Núm. 444 · Agost de 2021
Exemplar gratuït

2 FESTA MAJOR SANTA COLOMA 2021

Carles Carvajal

Núm. 444

Una Festa Major d’Estiu diferent però amb molta il•lusió i civisme!
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Programa Festa Major Santa Coloma 2021
Tota la programació, dia a dia, hora a hora

Aquest any em fa especial il·lusió presentar a la ciutadania la Festa Major d’Estiu i ho faig
des de la il·lusió de fer-vos arribar el fruit de la feina del nostre equip, de la implicació del
teixit associatiu, de l’empenta dels i les colomenques en el gran esdeveniment sociocultural de l’any.

impactes mediàtics, però que suposa un important esforç per a posar en marxa un model
ajustat als condicionants. M’omple d’orgull la implicació dels i les nostres artistes, de les
entitats de la ciutat, que han posat de la seva part perquè el programa festiu sigui variat i
de qualitat.

En aquesta ocasió, és inevitable que les emocions es trobin, després del tremend impacte
que ens ha propinat la pandèmia a escala material i econòmica però, sobretot, humana.
Després d’uns mesos de passos decidits i prudents cap a la tan desitjada normalitat, us
proposem viure una Festa molt i molt diferent però no per això menys gaudible.

Comptarem entre moltes propostes amb els actes de les tradicions —adaptats a les circumstàncies— amb el festival de rock alternatiu FISC Sintonitzza, la fira d’atraccions de
Can Zam, una munió d’espectacles dirigits al públic familiar sota el títol Súper Uau! i un
Corretapa diferent del que coneixem i estimem, però que espero que serveixi d’esperó
necessari al consum en el sector de la restauració local.

Una Festa en la qual haurem de capbussar-nos des de la més compromesa de les responsabilitats. Planificada amb serietat per a la protecció de la salut de les persones, sí, però
també amb tota la cura perquè les famílies de la ciutat puguin accedir a unes propostes
atractives, segures i per a tots els gustos. Descentralitzem les ubicacions, amb una dotzena
d’emplaçaments distribuïts pels sis districtes de la ciutat.
Possibilitem la gestió dels aforaments i la implementació dels controls preceptius gràcies
al nostre nou portal grameticket.cat, des del qual podreu accedir en endavant a les reserves
prèvies d’espai, totalment gratuïtes, a la immensa majoria de les nostres activitats socioculturals.
És aquesta una Festa Major que va més enllà del rebombori generat pels grans noms o dels

Els diferents equips municipals, els cossos policials, els serveis sanitaris, la seguretat
privada i els Punts Lila de prevenció i atenció a les violències sexistes estaran a la vostra
disposició perquè visqueu la Festa des de la seguretat però també des de la corresponsabilitat en el civisme i la convivència sana.
Que el nostre espai públic s’ompli de vida i d’orgull de saber-nos part d’una ciutat que, tot i
les adversitats, té més ganes que mai de celebrar els seus dies més esperats.
Visca la Festa Major i visca Santa Coloma!
Núria Parlon
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Dijous 2 de setembre

León, a les 21:30h

Dissabte 4 de setembre

Toc de vermut i ball de gralles, als
jardins Torre Balldovina, a les 12h

Nit de màgia amb Gerard Borrell, a
l’Espai Wagner, a les 21:30h

Violeta Festival, tot el dia, a l’Espai
Fray Luis de León

Blackowl+Karma Heliocétrico Heat,
espai Salvatella, a les 21:30h

Súper Uau, Companyia Sabanni, a
l’Espai Miguel de Unamuno, de les 11h
a les 19h

Embrió Festival, a les 18h, a Mas
Fonollar

Santako Yard, a l’Espai Salvatella, tot
el dia

Play Back de la Gent Gran, a les
18h, a l’Auditori

Cinema a la fresca, amb el film
Los Gonnies, parc del Motocròs, a les
21:30h

Súper Uau, carretada de contes, a
les 11h i a les 19h, al barri Llatí

XXVI Trobada de gegants, a la plaça
Pau Casals, a les 19h

Actuació de l’actor Joan Pera,
a l’espai Miguel Unamono, a les
21:30h

Santako Sound al Mas Fonollar, a les
22h

Súper Uau, vers per on, a les 11h i a
les 19h, als jardins de Can Roig i Torres

Actuació de Tacón y Bordón Escuela de Danza, a les 19h, a l’Espai
Segarra

Actuació de Judith Neddermann +
Guille Ogayar, a l’espai Fray Luis de

Concert El Petit de Ca l’Eril, a les
23h, als jardins de Can Roig Torres

Vols jugar una estona amb els castellers? a les 10h, a la plaça Pau Casals

Retorn dels gegants vells, als jardins
Torre Balldovina, a les 21h
Divendres 3 de setembre
Repic de campanes, a l’església major, a les 19h
Acte inici de la Festa Major de Santa Coloma, als jardins Torre Balldovina, a les 20h

Queralt Lahoz+Ana Brenes, parc del
Motocròs, a les 21:30h

Exposició “una realitat dibuixada”
a Can Sisteré, a les 13h

Esbart Dansaire Maragall, línia i
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llum, a l’Espai Segarra, a les 19h
Exposició “Santa Coloma desapareguda”, al Museu Torre Balldovina,
a les 20h
Espectacle musical “Kumengue”,
als jardins Torre Balldovina i Pau Casals, a les 21h
Trobada de trabucaires, als jardins
Torre Balldovina, a les 21h
Pirates Rumbversions, concert itinerant, a les 21h

