipus T-Casual i 3 del tipus
Grup d’1 zona. A banda, també
es va escorcollar el vehicle de la
parella. A l’interior s’hi van trobar
fins a 61 targetes més també de
tipus T-Casual i 5 del tipus Grup
d’1 zona.
Segons Mossos d’Esquadra, els
dos detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Mataró i han quedat en llibertat.

Sant Adrià formarà
part de la ruta
Mediterrània

Una ruta per anar en bicicleta

Sant Adrià serà un dels municipis
de la ruta cicloturística Mediterrània, un dels grans eixos de llarg
recorregut que configuraran la xarxa
de cicloturisme de Catalunya. La
ruta, impulsada per la Generalitat,
discorrerà en paral·lel a la costa
catalana des de la Jonquera fins
a Ulldecona i s’adaptarà a la geografia del territori, de manera que
en el tram que va de la Tordera al
Penedès, hi haurà dues branques:
una pel litoral i una altra branca pel
prelitoral. La ruta Mediterrània coin-

cidirà als trams litorals amb la ruta
EuroVelo8, que a escala europea
promou la European Cyclist Federation. Actualment, s’està treballant en
la senyalització del projecte i Sant
Adrià està present en l’eix Besòs de
la ruta Mediterrània (tram Montcada
i Reixac-Sant Adrià de Besòs) i en
l’eix Maresme (tram Premià de MarSant Adrià de Besòs). El municipi
adrianenc és singular ja que confluiran en el seu territori la ruta del
prelitoral i la EuroVelo8 d’entrada a
Barcelona, en total 3’2 km.

14 ACTUALITAT COMARCAL

Ángela Vázquez

Núm. 442

Recompte de persones
sense llar a Santa Coloma
28 persones dormen als carrers de la ciutat
Prop d’unes 50 persones van participar dimecres en el tercer recompte
de persones sense llar que es va produir a Santa Coloma de Gramenet,
organitzat per l’entitat Ningú Sense
Llar Gramenet.
Aquest recompte va donar un resultat
de 28 persones (25 homes, 2 dones
i 1 no determinat) passant la nit als
carrers de Santa Coloma, una xifra
sensiblement superior a la registrada
en el darrer recompte de fa dos anys
(19 persones) i que dona compte de
la preocupant situació que es viu tant
a la nostra ciutat com a les del nostre entorn. Recordem que en aquesta ocasió, el recompte de persones
sense llar s’ha extés a poblacions de
la comarca com Badalona, Barcelona
i Hospitalet.
Repartides en grups de 3 persones,
els i les participants en el recompte
van recòrrer tots els carrers de Santa Coloma, distribuïdes per barris

28 persones dormen als carrers de Santa Coloma

Els comerços colomencs donen la
benvinguda a l’Open Day
L’esdeveniment s’adapta enguany a les mesures sanitàries
dies 3, 4 i 5 de juny

Els dies 3, 4 i 5 de juny, descomptes per tota la ciutat

Després d’un any sense celebrar la festa
més gran de comerç al carrer, aquest any
2021 torna la Open Night adaptant-se, això
sí, de nou a les circumstàncies sociosanitàries que vivim.

Tot i que no es podran realitzar les activitats
més potents, els comerços colomencs volen celebrar 3 dies on ells mateixos siguins
els protagonistes. Promocions, descomptes, ofertes.. anoteu a la vostra agenda els

L’Agrupació del Comerç i la Indústria
Aquesta Agrupació va ser fundada a la
ciutat l’any 1.987.
Inicialment, aquesta va ser coneguda com
ACI i les seves principals lluites es van
centrar en posar de manifest les reivindicacions històriques del teixit comercial de la
ciutat de Santa Coloma.
Durant els seus primers 30 anys de vida,
l’Agrupació ha esdevingut com un dels
actors principals en les actuacions comercials de la ciutat, juntament amb l’Ajuntament i el compromís dels seus associats.
Per això s’ha aconseguit fites impensables
en els seus inicis.
Actualment, l’Agrupació impulsa, a més
de la Open Night, el Holi solidari. També
s’ha posat en marxa la targeta de ciutat per
proveïr als consumidors de la possibilitat
d’obtenir promocions exclusives i oferir
al comerciant eines de promoció o de
formació continuada.

