
Santa Coloma aconsegueix 
convertir el Parc Fluvial del 
Besòs en el seu pulmó verd

De 
claveguera 
a parc natural
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El ple municipal 
aprova una inversió 
de 21 milions 
abans d’acabar el 
mandat               4
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Ara fa uns anys el tram final del riu Besòs 
s’ha convertit en un parc fluvial. Però fins 
no fa gaires anys, aquest riu era una au-
tèntica claveguera a cel obert. De fet, el 
desembre del 1962, una gran riuada va fer 
pujar el cabal del riu Besòs fins als límits 
de la llera. El periodista Eugeni Madueño, 
que en aquelles dates acabava d’arribar a 
Barcelona per acompanyar la seva família, 
recorda la gran quantitat d’objectes i d’ani-
mals morts que baixaven riu avall. Tam-
bé té molt present l’altíssima velocitat de 
l’aigua i el soroll que feia. Després de la 
riuada, els anys posteriors, Barcelona va 
viure una allau de migrants arribats a bus-
car feina a la indústria. Al llarg del Besòs 

El Besòs, de claveguera 
oberta a parc fluvial

hi van aparèixer fàbriques i més fàbriques 
que abocaven tots els seus residus al riu 
sense miraments. A principis dels anys 90, 
Antoni Fogué, aleshores regidor de Santa 
Coloma de Gramenet i de formació biòleg, 
es va posar al cap que algun dia, aquella 
claveguera industrial seria un parc fluvial. 
La gent no se’l va prendre gaire seriosa-
ment però el parc es va convertir en una 
realitat l’any 2000. Avui, el parc fluvial té 
115 hectàrees de terreny i cinc quilòmetres 
de carril bici. Abans del desastre ecològic 
del 2019, hi havia 200 espècies d’ocells 
que feien els nius a les illes artificials del 
parc. Avui és l’autèntic pulmó verd e Santa 
Coloma i un dels llocs preferits dels colo-

Imatge actual del Parc Fluvia del Besòs El parc s’ha convertit en un indret ideal per passejar o fer esport

Les administracions segueixen 
millorant la qualitat ambiental de 
l’espai fluvial

mencs per fer esport o passejar.

El riu Besòs es continua renaturalit-
zant 
L’AMB i l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet van presentat, la passada prima-
vera, el projecte de creació del primer refu-
gi de biodiversitat al riu Besòs a Santa Co-
loma de Gramenet. Aquest refugi permetrà 
el desenvolupament de flora i fauna i mi-
llorarà la qualitat paisatgística d’una conca 
fluvial que esdevé un corredor ecològic 
imprescindible dins la infraestructura ver-
da i blava metropolitana, ja que connecta 
els parcs naturals de la Serra de Collserola 
i de la Serralada de Marina amb el litoral 
metropolità. El projecte incorporarà un 
programa d’educació ambiental i ciència 
ciutadana amb vocació metropolitana. Té 
un pressupost de 998.424,19 € i serà fi-

nançat per l’AMB (70 %) i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet (30 %). També 
disposa de finançament del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER).  
El projecte persegueix millorar la funció 
de connector ecològic entre els parcs 
naturals de la Serralada de Marina i de la 
Serra de Collserola i el litoral metropolità 
mitjançant solucions basades en la natura, 
a més de 
potenciar la biodiversitat d’espècies vege-
tals i animals.

Santa Coloma acull el Ploggin Tour al 
Parc Fluvial del Besòs
Aquest diumenge 3 d’octubre, a partir 
de les 10:30h, al Parc Fluvial del Besòs 
de Santa Coloma de Gramenet es farà la 
jornada Plogging Tour sota el lema “Fes 
esport pel planeta” en què es combinarà 

la realització d’exercicis físics guiats i 
activitats esportives -com el running i el 
senderisme- amb la recollida de brossa. 
Durant la jornada es combinarà la realit-
zació d’exercicis físics guiats per monitors 
esportius per a totes les edats i nivells a la 
zona del Parc Fluvial del Besòs i activitats 
esportives com el running i el senderisme, 
amb la recollida d’escombraries del Parc i 
les lleres del riu, a través de metodologies 
inclusives i participatives accessibles per 
a totes les persones i edats. Els hàbits de 
vida cardiosaludables a través de la pràc-
tica d’activitats esportives a l’aire lliure, 
sumats a la cura de la biodiversitat i el 
patrimoni natural dels pobles i ciutats, i la 
participació ciutadana, al costat de l’elimi-
nació dels plàstics d’un sol ús i l’econo-
mia circular, són els eixos principals que 
impulsa la comunitat Plogging Tour a Ca-

talunya, promovent una societat més sana 
i afavorint la igualtat, la cooperació i les 
aliances per assolir la transició cap a una 
societat més resilient. L’esdeveniment, que 
se celebrarà sota els protocols i mesures 
de seguretat establertes per les autoritats 
sanitàries compta amb una zona de Village 
Nationale-Nederlanden, on se celebraran 
diferents tallers participatius i jocs per 
als més petits, que promouen l’esport, la 
cooperació, la conservació dels ecosis-
temes i la creativitat circular verd i blau. 
Màlaga, Terol, Sevilla, Bilbao, València, 
la Corunya, Saragossa, València o Madrid 
són algunes de les 11 ciutats que ja s’han 
sumat a aquest repte mundial de fer esport 
pel Planeta i han aconseguit retirar més 
18.000 quilos de brossa d’àrees urbanes, 
platges, boscos i zones protegides de la 
Xarxa Natura 2000.
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La campanya colomenca porta per nom “Troba’t” 12,5 milions aniran a la nova comissaria de la Policia Local