Carles Carvajal

El gran Cabaret, a l’Espai Wagner, a
les 22h
Cinema a la fresca, “Regreso al futuro”, a la plaça del barri de llatí, a les 22h
Concert Se’n fa una+ameba folk, als
jardins de Can Roig i Torres, a les 22h
Los 40 tour, al parc del Motocrós, a les
22h
Concert amb l’Orquestra Aquarium,
a l’Espai Miguel de Unamuno, a les
22:30h

Grup de música Se’n fa una

Diumenge 5 de setembre

Imatge de la película Regreso al futuro

Imatge del grup Maruja Limón
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a l’Espai Segarra, a les 12h

Súper Uau+Mètre, a l’Espai Wagner, a
les 11h i a les 19h

Exposició “Homenatge a W.Eugene
Smith”, sala 2 a les 13h

Festival Fisc+Sintonitzza, tot el dia,
Espai Salvatella, a les 11h i tot el dia

Concert Los Sirex a l’Espai Fray Luis de
León, a les 19h

Súper Uau+Carman, al parc del Motocròs, a les 11h a les 19h

Escuela de danzas Yolanda Valero, a
l’Espai Segarra, a les 19h

Els coloristes amb la Festa Major, a
la plaça Joan Manent, a les 11h

Una nit amb el mag Lari, al Teatre Segarra, a les 19h

Concert de cobla amb la Nova Vallès, a l’Espai Miguel de Unamuno

Espectacle de Foc Estàtic, a la plaça
Pau Casals, a les 19h

Lali Bee Good, a l’escola Fray Luis de
León, a les 12h

De vuelta+El lere, concert itinerant, a
les 21h

Súper Uau, Mr.Alret, a la plaça del barri llatí, a les 11h i a les 19h

La Nit de la Salzereda, al passeig de la
Salzereda, a les 22h

Omplim la plaça de castells, a les
11h, a la plaça Pau Casals

Havaneres amb la Barcarola, a l’Espai
Miguel de Unamuno, a les 22h

Súper Uau-Mira’t Circ Pànic, als jardins de Can Roig i Torres, a les 11h i a
les 19h

Concert de Maruja Limón+Las Migas, a l’Espai Fray Luis de León, a les
21:30h

Teatre Mòbil, a Mas Fonollar, a les 11h
i a les 19h

Concert de Laura Lázaro+Daniel Felices, al Mas Fonollar, a les 21h

Companyia Flamenca Sensaciones,

La Plaga n11, al Mas Fonollar, a les 21h
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Súper Uau+Mètre, a l’Espai Wagner, a
les 11h i a les 19h

Concert de cobla amb la Nova Vallès, a l’Espai Miguel de Unamuno
Lali Bee Good, a l’escola Fray Luis de
León, a les 12h

Festival Fisc+Sintonitzza, tot el dia,
Espai Salvatella, a les 11h i tot el dia

Súper Uau, Mr.Alret, a la plaça del barri
llatí, a les 11h i a les 19h

Súper Uau+Carman, al parc del Motocròs, a les 11h a les 19h

Omplim la plaça de castells, a les
11h, a la plaça Pau Casals

Els coloristes amb la Festa Major, a
la plaça Joan Manent, a les 11h

Súper Uau-Mira’t Circ Pànic, als jardins de Can Roig i Torres, a les 11h

Dilluns 6 de setembre

Cobla la Nova Vallès

Carles Carvajal
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ACAF Santa Coloma

Agost de 2021

Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

PUBLICITAT

7

8 FESTA MAJOR SANTA COLOMA 2021

Carles Carvajal

Núm. 444

L’esperit de la Festa Major torna
als carrers de Santa Coloma
Els actes tindran lloc del 3 al 6 de setembre
Santa Coloma de Gramenet recupera la
seva Festa Major. L’estiu passat, els actes
van quedar suspesos per la pandèmia.
La ciutat es retrobarà amb la Festa Major
d’Estiu i ho fa amb totes les garanties sanitàries per a la ciutadania. La Festa Major
colomenca arrencarà el divendres 3 de setembre amb un acte inaugural als jardins
de la Torre Balldovina que inclourà el pregó a càrrec de les jugadores de petanca,
María José Díaz i Alba Coll. Per a l’estricte
compliment de les normatives Covid-19
vigents, hi haurà control d’aforament a les
activitats i reserva prèvia per accedir-hi.
És imprescindible reservar les invitacions
per assistir als actes de la festa a la nova
plataforma municipal Grameticket. Aquest
servei en línia possibilita la reserva gratuïta de localitats en el context actual de
pandèmia.
Una programació familiar i molt descentralitzada
La programació de la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet ha programat una

Imatge dels gegants de Santa Coloma de Gramenet

sèrie una seixantena d’activitats i segons
ha presentat l’Ajuntament de la ciutat ha
apostat pel talent local. Part dels actes aniran adreçats a les famílies colomenques,

amb musicals, arts escèniques aplegades
al cicle Súper Uau! Com a preludi de la
Festa Major de Santa Coloma de Gramenet, els Gegants Vells de Santa Coloma, la