amb l’objectiu de fer una fotografia
del moment que viu el sensellarisme
a la ciutat. No es tractava d’oferir cap
recurs o d’establir contacte amb aquestes persones, sinó fer palesa la situació
que viuen les persones que ara mateix
tenen el carrer com a espai per passar
la nit.
Al llarg d’unes tres hores, de les 21.30
fins a les 24.00h, es van revisar tots
aquells indrets on habitualment poden
haver persones passant la nit, caixers
automàtics, portals amples, pàrquings,
vehicles… i es va fer un registre de
cada situació, el carrer i les circumstànciesque a nivell visual es van poder
registrar sobre cada persona.
Ningú Sense Llar és una entitat colomenca que treballa per fer evident la
necessitat de comptar amb recursos
per aquestes persones a Santa Coloma
de Gramenet i que en aquesta tercera
edició ha portat la seva iniciativa a d’altres ciutats de la comarca.

El 28 de maig
se celebra el Dia
Internacional
d’Acció per a la
Salut de les Dones

L’objectiu d’aquest esdeveniment, que cada
any se celebra el 28 de maig, és difondre
l’estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes i el compromís de les
administracions per donar-hi una resposta.
Enguany, per la situació de la pandèmia,
aquesta celebració es traslladarà a l’àmbit
virtual. S’incidirà en el tema de l’autocura
per millorar la salut, el benestar físic i psíquic personal i la qualitat de vida.
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Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com
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Santa Coloma se suma a la 8a edició
de ‘Let’s Clean Up Europe’

Un projecte d’emprenedoria feminista
ha estat escollit com a bona pràctica

El passat diumenge es va netejar la Serralada

La iniciativa ha estat reconeguda pel Servei d’Ocupació de Catalunya

En el marc de la VIII edició del Let’s Clean
Up Europe!, que se celebra a tota Europa, a
Santa Coloma s’ha dut a terme l’acció ‘ACTUEM per la natura’, aquest diumenge 23
de maig (10 a 14 h), al parc de la Serralada
de Marina. L’activitat ha consistit en la neteja col·lectiva de l’entorn del parc, i té com
a objectiu la promoció i el foment d’actituds
respectuoses amb el medi natural, així com
sensibilitzar i provocar una reflexió al voltant de la gestió dels residus i, concreta-

ment, de la problemàtica dels residus a la
natura.
El 2019, més de 100 persones voluntàries
van recollir 781,28 kg de residus al Parc
Fluvial del Besòs, l’equivalent a un estalvi
de 340.161,89 gr. d’emissions de CO2.
L’ activitat ha estat organitzada per l’Ajuntament, ARG Neteges, Canal 150 i Fundació
Tallers de Catalunya, amb la col·laboració
del parc de la Serralada de Marina i del
Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli.

Un projecte per impulsar l’emprenedoria
de les dones dissenyat per Grameimpuls
ha estat escollit pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) com a bona pràctica del
Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic Local (AODL). La
presentació, que es va dur a terme fa uns
dies en el marc de la reunió de seguiment
del Fons Social Europeu a Catalunya
(FSE) 2014-2020, va servir per posar en
valor un projecte que té com a objectiu
eliminar la bretxa de gènere en l’àmbit de
l’emprenedoria local.
El projecte sorgeix de la necessitat

L’AMB torna a activar la
campanya ‘Amb l’FPro
aviat podràs volar’
Cartell promocional de la iniciativa

93 222 04 33

La campanya vol evidenciar la importància
de la formació professional
L’AMB torna a activar la campanya de
l’FP «Amb l’FPro aviat podràs volar»,
coincidint amb el període de preinscripció i de matriculacions del pròxim curs
escolar.
L’objectiu és evidenciar que la formació
professional és una bona opció pels nois
i noies metropolitans, els prepara per a
tenir un ofici qualificat i els connecta
amb el teixit industrial del territori.

D’altra banda, la campanya destaca que
l’FPro no entén de gènere (és desitjable
la presència més nombrosa de les noies
en les carreres tècniques, i la dels homes
en els sectors de les cures), així com la
força d’FPro DUAL, que permet estudiar i
treballar al mateix temps, i l’FPro vinculada a sectors emergents, tot i que també
és important posar en valor els oficis “de
sempre”.