El darrer ple de l’Ajutament de Santa Co-
loma, celebrat aquesta setmana, ha aprovat 
les operacions d’endeutament a llarg ter-
mini derivades de la modificació de crèdit 
aprovada en el Ple del mes del passat mes 
de juny per import de 20.597.748,49 euros. 
La inversió total quan finalitzi el mandat 
s’aproparà als 80 milions d’euros. Segons 
ha explicat el consistori colomenc, entre les 
inversions més significatives, que contem-
plen aquest paquet, consten la construcció 
de la nova comissaria per a la Policia Local 
al Front Fluvial del Raval per un import de 
12,5 milions d’euros, 2,6 milions per a la 
urbanització del carrer Sants, 1 milió per a 
la possible compra de la Masia de Can Zam 
i la segona fase de remodelació del Parc de 
Can Zam.  A l’apartat d’obres a la via pública 
hi trobem les futures actuacions als carrers 
Prat de la Riba, Vinyals, Roger de Llúria, 
Francesc Julià, i a les places del Barri Llatí 

Santa Coloma aprova 21 milions d’euros d’inversió 
per la segona part del mandat 

El ple ha aprovat la inversió de 12,5 milions per la Comissaria de la Policia Local

i la 2a fase de la Plaça Alfonso Comín. La 
campanya d’asfalt i voreres pels anys 2022 i 
2023 també apareixen a la proposta.

Calendari d’obertura dels establi-
ments comercials en diumenges i 
festius
Al ple s’ha donat compte de l’aprovació del 
calendari d’obertura dels establiments co-
mercials en diumenges i festius per a l’any 
2022 i 2023. Als dies establerts per la Ge-
neralitat de Catalunya per a l’any 2022 (2 i 9 
de gener, 6 i 26 de juny, 15 d’agost, 6,8 i 18 
de desembre) s’afegeixen el 24 de setembre 
i l’ 11 de desembre. Pel que fa a l’any 2023 
l’Ajuntament ha fixat el 29 de maig i el 4 de 
setembre que juntament amb el 8 de gener, 
25 de juny, 12 d’octubre, 26 de novembre, 
6,8,17 i 24 de desembre triats pel Departa-
ment d’Empresa, seran els dies festius on 
els comerços de la ciutat podran obrir.

El diputat del grup parlamentari socialista al Congrés 
de Madrid, Luc André Diouf, va visitar aquest diven-
dres 1 d’octubre les localitats de Barcelona, Badalo-
na, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet 
en un acte organitzar per la Secretaria de Ciutadania i 
Cooperació del PSC i la Federació socialista del Bar-
celonès Nord. Diouf va visitar al matí, acompanyat 
pels diputats Lídia Guinart (Congrés dels Diputats), 
Raúl Moreno (Parlament de Catalunya), la Secreta-
ria de Ciutadania i Cooperació, Maribel García i di-
ferents càrrecs institucionals i orgànics del PSC, la 
Fundació Germina a Badalona. Posteriorment es va 
traslladar al Centre Sant Martí, a la frontera entre el 
districte de Sant Martí de Barcelona i la localitat de 
Sant Adrià de Besòs. Al migdia va assistir a un dinar 
a la Fundació Formació i Treball de Sant Adrià. A la 
tarda es va desplaçar a les instal·lacions del Casal 
dels Infants a Santa Coloma de Gramenet. Per finalit-
zar la jornada, es va convocar un acte públic a la sala 
d’actes del Museu Torre Balldovina de Santa Coloma, 
en què el van acompanyar al diputat del PSOE l’alcal-
dessa de la ciutat, Núria Parlon, i el Primer secretari 
del PSC del Barcelonès Nord, Esteve Serrano. Luc 
André Diouf Dioh va ser el primer diputat d’origen 
senegalès al Congrès.

Visita del diputat 
socialista Luc 
André Diouf al 
Barcelonès Nord

Santa Coloma busca voluntaris 
entre la població jove 

Santa Coloma aposta pels voluntaris més joves

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
ha llançat la campanya “Troba’t” adreçada a 
la població entre 16 i 35 anys per promoure 
el voluntariat. A Santa Coloma, hi ha més de 
130 projectes de voluntariat actius que abas-
ten diversos temes socials, culturals o sani-
taris, entre d’altres. L’acció està adreçada a 
joves entre 16 i 35 anys amb l’objectiu d’im-
pulsar el voluntariat entre aquest sector de la 

població i donar-los a conèixer els diferents 
projectes que es duen a terme a la ciutat en 
aquest àmbit. L’acció s’ha portat a terme des 
del Punt del Voluntariat i la Unitat d’Infància 
i Joventut i en col·laboració amb les entitats 
de la Taula sectorial del voluntariat i la Ge-
neralitat de Catalunya. Dins d’aquesta acció, 
a més, aquest dissabte 2 d’octubre tindrà 
lloc una jornada al Centre de Recursos per 

a Joves Mas Fonollar que serà un punt 
de trobada entre joves que fan volun-
tariat i les persones interessades per 
compartir experiències i interessos, 
resoldre dubtes i conèixer el projectes 
de voluntariat actius a Santa Coloma.