Coloma i el Silvestre, després d’un procés
de canvi i de renovació en el seu aspecte el
dijous 2 de setembre (21h) als jardins del
Museu Torre Balldovina.
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El pregó, amb segell femeni
per obrir la festa
La Festa Major de Santa Coloma de
Gramenet arrencarà oficialment amb
el pregó de festes, aquest divendres
3 de setembre, a les 20h. Aquest
any, la festa tindrà lloc als jardins
del Museu amb la participació de
les entitats de tradicions populars
catalanes de la ciutat. Com sempre,
hi haurà el toc d’inici de la festa i
la Galejada a càrrec dels Trabucaires de Santa Coloma. Aquest primer
acte inclourà el pregó a càrrec de
María José Díaz i Alba Coll, jugadores colomenques de petanca referents a escala internacional. Les
persones que no puguin assistir al
pregó podran seguir-lo en streaming pel canal de YouTube, Ikonograma.
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Festa Major repartida per tota la ciutat
Més espectacles repartits per la ciutat
El Mag Lari al Teatre Sagarra (19h) serà l’únic espectacle de pagament de la Festa –amb les entrades a
la venda a la plataforma Koobin-. Un espectacle de
foc estàtic a càrrec de la Colla Jove de Dimonis a la
Plaça de Pau Casals (20h) encetarà una nit de diumenge amb havaneres a Miguel de Unamuno (22h), la
proposta musical de Maruja Limón i Las Migas a Fray
Luis de León (21:30h), Daniel Felices, Laura Lázaro i
Plaga N.11 al Mas Fonollar (21h i 23h) i l’espectacle
de llum i so de l’artista audiovisual Franc Aleu, a La nit
de la Salzereda (22h) al nou passeig de la Salzereda.
De Vuelta i El Lere participaran al concert itinerant a
partir de les 21h.

Mag Lari actuarà a la Festa Major

Imatge dels Trabucaires de Santa Coloma

Una primera nit per triar i remenar
a diferents espais

Imatge de l’actor Joan Pera, que actuarà durant la primera nit de Festa Major

Un cicle per a tota la família, arriba el Súper
Uau!
El cicle d’espectacles familars Súper Uau! serà
un dels protagonistes de la Festa Major de Santa
Coloma a les escoles Miguel de Unamuno i Wagner, a la Plaça del Barri Llatí, i als jardins Can
Roig i Torres amb doble sessió a les 11 i 19h. Per

La primera nit de Festa Major de Santa
Coloma començarà amb un monòleg del
veterà actor Joan Pera a l’espai de l’Escola
Miguel Unamuno (22h), la Màgia en Família de Gerard Borrell a l’espai de l’Escola
Wagner (22h), i les actuacions musicals
de Judit Neddermann amb el joven talent
local Guille Ogayar (Espai de l’Escola Fray
Luis de León, 21:30h); l’artista colomenca
Queralt Lahoz acompanyada d’Ana Brenes
(Parc del Motrocròs, 21:30h); i el Petit
de Cal Eril (Jardins de Can Roig i Torres,
23h). El concert de Karma Heliocéntrico
Beat BlackØwl a l’espai de l’Escola Jaume Salvatella (21:30h), el Santako Sound
amb la banda de la ciutat els COLOMA al
CRJ Mas Fonollar (22:00h) i el cinema a
la fresca amb Los Goonies a la Plaça del
Barri Llatí (22h) completen el programa de
la primera jornada.

aquest dia s’han preparat diversos espectacles
com la companyia La Baldufa amb l’espectacle
Safari. El grup La Bleda arribarà a Santa Coloma amb Les vacances de Maddanne Roulotte,
els Duos Laos presentarà Otros Aires, els Hotel Locandi arribaran amb Peix i els Tirititantes
presentaran Al teu servei.

Las Migas animaran les festes

Tascas
de retirada
escombros
Daniel
Felicesde
també
estarà /aJ.RIbalaygue
Santa Coloma
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Torna el Festival Sintonitzza,
un festival per obrir les orelles
La música omplirà diversos espais de la ciutat
El festival de música independent
Fisc-Sintonitzza torna aquesta Festa Major de Santa Coloma de Gramenet amb un
nou format de caràcter diürn. El certamen
obrirà el diumenge 5 de Festa Major a
l’Escola Jaume Salvatella (11h) i no sense
deixar d’oferir la millor música en directe
a tothom qui visiti l’espai durant la jornada
de diumenge. Obriran el cartell PALMERITA COCO BLUE amb els seus ritmes
caribenys i, a continuació, els MEJILLONES TIGRE encomanaran la seva alegria al
públic amb la seva sorprenent amalgama
de sons. Les RADIOACTIVAS, una sonora
proposta de punk combatiu i aspre, i les TIBURONA, amb el seu garage-surf indòmit
i underground, completaran una proposta
d’allò més diversa. El festival d’enguany
s’acomiadarà amb les sonoritats afroamericanes i d’esdeveniment d’auntèntic luxe
durant la Festa Major colomenca.
Música d’abans amb Los Sirex
La mítica banda barcelonina dels anys
seixanta, Los Sírex, arriba a Santa Colo-

El grup Mejillones Tigre actuaran al festival colomenc

ma aquesta Festa Major per demostrar,
que el bon rock i la bona música no tenen
edat. Actuaran a l’Escola Fray Luis de León
(19h). D’altra banda, la banda La Perla
Ibera acomiadarà la darrera nit de Festa

Major en una nit molt festiva i acompanyada dels BLACK AND WHITE, grup
format per components de Los 80 Principales, que interpretaran els millors èxits
nacionals i internacionals dels anys 80 i

90. Seguidament, la banda GENERACIÓN
LÍMITE tancarà l’aventura pirata versionant
les cançons més emblemàtiques del PopRock nacional dels darrers temps. El concert serà itinerant.

