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Unes escales
mecàniques que mai
van arribar
El veïnat de Can Franquesa porta reclamant
anys unes escales que facilitin la mobilitat
pel barri
Veí de Les Oliveres i del barri de Singuerlín,
Can Franquesa s’aixeca imponent sobre tota
Santa Coloma. Un barri a la muntanya que
comparteix peculiaritats amb els seus veïns:
una població més aviat envellida, una mobilitat molt limitada i uns serveis inexistents.
“La gent va venir a viure aquí fa 50 anys,
als pisos del carrer Córdoba, però el temps
passa i aquestes persones ja són grans. En
un barri amb tants desnivells, la vida es fa
difícil”, comenta a aquest Diari la Teresa Jiménez, presidenta de l’AV de Can Franquesa.
Un punt d’esperança
La Teresa ens parla d’una il·lusió que es va

expandir entre el veïnat de Can Franquesa: el
projecte d’escales mecàniques. Aquest, dirigit a millorar la qualitat de vida d’aquest barri
alt situat a la muntanya. “La sorpresa va ser
que aquestes mai van arribar ni suposem que
arribaran”, diu la Teresa, buida d’esperança.
De fet, les escales més properes són les que
se situen en el límit de la frontera amb Les
Oliveres.
Una situació que agreuja encara més la situació del barri, dormitori per definició, perquè es fa impossible fer vida. Fins i tot per
arribar al local de l’AV s’han de baixar unes
escales amb una inclinació molt gran i els
carrers Menorca i Formentera hi ha un des-

Vistes des del barri de Can Franquesa

nivell d’un 60%.
Sense serveis
La Teresa recorda els seus primers anys al
barri, als anys 70, quan hi havia comerços
de tot tipus: “Aquí hem pogut comprar material escolar, sabates, carn, de tot... Era el
començament del barri, els inicis. Ara, som
una urbanització”. Tot i que la vida avança,
el veïnat de Can Franquesa s’ha vist obligat
a traslladar-se en autobús, assumint les despeses que aquests viatges diaris suposen.
Risc perillós d’incendi
A tots els handicaps del barri, s’ha de sumar
també el risc d’incendi que ja ha provocat
alguns accidents que encara es recorden cal
barri com si haguessin succeït ahir.
El 2017 va tenir lloc un gran incendi que va
afectar també als edificis del barri. Un total de

Incendi al 2017

9 dotacions del bombers es van traslladar al
lloc dels fets. L’any 2006 també es va produir
un incendi i fa només unes setmanes aquest
tipus d’accident es va tornar a produir. “Necessitem un manteniment de desbrossament
i un pla d’actuació davant incendis. Vivim
enmig de la muntanya”.
Encara hi ha zones pendents de desbrossament al barri i el veïnat demana una actuació
conjunta de les diferents administracions o
cossos que hi poden actuar.
Ascensor inclinat
Tot i l’esperança perduda de les escales mecàniques, el barri de Can Franquesa disposa
d’un ascensor inclinat que és una imatge típica de la zona. Inaugurat el gener de 2011,
la instal·lació uneix els carrers Còrdova i
Menorca.
L’ascensor va suposar també la millora de

Teresa Jiménez, presidenta de l’AV de Can Franquesa

l’entorn, rehabilitant les escales que comuniquen amb el carrer de Formentera, construint
una passarel·la elevada que suposa la restitució del passatge interior, reforçant la il·luminació i modificant els talussos de la zona.
L’ascensor salva 33 metres i té 3 parades (1
superior, 1 intermèdia i 1 inferior). La cabina
té una capacitat de 25 persones i pot transportar un càrrega màxima de 1.875 kg. Va ser
fabricat per ThyssenKrupp Elevadores.
L’AMB incorpora al servei de parades
a demanda les línies N6 i N8 de Nitbus
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha
ampliat el servei de parades intermèdies a
demanda del Nitbus en determinats trams de
les línies N6 i N8, que circulen pel municipi
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).
Concretament, cobreixen els barris de Singuerlín, Can Franquesa i Les Oliveres.

En la línia de Nitbus N6, els trams que s’incorporen al servei metropolità són: entre les
parades del carrer Balears i el final de línia,
en Les Oliveres. És a dir, al carrer Balears,
l’avinguda Santiago Rusiñol, el carrer Anselm de Riu i la carretera Font de l’Enzina.
En la línia de Nitbus N8, el servei és entre les
parades del carrer Balears i el final de línia,
en Ca Franquesa (en tots dos sentits). És a
dir, al carrer Balears, l’avinguda Santiago Rusiñol i els carrers Anselm de Riu, Còrdova,
Menorca, Milton i Cervantes.
Escaneja el
QR i mira
el vídeo del
veïnat de Can
Franquesa
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12 Mesos Xarxa d’Oci Solidari, la iniciativa
colomenca que ajuda a altres associacions
Parlem amb el seu president, el Jesús Domínguez
Una associació que dona suport a altres
associacions colomenques. Així podríem
definir en un principi el projecte 12 Mesos
Xarxa d’Oci Solidari, que fa només uns mesos ja funcionava sota el nom ’12 Mesos’,
però amb uns objectius i d’una manera totalment diferents.
Abans de la pandèmia, el Jesús Domínguez
organitzava 12 concerts a l’any al Yesterday, el mític bar musical del carrer Major
de Santa Coloma. L’entrada era gratuïta i els
diners que el bar feia aquella nit la destinaven a una associació cada cop distinta de
la ciutat.
Ara, s’aprofita l’espai del Yesterday per organitzar diferents activitats com fires amb
l’objectiu d’ajudar a les entitats colomenques que amb la pandèmia s’han vist en

12 Mesos Xarxa d’Oci Solidari i el Casal dels Infants

Oberta la piscina de Can Zam
aquest estiu
Les mesures Covid continuaran vigents

Imatge de la piscina de Can Zam

Ja fan dues setmanes que la piscina de Can
Zam va obrir les seves portes. Tot i això,
només des del 22 de juny aquesta obre tot
el dia i no només per la tarda com fins ara.
A partir del 23 de juny es va ampliar l’horari de les 11 a les 19 h i aquest es mantindrà

el cap de setmana, que també serà vàlid
per a festius. Els preus de l’entrada puntual
oscil·laran entre els 4,25 euros i els 6,85
euros, segons sigui per a dies laborables
o festius i en funció de la persona que la
compri: adulta, menor, jubilada o amb di-

versitat funcional.
Així, els abonaments de temporada per a
tota la família costaran 203,70 euros, encara que des del consistori recorden que
també n’hi ha per a adults (102 euros) i per
a menors de 14 anys (64,65 euros). Quant
als abonaments intransferibles de deu entrades, tenen un cost de 51,90 euros per
als adults i de 42,75 euros per a menors,
jubilats i persones amb diversitat funcional.
Aquest estiu, seguint les mesures de
prevenció i contenció pel covid-19, les
instal·lacions continuen mantenint una
sèrie de normatives quant a l’ús, gestió i
funcionament de la Piscina Municipal de
la ciutat. La compra d’entrada serà en la
recepció del centre, però, prèviament, els
usuaris han de deixar les seves dades en la
web de Duet Esports Can Zam.
D’aquesta manera, s’ha marcat que és
obligatori respectar la distància de dos
metres de seguretat entre els assistents, fer
ús de la màscara a l’hora de moure’s per
l’espai, desinfectar-se les mans, canviar-se
el calçat en l’entrada i sortida de la platja
de les piscines o dutxar-se abans d’entrar
a l’aigua. A més, enguany, l’aforament serà
d’un màxim del 70% de la seva capacitat.
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Santa Coloma incrementa en un 30% les ajudes
en programes per a projectes socials
Escaneja el QR i mira
el vídeo de la iniciativa colomenca

problemes. “Les entitats que surten més beneficiades d’això són, normalment, les animalistes”, comenta el Jesús a aquest mitjà.
El Market Place és una d’aquestes activitats.
L’associació ja compta amb 14 membres i
col·labora amb diferents associacions de la
ciutat, com Entenem Santa Coloma LGTBIQ+ o El Casal dels Infants.
Precisament, un dels darrers projectes que
té la Xarxa és amb el Casal dels Infants. Els
i les adolescents de la Fundació Germina
també estan rebent xerrades informatives
de cara al món laboral.
En definitiva, tota una xarxa, com el seu
nom indica, solidària que va més enllà i
realitza tota una tasca social que demostra
els bons resultats del suport entre veïns i
veïnes.