35 entitats sense ànim de lucre 
formen part de la Xarxa d’Entitats
Actualment, la xarxa d’entitats del 
Punt del Voluntariat està formada per 
35 entitats sense ànim de lucre de la 
ciutat preocupades i compromeses per 
millorar el món en diferents aspectes: 
des de l’increment de la qualitat de 
vida i les oportunitats de persones i 
famílies que es troben en situació d’ex-
clusió social o vulnerabilitat, l’atenció 
als espais naturals i els animals, o en 
el suport a temes esportius, culturals 
i en projectes comunitaris, entre d’al-
tres. Per aquest objectiu, les entitats 
compten amb persones voluntàries 
que aporten el seu temps i la seva de-
dicació de manera altruista.

Aquesta setmana ha començat 
una nova campanya d’adaptació 
de passos de vianants per millorar 
l’accessibilitat de la nostra ciutat. 
Les primeres actuacions es fan 
al carrer Saragossa i al Passatge 
Saragossa al districte 3. L’Ajunta-
ment de Santa Coloma continua 
treballant per a la supressió de 
barreres arquitectòniques a la via 
pública amb l’objectiu principal de 
millorar l’accessibilitat i la segure-
tat de les persones amb mobilitat 

Nova campanya 
d’adaptació de passos 
de vianants

Els Centres Cívics de Santa 
Coloma recuperen les seves 
activitats

Durant aquest passat mes de se-
tembre, els equipaments cívics 
de Santa Coloma de Gramenet 
han tornat ha obrira de forma 
progressiva i parcial adaptant-se 
a la normativa vigent en cada 
moment, tal i com es va aprovar 
al Ple de l’Ajuntament abans de 
les vacances d’estiu.  En general, 
es podran utilitzar els despatxos 
per a reunions, amb un màxim de 
dues persones i respectant la dis-

Els Centres Cívics colomencs ja han recuperat la seva activitat

Imatge d’un dels passos de Santa Coloma 

tància de seguretat, i sales per a 
màxim 10 persones amb sol·lici-
tud de reserva prèvia. Els centres 
cívics obriran des de les 16 a les 
21 hores i els altres equipaments 
-casals municipals i espais as-
sociatius- estaran actius a mida 
que es pugui garantir el normal 
funcionament. D’aquesta mane-
ra, s’aniran posant en marxa les 
activitats organitzades tant pel 
teixit associatiu com les pròpies 

municipals, sempre adaptades a 
la normativa sanitària vigent del 
moment per tal de preservar la 
salut ciutadana.

Que fan als centres cívics colo-
mencs aquesta tardor?
Els centres cívics municipals ofe-
riran per aquesta tardor un total 
de 28 tallers lúdics i formatius 
relacionats amb el cos i la ment, 
l’aprenentatge d’idiomes, l’art, la 
creativitat o la gastronomia, entre 
d’altres temàtiques. A causa de la 
situació actual i per tal de garantir 
la distància de seguretat entre les 
persones que hi participin, s’han 
reduït les places per a cada taller. 
Així doncs, les places s’adjudi-
caran per ordre d’inscripció i es 
confirmaran un cop s’hagi efec-
tuat el pagament corresponent. 
Els tallers de tardor se sumen i 
complementen l’oferta d’activitats, 
exposicions i actes que les entitats 
i associacions de la ciutat organit-
zen habitualment en aquests es-
pais propers a la ciutadania.

reduïda.  En una actuació conjunta 
en els sis districtes de la ciutat, es 
treballarà en la millora de l’acces-
sibilitat dels guals per facilitar el 
pas de vianants i oferir itineraris 
segurs a la ciutadania. En una 
primera fase de les obres s’execu-
taran tasques d’enderroc de vorera 
i vorada i de base de formigó. Els 
treballs tindran una durada màxi-
ma de dos mesos amb un import 
total de les obres adjudicades de 
76.715,28 euros (IVA inclòs).

Setembre de 2021Núm. 445
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L’alcaldessa de Sant Adrià va condemnar els fets 
Els Mossos d’Esquadra investiguen dos ti-
rotejos al barri de la Mina de Sant Adrià de 
Besòs que s’han produït durant el setembre. 
El passat 11 de setembre es va rebre l’avís 
d’un l’incident pels voltants de les 13.45 
hores a la zona de l’edifici Venus, però 
en aquesta ocasió no hi havia cap perso-
na ferida ni ningú que requerís l’ajuda de 
la policia. Els agents dels Mossos sí que 
van localitzar i recollir diversos casquets 
de bala de terra. L’alcaldessa de Sant Adrià, 
Filo Cañete, va condemnar aquest “nou epi-
sodi de violència” al barri de la Mina, just 
24 hores després de la seva reunió amb el 
conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el 
director general de Mossos, Pere Ferrer. De 
fet, a principis de setembre es va produir 
un altre tiroteig a la Mina. “No em cansa-
ré de condemnar. Sempre estaré al costat 
dels que pateixen i continuaré treballant per 
sumar esforços en matèria de seguretat en 
contra dels que actuen al marge de la llei i 
la convivència”, va assenyalar Cañete en un 
missatge a les xarxes socials.