Una de les novetats de la Festa Major, el Violeta Festival amb La CIBA

La cantant Maria La Blanco actuarà en el festival Violeta

En el marc de la Festa Major de Santa Coloma, La
CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i
economia feminista de l’Ajuntament, ha organitzat
el ‘Violeta Festival’, un festival infantil i familiar
coeducatiu, que tindrà lloc el dissabte 4 de setembre a l’escola Fray Luis de Leon. L’objectiu del
Violeta Festival és contribuir a l’oferta de la Festa
Major d’Estiu amb una proposta d’oci infantil i familiar en clau feminista, pel gaudiment de petits

i grans. Distribuïdes en tres torns d’assistència
(matí, tarda i nit), es desplegarà un ampli ventall
d’activitats i atraccions amb un comú denominador: el seu tarannà coeducatiu, una proposta
d’oci infantil en clau feminista, per sumar i anar
més enllà d’estereotips sexistes. L’espai Fray
Luis de Leon acollirà durant tot el dia espectacles, com ara l’obertura, amb la batucada local
de dones Retumbatú, contacontes infantil i familiar (“Contes amb color de cel blau” i “Astrid”,
amb Sherezade Bardají), teatre (“La Bruixa d’Oz”,
a càrrec de Mitja Mitjoneta, i “La Superbleda”,
a càrrec de la Cia. La Bleda), circ (amb l’espectacle “Iter”, d’Infra·poètic·circ), titelles (“Adeu
Peter Pan”, a càrrec de Festuc Teatre), tallers
creatius i, com a cloenda, dos concerts on les
dones seran les protagonistes. El primer concert
anirà a càrrec de les Konkordia, un grup format
per set veus de dones artistes i colomenques,
que neix de la necessitat de conscienciar sobre
la importància de la figura de la dona als escenaris i d’exaltar la lluita per un canvi social basat
en l’horitzontalitat, el feminisme i la diversitat.
Per finalitzar, la cantant, guitarrista i compositora
Maria La Blanco tancarà la jornada amb una proposta musical que representa una varietat d’influències musicals que transiten entre els ritmes
llatins, la música mediterrània i el flamenc, amb
pinzellades de bossa-nova o funky.

Cartell del festival que tindrà lloc gràcies a la CIBA
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El Castell de focs no faltarà,
però serà diferent...
Els focs podran observar-se des de qualsevol racó
violències sexistes estaran a disposició de la
ciutadania.

Els Laietans també tindrà el seu acte

Dilluns 6 de setembre la Festa Major 2021 es
tancarà amb el tradicional Castell de Focs. Enguany, a diferència d’altres anys no hi haurà Piromusical ni tampoc seran llençats des d’un punt
fixe. La nit el Castell de focs artificials no faltarà a
la seva cita amb un espectacle pirotècnic que es
podrà gaudir des de qualsevol racó de la ciutat a
partir de les 22:30h. Els focs serviran per tancar
la Festa Major de Santa Coloma. S’anima a tothom a sortir al carrer, places, balcons i terrasses
per poder veure els focs. El concert de tancament
de Festa Major d’enguany anirà a càrrec d’ABBA The New Experience, grup tribut a la mítica
banda sueca, al Parc del Motocròs (23h), el mateix dilluns. D’altres esdeveniments com la fira
d’atraccions de Can Zam i el Corretapa del cap de
setmana, així com les exposicions a Can Sisteré
i al Museu Torre Balldovina es mantenen en el
programa de Festa Major, amb versions adaptades a les circumstàncies sanitàries que malauradament ens toca viure, però que no han impedit
l’organització d’una nova edició de la Festa Major
d’Estiu de Santa Coloma de Gramenet en la qual
els diferents equips municipals, els cossos policials, els serveis sanitaris, la vigilància privada i els Punts Lila de prevenció i atenció a les

Les tradicions que no poden faltar a la festa
Del programa de la Festa Major de Santa Coloma no faltaran els actes més tradicionals
i de cultura popular com la XXVI Trobada de
gegants a la plaça de Pau Casals (19h) amb
el 40è aniversari de la Colla de Gegants i Capgrossos, l’Esbart Dansaire Maragall al Teatre
Sagarra (19h), seran el preludi d’una Nit de
Focs i Tradicions a la Plaça de Pau Casals amb
Retumbatú, els Trabucaires de Santa Coloma i
la Colla Vella de Diables, a partir de les 21h,
aquest dissabte. De cara a diumenge arribarà
“Els Coloristes” a la plaça Joan Manent (11h),
la colla castellera Laietans de Gramenet a la
plaça Pau Casals (11h) o la Cobla Rosaleda a
l’Escola Miguel de Unamuno (12h).

Imatge d’arxiu d’un Castell de Focs a Santa Coloma
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Santa Coloma de Gramenet
suspèn durant un any les llicències
a cuines industrials

Festa per gaudir de les
tapes colomenques
És l’ocasió de demostrar el compromís de
l’Ajuntament amb el sector de la restauració
i l’hostaleria de Santa Coloma, s’ha organitzat per dissabte i diumenge una edició molt
especial del Corretapa, un dels actes imprescindibles de la Festa Major. En aquesta
ocasió podreu gaudir d’aquesta ruta de la

Agost de 2021

tapa seient a l’interior dels establiments o a
les seves terrasses, sempre en compliment
de la normativa en matèria de protecció de
la salut de les persones. Per 2,6 euros, dissabte i diumenge de 12h a 15h, podreu fer
una tapa i una beguda a un munt d’establiments de la ciutat.

Concurs de fotos de la Festa Major colomenca
D’altra banda, l’Associació Colomenca
d’Aficionats a la Fotografia (ACAF) organitza, amb la col·laboració de l’Ajuntament, la
quarta edició de el concurs fotogràfic Festa
Major 2021. Està dirigit tant a aficionats
com a professionals, i proposa dues ca-

tegories, una de temàtica lliure en blanc i
negre , i una altra vinculada a la Festa Major
2021 en color. L’enviament es realitzarà al
correu: presidencia.acaf@gmail.com de l’1
al 19 de setembre. El jurat fallarà el 25 de
setembre, i el lliurament de premis es farà
el 9 d’octubre. Els premis consistiran en
medalles i diplomes.

