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Santa Coloma ha fet
els deures en mobilitat
accessible
L’Índex de Mobilitat Sostenible
(IMSCE) situa en bona posició
la ciutat colomenca
Aprovació amb excel•lent. L’Índex de Mobilitat Sostenible (IMSCE) ha reconegut el
compromís de la ciutat per assolir l’accessibilitat universal. De fet, Santa Coloma de Gramenet està entre les 5 ciutats espanyoles, no
capitals de província, que han eliminat més
barreres arquitectòniques als carrers. L’Índex
de Mobilitat Sostenible de les Ciutats d’Espanya (IMSCE), corresponent a l’any 2021,
reconeix el compromís de millora constant
de Santa Coloma a l’hora d’eliminar barreres
arquitectòniques que puguin dificultar o impedir l’accés i ús efectiu de les infraestructures i mitjans de transport a les persones amb

mobilitat reduïda. Aquest índex que compta
amb el suport del Ministeri de Drets Socials
i Agenda 2030, mesura analitza i avalua els
sistemes de mobilitat de 82 ciutats de tot
Espanya. Santa Coloma es troba entre els
17 municipis que obtenen la qualificació de
‘líders’, gràcies al bon acompliment de les
mesures per assolir l’accessibilitat universal.
De fet, està entre les 5 ciutats espanyoles,
no capitals de província, que han eliminat
més barreres arquitectòniques. En l’apartat
de mobilitat accessible, es tenen en compte
principalment l’accessibilitat en el transport
públic, la flota de vehicles accessibles, així

El transport públic també s’ha adaptat durant els darrers anys
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La ciutat ha entrat al top 5 de ciutats amb mobilitat accessibles

com la diversificació tarifària i bonificació
per a gent gran o persones amb discapacitat.

índexs d’accidents i de sinistralitat lleu en
vies urbanes.

Accessibilitat i cobertura
Segons l’informe, Santa Coloma de Gramenet destaca per la prioritat d’ús del sòl destinat a infraestructures de transport i la longitud de vies adaptades per a ús dels vianants,
l’accessibilitat i la cobertura en el transport
públic, així com el servei de metro i el servei nocturn d’autobús. També despunta per
la bona gestió i governança dels sistemes
de mobilitat, la pressió fiscal als vehicles
privats i pesants, la despesa i inversió municipal en protecció contra la contaminació
acústica, lumínica i atmosfèrica o la inversió
i la despesa en transport públic. En el costat oposat, l’índex reflecteix com a punts de
millora la densitat de vehicles, així com els

Millorar i restablir els nivells de qualitat de l’aire
Un dels reptes de Santa Coloma,i també de
l’àrea metropolitana, és la millora de la qualitat i reduir les emissions d’ òxids de nitrogen
i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) per tal de restablir
la qualitat de l’aire i respectar els corresponents valors límit fixats.La qualitat de l’aire a
Santa Coloma de Gramenet s’ha vist compromesa pel trànsit, la densitat poblacional,
per raons climatològiques i per la proximitat
a Barcelona i altres nuclis poblacionals importants com Badalona i Montcada i Reixac.
Els principals contaminants atmosfèrics a
Santa Coloma de Gramenet són els òxids de

Nitrogen (Nix), les partícules en suspensió
de diàmetre inferior a 10 i 2,5 micres (PM10
i PM2,5) i el monòxid de Carboni (CO).
La ZBE arribarà a Santa Coloma abans
del 2023
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) es continuarà estenent per l’àrea metropolitana. Els
sis municipis on es vol aplicar abans del 2023
són Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de
Gramenet, Badalona, Castelldefels, Gavà i Viladecans. La restricció ara ja està vigent a Sant
Adrià, Barcelona o Sant Cugat del Vallès --des
del maig, tot i que les multes per circular amb
un vehicle sense etiqueta ambiental no arribaran fins aquest novembre-- i Sant Joan Despí
--on les sancions no es començaran a posar
fins al 2022.El Consell Metropolità de l’AMB
ha aprovat les 19 actuacions que vol impul-

sar amb la primera convocatòria d’ajuts de la
UE. Incorporar 162 busos elèctrics a la flota i
promoure l’ús de la bicicleta, a través de projectes ja existents com Bicibox (xarxa pública
d’aparcaments per a bicis privades) o Bicivia
(xarxa de carrils bici metropolitans) o millorar
la digitalització i accessibilitat als serveis públics de transport en són algunes.
Top 5 de ciutats en mobilitat sostenible
1-Reus
2-Vigo
3-L’Hospitalet de Llobregat
4-Jerez de la Frontera
5-Santa Coloma de Gramenet
(*) No capitals de província.
Dades: Índex de Mobilitat Sostenible (IMSCE)
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Santa Coloma ampliarà el parc
d’habitatge social en 31 nous habitatges
Fins a 50 famílies en risc de desnonament podran accedir a un lloguer social
Santa Coloma augmentarà el seu parc
d’habitatge social amb 31 nous habitatges, segons l’alcaldessa Núria Parlon,”per donar resposta a les necessitats
de la ciutadania colomenca en matèria
d’habitatge social, augmentem les mesures d’ajuda i acompanyament a les famílies que estan en risc de perdre el seu
habitatge. Incrementem el parc d’habitatges de lloguer assequible i ho fem amb
la mirada posada en els col•lectius més
vulnerables com els joves, les famílies
monoparentals, la gent gran i les dones
víctimes de la violència masclista, que
han de poder accedir a un habitatge digne”. Per a l’alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet, “les polítiques d’habitatge
suposen un important pas endavant per
la recuperació de Santa Coloma després
de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia. Estem davant de
polítiques que milloraran la vida de les
colomenques i els colomencs”. L’amplia-

ció es fa possible amb els programes de
reconversió de locals municipals en habitatges socials, l’adquisició de pisos per
tanteig i retracte, i el conveni de cessió
amb SAREB. Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla local d’Habitatge que
desenvolupa la planificació estratègica
de les polítiques públiques d’habitatge a
la ciutat pels propers 6 anys. Fer front a
les situacions d’emergència habitacional
i facilitar l’accés a un habitatge digne i
assequible a les famílies amb menys recursos són alguns dels objectius fonamentals del Pla, que es materialitzaran
en els propers mesos oferint una solució habitacional a més de 80 famílies de
Santa Coloma. Fins a 50 famílies en risc
de desnonament veuran regularitzada
la seva situació amb un lloguer social
amb el programa signat amb SAREB, 16
d’elles ja tramiten a hores d’ara aquests
habitatges mitjançant l’empresa municipal Gramepark.

Imatge d’arxiu. Ajuntament de Santa Coloma

El 24,9% de la població
colomenca té estudis
superiors
El 31, 8% de la població major de 15 anys
de Catalunya té estudis superiors, segons
dades del 2019 de l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat). En xifres absolutes són
2.065.692 persones. A l’altre extrem, un
17,7% de la població (1.150.572 persones)
disposen com a màxim de titulació d’educació primària o inferior. A la part mitjana s’hi
troba el 27,4% de la població (1.780.120)
amb estudis complets de la primera etapa
d’educació secundària i el 23,2% que són
titulats en estudis secundaris de segona
etapa (1.505.787). Per edats, el perfil majoritari dels que han assolit com a màxim
la primària és el de persones de 65 anys
o més, mentre que els que tenen estudis
superiors són menors de 45. Pel que fa a
Santa Coloma de Gramenet és una de les
ciutats catalanes amb el percentatge inferior
amb estudis superiors, amb un 24,9%. La
comarca amb el percentatge més elevat de
població de 25 a 64 anys amb titulacions
d’estudis superiors correspon al Barcelonès
(49,2%). Pel que fa l’educació superior, el

9% de la població disposava de titulacions
de grau superior de formació professional, amb major proporció en els homes (el
9,8%) que en les dones (el 8,3%). Els titulats en graus universitaris i títols similars de
fins a 240 crèdits són el 9,6%, mentre que
un 10% de la població disposa de graus
universitaris i títols similars de més de 240
crèdits. Hi ha més proporció de dones que
d’homes en tots dos tipus de graus universitaris.