La CIBA
obre la seva
primera Escola
d’Estiu amb
#LaCIBADigital
Summer

#LaCIBADigitalSummer inaugura l’Escola
d’Estiu de la CIBA, el centre de recursos per
a dones. L’espai d’innovació i economia feminista ens presenta una proposta que, de
manera lúdica, feminista i innovadora, té
per objectiu acostar les competències digitals i tecnològiques a la ciutadania de Santa
Coloma i en particular a les nenes, les joves
i les dones adultes. Amb aquesta iniciativa
es vol superar la segregació de sexe en els
estudis científics i tecnològics, reduir les
diverses desigualtats i bretxes (d’accés,
d’ús i de creació) a les quals s’enfronten les
dones i incrementar la seva ocupabilitat en
el sector i en les professions digitals.

Enguany disposa d’un pressupost total de 130.000 ‘Gramas’, la moneda local
La Junta de Govern Local de Santa
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
va aprovar l’1 de juny la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en programes per a projectes
destinats a “fomentar el mercat de
consum responsable i l’economia
social i solidària”, en el marc del
Circuit de Comerç Social de Santa Coloma. Es tracta de la 5a edició d’aquesta convocatòria, que
enguany disposa d’un pressupost
total de 130.000 ‘Gramas’ –la moneda local-, un 30% més que en
2020.
Així, des del govern local expliquen
que poden sol·licitar les subvencions totes les persones físiques i
jurídiques que desenvolupen activitats de comerç al detall, serveis i
restauració en establiments situats
en planta baixa, en llocs de mercats
municipals i en llocs de mercats
de venda no sedentària en Santa
Coloma, i que “compleixin criteris

socials i de consum responsable”.
L’import màxim de la subvenció és de
fins a 5.000 ‘Gramas’ -un Grama té el
valor d’un Euro- i el termini de sol·licitud serà un mes des de l’obertura de la
convocatòria, que es preveu que iniciï
a principis de juny. Així, com a requisit
per a accedir a la subvenció”, els interessats han de participar en una de les
quatre sessions de formació tècnica i
administrativa prèvies: 8 de juny (11
h), 9 de juny (15 h), 15 de juny (15 h),
16 de juny (11 h).

Imatge d’arxiu

La ‘Grama’
La Moneda Local ‘Grama’ és un Sistema de Pagaments Digitals que permet
realitzar transaccions entre persones,
entitats, comerços i empreses voluntàriament adherides a ella. El seu objectiu és “la promoció del comerç local mitjançant unes regles pròpies que
estimulen principalment el consum i
els intercanvis en Santa Coloma”, expliquen des de l’Ajuntament.
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Un estudi de La CIBA revela que les dones utilitzen
Internet per a gestions familiars i els homes, per oci
L’estudi fa palès diferents tipus de bretxes digitals, “per usos”, “per competències”, i per ocupació

Jornada per presentar les dades de l’estudi

Les anàlisis fetes en relació amb l’abast de
la crisi derivada de la pandèmia mostren
una realitat paradoxal; per una banda, ha
tingut un impacte positiu des del punt de
vista de l’ocupació en el sector tecnològic
i, per l’altra, ha agreujat les desigualtats
ja existents, amb un increment de l’atur i
una intensificació de la feminització de la
precarietat. En aquest sentit, les oportunitats que ofereix el sector TIC en l’àmbit de

l’ocupació de qualitat poden suposar una
palanca per combatre aquesta realitat.
Informe «Dades x Dones en el sector digital»
Durant la Jornada s’ha presentat l’informe
«Dades x Dones en el sector digital», elaborat pel Women Data Lab de La CIBA, en
el que s’han analitzat les desigualtats a què
s’enfronten les dones al sector digital des
de diverses perspectives: estudis, ocupa-

ció, lideratge i emprenedoria, i s’ha posat
de manifest la necessitat de desplegar
aliances publicoprivades per tal de superar-les.
L’estudi fa palès diferents tipus de bretxes
digitals, “per usos”, “per competències”,
i per ocupació. La segregació s’expressa
de manera evident en l’ús que fan dones i
homes d’internet: mentre les primeres l’utilitzen fonamentalment per a gestionar tots

aquells aspectes vinculats a la cura de la
família: salut, educació dels fills i filles (Un
24% més que els homes), l’ús digital dels
homes està adreçat principalment a l’oci.
Pel que fa a les persones ocupades en l’àmbit digital, s’observa una clara segregació
entre dones i homes, i s’expressa tant en la
selecció d’estudis, com posteriorment en
el mercat laboral i l’ocupació. Per exemple,
el percentatge que representen les dones
entre el total de persones que presten serveis en el sector de Telecomunicacions
se situa al voltant del 31%, 60 punts per
sota dels homes. I en el cas del sector de
Programació i serveis relacionats, se situa
al voltant del 27%, 46 punts per sota dels
homes.
Pel que fa al nivell d’habilitats digitals, es
considera com la combinació d’activitats
realitzades i coneixements informàtics. I en
aquest cas, es parla de bretxa “per competències”, i constitueix en barrera per a la
plena i efectiva incorporació de les dones
a la societat de la informació. Del total de
la població estudiada es mostra que un
56,82% de dones no té cap habilitat digital
enfront del 43,18% dels homes.

Santa Coloma preveu sumar
810 nous habitatges protegits
Les modificacions aprovades recullen tres possibles actuacions per a crear habitatge assequible
Santa Coloma de Gramenet preveu sumar 810 nous habitatges assequibles i
socials de protecció oficial mitjançant
la transformació de locals comercials,
el canvi d’ús de determinats edificis i
amb la subdivisió de grans immobles
unifamiliars.
Segons ha informat el consistori, el ple
municipal ha aprovat una modificació
del Pla General Metropolità (PGM) per
a poder augmentar el parc d’habitatges
protegits del municipi amb l’objectiu
d’incentivar als propietaris privats a
generar aquest tipus de pisos i sumar-lo al creat per l’ajuntament.
Les modificacions aprovades recullen
tres possibles actuacions per a crear
habitatge assequible, una d’elles a través de locals buits en plantes baixes
que podran destinar-se a ancians que

Habitatge protegit

hagin perdut la seva autonomia.
En segon lloc, en sòl urbà consolidat
mitjançant el destí parcial d’un percentatge del sostre d’edificis existents
que actualment tenen altres usos com
a oficines o aparcaments i volen canviar-lo a habitatge. Aquesta opció la
podran plantejar propietaris que actualment disposin d’edificis amb un
volum disconforme a la planificació
actual, és a dir, que tinguin més sostre edificat en el solar del qual permet
la normativa, i duen a terme una rehabilitació integral.
En tercer lloc, es generarà habitatge
assequible permetent la divisió de les
edificacions situades en zones unifamiliars i de baixa densitat, sempre
que els dos immobles resultants tinguin un mínim de 80 metres quadrats.