Posa’t el mocador de festes durant la
Festa Major

Imatge d’arxiu d’una tapa

A finals d’agost es va posar en marxa a
la plataforma grameticket.cat l’operativa
de reserva dels tradicionals mocadors
solidaris de la Festa Major d’Estiu de
la nostra ciutat. Es poden reservar fins
a 4 per gestió, i cadascun dels mocadors estarà vinculat a un DNI i portarà
de regal 2 promocions 2x1 per a la Fira
d’Atraccions, que es podran utilitzar divendres 3 i dilluns 6 de setembre. Les
persones interessades hauran d’escollir una franja horaria per a la recollida dels mocadors, que s’està duent a
terme al Centre de Recursos Juvenils
Mas Fonollar, i han de dur a terme en
el moment de la recollida un donatiu
de 2 euros per mocador. La recaptació íntegra anirà destinada al Programa

Municipal d’Aliments Solidaris que gestionen l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet i Creu Roja Barcelonès Nord.
D’altra banda, recordem que la Festa
estarà marcada per la pandèmia de la
Covid-19, per la qual cosa es tindrà una
especial cura per protegir la salut i la seguretat de la ciutadania. Per a l’estricte
compliment de les normatives Covid-19
vigents, hi haurà control d’aforament a
les activitats i reserva prèvia per accedir-hi. Es poden reservar les invitacions
des del passat dilluns16 d’agost, a la
nova plataforma Grameticket. Aquest
servei possibilita la reserva gratuïta
de localitats i assegura l’indispensable
control d’aforament en el context actual
de pandèmia.

Imatge del mocador d’enguany

Imatge d’arxiu d’una cuina fantasma

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
ha suspès durant un any la concessió de llicències de cuines industrials per estudiar-ne
la seva regulació i evitar que se n’instal·lin
de manera descontrolada. El ple de juliol va
aprovar la mesura, que ara s’ha executat, per
la proliferació d’un model d’empresa que s’ha
disparat amb la pandèmia. L’objectiu és minimitzar les molèsties als veïns, com ara olors
i sorolls. El consistori colomenc vol estudiar
com establir on es poden instal·lar, així com
les mesures de seguretat i les exigències
ambientals que cal reclamar. El municipi
creu necessària la suspensió per l’alta densitat poblacional que presenta, i per l’afectació
que aquest tipus d’activitats pot arribar a tenir en el veïnat. L’alcaldessa, Núria Parlon, ha
explicat que “aquesta mesura l’hem pres per
tal d’evitar l’obertura descontrolada de cuines industrials que puguin ocasionar efectes
adversos per als veïns i veïnes de la ciutat,
mentre estudiem la regulació d’aquesta activitat en relació a la seva ubicació, condicions
de seguretat i exigències mediambientals”.

Ajuntament i veïnat tanquen la Comissió
de Treball del nou Passeig de la Salzereda
El consistori busca un consens en el projecte
En un acte celebrat, a finals de juliol, a la
sala de plens municipal, Ajuntament, veïns,
veïnes, i representants del teixit associatiu i
comercial dels districtes de Riu Nord i Riu
Sud, van donar per finalitzades les tasques de
la comissió formada al 2017 per al seguiment
d’aquest ambiciós projecte, on van treballar
veïns i veïnes de la zona, entitats, nens i nenes de l’escola Santa Coloma, i els i les comerciants de la ciutat amb l’objectiu de definir
el nou Passeig de la Salzereda dins d’un dels
processos participatius més rellevants dels
últims anys a la ciutat. Els tècnics municipals
i els representants del consistori han materialitzat en aquesta sessió de retorn el total
compliment d’aquelles mesures resultants
de l’acord de veïns i veïnes amb l’Ajuntament.
De fet, els responsables municipals han
constatat l’excel·lent grau de satisfacció amb
el resultat final del projecte que, ara, ja és una
realitat, al temps que han aprofitat aquesta
sessió per recollir les últimes aportacions i
resoldre els dubtes, prenent nota de les inquietuds expressades en aquesta sessió de

L’Audiència
Nacional requereix
l’ingrés a presó de
Bartomeu Muñoz

Imatge d’arxiu de Bartomeu Muñoz

L’Audiència Nacional ha requerit a l’exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu
Muñoz que ingressés a presó. L’Audiencia
ha demanat l’execució de la sentència confirmada pel Tribunal Suprem al desembre
de l’any passat que el condemna a cinc anys
i nou mesos de presó pel ‘cas Pretòria’. El
requeriment es va signar el 6 de juliol i donava deu dies per ingressar voluntàriament
a presó així com cinc dies per pagar multes
pendents. Tanmateix, algunes apunten que
Muñoz hauria sol·licitat un indult parcial
que, sumat al fet que agost és inhàbil per
a la justícia, estaria allargant l’ingrés a presó. Recordem que el cas Pretòria és el nom
en clau donat pel jutge Baltasar Garzón a
les actuacions judicials del 27 d’octubre de
2009 per uns suposats delictes de suborn,
corrupció urbanística i blanqueig de diners
que van esquitxar Santa Coloma.