Les dades s’han fet públiques a través de l’Idescat
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Unió per crear llars
per a persones vulnerables
La proposta s’ha presentat a Sant Adrià de Besòs

Imatge de presentació a Sant Adrià de Besòs

Formació i Treball, Càritas Valls i
IKEA han arribat a un acord que permetrà redissenyar, habilitar i moblar
llars de col·lectius vulnerables, amb
especial atenció a la infància i a les
famílies, a persones grans, a dones i
col·lectius LGTBIQ+ derivats per Serveis Socials. La donació, valorada en
més de 100.000 euros, s’impulsarà
des de les botigues IKEA de Catalunya i el magatzem de distribució IKEA
Valls per donar resposta a demandes
especialment dirigides a productes
vinculats amb espais de dormitori
i menjador. A més, els especialistes
en la vida a la llar d’IKEA contribuiran amb la seva feina a redissenyar
els espais per convertir-los en llars
de debò per a aquests col·lectius en
risc d’exclusió. Aquesta col·laboració
s’emmarca dins de la iniciativa “Verdaderos Hogares” que està portant a
terme IKEA a l’Estat i s’ha presentat a
Sant Adrià de Besòs.

Núm. 446

Campanya de
recollida de roba
d’abric entre els
professionals de
l’Esperit Sant

La campanya té lloc a l’Esperit Sant

Diferents professionals del servei d’Urgències de l’Hospital Esperit Sant de Santa
Coloma de Gramenet han impulsat, un any
més, la campanya «Armari Solidari» que té
l’objectiu d’aprofitar la temporada de canvi
d’armari per recollir roba d’abric entre els
professionals de l’Hospital per atendre les
necessitats dels pacients sense recursos.
Durant la campanya d’enguany s’han recollit més d’un centenar de pantalons, jaquetes i dessuadores que s’entreguen als pacients més vulnerables que arriben al Servei
d’Urgències de l’Hospital de l’Esperit Sant.
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Desmantellen una organització criminal
responsable de més de 40 robatoris
La banda estava dirigida per dos germans que viuen a Santa Coloma

Moment de l’operació dels detinguts

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil
han desmantellat una organització criminal d’origen georgià responsable de més

de 40 robatoris en domicilis a Catalunya.
Hi ha nou detinguts per aquest motiu, a
més de pels delictes de receptació i orga-

nització criminal. El grup es diferenciava
d’altres perquè s’organitzava en binomis
d’home i dona a l’hora de marcar els immobles que volien robar. Això feia que
passessin més desapercebuts per part
dels veïns i dels policies que patrullaven per la zona. De fet, van utilitzar fins a
quatre dones diferents, tot i que des de la
policia georgiana es va comunicar que tenien intenció d’enviar-ne més a Catalunya.
La investigació va començar el passat
mes de març, quan els Mossos van detectar un augment del nombre de robatoris
amb força a domicilis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i van constatar l’existència d’un grup d’origen georgià dirigit
per dos germans que ja eren coneguts de

la policia i que estaven ben arrelats, tant
a Catalunya com a la comunitat georgiana
resident. Un cop es va iniciar la investigació, als agents els va cridar l’atenció que,
tot i que l’organització tenia com a punts
de trobada bars i altres llocs públics, el
principal era una finca a la localitat de Badalona on s’hi reunien i celebraven festes
amb altres integrants. Els dos germans
són veïns de Santa Coloma de Gramenet,
coneguts pels veïns i comerciants del barri i porten una vida aparentment normal.
A hores d’ara s’estan fent gestions per
poder fer el retorn de les joies intervingudes durant les entrades. La investigació
continua oberta i no es descarten noves
detencions.

“Botellades”al mirador del Bosquet
de les escoles colomenques
Diverses entitats ho han denunciat públicament
Les entitats i persones integrants de la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i
Can Zam han denunciat, en un comunicat,
l’augment de “botellades” en aquesta zona
colomenca. Segons les entitats, les “botellades” les organitzen grups locals, però també
dels municipis veïns, i fins i tot del Vallès. Per
les xarxes socials es difon que és un lloc molt
bonic, amb vistes espectaculars... i segons
les associacions, molta impunitat, força més
que a la següent “Gran Via del Botellón”, la
“Recta” -diuen-, el carrer Castella, sobre el
CIFO de Ramon Berenguer”. Hi ha hagut setmanes amb “botellón” diari de tarda-vespre

i, algunes nits. La zona i els voltants queden
plens de deixalles: a destacar les ampolles
de vidre -sovint trencades- que, amb l’efecte
lupa solar poden generar incendis, i la brossa
resultant dels WC improvisats en mig dels
arbustos. A més, les entitats denuncien que
sovint s’hi fan fogueres a terra i, fins i tot,
damunt les taules de pícnic, que són de fusta. També el mirador pateix constants actes
vandàlics, com arrencar les llates de fusta per
a fer foc, que l’ajuntament ha de reposar. Darrerament, veïns i veïnes del proper barri de
la Serra de Marina, i membres de la colla forestal, acullen i acompanyen el jovent diària-

Restes de botellades. Arxiu

ment, tot procurant que se senti una mica
controlat. I van avisant l’Ajuntament, que ha
enviat la Guàrdia Urbana a continuació de les
dues darreres fogueres.

Imatge del parc de Can Zam

Set incendis en aquesta zona durant els
darrers anys
Des de 1989, la zona ha cremat 7 vegades
(l’última, a primers de juny de l’any passat,
en pandèmia); i a sota mateix, sobre el citat
c. Castella, hi ha hagut dos incendis forestals més.

La dada històrica de Can Zam
Als anys setanta es va plantejar la proposta
de fer un polígon industrial i pisos a Can
Zam. Una important mobilització popular,
amb la consigna “Can Zam pel poble” va
aconseguir salvar la idea del futur parc.
Dissenyat i construït per la Mancomunitat
de Municipis i inaugurat el 1999, Can Zam
forma part de la xarxa de parcs metropolitans. La seva connexió amb el Parc Fluvial
del Besòs fa que junts componguin l’espai
verd urbà més important de Santa Coloma.
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Comença la campanya de vacunació
contra la grip al Barcelonès Nord
Les persones majors de 70 anys poden vacunar-se també de la Covid

Una dona rep la vacuna de la grip, aquest dilluns, al CAP del Doctor Barraquer de Sant Adrià

Als centres d’Atenció Primària (CAP) de l’Institut Català de la Salut al Barcelonès Nord ja
s’ha començat a administrar la vacuna contra la grip, des d’aquesta setmana. Aquest
any, l’objectiu principal de la campanya de
vacunació és arribar a persones que tenen
60 anys o més, persones que pateixen una
malaltia crònica, embarassades i professionals de la salut. Aquest any, la campanya
inclou una novetat destacada: les persones
que van rebre la segona dosi de la vacuna
contra la COVID-19 fa més de 6 mesos, i que
tenen més de 70 anys, podran rebre alhora la
vacuna de la grip i la dosi de reforç contra la
SARS-CoV-2. Així, amb la doble vacunació,
es pretén protegir al màxim els col·lectius
més vulnerables davant una possible coinfecció. La tercera dosi de reforç contra la
SARS-CoV2, fins ara, ja s’havia obert a les
persones que viuen a les residències geriàtriques i a les immunodeprimides i, ara, s’obre
a la població general de més de 70 anys.