Investiguen dos tirotejos, en pocs dies, 
al barri de la Mina

Imatge del tiroteig al barri de la Mina

Els Mossos d’Esquadra han detingut un 
home de 35 anys acusat d’atracar una sala 
de jocs amb una ara simulada a Santa Co-
loma de Gramenet. Els fets van passar el 13 
de setembre a les 22.30 h, quan l’home va 
accedir al local amb una gorra i amb ulleres 
de sol, esgrimint una arma de foc. Després 
d’intimidar els treballadors, es va endur 
13.704 euros de la caixa i va fugir amb un 
patinet elèctric. Els investigadors van acon-
seguir identificar-lo gràcies a la descripció 
facilitada, i el 21 de setembre van esperar-lo 
al seu domicili, de manera que el van dete-
nir quan en va sortir, acusat d’un presumpte 
delicte de robatori amb intimidació. Poste-
riorment, es va accedir al seu pis per proce-
dir a un escorcoll.

Detingut un home 
que va atracar amb 
una arma de foc 
simulada una sala 
de jocs a Santa 
Coloma

Membres de la Plataforma en Defensa de la 
Serra de Marina i Can Zam es van concen-
trar dimarts a les portes de l’AMB per recla-
mar que el parc de Can Zam de Santa Colo-
ma de Gramenet esdevingui un “parc urbà, 

La Plataforma de Can Zam reclama 
davant l’AMB que el parc deixi d’acollir 
macroconcerts

verd i frondós”. Critiquen que la proposta 
d’ampliació aprovada per l’Ajuntament, que 
consolida la “clariana polivalent” de 35.000 
metres quadrats on es fan macroconcerts 
com els del Rock Fest, suposa “malmetre” 

un espai que hauria de ser un veritable pul-
mó verd. Antoni Sancho, membre de la pla-
taforma, deixa clar que “no estan en contra” 
dels macroconcerts, que es podrien fer en 
dos camps de futbol municipals situats a 
tocar mateix de Can Zam, i reclama que es 
tingui en compte l’opinió dels veïns. Antoni 
Sancho assegura que el que l’Ajuntament va 
vendre com un procés participatiu obert per 
decidir el usos del parc, no és altre cosa que 
una “enquesta interessada” enviada a deter-
minats grups de població que no reunia les 
mínimes condicions legals. Lamenta també 
que el consistori no tingués en compte les 
al·legacions presentades el passat mes de 
juliol per 23 entitats colomenques. El re-
presentant veïnal assegura que mantenir la 
zona on “dos cops l’any” es fan concerts era 
la tercera opció triada pels veïns que van 
participar en la consulta, el que suposa que 
no és una prioritat de la ciutadania. “Santa 
Coloma té un dèficit molt important de zo-
nes verdes i el que cal és fer de Can Zan un 
autèntic bosc”, ha explicat. 

Imatge d’arxiu de Can Zam

Aquest setembre han començat les opo-
sicions per a la creació de 7 noves places 
d’agents de policia local de Sant Adrià de 
Besòs. S’han presentat 163 aspirants. D’al-
tra banda, fa poques setmanes van prendre 
possessió de la plaça els 3 agents de mo-
bilitat que es van incorporar el passat mes 
de juliol. I aquest mes d’octubre, la plantilla 
del cos policial adrianenc s’ampliarà amb 5 
nous efectius de manera immediata, des-
prés que finalitzin el curs selectiu de nou 
mesos a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. Els nous agents formen part del 
rejoveniment progressiu de la plantilla de 
la Policia Local de Sant Adrià que permetrà 
millorar el bon desenvolupament de la seva 
tasca diària.

Sant Adrià amplia 
el cos de policia 
local amb nous 
agents

Imatge dels cotxes policials locals de Sant Adrià

La nova aplicació de l’Hospital de 
l’Esperit Sant que permet informar 
els familiars del seguiment dels pa-
cients que estan ingressats a l’àrea 
d’Urgències ha estat la guanyadora 
dels Premis Experiència del Pacient 
del 22è Congrés Nacional d’Hospitals 
i Gestió Sanitària, que s’ha celebrat 
a Màlaga els passats dies 15,16 i 
17 de setembre. Des del mes de fe-
brer l’Àrea d’Urgències compta amb 
aquesta nova eina que pretén oferir 
una atenció més propera i transpa-
rent, millorant la comunicació amb 
els usuaris del centre. La nova apli-
cació de seguiment complementa, i 
en cap cas substitueix, la informació 
que els professionals sanitaris van 
oferint als acompanyants sobre l’es-
tat de salut i l’evolució del pacient. 
La informació sobre el pacient es va 
actualitzant en temps reals i es mos-
tra en una pantalla que indica si el 
pacient està “En triatge”, “En explo-
ració i/o proves”, “En observació”, 

L’Esperit Sant, guanyador dels Premis 
Experiència del Pacient del Congrés Nacional 
d’Hospitals i Gestió Sanitària

Imatge d’arxiu de la façana de l’Esperit Sant 

“Ingressat”, “Alta urgències” o “Trasllat al-
tre centre”. També s’informa de la ubicació 
en què es troba el pacient en cada moment. 
La pantalla d’informació estarà ubicada a la 
sala d’espera externa i, per facilitar la mobi-
litat dels familiars, també estarà disponible 
des del web de l’Hospital.