Mor a causa del
coronavirus Pedro
Cano

Imatge d’arxiu de Pedro Cano

Imatge del Passeig de la Salzereda

retorn. El de la Salzereda ha sigut un procés
participatiu que ha definit el present i futur del
nou Passeig de la Salzereda, un espai ple de

vida que combina oci i comerç ara convertit
en una nova centralitat per al gaudi de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

El regidor de Promoció de la Ciutat, Comerç
i Turisme de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, Pedro Luís Cano, va morir, a
finals del mes de juliol, a causa del coronavirus. Segons va informar el consistori,
Cano feia setmanes que es trobava ingressat a l’UCI de l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona (Can Ruti) a causa de
la infecció del virus. L’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet va decretar i lamentar
la pèrdua i va transmetre el més sentit condol a familiars i amics.
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Juanma Pons: “El club ha hecho un gran esfuerzo
económico y debemos darlo todo este año”
Entrevista al técnico de la Fundació Grama antes del inicio de la Tercera RFEF
club pero para nada se parece a las
dos anteriores.
En la primera llegué a mitad de curso y
en una situación complicada de ascenso.
Pero se dieron una serie de resultados
que nos permitieron llegar a la segunda
plaza y ascender tras el parón a causa de
la covid. Ya en Tercera División fue una
temporada dura por todo lo que supone
debutar en la categoría pero el grupo fue
de menos a más. El tramo final de la temporada fue muy bueno y llegamos con
opciones de play-off prácticamente hasta
el final.

Foto: Manel Expósito

La Fundació Esportiva Grama arranca este
domingo su ilusionante proyecto en Tercera División. El conjunto de Juanma Pons se
estrena a domicilio ante la debutante Guineueta, en una temporada que se prevee

ambiciosa y sin fijar ningún techo. La primera a corto plazo será cerrar cuanto antes
la permanencia en la nueva Tercera RFEF.

Con qué objetivo se regresaba a Tercera División?
La Junta Directiva ha hecho un esfuerzo
económico importante para tener un equipo
competitivo en la categoría e intentar estar
en la parte alta. Ahora debemos darlo todo
y hay una ciudad detrás como Santa Coloma de Gramenet, de 140.000 habitantes y
mucha afición al fútbol. Nuestra obligación
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Escaneja el QR i
mira el vídeo de
l’entrevista
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Adolfo Fernández entra
en la lista final para el Mundial de Lituania
Será su primera experiencia mundialista con la selección española

el área de analista, la cual considero importante dentro de mi equipo y se ha incorporado gente nueva e importante. En la
plantilla se han incorporado jugadores con
trayectoria importante en categorías superiores y esperemos que se pueda hacer un
gran año.

El jugador de fútbol sala colomense
Adolfo Fernández ‘Adolfito’, formado en
las categorías inferiores de Industrias
Santa Coloma, ha superado los dos meses de preparación con la selección española absoluta para preparar el Mundial de
Lituania de este mes de septiembre.

El camino tampoco será fácil por todos los condicionantes en el sistema
de competición: mínimo 4 descensos.
El camino será largo y difícil. Únicamente
asciende el campeón. Hay que hilar muy
fino y se debe estar entre las cinco primeras
posiciones, sin olvidar que el primer paso
es consolidar la categoría.

El seleccionador nacional Fede Vidal
convocó a 18 jugadores en su primer
selecto grupo de internacionales que comenzaron la concentración hace ya más
de ocho semanas (mes de julio) y en la
que La Selección disputó varios partidos

Una temporada que también tendrá
su contraste entre jugar en un campo
y otro, como pueda ser Can Peixauet
comparado con Guineueta o San Cristóbal.
Es complicado pasar de jugar en un estadio
como el nuestro, con unas dimensiones a

Empieza su tercera temporada en el

Foto: RFEF

Industrias iniciará la nueva
temporada en octubre
Debuta en casa ante el Jaén

es poner toda la carne en el asador para hacer un año bonito.
La covid también ha tenido sus consecuencias deportivas y provocado
que equipos históricos como Europa,
Terrassa y Cerdanyola ya no estén en
la categorí y os pueda favorecer.
Será un grupo fuerte porque estarán Hospitalet o Olot en el grupo, así como otros
históricos. Será un año complicado, con
cuatro descensos. Se debe consolidar la
categoría y estar lo más arriba posible. El
esfuerzo del club es grande para disponer
de jugadores que nos permitan dar un paso
adelante.
¿De qué manera se ha reforzado el
equipo?
A nivel de cuerpo técnico se ha reforzado

las que estamos acostumbrados a hacerlo
en el de la Guineueta, por ejemplo. Pero
esto es la Tercera División. A partir de ahí
se debe saber competir. Los puntos son los
mismos en el campo de la ‘Guine’ que en
Hospitalet.
¿La afición es el otro gran reto?
La ambición también es volver a ver el
campo lleno. Si el equipo genera buen
fútbol, la gente vendrá. Vamos a tener esa
ambición y hago un llamamiento a Santa
Coloma para que venga.
Con un ojo en la cantera
La base es muy improtante en la Fundación
y en el primer equipo ya tenemos jugadores
del Juvenil. Vamos de la mano con la cantera y damos la oportunidad a esos jóvenes
talentos de la base.