On podem vacunar-nos?
Cada un dels equips d’atenció primària del
territori han establert espais de vacunació en
funció de les especificitats del seu centre i
de la seva població. Així doncs, en alguns
casos la vacunació es farà als CAP i, en altres, a punts externs i comunitaris (centres
cívics, casals, espais municipals, etc.). Per
saber on es realitza la vacunació, podeu accedir al llistat per municipis i consultar els
espais concrets on vacunen tots els equips
d’atenció primària de l’Institut Català de la
Salut a la Metropolitana Nord. Totes les persones que formin part dels col·lectius de risc
ja poden demanar cita a través del web de
programació de visites (citasalut.gencat.cat)
o a través de La Meva Salut, a l’apartat “Cita”.
També es pot demanar dia i hora a través de
la central de trucades, des d’on es programa
directament la cita, als telèfons: Sant Adrià
del Besòs: 93 326 89 01 o Santa Coloma de
Gramenet: 93 462 86 00.

La FHES inicia la
vacunació contra la grip
als seus professionals
També ha arrencat la campanya de vacunació
antigripal adreçada als professionals de la
Fundació Hopsital de l’Esperit Sant. L’objectiu
és protegir tant els propis professionals com
els seus familiars i els pacients que atén l’hospital. Després de la intensa i exitosa campanya
de vacunació contra la COVID19 que s’ha dut
a terme durant tot aquest any, la vacuna de la
grip suma protecció i ajudarà a tenir un hospital més segur, fent augmentar la capacitat per
fer front a les dues malalties i evitant el risc de
complicacions de la coinfecció. La vacunació
a professionals s’emmarca en la campanya

que cada tardor s’enceta des del Departament
de Salut per a vacunar contra la grip a les persones més vulnerables i disminuir al màxim la
possible incidència del virus en els grups de
risc: les persones de més de 60 anys, les dones embarassades, els professionals sanitaris
i les persones amb alguna condició de salut
prèvia considerada de risc i els seus convivents. Les persones que formen part d’aquests
grups veuen incrementat per dos el risc de
mortalitat en cas de patir una coinfecció per
grip i per SARS-CoV-2. Salut recomana vacunar als treballadors dels serveis essencials.

Una professional de l’Esperit Sant vacunant-se de la grip

Octubre de 2021
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Sant Adrià de Besòs crea una mesa
per englobar el teixit associatiu
La mostra d’entitats serà un dels primers objectius

Milloren la
il·luminació del
parc del Passatge
de la Salut
de Santa Coloma

La primera mesa es va reunir el passat dia
19 d’octubre, al Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor.

Imatge d’arxiu de la Mostra d’entitats de Sant Adrià

La ciutat ha treballat per configurar el teixit
associatiu de Sant Adrià de Besòs com un
grup puntual per l’abordatge d’una diagnosi
participada d’aquest sector i per la preparació de la propera Mostra d’Entitats. Per tal
d’avançar el la construcció de polítiques i
actuacions encaminades al suport i al foment d’aquest col·lectiu, l’Ajuntament ha

impulsat la creació de la Mesa del Teixit
Associatiu que reuneixi a representants de
l’Ajuntament i de les associacions locals.
La funció d’aquesta mesa serà la de configurar-se com un grup puntual i de seguiment de l’elaboració d’una diagnosi participada d’aquest sector, a més del treball de
preparació de la propera Mostra d’Entitats.

Les entitats adrianenques, motors del
municipi
Les entitats i associacions han de ser el
motor del municipi. En aquest sentit, des
de l’Ajuntament es treballa en la línia de
potenciar el teixit associatiu i potenciar les
activitats que aquestes organitzin de manera que esdevinguin les veritables dinamitzadores de la cohesió social del municipi.
Actualment, a Sant Adrià de Besòs, disposa
d’un ampli ventall d’entitats i associacions
de tots els àmbits: socials, culturals, benèfiques, esportives, etc. Com a motor de la
dinamització social, el teixit associatiu de
Sant Adrià realitza un ampli ventall d’activitats al llarg de tot l’any. Anualment, l’Ajuntament obre una convocatòria per ajudar
econòmicament a totes aquelles entitats i
associacions que ajuden a impulsar el municipi i que fomenten la cohesió social entre
la ciutadania.

Imatge del Passatge de la Salut colomenc

Els serveis municipals de Santa Coloma de
Gramenet han començat les feines de col·locació de noves lluminàries en aquest parc de
La Riera Alta per donar resposta a la demanda
de les persones usuàries. Segons ha explicat
el consistori, ara per ara s’estan aixeca’n els
nous suports i en els propers dies es posaran
les noves lluminàries i es connectaran a la
xarxa d’enllumenat públic. Es posen 6 nous
suports amb les corresponents lluminàries.
Amb aquesta actuació se solucionarà la
deficiència d’il·luminació que es feia palesa
a partir del vespre en aquesta zona llindant
amb el Parc de La Bastida, segons ha explicat l’Ajuntament colomenc. Durant aquesta
època de l’any, sobretot amb el canvi d’hora,
es fa més necessari tenir una bona il·luminació a diversos punts de la ciutat.
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Horari especial del cementiri
de Santa Coloma per a Tots Sants
Es reforçarà el transport públic per arribar-hi
Amb motiu de la celebració de
la festivitat de Tots Sants, aquest
dilluns 1 de novembre, i en previsió de les nombroses visites
que rep el cementiri municipal
al voltant d’aquell dia; com ja és
tradició, aquest recinte municipal adopta un horari més ampli
d’obertura i s’hi organitza un
reforç de transport públic i aparcament. El cementiri colomenc
amplia el seu horari, des de divendres 29 i fins dilluns 1, estarà
obert des de les 8 del matí fins a
les 6 de la tarda de manera ininterrompuda. Es controlaran les
possibles aglomeracions com a
mesura anti COVID i es vetllarà
per garantir les distàncies de
seguretat. La màscara és obligatòria.
Millora en la freqüència del
transport públic
L’autobús B-84, amb origen de

ruta al barri de Santa Rosa reforçarà el servei el diumenge 31
(de 8 a 14h) i el dilluns 1 (de 8 a
18h), amb una freqüència de pas
aproximada de 20 minuts, però
no entrarà al cementiri i finalitzarà el seu recorregut al Polígon
Industrial de Bosc Llarg. D’altra
banda, la proximitat del metro
de la L9 –Can Zam- a uns 500
metres del cementiri garanteix
també l’accés al recinte.S’habilitarà el pàrquing de Can Zam
per a tothom que vulgui accedir
al cementiri pugui deixar els
cotxes. La Policia Local es farà
càrrec de controlar la circulació
dels cotxes el dia 1 de novembre. Dins el cementiri només
podran passar aquells vehicles
que el personal del cementiri o
els agents policials autoritzin per
problemes de mobilitat dels seus
ocupants.

Imatge del cementiri colomenc

Serveis especials d’autobús
al cementiri de Badalona
Com cada any, TUSGSAL posarà en marxa
un dispositiu especial per facilitar l’accés
en transport públic al Cementiri de Sant
Pere de Badalona. Aquests serveis reforcen
les línies ja existents (B3 i B82) i posen en
marxa algunes d’específiques (SE1 i SE2)
per donar una àmplia cobertura des de la
majoria de barris de cada ciutat. El dispositiu planificat estarà en funcionament des del
23 d’octubre a l’1 de novembre, ambdós inclosos. Als dos municipis es duran a terme
actuacions per oferir una àmplia cobertura
als ciutadans amb vehicles de reforç i recorreguts per l’interior del cementiri.