REPARACIÓN
mantenimiento
y montaje
de aire
acondicionado

C/ Prim 163, Badalona
info@intenergias.com - intenergias.com
Imatge de la campanya de TMB

Imatge d’arxiu

El procés comunitari de la
Serra d’en Mena continuarà
amb el PLACI
És per aquesta raó que des d’aquest mes
d’abril, el Pla Local d’Acció Comunitària
per a la Inclusió social (PLACI), donarà
continuïtat al treball comunitari encetat en
aquesta zona des de la implementació del
projecte Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) el 2014 i que va acabar el desembre
de 2020.
L’estratègia d’intervenció comunitària s’alinea amb la forta trajectòria de polítiques públiques per la convivència i la interculturalitat a la ciutat, i s’ha recollit als objectius del
Pla d’Actuació de Mandat. La nova etapa es
concreta ara en un acord amb la Fundació
Carta de la Pau adreçada a l’ONU, l’entitat
que gestionava els darrers anys del procés
comunitari.
Les accions d’aquesta nova fase seran: dur
a terme un mapa de recursos de la zona,
diagnòstic de la situació als barris, especialment en el que fa referència a l’impacte
socioeconòmic de la pandèmia, i consens
dels reptes a afrontar en la futura programació comunitària, així com algunes accions
formatives per a entitats i professionals de
la zona.

La intervenció comunitària s’ha mostrat
com una eina suficientment versàtil per
a la generació de comunitats més fortes,
actives i conscients i la intenció és generar una nova programació que aplegui els
esforços d’institucions, entitats i altres recursos dels barris Fondo, Raval, Safaretjos
i Santa Rosa.
Èxit des del 2014 amb el projecte ICI
Al 2014, un acord entre l’Obra Social de “La
Caixa”, l’Ajuntament i una entitat de la ciutat
(originalment la Fundació Integramenet i
posteriorment la Fundació Carta de la Pau)
van permetre posar en marxa un procés comunitari als barris de la Serra d’en Mena, en
el marc del projecte ICI (Intervenció Comunitària Intercultural).
El programa s’ha desenvolupat amb èxit al
llarg de 6 anys i va finalitzar el desembre
de 2020. Fruit dels bons resultats assolits
col·lectivament, l’Ajuntament decideix continuar amb l’estratègia d’intervenció comunitària, aquest cop en el marc del Pla Local
d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social
(PLACI).

d’acabar amb aquesta fractura persistent entre homes i dones en termes de
taxa d’activitat emprenedora, així com de
la importància de contribuir a suprimir
les barreres invisibles que tenen elles a
l’hora d’emprendre. Això és, menor autoconfiança, més aversió al risc, temps
destinat al treball de cures no remunerat,
entre d’altres. El projecte que ha estat
seleccionat com a bona pràctica inclou
accions d’acompanyament individual i
col·lectiu i espais especials de networking, cooperació, formació i Mentoring,
entre altres accions.
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Industrias Santa Coloma
se acerca a la lucha por el título

Domingo Rodríguez: la enciclopedia
histórica del baloncesto colomense

El factor Pavelló Nou, clave en la segunda vuelta

Recopila archivos, documentos y camisetas históricas, fechadas en 1934

los colomenses han sumado 11 puntos
más que en la primera vuelta (16 por 27).
Industrias experimentó un cambio significativo cuando se decidió jugar en el
mismo pabellón en el que se entrenaba,
La Colina. Posteriormente con el regreso
a Santa Coloma, esa sensación de mayor seguridad se ha acrecentado y basta
con echar un vistazo a la trayectoria de
nuestro equipo para confirmarlo: ninguna
derrota en el Pavelló Nou.
Esta dinámica positiva ha significado
que por primera vez esta temporada se
haya enlazado tres victorias consecutivas (Córdoba 5-3, Movistar Inter 0-3
y Viña Albali Valdepeñas 4-3), en suelo
colomense se ha mostrado intratable con
pleno de victorias y 17 goles a favor por
10 en contra.