La Primera RFEF Futsal, categoría donde
compite el primer equipo de Industrias Santa Coloma, dará el pistoletazo de salida el
sábado 9 de octubre, justo después de que
finalice el Mundial de Lituania, en el que
nuestra Selección es una de las favoritas a
hacerse con el título.
Los 16 equipos que conforman la categoría
se medirán entre ellos durante treinta jornadas (ida y vuelta) durante el campeonato
regular, que tendrá su fin el 4 de junio de
2021. A partir de esa fecha, los ocho mejores clasificados pasarán a disputar la fase
de playoffs, cuyos cuartos de final están fijados para los días 8 y 11 de junio. La final
se disputará al mejor de tres encuentros,
programados para el 22, 25 y 28 de ese
mismo mes.
Durante el curso, también se disputarán
otras competiciones de la RFEF. La Copa de
Su Majestad el Rey, por ejemplo. Arrancará
el martes 26 de octubre. Los octavos de final empezarán a mediados de febrero. La fecha reservada para la Final Four por el título
queda reservada para mediados de mayo
(14 y 15). La Copa de España, que reúne a
los ocho mejor clasificados tras concluir la

primera vuelta del campeonato regular, se
disputará el primer fin de semana de abril
(1, 2 y 3).
El conjunto de Javi Rodríguez arrancará el
nuevo curso – el primero de forma íntegra
en el Pavelló Nou y con público en la grada
desde su inicio – ante el Jaén FS en Santa
Coloma y el primer derbi ante el FC Barcelona no se hará esperar demasiado. Llegará
en la jornada 3, también en el Pavelló Nou.

de preparación en las jornadas posteriores.
Para el ala colomense de 28 años y representante del FC Barcelona, será su primera experiencia en una cita mundialista, ya
que todavía no ha tenido la oportunidad
de poder vivir esta experiencia con el
combinado nacional.
El combinado nacional viajará esta semana hacia tierras lituanas y en la fase
de grupos se citarán con Angola, Japón
y Paraguay. Las dos primeras de cada
grupo se clasifican para octavos de final.
¡Mucha suerte, Adolfo!
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El centenario de la Grama marcará un
año cargado de ilusión en la UDAG
Camiseta especial para celebrar los años 99 y 100 de la entidad colomense
Llegar al siglo de vida es toda una gesta
y un motivo más que suficiente para celebrarlo por todo lo alto, o por lo menos hacerlo con la máxima felicidad y motivación
posible. La UDA Gramenet le queda poco
más de un año para soplar 100 velas y para
llegar a ello en la mejor forma posible, el
club colomense está buscando encandilar a
sus aficionados y a la ciudad de Santa Coloma con un abanico de píldoras y acciones
que hagan recuperar el sentimiento y alma
gramenista entre sus seguidores más fieles
e históricos.
El club colomense, que la próxima temporada jugará en Pere Gol (Badalona), ya ha
presentado la camiseta del centenario y que
lucirá durante las dos próximas temporadas, una reedición de la primera equipación histórica de la entidad azulona.
“Después de lo que ocurrió la pasada temporada (en la que no se compitió), este año
queremos tener un club más profesionalizado y la aportación de profesioanles en
cada área de la entidad”, valora el presi-

Foto: UDAG

dente de la UDAG, David Herrero. “Una de
las ilusiones que teníamos era jugar cerca
de Santa Coloma y lo hemos conseguido”,

añade.
La Grama estará más cerca que nunca de
sus ciudad, a tan solo un quilómetro del

Escaneja el QR i
mira el vídeo

Municipal de Santa Coloma. “El objetivo
es crecer la masa social y ampliar el abanico del socio de la Gramenet”. A un mes
del inicio de la competición, la Grama ha
apostado fuerte en su campaña de abonados y ya se acerca a los 100 gramenistas
con carnet.
Por su parte, el nuevo entrenador, Jesús Jiménez, aporta que “el proyecto de la Grama
2021 - 2022 es hacerlo lo mejor posible.
No queremos solo competir sino que se
debe tener ambición y lograr un ascenso de
categoría. Jugar en Pere Gol nos ayudará a
recuperar la esencia de la Grama”.
El club gramenista, con el delantero y capitán ‘Baby’ a la cabeza, se ha reforzado con
David Mínguez y Dani García bajo palos,
Óscar Cuevas, Víctor Estellés, Anier Oña
y Mauro Esposito en defensa, Oriol Nevot,
Jair Cuéllar, Pedro Andrade y Diao Tidane
en la medular, y Eder Ruiz, ‘Tete’ Montoro y
Christian Blanch, Guillermo ‘Willy’ en ataque. La temporada no arrancará hasta el 3
de octubre.

L’Arrabal no es vol fixar
cap sostre en el seu retorn a Tercera
Debuten dissabte 18 a Can Zam I contra l’Atlètic Piferrer
Des de la temporada 2012 – 2013, el primer equip de l’Arrabal Calaf – Gramenet
no trepitja la Tercera Catalana. Pràcticament una dècada. Iaixò és molt de temps.
Nou anys després, l’Arrabal de Gerard Lucas tornarà a il·lusionar Can Zam II.

intentar lluitar per les posicions més ambicioses de la classificació.
Dissabte 18 de setembre serà el primer
partit de la temporada a Can Zam I davant
l’Atlètic Piferrer (18:15h) i el partit primer a
domicili es produirà una setmana més tard
a Sant Roc contra el Young Talent.
Els dos primers duels com a visitants es
jugaran a Badalona davant l’equip groc
(25/09) i Montsant de la Peira a La Salut
(10/10).

EL proper dissabte 18 de setembre començarà la temporada 2021 – 2022 i
l’Arrabal ha quedat enquadrat al grup 11
de Tercera Catalana. APA Poble Sec, Carmelo, Chacarita, Young Talent, Sarrià, Sant
Genís Penitents, Pomar, La Salut Pere Gol,
Atlètic Piferrer, PB Anguera, Montsant de
la Peira, Montbau, L’Esquerra de l’Eixample, La Salle Bonanova, Fundació Júpiter
i Guineueta B són els 16 rivals colomencs.
Pel que fa a la confecció de la plantilla,
l’entrenador tricolor ha aconseguit mantenir el bloc de la passada temporada
i han renovat la seva continuïtat Balca,
Castro, Alfonso, Diego, Román, Pecho,
Juanmi, Jaraba, Eric, Carrasco, Guti i

Foto: Frankdhul / Arrabal

Rico. L’equip s’ha reforçat amb les incorporaciones d’Adri Sánchez (Lloreda),
Dani López (Vila Olímpica, Xavi (promociona del Juvenil A) i Sato (sense equip).