La tradició de Tots Sants
Tots Sants és la festa de tardor més esperada, durant la qual hi ha el costum de
menjar castanyes i fer panellets. Però la
festivitat també és el moment de l’any en
què recordem els nostres difunts i anem
al cementiri a portar flors als avantpassats.
De fet, el dia de Tots Sants és l’1 de novembre, aquest any serà dilluns, moment
en què es mengen les castanyes i els panellets. L’endemà, el dimarts 2 de novembre,
és el dia de difunts, quan es visiten els
morts al cementiri i es fan les representacions teatrals.

Imatge del cementiri Sant Pere
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Halloween guanya terreny
a Santa Coloma i Sant Adrià de Besòs
Moltes entitats han preparat festes i passatges del terror

Carbasses i castanyes, dues tradicions

Un any més, les castanyes i els panellets
compartiran jornada amb les carabasses i
les disfresses de terror, també en l’entorn
rural. La tradició de la castanyada s’imposa
al Barcelones Nord, però en els darrers anys
les propostes de Halloween són ja habituals,
com els passatges del terror a molts punts
de les ciutats de Santa Coloma de Gramenet
o Sant Adrià de Besòs. Per exemple, al Polidor adrianenc ja fa dies que viuen Halloween.
Aquest divendres, 29 d’octubre, s’ha organitzat
un scape room amb la idea de poder trobar la
sortida. És necessari fer inscripció per grups

de mínim 6 persones i màxim 8 persones per
WhatsApp al 662 554 688)
Duel entre la Castanyada o Halloweeen
La Castanyada és una festa popular de Catalunya que se celebra el dia de Tots Sants, tot i
que darrerament se n’ha desplaçat la celebració a la vigília (31 d’octubre). Catalunya, però,
no és l’únic indret on se celebra. A Occitània
existeix una tradició similar, anomenada ‘Castanhada’, però no pas associada al dia de Tots
Sants, sinó com a celebració de la tardor. La
Castanyada s’origina a finals del segle XVIII i

Els pastissers confien a
recuperar les vendes de
‘panellets’ de 2019
El Gremi de Pastisseria de Barcelona
confia recuperar les vendes de panellets
artesans d’abans de la pandèmia durant
la Castanyada 2021, segons un comunicat. El gremi ha calculat que, durant
els 15 dies que aproximadament dura la
campanya, es vendran prop de 250.000
quilos de panellets artesans a tot Catalunya. Sobre la Castanyada 2021, Miró

ha dit que serà la primera festivitat sense
restriccions des de les festes de Nadal del
2019: “Hi ha moltes ganes de trobar-se
i de celebrar, i una renovada valoració
del producte artesanal”. El panellet més
venut “continua sent el clàssic de pinyons”, però els pastissers també innoven
amb nous gustos i formes relacionades
amb Halloween.

Imatge de panellets, el dolç típic d’aquests dies

deriva d’antics àpats funeraris, que se servia
als difunts com a símbol de comunió amb
les seves ànimes. També s’explica que fa
anys, durant aquesta vetllada, els campaners
de les esglésies no paraven de fer sonar les
campanes per avisar als veïns de l’arribada
del moment de pregar per als seus difunts.
El cansament que produïa el fet de moure les
campanes tant rudimentàries de l’època, feia
necessari recuperar forces i, per això, els campaners s’enduien castanyes, el fruit que més
abundava en l’època En els darrers anys, el
Halloween ha guanyat terreny a la Castanyada
com a celebració de Tots Sants. En l’ideal col·

lectiu s’estén la creença que aquesta tradició
prové de països com els EUA, Irlanda o el
Regne Unit. El Halloween prové d’una celebració ritual que els celtes feien fa més de 3.000
anys, quan aquests celebraven el cap d’any el
31 d’octubre, amb una festa pagana, anomenada Samhain, el preludi del Halloween. Els
celtes eren una civilització que van habitar
Irlanda, Escòcia, Anglaterra, França i Espanya. Per tant, podríem dir que el Halloween no
ha arribat, sinó que ha tornat. I és que amb
la immigració europea als EUA, principalment
d’Irlandesos catòlics, a meitats del segle XIX,
el Halloween va aterrar al continent americà.
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Queixes a La Catalana perquè no
s’aturen els pisos turístics
Els veïns tornen a demanar una solució
greus per cada habitatge.

Imatge de la Catalana / territori.scot.cat

Fa temps que dura, segons els veïns, i ningú fa res. Al barri adrianenc de La Catalana,
hi ha un edifici amb 22 pisos turístics, que
van obrir el 2018, i els veïns denuncien
que la convivència és impossible: “Fan
festes, molt soroll, borratxeres, embruten
el barri”, ha explicat a diversos mitjans
José Caparrós, de l’Associació de Veïns
La Catalana. El barri, pensat en zona residencial fa 10 anys, els veïns s’han trobat
amb una realitat que hi té poc a veure. Tot
i els efectes de la pandèmia, els problemes

de convivència segueixen en aquesta zona
de la ciutat. Sorolls i festes a la matinada,
botellades, molèstia als veïns i mala convivència a l’edifici. L’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs ha recordat que no hi pot fer res
perquè són pisos que tenen la llicència que
dóna la Generalitat i compleixen la llei. Ara
fa unes setmanes, el consistori va explicar
que la policia local havia obert 25 expedients sancionadors per incivisme, però
l’Ajuntament no els pot tancar els pisos
fins que no hi hagi almenys tres infraccions

Què passa a Barcelona amb els pisos
turístics?
L’Ajuntament de Barcelona manté la prohibició
del lloguer d’habitacions per a un ús turístic
a la ciutat. Ara fa un any, el govern municipal
va decretar una suspensió preventiva d’aquest
tipus de llicències, que venç aquest mes
d’agost. Passat aquest termini, l’Ajuntament no
farà cap canvi i es continuarà sense acceptar
cap llicència de llar compartida. Amb aquesta
prohibició, el govern municipal vol “preservar
la funció social de l’habitatge i evitar una saturació d’habitacions turístiques” que, segons
l’Ajuntament, “provocaria problemes de convivència, impactaria en el mercat de l’habitatge,
i perjudicaria el comerç de barri i proximitat”,
segons explica el consistori en un comunicat.
El que sí que està permès actualment i se seguirà permetent és el lloguer d’habitacions de
més de 31 dies per a ús habitual o llarga durada, com ara el que es fa habitualment per a
estudiants o treballadors temporals.
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Nous jocs
biosaludables
a dues places
colomenques
Santa Coloma ja disposa de dues noves instal·lacions de jocs biosaludables. En aquesta ocasió s’han incorporat dos pedalers i una roda a cada
plaça. Es tracta d’equipaments destinats al manteniment i exercici físic de
la ciutadania, però en aquest cas s’ha
prioritzat el seu ús per a la gent gran.
La selecció dels jocs s’ha fet amb la
col·laboració de les dues residències
per a gent gran de l’entorn de les places, escollint elements adients per la
mobilitat de la majoria de les persones residents, i amb el vistiplau dels
seus professionals fisioterapeutes.
Amb els nous elements es poden realitzar exercicis de manteniment de les
extremitats superiors e inferiors, a un
ritme adaptat a cada franja d’edat. Amb
aquest nou conjunt de jocs, la ciutat
guanya una altra zona d’equipaments
biosaludables, adequats per a la pràctica moderada d’exercici en zones públiques.