Juny de 2021

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT

7

8 ACTUALITAT COMARCAL

Ángela Vázquez

La vacunació avança: 28 mil vacunats
a Sant Adrià i 75 mil a Santa Coloma
Els majors de 16 anys ja poden demanar cita
El ritme de vacunació sembla agafar un
ritme més accelerat que el que veníem observant fa unes setmanes. Les xifres augmenten: a Sant Adrià, 18 mil habitants ja
tenen la primera dosi posada, mentre que la
segona ha estat administrada a 10 mil veïns
i veïnes. Santa Coloma supera les xifres,
tenint a gairebé 60 mil habitants vacunats
amb la primera dosi i 34 mil amb la segona.

Núm. 443

El consistori
adrianenc
dona suport a
la campanya
Fes un gest per
l’ELA
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es va
sumar el passat 21 de juny a la campanya
Fes un gest per l’ELA de la Fundació Miquel Valls i va il·luminar de verd la seva
façana amb motiu de la celebració del Dia
Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). En l’ ELA la degeneració de les
neurones motores fa que la capacitat del
cervell per iniciar i controlar el moviment
muscular es perdi. En conseqüència els
pacients presenten atrofia muscular que
avança provocant paràlisi progressiva. A
banda de l’autonomia motora, la capacitat
de parla, deglució i respiració també es
veuen afectades.
Actualment hi ha unes 400 persones afectades a Catalunya, 4000 a tot el territori
espanyol i 350.000 a nivell mundial. Cada
any es diagnostiquen 120.000 casos nous
a tot el mon.

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.

El metro torna a obrir durant
tota la nit dels dissabtes

Ens despedim de
la mascareta a
l’aire lliure si hi
ha prou distància

La mascareta continua sent obligatòria

Gent amb mascareta pel carrer

Imatge arxiu

A partir d’aquest cap de setmana, el metro
de Barcelona ja torna a obrir de forma ininterrompuda les nits de dissabte a diumenge, tal
com feia abans de l’inici de la pandèmia. La
bona marxa de la campanya de vacunació, la

reducció de contagis i morts i el relaxament
d’altres mesures, com la reobertura de l’oci
nocturn, han propiciat aquesta decisió.
Durant la setmana, de dilluns a dijous, el
metro funcionarà des de les 5h fins a la mit-

janit, mentre que tant els divendres com les
vigílies de festius els combois circularan fins
a les 2h de la matinada. La recuperació del
servei arriba un cap de setmana després de
la reactivació de l’oci nocturn.

La mascareta per protegir i protegir-se de
la covid-19 ha deixat de ser obligatòria en
espais exteriors de tot l’Estat des d’aquest
dissabte 26 de juny. Ja no cal dur-la a la via
pública o altres espais a l’aire lliure quan
es pugui mantenir la distància de seguretat entre no convivents. No obstant això,
seguirà sent obligatòria en espais tancats.
També caldrà dur mascareta als esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure quan els
assistents, dempeus o asseguts, no puguin
mantenir 1,5 metres de distància entre ells,
excepte persones que viuen juntes. Feia
gairebé un any que la mascareta era obligatòria a tot l’Estat.
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La reurbanització del carrer de Sant Oleguer
prioritzarà als vianants

Comença el servei de ‘Baixada a
demanda al Nitbus’

El projecte inclou la reducció de la circulació de vehicles i l’increment i millora de l’espai verd

Els barris de Singuerlín, Can Franquesa i les Oliveres ja disposen del servei

Plànol de la remodelació

L’Ajuntament de Sant Adrià ha presentat
al veïnat el projecte de reurbanització del
carrer de Sant Oleguer. Aquesta actuació

segueix la línia d’altres intervencions que
s’han fet en el municipi els darrers anys i
prioritza un model de ciutat que fomenta la

mobilitat sostenible i la transició energètica.
Els eixos de l’actuació són en primer lloc,
la reducció i pacificació del trànsit rodat;
en segon lloc, l’ampliació dels espais per
a vianants i la recuperació de la seva funció
lúdica, de punt de trobada i de passeig per
al veïnat; i, finalment, l’ increment i millora qualitativa de l’arbrat i les zones enjardinades. Aquestes mesures proporcionen
beneficis a la ciutadania tant ambientals
(disminució de la contaminació de l’aire i
de l’efecte illa de calor i foment de la biodiversitat) com socials (millora de la salut i
promoció dels vincles veïnals).
El projecte de reurbanització del c. de Sant
Oleguer convertirà aquest espai en una via
cívica que prioritzarà les persones. L’actuació inclourà un únic carril de circulació,
l’ampliació de les voreres per als vianants
fins als 3’5-4 m, una banda única d’aparcament de vehicles i un carril de circulació. A

la cruïlla amb el c. d’Andreu Soler i al tram
de la plaça de Narcís Monturiol es substituirà el paviment d’asfalt pel de peça prefabricada, de manera que, en tots dos punts,
els vehicles s’aturin per cedir el pas als vianants, restablint així la circulació natural de
les persones i, sobretot de l’alumnat de l’escola Pompeu Fabra, entre l’equipament i la
plaça. També es renovarà el mobiliari urbà,
l’enllumenat, la semaforització, la senyalització, les jardineres i s’incrementarà la
superfície verda. Tots els elements del projecte tenen com a objectiu comú reduir les
barreres físiques i visuals
L’actuació tindrà un cost aproximat d’uns
896.000€, i serà finançada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb càrrec a
una subvenció del Programa d’actuacions
de cohesió territorial (PACTE) 2020-2023.
L’inici de les obres està previst per a l’any
2022.

TUSGSAL col·labora en l’acció solidària mediambiental
anomenada “Units Contra la Basuraleza”
Unes 500 persones van participar en l’acció solidària
La “basuraleza” és un terme que defineix la
contaminació dels entorns naturals per residus d’origen humà. Contempla la presència a la naturalesa de burilles, embolcalls,
envasos, materials plàstics i residus metàl·lics, entre molts altres. Dels gairebé 6 bilions que es produeixen a l’any, 4.5 bilions
acaben formant part de la basuraleza, que
contribueixen a la degradació dels ecosistemes.
Per col·laborar amb la neteja d’aquesta
basuraleza a la Serralada Marina, diversos
col·lectius i entitats de Santa Coloma de
Gramenet van organitzar el passat diumen-

ge 6 de juny una acció solidària anomenada
“Units Contra la Basuraleza”. TUSGSAL va
posar el seu gra de sorra amb la participació
de companys i companyes en la recollida de
residus i instal·lant una carpa per oferir gel
hidroalcohòlic, guants i bosses d’escombraries.
Unes 500 persones van participar en aquesta acció solidària que, amb el seu treball i
esforç, van aconseguir recollir 600 quilograms de residus de la serralada. La implicació i la col·laboració amb el medi ambient
són de gran importància per mantenir els
espais naturals en òptimes condicions.