Remón, Jony, Montoro, Joan i
Juanjo no continuaran a l’equip.
L’objectiu per aquest retorn a Tercera Catalana serà el de lluitar a tots els partits i

Només el campió de lliga assoleix aquesta temporada l’ascens a Segona Catalana
i, com a conseqüència de la covid, cap
segon obtindrà el premi de la promoció
d’ascens. Només hi hauria més ascensos
en el cas d’haver-hi vacant o ascensos
compensats.
Però no oblidem l’objectiu aquest any:
consolidar-se a la categoria i ser un equip
competitiu.
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El Draft Gramenet tornarà a lluitar per
l’objectiu d’una fase final de Copa Catalunya
Isaac Cerón agafa les regnes del primer equip colomenc en el seu debut a la categoria

Draft Gramenet

El projecte del Draft Gramenet 2021 –
2022 a Copa Catalunya tornarà a ser igual
d’ambiciós que en les darreres tempora-

des: arribar el més lluny possible.
L’equip de La Bastida acumula una trajectòria molt positiva a la màxima categoria

catalana i la fita a assolir el proper curs
no serà menys. Isaac Cerón ha agafat el
relleu de Daniel Perdiguera a la banqueta i
la Junta Directiva colomenca confia en un
home de la casa, qui acumula sis temporades d’Auxiliar i adjunt al primer equip.
“La decisió perquè jo fos l’entrenador del
primer equip ja me la van proposar la temporada anterior, però finalment vam compartir la banqueta de forma conjunta amb
en Dani Perdiguero. A partir d’aquest curs
sí que el portaré jo sol. A finals de temporada vam acabar de tancar l’acord amb la
Junta”, assegura Cerón.
“Fa set temporades que són a la banqueta
del primer equip i l’objectiu serà lluitar per
la classificació per a la fase final de Copa
Catalunya. Mantenim bona part del bloc
i aquest curs de la covid ens ha ajudat a
enfortir el bloc i la relació entre les jugadores”, afegeix el nou entrenador del Draft.
Laura Timoner i Carla Caminal han estat
les dues úniques baixes a l’equip i Mónica Meca acabarà de decidir abans de

El Dinamic Santa Coloma,
campió del Món de FitKid!
Resultat colomenc històric en una competició internacional
La bona feina, el treball i la constància han
tingut la seva recompensa a l’escola Dinamic de Santa Coloma.
L’equip Júnior de l’entitat esportiva colomenca, tota una referent al món de la dansa,
va aconseguir concloure una temporada
esportiva atípica alçant-se en la primera posició del campionat del Món de Fit Kid en
categoria de Small Group Junior, disputat
en format online degut a la pandèmia.
Claudia Ibáñez, Jacqueline Baiona, Lucía
Quevedo, Marta Salvadó, Paula Cifuentes i
Paula Martín van ser les sis representants
del club que van defensar la seva actuació
amb una notable presència i classe.
D’altra banda, el Dinamic Santa Coloma
també va aconseguir una tercera posició
en la categoria de Formation Group Fit
Kid amb Paula Álvarez, Vinyet López, Alba
Gómez, Clàudia Aznar, Claudia Ibáñez,
Jacqueline Baiona, Lucía Quevedo, Marta
Salvadó, Paula Cifuentes, Paula Martín i
Sophia Lock al capdavant de l’actuació.
Alba Gómez Centelles també va participar

començar la temporada si finalment es retira. La pivot colomenca Merche Carrillo,
i jugadora de la base groc-i-negra, arriba
procedent de l’Snatt’s Femení Sant Adrià
B i suposa un reforç important per al joc
interior de l’equip.
“El Draft suma diverses temporades amb
bons blocs i capacitat per classificar-nos
per a les fases finals. Tots tenim al cap
aquest objectiu de l’ascens i cada temporada el tenim més a prop. L’exigència en
una categoria com Copa sempre és alta
però la primera fita és arribar a la fase final”.
La Copa Catalunya de la propera temporada tindrà un grup de 9 conjunts (el del
Draft) i un altre de 10 equips. Ells dos primers de cada grup es classifiquen per a
una fase final. El campió d’aquesta ‘lligueta’, amb enfrontaments a anada i tornada,
assolirà l’ascens a Lliga Femenina 2.
Les colomenques arrencequen la temporada a La Bastida contra el Reus Ploms Salle
el proper 25 de setembre.

El derbi,
primer duel
per al CBSC
El CB Santa Coloma arrencarà la temporada 21-22 a Copa Catalunya el proper 25 de
setembre amb la disputa del derbi comarcal
davant el Sant Adrià, a domicili.
El conjunt d’Alberto Torres ha quedat enquadrat al grup 3 de la màxima categoria
autonòmic i amb la novetat de recuperar la
normalitat pel que fa a efectes classificatoris: aquest any hi haurà ascensos i descensos a Copa.
Montgat, Castellar, Círcol, Sant Josep,
Mataró B, Lliçà d’Amunt, El Masnou, St.
Gervasi i Pia Sabadell formen el grup dels
colomencs. El debut al Juan del Moral serà
dissabte 2 d’octubre davant el Granollers.

Foto: Dinamic Santa Coloma

en la categoria de Fit Kid Mini Individual,
amb una quarta posició.
Amb la covid i les restriccions durant els

darrers mesos, la preparació no ha estat
gens fàcil però els resultats que ha assolit
el club són històrics. Enhorabona, noies!

Foto: M.E
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