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Incentivar el comerç
local, objectiu del Nadal
colomenc
A la ciutat, els llums no s’encendran
fins el proper 3 de desembre

Un Nadal amb més il·lusió. Aquest és l’objectiu de la campanya nadalenca a la ciutat
que s’ha obert ja aquest dimecres, 24 de
novembre, amb l’avançament de descomptes i la campanya “Black Week”. Així ho ha
explicat al Diari de Santa Coloma la Laia
Ginesta, la presidenta de l’Agrupació de
comerç i la indústria. Ginesta ha considerat
que aquest serà un millor Nadal que l’any
passat, i aquesta percepció també la tenen
part dels comerciants colomencs. De fet,
uns 50 comerços de la ciutat participen,
fins al 28 de novembre, a la campanya

“Black Weed”, per donar el tret de sortida
a la campanya de Nadal i poder fer descomptes, competint també amb les grans
superfícies que aquests dies fan el “Black
Friday”. Ginesta ha explicat que s’ha repartit material als comerciants de la ciutat
perquè puguin tirar endavant la campanya.
Això si, els botiguers de la ciutat ja estan
acabant d’ultimar la campanya de Nadal, la
campanya de venda més important de l’any.
Des de l’Agrupació del comerç i la indústria
de Santa Coloma esperen que aquest Nadal
“torni la normalitat”, tot i l’augment de ca-

L’encesa dels llums de Nadal serà el 3 de desembre

sos positius de Covid-19 dels darrers dies.
Una campanya que recupera els actes
als carrers colomencs
La presidenta de l’Agrupació de comerç i la
indústria, Laia Ginesta, ha avançat al Diari
de Santa Coloma, que enguany volen tornar
als carrers. “Volem veure els carrers animats i amb vida, tot i les mesures sanitàries
pertinents”. Ginesta ha avançat que tornaran activitats clàssiques, per dinamitzar el
comerç local, com el trenet de Nadal, del
27 de desembre al 2 de gener. Hi haurà sortides des de la plaça de la Vila, en horari
de matí i tarda. Enguany, també es recupera
el tió de Nadal, del 16 de desembre al 24,
a diversos carrers comercials de la ciutat.
A més, l’Agrupació recuperarà una de les
novetats del Nadal passat, l’app “Caçadors
de Nadal” que tant èxit va tenir entre grans
i petits. Amb aquesta app els colomencs i
colomenques podien recórrer els carrers de
la ciutat i buscar figures típiques d’aquestes
festes. Pel que fa a la il·luminació de Nadal, Ginesta ha agraït l’esforç del consistori
colomenc en pagar part de l’enllumenat,
tot i recordar que una part és finançada
pels mateixos comerciants. D’altra banda,
PIMEComerç ha fet una consulta a tots
els seus socis (gremis i associacions de
comerç) preguntant sobre el Black Friday
i les vendes de Nadal i n’ha obtingut com

a primer element a destacar que un 80%
dels consultats creu que les vendes seran
iguals (39,41%) o millors (40,68%) que
la campanya anterior. Aquesta dada aniria
lligada amb el fet que un 71,74% dels consultats considera que podrà seguir amb el
seu negoci de cara a l’any vinent, enfront del
46,67% que ho pensava a la campanya del
Nadal anterior.Una altra dada rellevant és la
que fa referència al Black Friday, ja que per
un 45,93% dels consultats el Black Friday
té una afectació positiva en el seu negoci,
mentre que per un 35,37% dels consultats
el Black Friday no els afecta en cap sentit.
Així mateix, una altra dada destacable de la
consulta és que el 52,32% dels consultats
té previstaugmentar la seva presència online (venda digital, xarxes socials, pàgina
web, etc.) durant la campanya de Nadal de
2021 respecte a la campanya anterior. La
implementació d’algun sistema de venda
online durant la campanya de Nadal de
2020 va ser positiva per un 25,32% dels
consultats, mentre que pel 17,30% no va
tenir cap impacte, i per un 1,27% va tenir
un impacte negatiu en les seves vendes.
Per últim, i pel que fa referència a l’abastiment de producte, un 39% dels consultats relaten haver tingut problemes en
aquesta qüestió, essent un 16% els que
han tingut dificultats en relació amb les
matèries primeres, i un 23% en relació