Recollida de brossa

Mapa de la línea del Nitbus

Totes les persones en situació de vulnerabilitat i/o risc imminent, de manera
preferent dones i menors d’edat, podran
demanar baixar fora de les parades delimitades en els recorreguts del Nitbus.

Com funciona la ‘Baixada a demanda’
• Aviseu al personal de conducció de
la vostra necessitat i del lloc on heu de
baixar.

• El conductor o conductora aturarà el
bus en el lloc més proper i segur.
• Sempre serà en tram urbà, adossat a la
vorera o sobre un pas de vianants.
• Realitzeu la baixada per la porta davantera del bus, al costat del conductor/
conductora.
Des del passat dilluns, 21 de juny, l’AMB
s’ha ampliat el servei de parades intermèdies a demanda del Nitbus en determinats trams de les línies N6 i N8, que
circulen pel municipi de Santa Coloma.
Concretament, pels barris del Singuerlín, Can Franquesa i Les Oliveres. Amb
aquestes noves incorporacions, segueix
creixent el nombre de línies de bus nocturn metropolità que disposen d’aquest
servei específic, que vetlla per la seguretat dels col·lectius més vulnerables, com
ara les dones i els menors. En sol·licitar
aquest tipus de parada, els usuaris podran aproximar-se el màxim possible a
la seva destinació, i així han de caminar
menys estona sols. Amb aquestes dues
noves línies, ja són 9 les línies de Nitbus,

el bus nocturn de la metròpolis de Barcelona, que disposen del servei de baixada
a demanda.
“La mesura està pensada, especialment,
per a dones i gent jove que fan servir l’autobús de nit i que tenen la parada lluny de
les seves llars. Pensada en perspectiva de
gènere, aquesta iniciativa ens ajuda molt
a millorar la seguretat a la nostra ciutat”,
explica l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon.
Concretament, les línies i els trams que
incorporen aquest servei són:
• A la línia de Nitbus N6, entre les parades del carrer Balears i el final de línia,
a Les Oliveres (en ambdós sentits). És a
dir, al carrer Balears, l’avinguda Santiago
Rusiñol, el carrer Anselm de Riu i la carretera Font de l’Alzina.
• A la línia de Nitbus N8, entre les parades del carrer Balears i el final de línia, a
Can Franquesa (en ambdós sentits). És a
dir, al carrer Balears, l’avinguda Santiago
Rusiñol i els carrers Anselm de Riu, Còrdova, Menorca, Milton i Cervantes.
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A Catalunya es cobriran 172 vacants

L’Orgull porta un altre cop el Festival FIRE
a Santa Coloma
Perspectiva LGTBI a la formació
Els cursos de formació ocupacional de
l’àmbit de l’atenció sociosanitària que
Grameimpuls imparteix a La Ginesta incorporen, per primera vegada, un mòdul
en perspectiva LGTBI. L’objectiu d’aquesta acció és proporcionar als futurs i futures professionals del camp de l’atenció a
les persones eines per atendre al col·lectiu LGTBI.
L’Ajuntament adrianenc, per la seva part,
condemna totes les actituds de rebuig i
prejudici contra el col·lectiu i dona suport a la igualtat de drets, el respecte i
a viure la diversitat sexual afectiva en
llibertat.

Ángela Vázquez

Alcampo crea més de 1.500 ocupacions per a
cobrir vacants en la campanya d’estiu

Celebració del Dia
internacional
per l’alliberament
LGTBI
Dissabte 26 i diumenge 27, 76 bars i restaurants de la ciutat van participar en les
jornades La Tapa de l’Orgull. Sota el lema
“Santa Coloma orgullosa” cada establiment ha dissenya una tapa, un plat o un
menú en honor del Dia de l’Orgull.
El dilluns 28 de juny es va procedir a la
lectura del manifest commemoratiu. L’Orgull porta, un altre cop, el Festival FIRE a
Santa Coloma, el dijous 1 i el divendres
2 de juliol a la Biblioteca Salvador Cabré
– Singuerlín. Es projecten els documentals, “Stolen Kisses: Homosexual love in
Fascit Italy” i “MELH: Armand y la historia
de un movimiento”, tots dos a les 18h.
Inscripció prèvia: lgtbi@gramenet.cat.

Juny de 2021

La Tapa d’Orgull a Santa Coloma

En marxa els propers dies
una llançadora gratuïta per
anar a la Platja del Fòrum
Ho ha anunciat l’Ajuntament fa només
uns dies i és que en els propers dies,
encara desconeixem la data, es posarà
al servei de la ciutadania una llançadora
gratuïta amb direcció la Platja del Fòrum.
El motiu no és un altre que el tancament
de la Platja del Litoral per materials cancerígens a la sorra, fet que ha obligat als
veïns i veïnes de Sant Adrià haver de migrar de platja aquest estiu. La de Bada-

lona o la del Fòrum són les alternatives
preferides, però el trajecte suposa, per a
molts i moltes, una despesa en transport
públic o transport propi.
D’aquesta manera, es vol facilitar aquest
trajecte a la ciutadania adrianenca, que
tindran a l’abast aquest servei que passarà cada 20 minuts.
Les novetats s’aniran anunciant per les
xarxes i la web del consistori.

Llançadera

Alcampo estima que incorporarà als seus
hipermercats i supermercats 1.509 persones durant la campanya d’estiu per a cobrir
llocs de reposició, venda i caixes.
Per Comunitats Autònomes, 316 vacants
es cobriran a Andalusia, 300 a Madrid,
172 a Catalunya, 160 a Galícia, 128 a la
Comunitat Valenciana, 122 a Aragó, 104 a
Castella-la Manxa, 56 a Castella-Lleó, 50 a
Astúries, 38 a Canàries i a Balears i 25 a
Múrcia.
Per a optar a les places vacants existents i
consultar les ofertes disponibles s’ha habilitat la següent pàgina: https://bit.ly/3pfzbe3
Alcampo reuneix els formats d’hipermercats, supermercats i proximitat. En l’actualitat compta amb 310 centres (62 hipermercats i 248 supermercats) així com
53 gasolineres, servei de comerç en línia i
una plantilla de més de 20.000 persones.
La companyia compta amb el segell Top
Employer, concedit per Top Employers Institute, que reconeix la política de Recursos
Humans de la companyia, així com el seu
entorn de treball i promoció del benestar.

Alcampo crearà llocs de treball
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Els serveis municipals intensifiquen les actuacions
d’estiu a tota Santa Coloma

L’AMB incorpora 39 autobusos híbrids per renovar
la flota metropolitana del Barcelonès Nord

Durant els propers dies i setmanes s’intensificaran els treballs de neteja

Durant aquest any 2021, l’AMB incorporarà 24 nous vehicles més de baixes emissions

Continuen els baldeos (ús d’aigua a pressió) extraordinaris. Es reforça l’escombrat
manual diari i l’escombrat mecànic intensiu
setmanal, que es fa tot l’any. També es desbrossen solars municipals i altres espais
per evitar incendis a la franja de protecció
evitant així situacions de perill tant per a les
persones que viuen en solars confrontants
com per a l’espai natural.