En general desde la vuelta al Pavelló Nou
como punto de partida, el equipo ha sumado 16 de 21 puntos posibles con un balance de 5 victorias, 1 empate y 1 derrota
en las últimas 7 jornadas de competición.
Datos muy ilustrativos del buen momento que atraviesa Industrias Santa Coloma
justo en el tramo más decisivo de la Liga.
Con 44 puntos en el casillero y tan solo
una única jornada para cerrar la liga regular, Industrias Santa Coloma depende de
sí mismo para cerrar la clasificación entre
los ocho primeros puestos.
Osasuna Magna Xota será el encuentro
que cierre la liga regular este próximo fin
de semana, en el Pavelló Nou, para posteriormente reiniciar la marcha con la lucha
por el título, en el mejor estado de forma
de los colomenses.

facilitado salas y centros municipales para
exposiciones históricas, así como Domingo
ha apoyado en todo lo que ha podido. La
Exposición de los 100 años del baloncesto
en Cataluña se hizo en la Torre Balldovina,
con el respaldo de la Asociación del Baloncesto colomense.
Más de 100 camisetas ha recopilado el presidente del Draft, de casi todas las épocas.
“En 2010 fue el 75 aniversario de la llegada
del baloncesto a Santa Coloma y reproducimos partidos de la época, con las chicas
jugando con las equipaciones con faldas de
entonces.

Foto: Industrias Santa Coloma

La segunda vuelta de Industrias Santa
Coloma ha situado al conjunto de Javi
Rodríguez en una nueva dimensión en

Primera División. Una posición de privilegio para el asalto definitivo al play-off
por el título. En los mismos partidos, 15,

El Singuerlín defenderá el
liderato en el campo del
segundo, la PB Anguera
Can Zam II y Can Zam I celebran las
victorias de forma y hacia un mismo
objetivo: ascender. El primer equipo del
Singuerlín CF cabalga por el grupo 13
de Tercera Catalana en busca de su regreso a Segunda Catalana. La dinámica
del cuadro verdiblanco está siendo ascendente y muy regular. Cinco victorias
de forma consecutiva así lo reflejan y no
da lugar a duda que el cuadro colomense
luchará hasta el final por el ascenso.
El equipo de Juanan Fernández tiene un
decisivo encuentro este domingo en la
Escola Industrias ante la PB Anguera, segundo clasificado y a tan solo un punto
de distancia de los verdiblancos. Decisivo partido para dar un paso de gigante
hacia Segunda Catalana.
Por su parte, mismo objetivo busca el
Arrabal - Calaf Gramenet en el año de
su retorno. Tres finales de liga le restan
al equipo de Gerard Lucas y un ascenso
que se podría concretar en tan solo dos
jornadas. Líder invicto con siete victorias en siete jornadas, Guinardó, Collblanc Torrassa y Sant Genís Penitents B
son rivales en las jornadas por disputar.
El próximo sábado 12 de junio podría

Foto: M.E

La historia y el baloncesto son las dos pasiones de Domingo Rodríguez, presidente
del Draft Gramenet. Dos ‘hobby’ que se
unieron allá por el año 2001. Desde principios del siglo XXI, un joven Domingo empezó a indagar y conocer la historia del baloncesto colomense. Dos décadas que han
dado por recopilar la mayor hemeroteca de
información, datos, equipaciones e imágenes del baloncesto de la ciudad. Auténtico
caviar colomense con un valor incalculable.
“Cuando llegué al Draft Gramenet, en
2001, uní mis dos pasiones: la historia y
el baloncesto. En ese momento empecé a
recopilar documentación, archivos y camisetas del club. En 2005 fue el 20 aniversario del Draft y continué recopilando datos
y archivos. En ese instante también publiqué un libro histórico del club y otro del
baloncesto colomense, desde 1934 hasta
2007. Todo eso me aportó mucha documentación y también seguí indagando con
cualquier detalle que tuviera referencia al

baloncesto de la ciudad. Muchísima gente
me ayudó y lo estuve reuniendo en la Asociación del Baloncesto colomense. A partir
de la llegada de mi hija al Draft empecé
a vincularme y estas dos décadas me han
ayudado a tener mayor conocimiento del
baloncesto en la ciudad”, nos presenta
Domingo.
El Centre Cívic Riu Nord atesora toda la documentación y camisetas que ha ido coleccionando. Dos armarios repletos de historia
que ya empiezan a quedarse pequeños.