A la FHES busquen infermers i infer-
meres
A la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de 
Santa Coloma de Gramenet estan buscant 
infermeres i infermers per formar part del 
nostre equip. Busquen professionals com-
promesos i amb capacitat per treballar en 

equip en una organització propera i flexible. 
La Fundació ofereix contractació estable, 
disponibilitat de diferents horaris i jornades, 
desenvolupament professional i formació 
contínua, retribució competitiva en el sector 
de salut. Per formar part del nostre equip cal 
enviar el currículum a rrhh@fhes.cat

Setembre de 2021Núm. 445
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La Fira d’Artesans de Sant Adrià de 
Besòs ha tornat després de les va-
cances d’estiu. La fira continua en 
la seva ubicació provisional a l’av. 
de Catalunya (entre els carrers de 
Josep Pons i Josep Royo, al costat 
del Mercat Municipal). Per tal de 
complir la normativa establerta per 
evitar la propagació de la Covid-19, 
el carrer es tancarà a la circulació 
i l’espai estarà perimetral amb tan-
ques, i es comptarà amb la presència 
d’informadors a l’entrada i sortida 
per tal de controlar l’aforament -que 
en aquest moment, ha de ser del 
70%-, de vetllar pel compliment de 
les mesures de seguretat i la distàn-
cia interpersonal. La Fira té lloc tots 
els darrers dissabtes de cada mes i 
es realitzarà el 30 d’octubre, 27 de 
novembre i 18 de desembre.

Torna la Fira 
d’Artesans 
de Sant Adrià 
després de 
l’estiu

El programa està previst que iniciï aquest dilluns 4 d’octubre

Aquesta setmana, s’ha celebrat al Centre 
de recursos per a dones (CIBA) l’acte de 
presentació d’Emprenedona, un projecte 
d’acompanyament adreçat a dones em-
prenedores i empresàries del territori que 
es desenvoluparà al llarg d’aquest darrer 

Impulsen “Emprenedona”, un projecte 
per afavorir negocis liderats per dones

trimestre de l’any. La iniciativa, impulsada 
per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el 
Servei de Foment Empresarial Grameimpuls 
de Santa Coloma i finançada per la Diputa-
ció de Barcelona, pretén afavorir el naixe-
ment, creixement i consolidació de projec-

tes d’emprenedoria liderats per dones, a 
partir de les sessions grupals de formació i 
coaching individual que impartirà la consul-
tora Cresàlida en què es treballaran compe-
tències comunicatives, tècniques (coneixe-
ments financers, aspectes comercials i de 
marketing, etc.), competències directives; 
habilitats personals i relacions interperso-
nals amb altres dones participants.

Inici a partir de dilluns 4 d’octubre
El programa està previst que iniciï aquest 
dilluns 4 d’octubre i finalitzarà a principis 
de desembre. Al llarg d’aquests mesos, les 
participants rebran acompanyament integral 
combinant tant itineraris formatius flexibles 
adaptats a les seves necessitats, com espais 
de networking i sessions de tutorització 
permanent a càrrec de l’equip de tècniques 
municipals. Les participants hauran de ser 
dones emprenedores, empresàries o in-
tra-emprenedores en una organització. Es 
farà un procés de selecció per participar-hi.

Presentació del projecte a càrrec de les alcaldesses de Santa Coloma i Sant Adrià

El 30% dels atesos per la Xarxa 
Sociolaboral de la Mina ha trobat feina 
El primer semestre d’aquest any, 262 per-
sones han accedit a un lloc de feina, de les 
quals 142 són homes i 120 dones. Alho-
ra, s’han generat un total de 311 contrac-
tes, 169 a nom d’homes i 142 de dones. 
Aquestes xifres de contractació representen 
un 30% sobre el total dels participants als 
itineraris d’inserció de la Xarxa de Serveis 
d’Inserció Sociolaboral del Consorci de la 
Mina. D’altra banda, aquests primers sis 
mesos de l’any la Xarxa ha atés a 876 (465 
homes i 411 dones). La majoria, 867 (457 
homes i 410dones), estan vinculades a al-

gun dels serveis i segueixen el seu itinerari 
sociolaboral. De totes aquestes persones, 
165 persones (80 homes i 85 dones) l’han 
iniciat aquest curs, una xifra que repre-
senta el 19,03% sobre el total de 867. El 
personal tècnic de la Xarxa de la Mina, ha 
desplegat un ampli ventall d’intervencions 
formatives, d’acompanyament i seguiment, 
adaptades a les necessitats de cada cas. 
Tals com l’entrevista ocupacional, les tuto-
ries d’orientació, seguiment i acompanya-
ment, o bé els diversos mòduls formatius 
-sociolaborals, d’informàtica, o específics, 

Imatge de la Xarxa Sociolaboral de la Mina 

segons la modalitat professional-. Com a 
resultats d’aquestes actuacions, tal com 
dèiem, hi ha 262 persones que han trobat 
feina i s’han signat 311 contractes, tenint en 
compte que a causa de la curta durada d’al-
guns contractes, una mateixa persona pot 
tenir-ne més d’un al llarg del semestre. La 
precarietat del mercat laboral fa que la ma-
jor part dels contractes siguin de menys de 
3 mesos, exactament, 65 que representen 
un 38%. Els de més de tres mesos i menys 
de sis han estat 54 (35%), els d’entre més 
de sis mesos i menys de dotze, 46 (15%), 

i els de més d’un any tot just són 13 (4%). 
Destacar els 9 contractes indefinits, un 3%, 
i l’establiment de dos nous autònoms, que 
representen l’1%.
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El Rugby Santa Coloma, a volver a crear cultura
Suma 12 años de vida y la captación de este año ha superado las expectativas

Foto: Rugby Santa Coloma

(Banda ex Alella) i Pasqui (Mitjapunta amb 
passat a Llefià). 
Un bloc força contundent per no haver de 
patir a Segona i poder consolidar el projecte 
a Segona Catalana. Diumenge (18:30h) al 
Nou Sardenya arrenca el curs davant l’Eu-
ropa B.