39 nous autobusos metropolitans híbrids
s’han incorporat a la flota de Bus Metropolità de l’AMB per substituir els més antics i seguir impulsant una mobilitat neta
i sostenible. L’acte s’ha celebrat al parc
metropolità de Can Zam, a Santa Coloma
de Gramenet.
A banda, l’AMB, amb aquest nou pas en la
renovació de la flota de Bus Metropolità,
segueix avançant per complir els requeriments ambientals de la ZBE Rondes BCN.
“Aquesta nova renovació, que dona continuïtat a la ja que vam fer el novembre
del 2020 al Baix Llobregat i a d’altres
d’anteriors, s’emmarca en l’estratègia metropolitana de millora del servei de Bus
Metropolità i de la qualitat de l’aire, que
preveu la renovació de la flota de transport públic de superfície. Seguim incorporant vehicles molt menys contaminants

Desbrossada contra incendis i tallafocs
La desbrossada de la franja de protecció
antiincendis (franja perimetral de contacte
entre la ciutat i la zona forestal) s’ha culminat aquesta mateixa setmana, amb l’objectiu
d’evitar que un possible incendi pugui passar a una zona de la ciutat i a l’inrevés. S’ha
disminuït la vegetació i podat l’arbrat amb
branques baixes o molta càrrega de foc. Al
municipi també tenim dos franges tallafocs
dintre de la zona forestal. Les feines de
manteniment dels tallafocs han sigut realitzades pel Parc de la Serralada de Marina.

s’han incrementat les actuacions de control
a les zones de més risc de la ciutat per tal de
garantir el control, eliminació i desinfecció.
L’àmbit d’actuacions abasta els tractaments
contra la presència de mosquits a l’entorn
del Parc fluvial del Besòs, la neteja dels
sorrals de joc i esbarjo a la ciutat, una auditoria anual de les 5 piscines de la ciutat que
tenen usos públics, dues analítiques anuals
a les fonts naturals periurbanes i el seguiment i control de les aus urbanes (coloms,
tórtores...)

Operari treballant l’arbrat

Pla de control de plagues a tota la ciutat
i de mosquits al Riu Besòs
Aquestes properes setmanes s’intensifica el
Programa de control de plagues del muni-

Decathlon abandona
el Port Fòrum
La gran botiga es trasllada al Diagonal Mar

cipi. Amb la calor s’incrementa la presència
d’animals com ara paneroles i rates que
poden provocar molèsties i l’Ajuntament
intensifica els medis de control. Aquest any

Actuacions de manteniment de jardineria i poda en verd
Es reforça la neteja i el manteniment del
verd urbà als parcs i jardins de tota la ciutat,
mentre es continua la poda en verd de l’arbrat urbà que s’estendrà durant els mesos
d’estiu a més de la creació d’una nova zona
de workout i biosaludables al Parc dels
Pins-Motocròs entre els mesos de juny i
juliol.

Fotonotícia
Comença el Casal d’Estiu de l’A.J.Barnabitas
Ja ha començat el Casal d’Estiu de
l’Associació Juvenil Barnabitas. Més
d’un centenar de nens i joves gau-

diran d’un estiu d’oportunitats amb
piscina, jocs, tallers, sortides i moltes
sorpresas durant cinc setmanes.

La gran botiga de Decathlon es trasllada al Diagonal Mar

Un dels grans establiments de Sant Adrià marxa del terme municipal de la ciutat. Es tracta
de Decathlon, la marca de roba esportiva que
portava anys assentada a Sant Adrià amb una
gran botiga de molts metres quadrats.
Ara, aquesta marxa a Barcelona, al centre comercial Diagonal Mar. L’últim dia d’obertura
al Port Fòrum va ser dimecres passat, com la

companyia va anunciar a xarxes socials.
El trasllat de material a Diagonal Mar es va
efectuar la matinada de dimecres a dijous,
segons informa el TOT Barcelona, coincidint
amb la revetlla de Sant Joan. La botiga de Diagonal Mar compta amb 2.500 metres quadrats
i dona feina a 85 persones, segons ha informat
Decathlon.

Nens i nenes del Casal fan diverses activitats

i més sostenibles. Apostar per vehicles
més sostenibles és apostar per la salut”,
ha exposat Antoni Poveda.
Els nous autobusos, 21 d’estàndard (12
metres) i 18 d’articulats (18 metres), s’incorporaran a la flota de Bus Metropolità
i donaran servei a tot el Barcelonès nord
(Badalona, Santa Coloma de Gramenet,
Montgat, Tiana i Sant Adrià de Besòs) i
Barcelona. Els busos articulats donaran
servei a la línia de Bus Metropolità d’altes
prestacions Metrobús M19, que connecta
dos grans hospitals de referència: l’Hospital de la Vall d’Hebron (Barcelona) i
l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti-Badalona). Els altres, a més de donar
servei a línies del Bus Metropolità diürn,
també ho faran al Nitbus. Tots els vehicles ja venen amb mampara de protecció
de fàbrica.

Desarticulada una banda a
Sant Adrià que explotava a
estrangers en supermercats
La Policia Nacional, en col·laboració amb la
Inspecció de Treball de Catalunya, ha desmantellat una organització dedicada a l’explotació
laboral d’estrangers en situació irregular, que
treballaven en supermercats en condicions de
semi esclavitud, i ha detingut a cinc persones.
Segons informa aquest dijous la Policia Nacional en un comunicat, els treballadors explotats laboralment eren en la seva majoria
d’origen pakistanès.
La xarxa criminal, assentada a Barcelona i a
Sant Adrià de Besòs, comptava amb una sala
de control i videovigilància on es visionaven
més de 100 càmeres de televisió, que oferien
imatges en temps real dels locals comercials,
la qual cosa els permetia tenir un ferri control
dels treballadors explotats.
Les cinc persones detingudes, que són els

màxims responsables de l’organització, regentaven una xarxa de supermercats franquiciats i magatzems repartits per les localitats
de Sant Adrià de Besós i Barcelona, i estan
acusats d’un delicte contra els drets dels
treballadors, del delicte contra els drets dels
ciutadans estrangers, d’afavorir la immigració
irregular i de pertinença a organització criminal.
Fruit de les indagacions, es va tenir coneixement que la xarxa investigada comptava amb
una sèrie de supermercats franquiciats en la
localitat de Barcelona, així com dues naus/
magatzem en Sant Adrià, on presumptament
estarien explotant a nombrosos treballadors
de nacionalitat pakistanesa que mancarien
de la preceptiva documentació per a poder
treballar.