Cinc empreses col·laboren
per millorar l’ocupació al barri de la Mina
La demanda arriba dels sectors de la neteja i logística
Cinc noves empreses han signat conveni
amb el Consorci de la Mina, durant el
primer semestre de l’any, que ara sumen
un total de 193 companyies col·laboradores amb la xarxa de serveis d’inserció
sociolaboral, que durant el mateix període ha generat un total de 311 contractacions. Els sectors amb major demanda
són el de la neteja i el de la logística.
El servei de Prospecció d’Empreses del
Consorci treballa cercant i assessorant
empreses sensibles a la realitat social
perquè col·laborin en la contractació
de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió. De les gairebé dues-centes que
tenen acord de col·laboració n’hi ha de
fins a vint-i-sis municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, Bages, Osona, Maresme i
la Selva. I de sectors diversos. Els més
demandats, el de la neteja i la logística,
però, també hi ha ofertes de feina per
als sectors de l’hosteleria i restaura-

Les cinc empreses ajudaran a noves contractacions

ció, comerç, administració, vigilància,
manteniment, jardineria, manufactures,
socioeducatiu i sociosanitari, o del reciclatge. Amb els quals l’equip del servei
de Prospecció estableix contacte i visita
per conèixer les necessitats concretes
de cada empresa i els seus requisits a
l’hora de contractar personal, de manera
que des del Consorci es poden cercar els
perfils laborals i preparar les persones
candidates més adequades a les ofertes
de treball que es van generant. Tenint en
compte, al mateix temps les necessitats
de la població activa del barri. Les empreses col·laboradores també ofereixen
visites, formacions i pràctiques per a
les persones que atenen els serveis de
la Xarxa sociolaboral del Consorci. Tot
i que, tant durant el 2020 com el primer
semestre del 2021 les visites i les formacions s’han fet, majorment, de manera
telemàtica per les restriccions a causa de
la pandèmia de la COVID i les pràctiques
han estat cancel·lades.
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Les hospitalitzacions per Covid
segueixen sota mínims
A Santa Coloma i Sant Adrià el risc de rebrot es manté baix
La Covid pràcticament no té incidència a l’Esperit Sant o Can Ruti en les darreres setmanes.
Les xifres d’hospitalitzacions per coronavirus
es manté sota mínims una setmana més, malgrat els temors d’un augment de contagis amb
l’aixecament de restriccions. Això no vol dir que
a Santa Coloma o Sant Adrià no s’estiguin detectant nous casos de Covid, al contrari. El risc
de rebrot és baix, ja que se situa en 28, a Santa Coloma o 25 a Sant Adrià, aquest dijous 28
d’octubre. La vacunació massiva, però, impedeix
que la majoria de persones contagiades desenvolupin símptomes greus de la malaltia. Segons
dades de Salut, actualment hi ha dos colomencs
o colomenques als hospitals per covid. Pel que
fa als vacunats, uns 90.129 ciutadans de Santa
Coloma estan vacunats amb la pauta completa i
més de 1.200 ja han rebut la tercera dosi. Des de
l’inici de la pandèmia han mort 348 persones per
covid. A Sant Adrià, també hi ha dos adrianencs
ingressats. Pel que fa a les vacunes, 27.348 ciutadans ja tenen la pauta completa i 430 la tercera
dosi. A Sant Adrià de Besòs, des de març de
2020, han mort 127 persones per covid.

La vacuna ha ajudat a baixar la pressió als hospitals

Els vacunats amb Janssen rebran una
dosi de reforç
La Comissió de Salut Pública ha aprovat
aquest dimarts posar una dosi de reforç a tots
els vacunats amb Janssen a partir del 15 de
novembre. La vacuna Janssen, al contrari que
la resta de vaccíns, és monodosi, i els experts
consideren que cal aquest reforç per garantir la immunitat contra la Covid. La dosi de
reforç serà d’un vaccí d’ARN missatger, és a
dir de Pfizer o de Moderna. La dosi de reforç
s’administrarà a un dos milions de persones,
segons els càlculs de l’executiu espanyol.
Aquesta segona dosi s’administrarà almenys
tres mesos després de l’administració de la
primera. El govern estatal també ha informat
que les Comunitats Autònomes començaran a
inocular-la a partir de mitjan novembre prioritzant els grups que marca l’Estratègia Nacional
de Vacunació. Segons un estudi del Ministeri de Sanitat, la vacuna Janssen és la menys
efectiva de les quatre autoritzades per la Unió
Europea contra la Covid, per darrere de Pfizer,
Moderna i AstraZeneca.
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El menú de tardor ja pot tastar-se
al restaurant colomenc Lluerna
La presentació de la nova carta va ser a Santa Coloma

Pots veure la
presentació del
menú de tardor
aquí

Josep Costa, en
llibertat després de ser
detingut per portar-lo
davant del TSJC

la restauració és una de les principals
aliades per promoure una alimentació
sana i sostenible que permeti lluitar contra la crisi climàtica i valorar la riquesa
territorial de la metròpolis.

Acte de presentació del menú de tardor

Bolets, castanyes, cols, carbassa, sorell, fonoll, magrana... La tardor ja és aquí, amb un
ventall d’aliments de temporada que els restaurants adherits al Menú de les estacions
ja tenen a punt per servir. El menú de tardor
està format per un arròs melós de coliflor,
sorell al forn amb patates i allioli, i una ter-

cera opció amb bolets saltats i en conserva
amb fruits secs i tomàquets. El menú pot
tastar-se a 160 restaurants, i a Santa Coloma el podeu tastar al restaurant Lluerna.El
Menú de les estacions és un dels projectes
impulsats en el marc de Barcelona, Capital
Mundial de l’Alimentació Sostenible, ja que

Presentació del menú de tardor a
Santa Coloma
La presentació del menú de tardor es va
portar a terme al Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, a
Santa Coloma de Gramenet, ja que Barcelona, Capital de l’Alimentació Sostenible té abast metropolità. Les receptes
que formen part del menú han estat elaborades per l’Escola d’Hoteleria i Turisme
de la Universitat de Barcelona (CETT),
l’Escola Superior d’Hostaleria i Turisme
Jesuïtes Sarrià – Sant Gervasi i l’Escola
Superior d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB). A més, en la presentació també va
participar el xef Víctor Quintillà, cuiner i
propietari del Restaurant Lluerna de Santa Coloma, amb una estrella Michelin, i
l’Escola de Restauració de Santa Coloma.

Costa, un cop va sortir en llibertat

L’exvicepresident del Parlament i exdiputat
de Junts Josep Costa va quedar dimecres en
llibertat després d’haver estat detingut per requeriment del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) perquè no es va presentar
a declarar davant de la jutgessa que investiga per desobediència l’anterior Mesa de la
Cambra catalana per haver admès a tràmit la
legislatura passada dues resolucions a favor de
l’autodeterminació i en contra de la Monarquia.
Tots els exmembres de l’òrgan parlamentari
van declarar davant la jutgessa instructora de
la causa, Maria Eugènia Alegret, el 15 de setembre passat, però Costa no es va presentar.
Davant les reiterades negatives a comparèixer
en seu judicial, la magistrada en va ordenar la
detenció. Josep Costa té la plaça d’advocat a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i
actualment viu a Sant Adrià de Besòs.

25N-Dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones
La CIBA colomenca ha preparat una sèrie d’activitats reivindicatives
El 25 de novembre va ser declarat Dia internacional contra la violència de gènere
durant el primer Encuentro Feminista de
Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia) l’any 1981. En aquesta trobada, les dones van denunciar la violència
de gènere en l’àmbit domèstic i la violació
i l’assetjament sexual en l’àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos
que patien moltes presoneres polítiques.
Es va escollir aquest dia per commemorar
el violent assassinat de les germanes i activistes polítiques Minerva, Patria i Maria
Teresa Mirabal, van ser assassinades per la
policia secreta del dictador Rafael Trujillo a
la República Dominicana mentre anaven a
Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats el 25 de novembre de 1960. Els
seus cadàvers destrossats van aparèixer al
fons d’un barranc. Adela (Dedé) Mirabal va
ser l’única germana que va sobreviure i va
morir el 2014 a Bèlgica als 88 anys. Per al
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Podeu veure aquí
un vídeo fet per a
dones de Sant Adrià
en motiu del 25N

moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes
dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l’ONU va donar caràcter oficial
a aquesta data.