El tió torna als carrers de Santa Coloma,a partir del 16 de desembre

amb qüestions logístiques i de transport.
L’encesa dels llums de Nadal serà el divendres 3 de desembre
La tradicional encesa de llums de Nadal
serà el divendres 3 de desembre. De moment, segons ha explicat fonts municipals
al Diari de Santa Coloma, la programació
de Nadal a la ciutat s’explicarà el dilluns,
29 de novembre, en una roda de premsa.
De moment, sabem que un retard en la
licitació dels llums de Nadal farà que no
puguin estar llestos fins al 3 de desembre.
Tot i això, enguany el consistori tornarà a
subvencionar bona part dels llums de Nadal. A més, enguany també s’incrementaran
el nombre de carrers il·luminats i arribaran
a més barris. A la programació de Nadal,
que a la ciutat coincideix amb la Festa Ma-

jor d’Hivern, no faltaran enguany activitats
com el Mercat de Nadal, que obrirà del 2
de desembre al 6 de gener, a la plaça del
Rellotge. El Passatge de Nadal arribarà del
28 de desembre al 4 de gener a la plaça Pau
Casals, el Campament de la Fada Missatgera i la Cavalcada de Reis, la tarda del 5 de
gener, que l’Ajuntament està ultimant.
Consells per evitar les estafes durant
aquestes campanyes de compres
Ja fa uns anys que el Black Friday ha arribat
a les nostres vides i ho ha fet per quedar-se.
Aquest esdeveniment que té el seu origen
als Estats Units, se celebrava l’endemà del
Dia d’Acció de Gràcies. Els comerços detallistes i les grans superfícies donaven el
tret de sortida a la campanya de Nadal amb
grans ofertes. Aquesta pràctica es va impor-

tar fa uns anys a casa nostra i ara ja està
plenament estesa, tant a grans magatzems
com a petits comerços. Les sucoses ofertes
que ens arriben per tot arreu ens poder fer
picar allà on no hauríem, és per això que des
de Consum recomanen que només escollim
comerços electrònics que siguin segurs i
de confiança, és a dir, que ja coneguem. Si
teniu algunes sospites, abans de comprar
busqueu opinions d’altres usuaris a la xarxa. Altres factors que cal vigilar si visiteu
una web que no conegueu és comprovar
que l’adreça electrònica comenci per https i
aparegui un cadenat tancat a la part inferior
del navegador; no hi hagi faltes d’ortografia,
traduccions mal fetes; que hi hagi les dades
del venedor i l’adreça física de l’empresa,
així com condicions clares pel que fa als
sistemes de pagament, enviament i les des-

peses de transport. No és recomanable que
accediu a botigues virtuals des d’enllaços
que us arribin per missatge o correu electrònic. Durant aquestes campanyes són habituals els coneguts com a ‘phishing’, és a
dir, el robatori de contrasenyes, dades personals, etc., a través d’aquest sistema. Un
altre punt a evitar és fer compres utilitzant
ordinadors públics o xarxes Wi-Fi obertes,
ja que si acabem consumant el tràmit hem
de facilitar dades personals i bancàries.
Pots recuperar
l’encesa de
llums de Nadal
de l’any passat
en aquest enllaç

4 ACTUALITAT COMARCAL

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 447

Protestes pels constants
tancaments de bancs i caixes
Fa mesos que els veïns del Raval reclamen l’obertura d’una oficina
Des de la crisi del 2008 els
bancs opten cada vegada més
per tancar oficines. Els veïns
del Raval es queixen de les
conseqüències que això té per
a ells, ja que des de l’any 2015
han tancat fins a un 40% de les
oficines bancàries que hi havia
a Santa Coloma i ara només n’hi
queden 32. Al Raval, l’entitat de
veïns està denunciant la situació
des de fa temps. Ara fa un any,
el desembre de 2020, va tancar
l’única oficina de la Caixa que
quedava al barri. Ara no tenen
ni banc ni cap caixa d’estalvis i

s’han de desplaçar a altres zones de Santa Coloma. L’entitat
ha recollit signatures per demanar que torni a obrir l’oficina,
de moment no han tingut sort.
Catalunya és la comunitat de
l’estat amb un percentatge més
alt d’oficines tancades i la davallada ha estat del 65% a la demarcació de Barcelona, del 64%
a Tarragona, del 63% a Girona
i del 54% a Lleida. Els usuaris
es queixen perquè suposa un
problema, especialment per a la
gent gran, que no sap operar en
la banca digital.