L’alcaldessa de Santa Coloma amb el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda
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L’Ajuntament assegura les grans inversions del
mandat per un import de gairebé 21 milions d’euros
Destaca, entre d’altres, la construcció de la nova comissaria

Ple telemàtic

El ple ordinari del mes de juny ha aprovat
les modificacions pressupostàries dels
grans projectes per als pròxims exercicis
pressupostaris que sumen 20.597.748,49€.
Destaquen la construcció de la nova comissaria, la reconversió de locals en habitatge

públic, la reurbanització de diferents carrers
o el desenvolupament de l’administració
electrònica.
Imatge decorativa
Entre les inversions més significatives

consten la construcció de la nova comissaria per a la Policia Local per un import de
12,5 milions d’euros, 2,6 milions per a la
urbanització del carrer Santos, la possible
compra de la masia de Can Zam o la segona
fase de remodelació del Parc de Can Zam.
En l’apartat d’obres en la via publica són
els carrers Prat de la Riba, Vinyals, Roger
de Llúria, Francesc Julià, i les places del
Barri Llatí i la 2a fase de la Plaça Alfonso
Comín. La campanya d’asfalt i voreres pels
anys 2022 i 2023 també apareixen en la
proposta.
Altres inversions que es contemplen són la
nova guarderia al carrer Amèrica-Prat de la
Riba, diversos arranjaments de centres educatius, l’enderrocament de l’antic ambulatori o el reforç de l’administració electrònica
amb la compra d’equips i aplicacions informàtiques. En matèria d’habitatge hi ha una
partida destinada a la conversió de locals

en habitatge públic i una altra per a pagar
expropiacions.
L’Ajuntament recorrerà a l’endeutament, a
més dels recursos propis, per a portar endavant la transformació de la ciutat durant els
pròxims anys. Avui el ple ha aprovat les modificacions pressupostàries que comporten
els diferents projectes i més endavant s’aprovarà la petició de crèdits a la Diputació de
Barcelona i en diferents entitats financeres.
Actualment la ràtio legal d’endeutament està
al 34,74% i amb aquest operació de l’Ajuntament arribaria al 53,09%, lluny del límit legal
establert pels ajuntaments en un 75% dels
seus ingressos ordinaris.
Mocions aprovades
Moció-Esmena a la totalitat del Partit Socialista de Catalunya amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l’alliberament LGTBI.

Obren
Torna el programa ‘A-Porta’
els centres
El segon porta a porta del municipi s’estendrà a 700 habitatges cívics
El projecte d’acompanyament veïnal A-Porta, de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la cooperativa iesMed scel, es desplegarà en una
segona fase des d’ara i fins a novembre a
700 habitatges més de Santa Coloma.
L’objectiu d’aquesta segona intervenció és
millorar les condicions de vida de les persones majors dels barris de Can Mariner
i el Centre de Santa Coloma, a través de
la detecció de situacions d’aïllament o de
solitud no desitjada i “activant un servei
d’acompanyament, d’escolta activa i d’atenció emocional”, expliquen des del consistori colomenc.
La primera intervenció en 700 habitatges de
Ca Mariner, que va ser intermitent a causa

de la pandèmia, es va fer de manera presencial i via telefònica. Ara, el segon porta
a porta en Santa Coloma se suma a aquest
que ja es va fer en 2020 amb la missió
d’acompanyar i “empoderar” al veïnat que
sofria vulnerabilitat energètica i aconseguir
una reducció de les seves factures de subministraments bàsics.
Des d’aquest 8 de maig, els Picaportes –
veïns/es del mateix barri que assessoren
i aconsellen gratuïtament als seus veïns
visitant les seves respectives llars- estan
trucant a les portes dels 700 habitatges
de persones majors que viuen soles, per a
detectar i identificar totes les que podrien
estar vivint en una situació de vulnerabilitat,
solitud o aïllament.

A partir del 28 de juny aquests seran
els quatre centres cívics que es mantindran oberts tots els dies en horari de
16 a 20.30 on es podran centralitzar les
demandes de reunions entre altres activitats.

Una dona gran en una residència

Dilluns: CC Singuerlín, CC Fons, CC
Riu, CC Llatí
Dimarts: Casal Riu Nord, CC Llatí, CC
Raval, CC Fons
Dimecres: CC Fons, CC Llatí, CC Singuerlín, CC Riu
Dijous: CC Fons, CC Llatí, Casal Riu
Nord, CC Raval
Divendres: CC Singuerlín. CC Llatí, CC
Fons, CC riu

Juny de 2021
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David Peña, primera incorporació a Industrias;
Bermusell i Almagro, renovats

¡El CD Arrabal Calaf - Gramenet
ya es de Tercera Catalana!

Álex Llamas i Bruno Petry, primeres baixes confimades

Ascenso colomense en una campaña a una vuelta

Industrias Santa Coloma ha començat a
confeccionar la plantilla del primer equip
per a la propera temporada, la primera que
es jugarà íntegrament al renovat Pavelló
Nou. Bona part del bloc que dirigeix Javi
Rodríguez té contracte o ha allargat la seva
relació amb el club colomenc una temporada més.
David Peña ha estat la primera incorporació, procedent del FC Barcelona B i que signa per a les tres pròximes temporades. L’ala
de 21 anys es converteix en el primer reforç
de la plantilla i es va proclamar campió
d’Europa sub-19 amb la selecció nacional
a 2019. Aquesta temporada ha jugat 24 partits a Segona Divisió A i ha anotat 14 gols.
Format al Futsal Mataró, el club de la seva
ciutat natal, Peña ha jugat al Barça durant
els últims tres anys i afronta un nou repte
a Santa Coloma. “Industrias era la millor
opció que podia triar per a fer el salt ja a
Primera Divisió. És un gran club que fa les
coses molt bé com s’ha vist enguany i que
millor que fer el primer pas aquí, agraint la

Foto: M.E

confiança que han dipositat en la meva persona”, ha valorat.
Peña que ja ha mantingut un breu contacte

amb el tècnic, Javi Rodríguez, qui li “va expressar clarament la confiança que dóna als
jugadors joves” com ell i es defineix com

La UDA Gramenet se acerca
a Santa Coloma y jugará en Badalona
El campo del Pere Gol será su nueva instalación

Foto: UDA Gramenet

Con el centenario de la entidad a la vuelta
de la esquina, la UDA Gramenet ha vuelto a
activar sus redes sociales y actividad. Tras
un año y medio marcado por la pandemia

- la Segunda Catalana ha sido la única categoría del fútbol catalán que no ha jugado
este año - la Grama buscará dar un paso al
frente y se esforzará para que el club colo-

mense vuelva a contagiar a sus seguidores,
quien este año soplará 99 velas y en un año
redondeará el centenario. Una celebración
señalada en el club y por el que se quiere
apostar fuerte. De momento, el club es cauto, ya que pisan sobre paso firme pero sí se
quiere invertir el máximo esfuerzo humano
para luchar por la consolidación y refuerzo
de la entidad.
La gran noticia del mes ha sido el anuncio
de la nueva sede deportiva de la UDAG:
Badalona. Una ubicación estratégicamente
muy definida y a escasos metros de Santa
Coloma de Gramenet. El campo de la AE
La Salut Pere Gol será el nuevo Municipal
donde la Grama dispute sus partidos como
local.
Además, la renovación de Baby en la capitanía ha sido la primera incorporación de
la Grama 2021 - 2022. El club anunciará
durante la próxima semana la campaña de
abonados, congelando la cuota en 50 euros
toda la temporada, así como también las
nuevas incorporaciones.

“un jugador ofensiu, amb molta velocitat,
bon dribling i gol”.
Finalment David Peña ha manifestat amb
quins objectius arriba a Industrias Santa
Coloma: “créixer com a jugador a nivell individual, poder fer el pas a Primera Divisió i
fer-me amb un lloc en l’elit del futbol sala”.
Pel que fa a la resta de l’equip, Álex Llamas
i Bruno Petry són les primeres baixes confirmades. Petry no renovarà amb el conjunt
clomenc i Llamas finalitzava la seva cessió
amb l’Osasuna Magna Xota.
Ara com ara, el primer equip colomenc està
format per un total de dotze jugadors amb
contracte i durant aquest mes de juliol es
tancarà la plantilla amb, com a mínim, una
incorporació més.
Aquesta és la relació contractual jugador
per jugador: Bermusell (2022), Albert Cardona (2022), Álex Verdejo (2022), Drahovsky (2022), Sepe (2022), Khalid (2022), David Álvarez (2023), Mario Almagro (2023),
Borja Puerta (2023), Uri Santos (2023) i
Sebas Corso (2025).