“Soy consciente del valor sentimental que tiene todo lo que
estoy recopilando”.
Además, siempre he tenido el apoyo del
Ayuntamiento de Santa Coloma, desde el
regidor de deportes de entonces, Antonio
Carmona.
Durante todos estos años, el consistorio ha

Foto: Singuerlín

concretarse en alirón y título de liga en
el feudo colomense. Prácticamente una
década que el Arrabal no juega en Tercera Catalana, desde la temporada 2012
- 2013, cuando fue la última temporada
que estuvo en el tercer escalón del futbol
regional catalán.
Foto: M.E

Escaneja el
QR i mira
el vídeo de
l’entrevista
a Domingo
Rodríguez

“Todas (las camisetas) son
importantes, sin tener más
cariño a una por encima de
otra, aunque siempre hay algunas que no han sido fáciles
de conseguir......
como la del histórico Licor 43. Licor 73 es
una época del baloncesto en Santa Coloma
pero hay mucho más, como 11 años del
Draft en Primera B (actual Liga Femenina
2), ascenso a Segunda División con gente
del pueblo...”.
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El Club Petanca
Santa Coloma se
clasifica para el
Les colomenques van superar el partit clau contra el Grup Barna Cto. de España

El Draft Gramenet,
a la fase final de Copa Catalunya

Foto: Draft Gramenet

El primer equip del Draft Gramenet ha assolit la classificació per a la Fase Final al
‘Campeonato de España de Primera División - Copa Catalunya’. El conjunt de Daniel
Perdiguero, que va superar el Joviat durant

la jornada de dissabte passat (61-50), havia de tornar a sumar un triomf en el partit de diumenge a la pista del Grup Barna.
L’equip groc-i-negre depenia d’ell mateix
per poder assegurar el seu bitllet, i la vic-

tòria davant les barcelonines van suposar
el bitllet a l’equip de La Bastida i va tancar
la suma dels vuit equips catalans amb la
classificació. Aquesta mateixa setmana, el
Draft tornarà a intentar el seu ascens a Lliga Femenina 2. La Fase Final tindrà a Vic
aquest cap de setmana. Els altres set rivals
classificats són l’Snatt’s Sant Adrià B, el CB
Lleida, el CB Igualada, CBF Cerdanyola, el
Roser, el CEJ L’Hospitalet i el CN Terrassa.
Per la seva banda, el sènior A del CB Santa
Coloma també ha tancat la temporada amb
una victòria (89-90 en la darrera jornada i
en la pista de El Masnou) i cinc derrotes, en
un curs molt semblant al del Draft. Per mantenir la forma física i el rendiment esportiu,
l’equip vermell va decidir inscriure’s en una
lliga paral·lela a la proposada per la FEB,
sense ascensos ni descensos.
Tres mesos de competició per disputar partits i prepara mínimament la temporada vinent, la qual recuperarà el seu format habitual i sí es produiran ascensos i descensos
de categoria.

Foto: Isidro Soria

Les pistes del Club Petanca Santa Coloma
van acollir durant aquest mes de maig les
finals de la categoria Sènior Femenina del
Campionat de Catalunya de Clubs per Dobletes 2021, les quals donen accés i la classificació als campionats estatals d’aquest
pròxim mes de juny.
El CP Santa Coloma, conjunt amfitrió, va
finalitzar la seva participació en cinquena
posició i ha segellat el seu bitllet per al
torneig espanyol. Enhorabona, noies! El CP
Montcada va ser el nou campió català.

El Can Peixauet Karate vol mantenir
la seva vessant social tot i els entrebancs
El club anuncia que no pot garantir el seu futur i continuïtat
El Karate Can Peixauet ha anunciat que el seu
projecte social i esportiu no té garantida la
seva continuïtat a partir de la propera temporada, en un comunicat publicat durant aquest
mes de maig.
“Malauradament, hem d’informar que, tot
i les dificultats produïdes arran de la pandèmia, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet ens ha informat que es desvincula
totalment del nostre projecte”, diu la nota de
premsa arran d’una reunió amb el regidor
d’esports, Daniel Salgado, i el seu assessor
municipal.
D’aquesta manera, el projecte integrat al Pla
d’Acció de Biblioteques veu com es trenca
el seu vincle amb el consistori colomenc i a
partir d’ara no té garantida la seva continuïtat i el seu futur. A més a més, el comunicat
també anuncia que el president de l’entitat,
José Luis ‘Lee’ Redondo ha estat traslladat
en la seva feina i les futures accions socials
es veuran afectades fins a no saber encara
quin abast. El projecte i Associació treballava conjuntament amb l’Ajuntament de Santa