Els veïns del Raval fa temps que recullen signatures. Foto: AV Raval

Neix la primera càtedra
de gastronomia i aromes de la UB
L’espai s’ha estrenat al Campus de Torribera
Santa Coloma ha estrenat, aquest novembre,
la nova càtedra de la Universitat de Barcelona (UB) per a la recerca en gastronomia

i aromes al Campus de l’Alimentació de World LAB Barcelona i potenciarà noves línies
Torribera. La càtedra neix de la col·labo- de recerca, per exemple, relacionades amb la
ració del Campus amb l’empresa Chartier intel·ligència artificial, com pot ser la gastronomia computacional. A més, impulsarà la
docència i les activitats per a la difusió i transferència del coneixement sobre la gastronomia
vinculat a l’estudi de les aromes. En concret,
s’organitzaran un seminari de treball, un curs
d’extensió universitària i un concurs de reptes
de creativitat i innovació. La càtedra, sota la
direcció del professor Serra-Húnter Axel Bidon-Chanal, ajudarà també a la investigació
que es duu a terme al Campus de l’Alimentació
de Torribera en un moment en què l’evolució de
la gastronomia comporta l’ús del mètode científic per comprendre processos, desenvolupar
productes i innovar tant a restaurants d’alta
cuina com a centres de recerca i desenvoluPresentació de la nova càtedra
pament.

Santa coloma
reforça La
neteja per
recollir les
fulles
La imatge dels carrers de Santa
Coloma plens de fulles caigudes constitueix una estampa
agradable, pròpia de l’estació
de la tardor, però per als serveis
municipals les fulles caigudes
són un residu que cal gestionar.
Com cada mes de novembre
s’ha activat un pla especial de
neteja de l’espai públic, que
consisteix en un reforç dels
equips d’escombrada mixta, d’una escombradora amb
dos operaris, amb flexibilitat
horària, per reforçar l’escombrada diària habitual.

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Mor Valentín Moreno després
de rebre un tret en un carrer de Sant Adrià
Moreno era molt conegut al municipi i relacionat amb el crim de la Vila Olímpica
Valentín Moreno, l’autor del crim de
la Vila Olímpica de fa 21 anys, va morir el passat divendres després de ser
tirotejat al cap prop de casa seva, a
Sant Adrià del Besòs. Moreno, de 39
anys, va rebre dos trets durant el vespre dijous i va morir divendres al centre hospitalari Can Ruti de Badalona,
on va ser traslladat després dels fets.
Al moment de tancar aquesta edició,
els Mossos d’Esquadra investigaven
la mort violenta, que qualificaven
d’homicidi, però no donaven més detalls.

Imatge d’arxiu de Valentín Moreno

En Valentín, molt conegut a Sant
Adrià, lligat a diverses entitats
Molta gent a Sant Adrià coneixia en
Valentín. Divendres passat, la notícia
va córrer com la pólvora al municipi.
En Valentín Moreno estava lligat a
diverses entitats, com el Sant Adrià
Club de Futbol. El mateix equip feia
un comunicat públic, on lamentava

l’assassinat de l’home de 39 anys.
De fet, Valentín estava lligat al
club, tant en l’àmbit esportiu com
de gestió, on fins i tot feia de capità. En Valentín també era molt
conegut a La Mina, el seu barri, tot
i que no hi vivia actualment.
El crim de la Vila Olímpica de fa
21 anys
Valentín Moreno era l’autor del que
es coneix com a “crim de la Vila
Olímpica”. La nit que feia 18 anys,
l’1 d’abril de l’any 2000, va matar
un jove a puntades de peu, a la
sortida d’una discoteca de la Vila
Olímpica. Va ser condemnat a vuit
anys d’internament en un centre
de menors. Anys després, va anar
a la presó, en aquest cas per una
brutal agressió durant un partit de
futbol del seu equip, el Bada Bing,
a jugadors rivals amb motivacions
racistes.