Grama - Vallbona, a Pere Gol 
Per la seva banda, la uDA Gramenet co-
mençarà el curs com a local, al camp del 
Pere Gol, també diumenge (12:00h) contra 
el Racing Vallbona. 

Tres mesos després d’assolir l’ascens (i re-
torn) a Segona Catalana, el primer equip del 
Singuerlín a encetarà aquest cap de setma-
na la nova temporada. E
l conjunt de Paco Ortiz, qui debuta a la ban-
queta de Can Zam II, ha quedat enquadrat 
al grup 5 de Segona i els nous rivals dels 
colomencs seran UDA Gramenet, Europa B, 
Montcada, Molletense, San Juan, Lloreda, 
Masnou, Parc, Canyelles, Barberà, Turó, 
Vallbona, Vilassar B, Masnou, Ripollet i 
Premià. Un grup amb molts ‘cocos’ i força 
exigent.  
Sergio, Jaime, Peña, Joel, astasio, Borja, 
Aritz, Santos, Damián, Litri i Ramón han 
estat les onze renovacions de l’equip verd-
i-blanc i s’ha reforçat la plantilla amb ju-
gadors amb força experiència i trajectòria 
en la categoria. Dani Pardo (Davanter amb 
passat a Ripollet, Premià o Guineueta), Álex 
Alarcón (Pivot de Pubilla Casas, Guineueta, 
Iberiana), Tomaso  (Central de Chacarita, 
Canyelles o Baró), Toño (Lateral ex Sant An-
dreu de la Barca, Guijuelo...), Derian (Banda 
ex Chacarita o Canyelles) Rachid  (Lateral 
ex Grama, Mollet, Rubí, Hermes...), Aleix 
(Banda ex Chacarita Canyelles o Almeda), 
Pol (Pivot Martinenc B), Fortu (Central ex 
Canyelles o Ciudad de Plasencia, Alex Ralo 

Singuerlín enceta el 
curs amb l’objectiu de 
consolidar-se a Segona

El Rugby Santa Coloma RC ha vuelto a car-
gar las pilas para que su proyecto deportivo 
- con 12 años de existencia - pueda recupe-
rar sus mejores años de vida y se consolide 
el proyecto de forma íntegra en la ciudad. 
Y remarcamos de forma íntegra porque a 
causa de la dificultad que a veces conlleva 
cultivar deportes minoritarios en ciertas ur-
bes, obliga a varias entidades a unir fuerzas 
para poder participar en competición con 
jugadores/as de diferentes entidades, como 
es el caso.  
“Ahora mismo estamos en una etapa de 
transición. La localización del campo es 
complicada, tanto por horarios de los en-
trenamientos como por las dificultades que 
esto lleva para aparcar”, expone el director 
deportivo del club, Rubén Montes. 
Además, desde la dirección deportiva tam-
bién se reconoce “lo complicado que ha 
sido poder  llegar al sector escolar para 
mayor captación de niño“. 
Hace cinco temporadas, el club llegó a es-
tar inscrito en categoría regional masculina, 
con ascenso incluido en Tercera Catalana, 
y un senior de chicas que, fusionado con 
Sabadell, asentó el proyecto en categoría 

femenina. 
El club ‘naranja’ buscará recuperar sus me-
jores años de vida y regresar a sus tempo-
radas de mayor gloria. Para quien no esté al 
día del rugby, un equipo a partir de catego-
ría sub18 necesita una media de 30 jugado-
res para competir con garantías y a partir de 
25 podría copar un conjunto sub16.

Aunque una instalación más céntrica po-
dría aumentar el interés y crecimiento del 
club, no es una tarea nada sencilla de lo-
grar. “Nos tenemos que conformar con lo 
que tenemos. La pelea con ir a las pistas del 
atletismo está pérdida. Les Oliveres es un 
buen campo aunque para jugar un senior es 
imposible ya que las medidas no son regla-
mentarias. Ir a Sant Adrià se podría plantear. 
pero hay otros clubes con mayor fuerza que 
nosotros que ya lo están intentando”, añade 
Montes. 
A pesar de la dificultad con la captación de 
niños, la pretemporada está siendo positiva: 
“Esperaba tener menos niños de los que te-
nemos y sumamos unos 20 entre todas las 
categoríes. Hacemos cesión de fichas con 
Alella o Gòtics para completar plantillas”. 

El CBSC s’emporta un ajustat 
derbi comarcal a Sant Adrià (67-71)
Debut amb victòria dels colomencs a Copa Catalunya

Foto: M.E

Com definiries l’hoquei línia?
“És un esport molt ràpid a on anem molt 
protegits i sense cap mena de violència, com 
pugui pensar alguna persona. Hi ha contacte 
però es gaudeix molt. És molt tàctic i l’objec-
tiu és marcar gol a les porteries. Hi ha molta 
velocitat i atraure molt el públic. Els nens ho 
veuen molt divertit perquè van molt protegits 
i no es fan mal. Sempre que venen a provar 
es queden”.