Com cada any, el 25N les dues ciutats acolliran actes reivindicatius

Actes a Sant Adrià i Santa Coloma
Cada any, amb motiu d’aquest dia assenyalat,
les dues ciutats, Santa Coloma i Sant Adrià,
preparen actes per commemorar aquesta
data. A Santa Coloma, la CIBA està acabant
de treballar els diferents actes que tindran
lloc al voltant del 25 de novembre. Els actes
aniran des de xerrades, tallers, col·loquis i
concentracions al carrer, amb la lectura del
manifest. En dies vinents estaran disponibles tots els actes al web de la CIBA (laciba.
gramenet.cat). D’altra banda, l’Ajuntament
de Sant Adrià també està ultimant els detalls
d’aquest 25 de novembre. A la ciutat s’organitzarà una concentració, la lectura del manifest i altres actes al voltant d’aquest dia.

Octubre de 2021

ACTUALITAT COMARCAL 17

Carles Carvajal

Projecte
SocTeatre a
Santa Coloma

La música en directe torna a la
formatgeria d’Origen de Sant Adrià
La formació “All Acoustic” actuarà el proper 18 de novembre

El projecte té lloc al colomenc espai
del Mas Fonollar

Nou projecte de teatre social a Santa Coloma de Gramenet. Si tens entre 15 i 18 anys,
i tens ganes de fer teatre us podeu posar en
conctacte amb el correu amb mariona.grupeirene@ gmail.com. El CRJ Mas Fonollar
els dijous de 17 a 19h, té lloc aquest projecte de teatre social. L’activitat està dinamitzada per l’entitat Grup Eirene amb el suport
del Departament de Solidaritat i Cooperació
de l’Ajuntament. L’activitat forma part del
programa municipal Joves i Cooperació de
Santa Coloma. S’ha de destacar aquesta iniciativa que pot aportar ajuda als més joves
des d’un punt de vista social.

La formatgeria d’Origen, del carrer Pi i Maragall, 15 de Sant Adrià de Besòs, torna a
programar els dijous de sopar i música en
directe. Després de l’aturada de la pandèmia,
els concerts tornaran al restaurant el pròxim
18 de novembre. La proposta, que porta per
nom “Cheese&Music” ofereix sopars i concerts al restaurant. La formació que obrirà
aquesta tornada serà els “All Acoustic”, que
ja havien actuat al local. El responsable de la
formatgeria d’Origen de Sant Adrià de Besòs,
Marc Puente, ha explicat que amb aquest retorn “es recupera la normalitat”. La idea serà
programar durant les nits de dijous aquesta
proposta, tot un atractiu cultural i gastronòmic
per Sant Adrià de Besòs. Les persones interessades a assistir en aquesta proposta poden
adreçar-se, per reservar, al mateix restaurant,
al carrer Pi i Maragall, 15 o bé al telèfon 609
16 70 74.
De restaurant a botiga al mercat adrianenc
Sumar una botiga de formatges de molta qua-

Els concerts tornen el 18 de novembre a la formatgeria d’Origen

litat al mercat de Sant Adrià. Amb aquesta
idea, Marc Puente, va decidir obrir, quatre
mesos abans de la pandèmia, aquesta parada al mercat. Durant aquests darrers mesos,
tot i les adversitats, han seguit treballant.

Puente ha explicat al Diari que el restaurant
formatgeria d’Origen segueix obert, i ben
obert, i la prova és la programació musical
que estan acabant d’enllestir durant les nits
de dijous.

18 ESPORTS COMARCALS

Manel Expósito

Industrias Santa Coloma muere en la orilla
en un disputado derbi en el Pavelló Nou (3-4)
Rozaron el empate a pesar de arrastrar un 0-3 en contra
Industrias Santa Coloma cayó en el segundo partido disputado en el Pavelló Nou. En
el derbi catalán ante el Barça futsal no se
pudo sumar y celebrar la primera victoria de
la temporada en la LNFS (3-4) y se sufrió la
segunda derrota en Santa Coloma.
Los colomenses comenzaron el encuentro
de manera muy intensa, dominándolo con
ocasiones y la posesión del balón. Aún así,
el cuadro azulgrana estuvo más acercado de
cara a portería se adelantó en el marcador en
el minuto cuatro, tras una buena jugada individual. Un minuto después, Ferrao anotó el
segundo de los culés con una potente volea
al fondo de las mallas (0-2).
El partido empezó a ponerse bastante cuesta
arriba con el tercer tanto visitante - también
obra de Ferrao - y se puso tierra de por medio
en el marcador (0-3).
Tras el tiempo muerto pedido por Javi Rodríguez, los locales reaccionaron generando
cada vez más peligro ante un Dídac que salvó
en varias ocasiones el tanto del empate.
Foto: Industrias Santa Coloma
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Resumen del partido entre Industrias
Santa Coloma y
Barça futsal

‘El Mito’ de Santa Coloma llegó a emplear el
juego de cinco para recortar distancias, pero
el resultado no se movió hasta el descanso, al
que ambos equipos se marcharon con el 0-3
favorable a los azulgranas.
En el primer minuto de la segunda mitad , el
‘killer’ Drahovsky recortó distancias al mandar desde el segundo palo tras una asistencia
de Sebas Corso desde la izquierda. Los locales continuaron asediando la meta blaugrana,
tratando de acercarse más en el marcador,
pero topándose ante un acertado Dídac que
firmó una gran actuación.
A falta de cinco minutos para el final Javi
Rodríguez empleó a Corso como portero-jugador, con el objetivo de recortar distancias
a través del juego de cinco. Corso puso el
segundo de los locales, pero Adolfo firmó
rápidamente el cuarto. Finalmente, Álex Verdejo puso el 3-4 definitivo al materializar un
doble penalti. Derroja ajustada de Industrias
que pagó con una derrota el primer tiempo
azulgrana.

La Fundació Grama es
consolida en les posicions
de promoció d’ascens

Resum de la
victòria de la
Fundació Grama
davant l’Olot

Fundació Grama

Amb quatre victòries en les primeres vuit
jornades de lliga, el primer equip de la Fundació Esportiva Grama s’ha situat entre les
posicions capdavanteres del grup V de Tercera RFEF. El conjunt de Juanma Pons vol
intentar fer un endavant aquesta temporada
i lluitar per les posicions de promoció d’ascens a Segona RFEF.
La dinàmica dels colomencs és positiva i ha
superat rivals aspirants a l’ascens com la UE
Olot (3-1) o el CE L’Hospitalet (2-1), amb un
pressupost superior als de Can Peixauet. El
calendari per aquest mes de novembre se-

guirà sent força notable, com la visita al camp
del Girona B (28/11) o a Figueres (14/11).
Vilafranca ( (07/11) i Manresa (21/11) són
els dos enfrontaments a Santa Coloma. El
desplaçament a Els Canyars per jugar contra un Castelldefels - cuer a la classificació
- serà el partit d’aquest diumenge (12h).
Amb 13 punts, la Fundació Grama és cinquena a la taula, a quatre del líder (17), el
Peralada. Recordem que la primera posició
és d’ascens directe a Segona RFEF i entre el
segon i el cinquè disputen la promoció territorial d’ascens, primera fase del play-off.
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La UBSA Comodality y el CB Santa Coloma
se codean en la zona noble de Copa Catalunya
Adrianenses y colomenses se situán en las primeras posiciones de su grupo