El ‘kaiser’ Juan
Carlos cierra un
ciclo de 5 años en
la Fundació

Foto: M.E

El capitán de la Fundació Grama, Juan Carlos Oliver, ha anunciado su adiós en el club
que le ha visto crecer en su etapa amateur.
Con tan solo 24 años, el ‘kaiser’ ha forjado
su carácter, lucha y personalidad en Can
Peixauet, desde sus inicios en Segunda
Catalana, a su consolidación en Tercera
División.
Es el jugador con más partidos en la corta
historia de la FEG y quien mejor ha representado el escudo. Muy querido y admirado por el presidente, Antonio Morales. La
2RFEF podría ser el nuevo reto para el central de Sant Adrià de Besòs.

junto rojo ha regresado a Tercera Catalana
en un proyecto ambicioso y con el claro
objetivo de campeonar.
El Arrabal de Gerard Lucas ha completado
una temporada perfecta. Con 11 victorias
en 11 jornadas. El ascenso lo logró también
en la jornada final ante el Sant Genís Penitents B (2-1), una celebración que pudo
culminarse en Can Zam I, con el público
colomense en su Municipal y una gesta que
premia la enorme campaña del equipo rojo.
La próxima temporada jugarán en Tercera
Catalana, categoría que no pisaban desde
hacía 9 años (temporada 2012 - 2013).

Foto: Pedro González

En la temporada más atípica de toda la historia, dos conjuntos colomenses tienen la
gloria a tocar. Uno ya lo ha hecho, el segundo podría compartir tal alegría este mismo
fin de semana. El Arrabal Calaf - Gramenet

ha conseguido el ascenso de categoría tras
completar tres meses de competición perfectos. A una sola vuelta y con la dificultad
que conlleva hacerlo con la sorpresa inesperada de un posible confinamiento, el con-

El Singuerlín buscará lo propio este sábado
Por su parte, el Singuerlín de Juanan Fernández, quien cogió las riendas del primer
equipo hace justo dos meses tras Carlos
Rodríguez, buscará el ascenso este sábado en la Teixonera ante el CP Sarrià B, tras
aplazarse la última jornada por covid-19. La
victoria daría el ascenso a los verdes o repetir el mismo resultado que el Pastrana, el
otro aspirante a Segunda Catalana.

Albert Cabezuelo,
subcampeón
de Cataluña en
Aguas Abiertas

Foto: ANG

El nadador de la Associació Natació Gramenet Albert Cabezuelo se ha coronado
en la categoría Junior del Campeonato de
Cataluña de Aguas Abiertas. El atleta de
Parets del Vallés logró el subcampeonato
autonómico con un tiempo de 1:29:24.2 en
los 7500 metros.
Por otro lado, en el estatal de Aguas Abiertas, celebrado en el Lago de Banyoles, finalizó su participación en decimocuarta posición. Recordamos que en abril concluyó el
Open de los 400 estilos de Sabadell Junior
y Absoluto en segunda y quinta posición,
respectivamente. ¡Enhorabuena, Albert!
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L’Edgar va començar la seva trajectòria amb 12 anys

El talent i els èxits de la Unió Colomenca
d’Atletisme (UCA) no deixen de forjar-se
a la fàbrica d’atletes del Camp d’Atletisme

Antonio Amorós temporada rere temporada. L’Edgar Climent (2003) i la Laia Rodríguez (2005) en són dos dels exemples

de les joves promeses que triomfen i s’han
format en aquesta instal·lació esportiva colomenca.
L’Edgar va començar la seva trajectòria amb
12 anys, després de practicar futbol a la
Fundació Esportiva Grama. “Vaig començar
a practicar atletisme amb 12 anys i amb 14
el salt d’alçada. Em va agradar molt”.
En la primera participació va ser segon i
va aconseguir la mínima de Catalunya. “A
partir d’aquell moment ja vaig començar
a créixer però en cap moment em vaig
proposar res. Vaig anar sumant èxits”,
assegura. Actualment, l’Edgar és campió
d’Espanya en la seva categoria sots20 i té
un sostre de 2.06. “La mínima europea és
de 2,12 i aquest és el seu objectiu. “Crec
que tinc possibilitats de poder aconseguir
aquesta fita i he aconseguit un creixement
progressiu”.
De dilluns a divendres, l’Edgar entrena
cada dia durant dues hores i mitja i ho
compagina amb els estudis durant el matí.
Un esforç que comporta molt sacrifici.

Per la seva part, la Laia és subcampiona
d’Espanya de salt de llargada i destaca molt
el seu caràcter competitiu. “Des de petita
sempre m’ha agradat l’atletisme. Vaig començar amb una beca amb 7 anys i des del
primer dia em va agradar molt”, afirma amb
un somriure. El seu pare va ser un dels pilars que la va recolzar força durant els seus
inicis i qui li va animar a participar en competició
“El meu objectiu és superar-me i créixer
sempre. Avançar és la meva fita en un esport mental. Cadascú sap quin és el seu
límit i l’atletisme és molt esforç. Sóc molt
competitiva i sempre vull donar el màxim”
Amb 5.57 actualment, la Laia vol trencar
aquest sostre, un objectiu cada vegada més
difícil d’aconseguir
“El confinament no va ser fàcil perquè no
tenia espai a casa. El retorn a la pista va
ser positiu perquè vaig tornar amb moltes
ganes i he tornat molt bé físicament. El meu
proper objectiu és intentar arribar als sis
metres”, conclou amb confiança.

La benzina del Draft Gramenet
no arriba als minuts decisius (75-53)
L’equip de Dani Perdiguero va tenir a tocar la classificació fins al minut 34
El pavelló Castell d’en Planes de Vic va ser
la darrera estació de la temporada per al
Draft Gramenet. El conjunt de Dani Perdiguero arribava a la F8 del Campeonato de
España de Primera División - Copa Catalunya després de finalitzar la fase regular en
segona posició i obtenir d’aquesta manera
la seva classificació. El rival a quarts de final va ser ni més ni menys que el conjunt
més regular de tota la temporada: l’Snatt’s
Femení Sant Adrià del colomenc Toni Sáez.
El derbi comarcal va arrencar amb un
partit anivellat i un intercanvi de cistelles
constants (20-15). Inés Pérezpaya i Natalia Tatche van liderar els atacs del conjunt
groc-i-negre. Un parcial de 4-0 a favor del
bàndol adrianenc va provocar la primera
escletxa del matx (24-15) i una màxima de
nou punts a favor del sènior B lila.
Tot i aquesta diferència negativa, el Draft va
reaccionar a la represa i va bombardejar el
cèrcol adrianenc amb cinc triples consecutius i la disputa per una plaça a semifinals
va començar a cotitzar-se a l’alça (48-47).
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Èxit del torneig inclusiu
de la Fundació Esportiva Grama a Can Peixauet

Edgar Climent i Laia Rodríguez,
dos talents forjats a la UCA

Foto: UCA
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Malauradament, l’equip de Sant Adrià va
reaccionar i va recuperar l’avantatge enfront un Draft que no va poder culminar
la remuntada al quart decisiu i la tripleta
formada per Mariona Teixidó, Núria Grau i
Merche Carrillo van enfonsar les opcions
del Draft (75-53).
Derrota contra un dels aspirants al títol però
una nova classificació colomenca per a la
Fase Final de Copa Catalunya.