Foto: Dojo Can Peixauet

Coloma, la Diputació de Barcelona i havia
obtingut distincions i premis per part de la
Diputació i la Fundació Catalana de l’Esport.
“Des de l’Associació intentarem que la nostra
activitat no cesi i ara com ara no podem garantir la nostra continuïtat en aquestes condi-

cions, ja que ens trobem en un moment crític
i d’incertesa”, afegeix el text.
Durant les properes setmanes, el club mantindrà informat els seus seguidors, qui han
sorprès i recolzat l’entitat amb missatges de
suport i compartint la reivindicació en dese-

nes de perfils de Facebook. Entre les activitats socials més importants trobem classes
de repàs gratuïtes, inserció laboral, tallers
i un conjunt de possibilitats de futur per a
joves en risc d’exclusió social, amb l’esport
com a eina de cohesió social i futur.

Maig de 2021
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Dia Internacional de les Dones
per la Pau i el desarmament
La CIBA va organitzar diferents activitats per commemorar aquest dia
En el marc del Dia Internacional de les
Dones per la Pau, que se celebra cada 24
de maig per destacar el lideratge i la participació de les dones en els processos de
pau i l’erradicació de la violència, es duran
a terme dues activitats organitzades per La
CIBA.
26 maig (19.30 h). DOCU-FÒRUM sobre
l’apoderament de les dones congoleses.
Passi del documental «Fam de justícia»
i debat posterior per conèixer la tasca de
Femmes Juristes pour les Droits de la
Femme et de l’Enfant, una entitat que, en
aliança amb dues associacions congoleses més (ADDF i FEPSI), lluita contra la
violència de gènere. Acte presencial (Biblioteca Singuerlín) i virtual, a càrrec de la
Lliga dels Drets dels Pobles. Més informació / Inscripcions: cooperacio@gramenet.
cat
27 maig (18 h). Conferència «Dones a

les guerres d’Orient Pròxim: Iraq, Afganistan, Síria, Iemen, Líbia i Palestina».
S’analitzaran els interessos geopolítics de
les guerres a l’Orient Pròxim des d’una

perspectiva feminista, i es veurà com
aquests conflictes han implicat un retrocés
d’almenys un segle pel que fa als drets de
les dones. Acte virtual a càrrec de Nazanín

La CIBA
i l’Escola Riera
Alta presenten
el projecte
«Lapbooks»

Tornen els Murs Lliures
a Santa Coloma
El projecte intervé murals artístics positivament

Foto: Aj. Santa Coloma

Des d’aquest dilluns, i a través de la pàgina web del projecte Murs Lliures (https://
openwalls.info), ja es poden descarregar novament els permisos perquè els i les artistes
de la ciutat puguin pintar de manera lliure,
autogestionada i segura a les parets del c. Edi-

son, 1-7, i de l’Av. Francesc Macià, 122-128.
El projecte Murs Lliures presenta un model
d’actuació funcional i sostenible per intervenir
parets amb murals artístics que incideixin positivament en la convivència a l’espai públic,
dinamitzant d’aquesta manera la vida social,

Armanian, politòloga, escriptora i especialista en la situació de les dones a l’Islam:
https://laciba.gramenet.cat/MujeresGuerras

cultural i artística de la ciutat. Els i les artistes
que participin en l’activitat es comprometran a
complir estrictament la normativa de prevenció de la Covid-19, i a respectar i complir les
condicions generals que s’especifiquen en el
mateix permís.

El 26 de maig (18 h) es va presentar el projecte «Lapbooks» a l’Escola Riera Alta, fruit
de la col·laboració de la CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, amb la classe de cinquè de primària,
també dita “La CIBA” (La primera classe amb
aquest nom).
En el marc d’aquesta iniciativa, l’alumnat
d’aquest grup i sis artistes de la ciutat han
creat un material de difusió per a presentar-lo
a la resta de col·legis de primària de la ciutat, i així donar a conèixer La CIBA entre les
famílies, el professorat i, sobretot, l’alumnat.
I, paral·lelament, introduir els conceptes
d’igualtat i feminisme en aquelles escoles
que encara no s’hagin treballat, ja que no es
pot entendre què és La CIBA sense ells.
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