Foto: UBSA

El inicio de temporada del Comodality UB
Sant Adrià y el CB Santa Coloma son prácticamente dos calcamonías idénticas.
Empezando por el cuadro adrianense, el
conjunto de Miquel Calderón tan solo ha
sufrido una derrota esta temporada.
Desde que cayera en la jornada inaugural precisamente ante el CBSC - el cuadro rojo
tan solo ha sumado victorias. Un bloque
consolidado a fuego lento desde Segunda
Catalana y que representa la paciencia y la
constancia.
El contundente triunfo del pasado sábado
en Ricart ante el Bàsquet Pia Sabadell (10361) no es más que la confirmación de un
proyecto en crecimiento y que aún no ha

encontrado su propio techo en su primera
temporada en Copa Catalunya tras la ‘no
competición’ de la pasada temporada.
Este sábado, en Can Cuiàs (19:30h), se
vivirá el tercer derbi comarcal de la temporada ante el CB Sant Josep, otro de los
aspirantes del grupo.
El CB Santa Coloma de Alberto Torres también acumula sensaciones positivas y comparte el mismo 4-1 de victorias - derrotas
que sus vecinos, tras superar al Castellar
en el Juan del Moral (84-73) y tan solo los
supera el 5-0 de la UE Montgat.
Precisamente, los colomenses se desplazan
este domingo (18h) a la pista del Bàsquet
Pia Sabadell, último rival del Sant Adrià.

El nuevo ciclo del Sant Gabriel
mantiene su apuesta por la cantera
Promoción en bloque de jugadoras del Juvenil A
Desde el pasado mes de mayo, cuando finalizó la temporada 2020 - 2021, se daba
por cerrada la transición en el Femenino
A del Sant Gabriel. Los tiempos de vacas flacas del pasado quedaron enterrados durante el ciclo de José González
al frente del primer equipo gabrielista.
Tres años después, se ha vuelto a regenerar el conjunto ‘alma mater’ de la entidad
con el adiós de ‘Gonza’ en el banquillo
(consideraba que había finalizado su ciclo en el club a pesar de tener una propuesta de renovación) y empezaba el ciclo
de Carlos García, nuevo entrenador del
equipo, procedente del Femenino B, además de ser el coordinador del femenino.
Para un bloque considerable de jugadoras
también sentían que su ciclo en el club
había finalizado y se despedían de la en-

tidad azulona. Alba Sánchez, Laura Ariza,
Sara Serna, Lara Palomino, Lara Rabal,
Anna Pascual, Paula Navas, Paula Sánchez, Júlia Torregrosa, Laura Chamizo,
Judith García Clara Carmona y Shara Codina son las 13 bajas que ha habido esta
temporada. Más de la mitad del equipo.
Para suplir tal columna vertebral, Carlos García ha apostado por jugadoras
de la casa, tanto del Femenino B (campeón de liga en Segunda Catalana) como
del Juvenil A, siempre con generaciones con potencial de categoría nacional.
La centrocampista Ennia Fuster ha promocionado al primer equipo procedente del filial, así como las juveniles
Natalia Rosales (centrocampista), Aina
Meya (centrocampista), Saray Bocardo
(central) y Nuria Fronchoso (extremo).

En el capítulo de renovaciones, Male y
Lupe Martínez, Mónica Orteu, Mireia Gironès y Ari Montañés han sido las cinco
continuidades. Con pasado en el club, han
regresado Cristina Campos y María Rubio, junto a las altas de Ayestarán y Leti
(Levante), Pueyo (Terrassa), Ari Ramos
(Igualada), Delia (Pallejà), Berta Egea (M.
Lanzarote), Vilarrasa (Manu Lanzarote),
Carola Fontan (Llerona) y Fusté (Europa)
Un inicio positivo
Tras superarse las primeras cinco jornadas
de liga, el Sangra ha sumado cinco victorias
y tan solo sufrido una derrota. Pardinyes,
Stadium Casablanca, Sant Lluís, Fontsanta
y Espanyol B han sido las triunfos gabrielistas y en Palma se cosechó el único tropiezo,
ante el Son Sardina.

Foto: M.E
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El Singuerlín treu múscul i la Grama
no arrenca; bon inici del Sant Adrià
L’Arrabal també ha començat amb bon peu a Tercera

Foto: Pedro González

Els dos projectes colomencs a Segona Catalana no s’assemblen gens ni mica. L’inici
de temporada de Singuerlín i Gramenet són
el dia i la nit.

El Singuerlín de Paco Ortiz ha començat
amb força el curs i en les quatre primeres
jornades de lliga suma dues victòries i dues
derrotes. L’equip de Can Zam II va caure en

l’estrena davant l’Europa B però després va
enllaçar dos triomfs seguits (Vilassar B i
Lloreda). Amb 6 punts es troben a la part
còmoda de la taula.
En canvi, la Grama de Jesús Jiménez es troba al pou de la classificació. Quatre derrotes
en quatre jornades i tots els partits disputats
han estat a domicili. El club blau encara ha
de confirmar quina serà la seva nova instal·lació com a local.
A Tercera Catalana, el Sant Adrià vol tornar
a intentar l’ascens a Segona i l’inici de curs
és força bo, amb tres victòries i un empat.
Barceloneta, Mercat Nou i Bon Pastor són
els tres triomfs assolits per part dels adrianencs i sumen 9 punts de 12 possibles.
Per la seva part, l’Arrabal també ha arrencat
el curs amb bones sensacions i acumulen 9
punts de 15 possibles. Amb un partit menys
que els rivals, els de Gerard Lucas miren
cap a les primeres posicions de la taula.
A Quarta Catalana, destaca el ple de punts
del filial del Singuerlín al grup 14, amb quatre triomfs de quatre possibles. A 4cat15,
l’Arrabal B, acumula 7 punts de 15 possibles.
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El SM Adrianenc
enllaça quatre
derrotes seguides
a 1ª Nacional

Foto: Mimigraphic Designer / SM Adrianenc

El retorn del Sant Martí - Adrianenc a Primera Nacional i el renovat projecte lila
després del descens de categoria no ha començat gens bé.
Amb una única victòria i quatre derrotes, el
conjunt de Nacho Parera ha de reaccionar
per escalar posicions a la taula i deixar enrere la part perillosa de la classificació. Amb
2 punts de 10 possibles, els de La Verneda
són tretzens a la taula.
Aquest cap de setmana, tancaran el mes
d’octubre amb la visita al Joventut Mataró
(dissabte, 18:15h), un dels rivals més directes de l’Adrianenc.
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Dimas Delgado: “Tenía ganas de regresar
a casa y me siento bien para competir”

Puedes ver la
entrevista a
Dimas Delgado,
después de su
retorno a Santa
Coloma

El centrocampista de Santa Coloma se incorpora en la Montañesa tras 6 años en el extranjero
Seis años después de hacer las maletas y
probar suerte en el extranjero, el futbolista
colomense Dimas Delgado (Santa Coloma
de Gramenet, 1983) ha regresado a casa.
En 2015 emprendió su aventura en Australia y el pasado mes de mayo cerró ciclo en
la India, para volver al fútbol español.
Delgado se formó en las categorías inferiores de la UDA Gramenet, defendiendo
también las camisetas FC Barcelona B, Recreativo de Huelva, Numancia y Cartagena
en Segunda División A.
En esta ocasión, será la Montañesa de Primera Catalana su nueva casa, con el objetivo de ascender a Tercera RFEF. Aunque ya
se entrenó con la Fundació Grama durante
unos días y empezó a ejercitarse con la
Monta desde hacía dos semanas, no fue
hasta la pasada jornada cuando se enfundó
la elástica del club abejorro ante el CF Parets, debutando con derrota (3-1).
¿De qué manera toma Dimas Delgado
la decisión de regresar a España?
Después del año tan complicado que viví en
la India, con la pandemia las restricciones

¿Puede ser una opción para dar el salto a Tercera RFEF?
Soy una persona competitiva y me gusta marcarme retos. Estar aquí es uno, con gente que
conozco desde hace muchísimos años y hay
un proyecto bonito. Podemos estar en Primera Catalana este año y el próximo en Tercera
RFEF. Éste es el objetivo que se marca el club.