Foto: FCBQ

Erika Aspajo marxa a Georgia
D’altra banda, la colomenca Erika Aspajo,
formada en les categories inferiors del Draft
marxarà la propera temporada als Estats
Units per gaudir de l’experiència d’estudiar
i jugar a l’estranger en el seu primer any
universitari.
La Georgian Court University serà l’escola de la base colomenca, forjada durant la
seva primera etapa al conjunt groc-i-negre,
i posteriorment al CBS Barça i al Femení
Sant Adrià. Una de les darreres joies amb
futur formades a La Bastida.

El club fa formar el seu primer equip inclusiu fa cinc temporades
La Fundació Esportiva Grama ha tornat
a demostrar la seva vessant més social i
integradora. Des de fa força temps, el club
colomenc va apostar per integrar un equip
format per persones amb necessitats especials. I va ser tot un èxit. D’aquesta manera,
el passat dissabte 19 de juny va tornar a
organitzar una nova trobada i disputar un
torneig inclusiu al Nou Municipal de Santa
Coloma. Al camp de futbol de Can Peixauet
van donar cita quatre equips en el Torneig
de Futbol Inclusiu que va organitzar la Grama.
El torneig es va disputar en format de lligueta i Futbol 7. CE Sabadell, PB Special
Barça, Terrassa FC Femení de Futsal i la FE
Grama com a equip amfitrió van fer gaudir
a tots els assistents.
A l’acte va assistir el President de la Fundació, Antonio Morales, acompanyat també
per Eva De la Fuente com a coordinadora
de la Grama Inclusiu, Rafael Ortiz (Director de les instal·lacions), l’entrenador del
primer equip, Juanma Pons, José Iserte
(Secretari FE Grama), Lee Redondo del Can

Foto: FEG

Peixauet Karate Kyokushin i Diego Luque
(Delegat 1r equip).
La FE Grama es va proclamar campiona del

Torneig, la PB Special Barça subcampiona,
en tercer lloc el CE Sabadell i en quart el
Terrassa FC. A més, van ser guardonats

Leire (Terrassa) com a Millor Portera del
Torneig i Sergio (Sabadell) com a Millor
Jugador del Torneig. Més enllà dels resultats les cares dels jugadors i jugadores va
ser d’il·lusió, entusiasme i gaudiment. Sis
partits i dues hores en un ambient alegre,
festiu i totalment esportiu. Un gran èxit.
L’esport uneix i millora la integració, una
filosofia que porta a terme la Fundació Esportiva Grama. Des de fa ja 5 anys l’entitat
colomenca va apostar totalment pel futbol
inclusiu, donant l’oportunitat als futbolistes
amb necessitats especials. Tots mereixen
jugar a l’esport rei. Es va viure a Santa Coloma una gran festa inclusiva, de valors i
de bon futbol.
La Grama amb tres equips Inclusius vol seguir creixent i l’esdeveniment es va tancar
amb unes paraules del president Antonio
Morales, destacant la intenció de voler organitzar un Campionat de Catalunya a Santa Coloma de Gramenet així com una crida
a la Federació Catalana de Futbol (FCF)
perquè el futbol inclusiu tingui la seva lliga
oficial.
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El Teatre Sagarra
estrena dos
espectacles del
Els recitals es van estendre per la ciutat del 14 al 21 de juny Grec 2021

L’Escola de Música Can Roig i Torres
celebra els seus 40 anys amb 40 concerts
L’Escola Municipal de Música Ca Roig
i Torres de Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès) celebrarà els seus 40 anys
de vida amb 40 concerts. Aquests recitals, interpretats pel gruix de l’alumnat
i els seus professors, s’estendran per
diversos punts de la ciutat, dins de la
3a Mostra ‘Music&Roig’, “culminant
així la seva trajectòria d’èxit formatiu del
centre”, assenyalen des de l’Ajuntament
colomenc.
D’aquesta manera, del 14 al 21 de juny,
els concerts van ressonar a l’Auditori i
pati de Ca Roig i Torres, en el vestíbul
de l’escola i en l’antiga sala de concerts
(aula 11), però també a: la biblioteca,
la biblioteca Can Peixauet, la del Fons,
la de Singuerlín, el Museu Torre Balldovina, el Centre Cultural Can Sisteré,
l’Església Major i la Plaça de la Vila,
obrint així el ventall al públic general de
la ciutat.
Anteriorment, ja es van programar en
la temporada estable de l’Auditori deu
concerts de música clàssica amb “gran

Façana de l’Escola de Música Can Roig i Torres

èxit d’assistència”, protagonitzats per
ex alumnes de l’escola, que en aquests
moments “estan seguint carreres professionals en diversos centres musicals de
tot el món”, afirmen des del consistori.

El Teatre Sagarra de Santa Coloma represa les coproduccions amb el Festival Grec de Barcelona. Per
aquest motiu, l’espai colomenc cedeix les seves
instal·lacions a companyies professionals, les quals
oferiran assajos oberts als veïns de la ciutat. “Aquesta
és una oportunitat única de poder gaudir d’espectacles de primer nivell abans de la seva estrena oficial”,
asseveren des de l’Ajuntament. Aquest 2021 es produiran dos projectes, el primer serà amb la companyia Els Impuxibles, que presentarà l’espectacle FAM,
a càrrec de les germanes Clara i Ariadna Peya, els
dies 1 i 2 de juliol (abans de la seva estrena el dia 7
de juliol en el Mercat dels Flors). Es tracta d’un work
in progress amb música, paraules i moviment per a
“alliberar el cos de la pressió social”.L’altra producció es tracta de l’espectacle El Fingidor, una recreació
poètica sobre la figura i l’obra de Fernando Pessoa
a càrrec de la companyia Pep Tosar. La presentació
està prevista per als dies 9,10 i 11 de juliol a la sala
gran del teatre Sagarra.

Estrena del documental ‘Perifèria’,
el documental que dignifica la
memòria dels quals van aixecar
Santa Coloma
L’estrena als Cinemes Verdi compta amb el
suport del DOCSBARCELONA i la presència dels directors Xavi Esteban i Odei A.Etxearte
Després d’haver estat seleccionada per festivals com el 65 SEMINCI (Espanya), el DOK.
FEST Munic (Alemanya), el Architecture
Film Festival (Portugal) o el Budapest Architecture Film days (Hongria), entre altres, el
documental Perifèria va arribar a les sales de
cinema catalanes el passat dijous 3 de juny.
Perifèria és una aproximació a la figura de
Xavier Valls, impulsor del Pla Popular de
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès),

un projecte urbanístic que va transformar
un suburbi en la Santa Coloma ciutat d’avui
dia, i tot el context de lluites veïnals durant
el franquisme en el municipi.
La pel·lícula entaula també un diàleg entre
els moviments socials del passat i el present, que es diferencien encara que mantenen “punts en comú”. Així, el documental
busca dignificar la memòria veïnal dels
quals van aixecar Santa Coloma.
El divendres 11 de juny es podrà visionar en
el CineBaix de Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat) i el 17 de juny en el Screenbox
de Lleida.

Jordi Valls durant el documental Perifèria
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Passeig de l’Alameda

Fotografia extreta del grup ‘Santa Coloma Imágenes’

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