A diaridesantadria.com podràs llegir l’entre-
vista sencera i veure el reportatge en format 
audiovisual

Temporada rere temporada, el C. Hockey Lí-
nia Tucans supera una nova barrera tempora-
da i consolida el seu projecte esportiu, tant a 
la ciutat de Sant Adrià com també ho porta 
fent en les darreres temporades a nivell català 
i estatal. “El Tucans és un club referent, tant 
a nivell català com també a la ciutat de Sant 
Adrià entre totes les entitats esportives”, ho 
defineix Gemma Ortiz, coordinador de l’enti-
tat lila i jugadora del primer equip. A més a 
més, també és entrenadora de l’equip Infantil, 
els conjunts sèniors ‘tucaners’. 
“Sempre estem competint per aconseguir 
títols nacionals i també a Catalunya. Cada 
temporada és complicada però estem orgu-
llosos dels èxits i trajectòria que estem acon-
seguint”, afegeix Ortiz. 
De fet, des de la direcció esportiva mostren 
satisfacció alhora que sorpresa per la gran 
feina que s’ha executat durant la temporada 
de la pandèmia. “La covid no ha estat un 
període gens fàcil. És complicat per als sè-
niors perquè ens ha perjudicat a aconseguir 
rutines. La base sí que ha tingut molta més 
motivació i han pencat molt. Els resultats han 
estat molt bons i la implicació dels entrena-
dors impressionant. El protocol covid ho ha 
respectat tothom”.

El repte creixent 
del Tucans segueix 
anant sobre rodes

El primer derbi comarcal de la temporada 
21-22 va finalitzar amb una victòria del 
CBSC d’Alberto Torres a la pista Pepe 
Machado de Sant Adrià davant la UBSA 
de Miquel Calderón. 

Tot i els dos triomfs adrianencs de la 
passada temporada, el pols de la prime-
ra jornada de lliga ha estat colomenc. El 
conjunt de Torres va haver de capgirar 
un marcador negatiu des del salt inicial 

(12-6) i que no va arribar a liderar fins al 
darrer minut del matx (69-70). Un parcial 
final de 6-20, amb Álex López i Nil Fa-
rré al capdavant, el CB Santa Coloma va 
aconseguir la primera de la temporada en 
una de les pistes més difícils de Copa Ca-
talunya. Els 10 triples de la UBSA durant 
els quatre quarts no van ser suficients per 
segellar la victòria. 
Aquest cap de setmana, el Sant Adrià 
visitarà diumenge la pista del Sant Ger-
vasi - dirigit pel colomenc Toni Sáez - i 
el Santa Coloma s’enfrontarà dissabte al 
Granollers al Juan del Moral. 

El projecte d’Isaac Cerón al capdavant del 
Draft Gramenet 21-22 ha començat amb 
una victòria colomenca a La Bastida davant 
el Reus Ploms (50-41). 
Una victòria en què les defenses han regnat 
des del salt inicial però no el lideratge groc-
i-negre al marcador. Fins al al darrer quart, 
el Draft no ha trencat el partit i ha assegurat 
la primera victòria. Decisius els triples al 
tercer quart i l’actuació de  Natalia Tatché i 
Maria Cordon. 
Aquest cap de setmana arribarà el debut del 
Femení Sant Adrià a Lliga Femenina 2 a la 
pista de la UE Mataró. 

El Draft comença 
amb bon peu i el 
Femení enceta el 
curs a MataróPor otro lado, Montes aprovecha para rom-

per mitos y prejuicios: “El rugby no es un 
deporte agresivo sino todo lo contrario. 
Intentamos incular a los chavales valores y 

comportamiento. La gente solo ve el con-
tacto y automáticamente lo asocian a agre-
sividad. Les invito a venir y seguro que los 
hijos disfrutarán”, concluye.
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Les excavacions del Molí d’en Ribé 
de l’any 2009 van lliurar un impor-
tant conjunt de peces, de vaixella 
de taula i d’atuells de cuina, datat 
entre finals del segle XVI i el ter-
cer quart del segle XVII. Aquesta 
vaixella pertanyia als senyors de la 
Torre Balldovina d’aquell moment, 
els Riber, família que la va tenir en 
propietat durant els segles XVII i 
XVIII i d’on prové el nom del molí.  
L’exposició mostra una selecció de 

S’exposa la vaixella 
dels senyors de la torre

En aquesta ocasió serà al Passeig Jaume Gordi Les podeu visitar fins a finals d’any

Les catifes florals tornaran 
el diumenge 17 d’octubre

Santa Coloma recuperarà, des-
prés d’un any de parèntesi per la 
pandèmia, les tradicionals catifes 
florals. La data triada serà el diu-
menge 17 d’octubre, segons han 
avançat els organitzadors, amb 
un canvi d’escenari, el passeig 
Jaume Gordi. De fet, aquest canvi 
d’emplaçament no serà el defini-

Imatge d’arxiu de les catifes florals a Santa Coloma 

Una part dels objectes que es mostren de la vaixella del senyor

tiu perquè es vol obrir una nova 
etapa a les catifes florals, fer-les 
cada any en una zona de la ciutat 
i deixar els carrers més cèntrics i 
habituals. Les catifes florals co-
mençaran a fer-se molt d’hora, 
cap a les 7 del matí del diumenge 
17 d’octubre i estaran acabades a 
mig matí. A més, s’ha programat 

al punt del migdia una actuació 
dels grallers i a partir de les 19h 
tindrà lloc la tradicional trepitjada 
amb la col·laboració dels Gegants 
i els Capgrossos. Amb aquest 
acte presencial, Santa Coloma va 
recuperant part de la seva activitat 
cultural als carrers i places de la 
ciutat, després de la pandèmia.