Foto: CF Montañesa

y todo lo que conlleva competir en formato
burbuja 24h sin poder ver a la familia tomé
la decisión de regresa a casa y sentirme cerca de los míos.
Tuvo ofertas?
Al principio no fue fácil. Son seis años
jugando en el extranjero porque muchas
personas no pueden seguirte al ser ligas de
fuera.

¿Por qué la Montañesa?
Tengo una buena relación y amistad con
Pedro (presidente) y Toni (director deportivo). Siempre me han tenido en cuenta y
me han dado la oportunidad de jugar aquí,
dejando las puertas abiertas en un principio si tenía una oferta de categoría superior.
Vengo a España con las ganas e ilusión de
seguir compitiendo y más en un equipo
muy ambicioso.

Colomense de cuna
Santa Coloma es mi casa. Es la ciudad de
donde soy y la UDA Gramenet me dio la
oportunidad de debutar en Segunda División
B. Pons me abrió las puertas para poder entrenar con ellos y estar preparado para cualquier oportunidad que me pudiera salir. Mis
padres tuvieron el bar de la Gramenet durante
10 años y tengo buenos recuerdos.
38 años
Después de estos cuatro años en la India
aún puedo seguir compitiendo a un nivel
bueno y han sido muchos años de sacrificio
para alargar mi carrera. Todo ese trabajo ha
dado sus frutos y estoy en una situación física óptima para competir.

627 persones participen a la Cursa i
Caminada Contra el Càncer a l’Antonio Amorós

Reviu la jornada
solidària de
la Cursa i
Caminada
Contra el Càncer

Es recapten 5.000 euros que es destinen a la prevenció, recerca i lluita de la malaltia
La XVII edició de la Cursa i Caminada Contra el Càncer, organitzada a les
pistes d’atletismes Antonio Amorós
durant aquest diumenge 24 d’octubre,
va arreplegar 627 participants en una
de les activitats més solidàries a Santa
Coloma de Gramenet.
Tot i les restriccions i aforament limitat
d’inscripcions, l’Ajuntament colomenc i
l’Associació Catalana Contra el Càncer
van haver de penjar el cartell de ‘sold
out’, limitant els esportistes a poc més
de 500 persones.
Santa Coloma va tornar a celebrar una
nova edició de la «Cursa-Caminada
popular Contra el Càncer» després d’un
any d’inactivitat a causa de la pandèmia.
La cursa solidària va tenir un nou format, adaptat a la realitat sanitària i va
ser l’acte central de la Jornada de Sensibilització Social contra el Càncer, amb

Foto: Ajuntament Santa Coloma

l’objectiu principal de donar a conèixer
la naturalesa i la problemàtica d’aquesta malaltia a la ciutadania, a més de fomentar l’esport.
Fins ara, l’anomenada «Cursa per la
Vida» ha sigut multitudinària; l’any
2019 es va batre el rècord català en
curses no competitives, amb 5.000 persones participants.
En aquesta edició, en canvi, es va fer un
circuit tancat al camp d’atletisme Antonio Amorós, amb un recorregut d’una
milla, que correspon a quatre voltes a
les pistes d’atletisme i amb sortides seran esglaonades de deu torns i grups
de 50 persones.
Amb un total de 627 participants i un
preu d’inscripció de 8 euros, es van recaptar 5.000 euros que es destinaran a
la prevenció, la recerca i la lluita contra
el càncer
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Santa Coloma organitza un concert a favor
dels habitants de La Palma
Fa sis setmanes que l’illa canària viu l’erupció del volcà

Imatge del volcà de l’Illa de la Palma

Aquest diumenge 31 d’octubre el Teatre Sagarra acollirà les actuacions de
Piratas Rumbversions i “El Rey León,
el Tributo”. Les entrades solidàries ja
estan a la venda en línia. A més, en
gairebé 90 comerços i establiments
d’hostaleria es pot adquirir una polsera solidària amb la ciutadania de La
Palma. El volcà d’aquesta illa canària
està en erupció des del passat 19 de
setembre. Davant d’aquesta tragèdia,
Santa Coloma de Gramenet vol mostrar una vegada més el seu esperit
solidari amb una iniciativa pensada perquè tothom pugui col·laborar
amb la ciutadania de La Palma, amb
la venda d’entrades per a dues actuacions programades al teatre municipal o amb la compra d’una polsera
solidària en gairebé 90 comerços i
establiments d’hostaleria de la ciutat.
Aquest diumenge actuaran al Teatre
Sagarra, Piratas Rumbversions (12 h),

El Segarra acull el concert de Marco
Fonktana el 13 de novembre

Si voleu veure un
dels darrers videoclips de Fonktana
ho podeu fer aquí

El cantant presentarà el seu nou treball discogràfic

Marco Fonktana actuarà el 13 de novembre al Segarra

Marco Fonktana porta més de vint anys rapejant i vivint la cultura hip hop, més de vint
anys de MC. pintant graffiti, produint sota
l’alter ego Eltornado ... Des dels barris de la
seva Santa Coloma natal ha format part de
bandes com els iniciàtics Soul Divos, o la
super banda que va ser Aerolíneas Subterráneas, passant per Hombres Bala i una infinitat
de propostes més, entre elles la més actual
Bravas. El 13 de novembre, a les 19h, actuarà
al teatre Segarra i Fontana presentarà un disc
d’allò que avui s’anomena música urbana
però que tractant-se de Marco Fonktana i de
la seva particular visió del rap i el que gira
al voltant d’aquest, podem titllar de “clàssic”.
De fet el propi títol de l’àlbum, “Crooner”, ens
allunya de la visió explosiva que implica la
joventut i ens convida a la visió reflexiva que
acompanya a la maduresa. Una maduresa
musical de la qual, sense cap dubte, Marco
Fonktana fa gala en el seu nou disc.

un dels grups de versions amb més
projecció del moment, i tindrà lloc
l’espectacle musical «El Rey León,
el Tributo» (18 h), considerat el
millor concert familiar de l’any. Les
entrades solidàries per assistir a les
actuacions -a un preu de 5 euros
cadascuna- es poden aconseguir en
aquesta web amb la col·laboració de
la Creu Roja del Barcelonès Nord.
Fundació Tallers habilitarà una
carpa a diverses places de la ciutat
per a la venda de les polseres solidàries, a 2 euros la unitat, i podeu
consultar els punts de distribució de
polseres a comerços i establiments
d’hostaleria, a www.gramenet.cat/
lapalma. Les entrades solidàries
per assistir a les actuacions -a un
preu de 5 euros cadascuna- es poden aconseguir en aquesta web amb
la col·laboració de la Creu Roja del
Barcelonès Nord.

Redescobreix
el patrimoni de
Santa Coloma
En el marc de la revisió i actualització del
catàleg i de l’inventari d’edificis i elements
protegits de la nostra ciutat, posem en marxa una iniciativa que ens permeti, a través
dels vostres suggeriments, redescobrir,
valorar i conservar el patrimoni històric de
Santa Coloma de Gramenet.
A tal efecte, i a través d’aquest web municipal, es podran enviar, fins el 30 de novembre, les imatges amb els suggeriments
d’una manera molt senzilla. Solament caldrà
omplir un breu formulari adjuntant la imatge
o imatges fetes i clicar el botó d’enviar. Així
de fàcil. Un cop rebudes, la comissió de patrimoni municipal farà la valoració pertinent
de tots aquells suggeriments ajustats.

Fins el 30 de novembre podeu proposar
patrimoni de la ciutat
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