les més de 600 peces de vaixella 
i terrissa de taula de producció 
catalana, a més de tota una gran 
varietat d’atuells de cuina: plats de 
diferents diàmetres, escudelles, es-
calfetes, tupins, gerres, olles, cas-
soles, greixoneres, tapadores... Es 
tracta d’un conjunt molt interessant 
tant per l’heterogeneïtat de formes 
com pel volum de peces recupera-
des que són a més molt homogè-
nies cronològicament.

Hi haurà activitats durant tot el cap de setmana 
Aquest diumenge 3 d’octubre, amb 
motiu de la celebració del Cap de Set-
mana Ibèric i de les visites guiades al 
poblat ibèric Puig Castellar, per me-
sures sanitàries i de seguretat l’accés 
al jaciment estarà restringit entre les 
10.30h i les 13.30h. El Cap de Set-
mana Ibèric és l’esdeveniment anual 
de la Ruta dels Ibers més important i 
que atrau més visitants als jaciments 
ibèrics de tot Catalunya. És una gran 
oportunitat per conèixer com era la 
gent de les nostres terres fa 2.200 
anys: una societat avançada amb ciu-
tats, pobles i fortaleses, que comercia-
ven amb grecs, fenicis i romans, i de 
la qual ens han arribat molts vestigis. 
El Cap de Setmana Ibèric arrencarà 
aquest mateix dissabte, 2 d’octubre, al 
Museu Torre Balldovina amb una visita 
guiada a l’exposició dedicada a la cul-
tura ibèrica per descobrir les xarxes 
de comunicació dels ibers laietans. A 
més, a les 11h, hi haurà tallers per a 

Arriba el 21è Cap de Setmana 
Ibèric a Santa Coloma

infants per descobrir com era la vida quoti-
diana dels ibers. Diumenge, 3 d’octubre, les 

Imatge del poblat ibèric Puig Castellar

activitats es faran al poblat ibèric durant 
tot el matí. Amb motiu de les jornades, 

s’ha editat un joc que es distribuirà entre 
els més menuts
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El Museu Torre Balldovina 
acull l’exposició sobre la Santa 
Coloma desapareguda
El museu colomenc presenta un 
conjunt de fotografies fetes entre el 
darrer quart del segle XIX i el darrer 
quart del XX. Un segle d’intensos 
canvis a Santa Coloma de Gra-
menet, que passa de poble rural a 
vila urbana a causa del creixement 
de la població, fet que suposa una 
enorme transformació del paisatge 
colomenc. Gairebé totes les fo-
tografies de l’exposició es poden 
veure a la publicació Santa Coloma 
de Gramenet desapareguda, editada 
per Efadós amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet i del Museu Torre Balldo-
vina, però n’hi hem afegit algunes 
per completar els àmbits amb què 
hem ordenat l’exposició, temàtica-
ment diferent de la publicació. La 
mostra, igual que el llibre, ofereix 
un passeig per edificis singulars, 

Imatge de l’exposició Santa Coloma desapareguda

pels carrers que conformaren el po-
ble antic, pel riu i pel naixement de 
nous barris. És una petita històrica 
gràfica dels canvis urbanístics viscuts 
a Santa Coloma el segle passat. Totes 
les fotografies formen part de l’Arxiu 

d’Imatges del Museu Torre Balldovi-
na i són només una petita mostra del 
fons que conservem i que ens permet 
documentar la ciutat i la seva gent a 
través del temps. La mostra es podrà 
veure fins al 31 d’octubre.

17A EDICIÓ DELS PREMIS CLIMENT MUR 
DE SANTA COLOMA 

BREUS

L’associació Àrea Cultural 
Oriol convoca la 17a edició 
dels Premis Climent Mur, uns 
guardons que es convoquen 
bianualment i guardonen a 
“persones excel·lents”, “que 
promouen al seu voltant un 
món més solidari i joiós”, com 
diuen les bases. En l’actualitat 
ha d’estar vives i poden viure 

a Santa Coloma o a qualsevol 
població de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona. L’acte de 
Lliurament dels Premis serà el 
21 de novembre. Abans, però, 
els col·lectius ciutadans poden 
presentar els seus candidats 
fins a final del mes d’octubre. 
Més informació: https://area-
culturaloriol.com

Quarta edició d’aquesta festa de 
la poesia en llengües peninsu-
lars, organitzada per la revista 
Caravansari amb el suport de 
l’Ajuntament de Sta. Coloma. 
El dia 2 d’octubre (19h) s’hi 
aplegaran a l’escenari del Tea-
tre Sagarra Eva Veiga (gallec), 

Rodolfo Häsler (castellà), Sonia 
González (euskera), Glòria Coll 
Domingo (català) i Beatriz Hie-
rro Lopes (portuguès). Amancio 
Prada, que hi haurà actuat el dia 
anterior, i els poetes es trobaran 
a una taula rodona aquest ma-
teix dia, al matí a Can Sisteré.

RECITAL DE LES IV JORNADES DE POESIA EN 
LLENGÜES PENINSULARS
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