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència vers les Dones

La Xarxa Violeta colomenca
ja arriba als 300 punts de la ciutat

Santa Coloma i Sant Adrià commemoren la jornada amb diversos actes

Entitats socials i veïnals s’han adherit a la iniciativa

Un any més, Santa Coloma i Sant Adrià se
sumen a la celebració del 25 de novembre,
Dia Internacional contra la Violència vers
les Dones. El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional contra la Violència
vers les Dones el juliol de 1981, en el context del primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà
(Colòmbia). 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

9

Pots veure la
presentació de
l’ampliació de la
Xarxa Violeta en
aquest enllaç

presoneres polítiques. Es va escollir aquest
dia per commemorar el violent assassinat
de les germanes Mirabal (Patria, Minerva
i Maria Teresa), tres activistes polítiques
mortes el 25 de novembre de 1960 mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus
marits empresonats, a mans de la policia
secreta del dictador Rafael Trujillo a la
República Dominicana. Els seus cadàvers
destrossats van aparèixer al fons d’un barranc. Per al moviment popular i feminista
de la República Dominicana, històricament,
aquestes dones han simbolitzat la lluita i la

Els actes del 25N tornaran als carrers de Santa Coloma

resistència. El 1999, l’ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.
Santa Coloma recupera els actes presencials del 25N
Sota el lema «Vives ens volem, prou
violència contra les dones!», Santa Coloma es converteix, un any més, en un
espai de reivindicació i lluita contra les
violències masclistes i patriarcals. Fins al
20 de desembre, l’Ajuntament i diferents
entitats membres del Consell Municipal
de les Dones i altres associacions de la
ciutat han organitzat una trentena d’activitats en el marc d’aquest dia. L’acte cen-

tral serà aquest dijous 25 de novembre,
a les 18h, a la plaça de la Vila, i consistirà amb una concentració reivindicativa
i amb la lectura del manifest unitari. Es
recuperen així els tradicionals actes presencials del 25N, després d’un any de
pandèmia. D’altra banda, els dies 26 i 27
de novembre tindrà lloc l’acte “Sntk no
calla. Fòrum comunitari de prevenció de
les violències masclistes”, amb diferents
activitats infantils, un taller de treball
corporal integratiu, i una Free Jam contra
les violències masclistes, a la CIBA, que
s’ha convertit en un referent feminista en
l’àmbit de país.

Presentació dels 300 punts de la Xarxa violeta colomenca

La CIBA va ser l’escenari, la setmana passada, de la presentació de les noves incorporacions d’entitats i establiments al
projecte ‘Santa Coloma, Xarxa Violeta’, que
ja compta amb més de 300 participants en
la ciutat. Aquesta xarxa ha multiplicat per

quatre la participació i implicació comunitària des de la seva presentació, ara fa dos
anys, quan va arrencar amb el compromís
d’una seixantena d’establiments, la majoria locals d’oci nocturn, però també altres
com benzineres, farmàcies, aparcaments o

serveis de taxi. Enguany es presenten noves incorporacions, com establiments de
primera necessitat, associacions de veïns
i veïnes de la ciutat i clubs socials, com
Bikers Solidarios. Es tracta d’una iniciativa
innovadora i única arreu de l’Estat, fruit del

25NStreetArtAcció, una iniciativa feta
pels joves colomencs
Durant els propers dies es penjaran aquestes llaunes en carrers de la ciutat

Sant Adrià convoca l’acte
central a la plaça de la Vila
A Sant Adrià els actes del 25N van començar la setmana passada amb l’exposició
«La violència masclista té la seva història»,
realitzada per l’equip del Centre d’Informació i Orientació de la Dona (CIOD), que es
podrà visitar fins al 26 de novembre al Centre de producció cultural i juvenil Polidor,
i del 29 de novembre al 3 de desembre al
Centre Cultural Besòs. Aquest dijous, 25 de
novembre, la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà de lila i s’organitzaran un ampli ventall d’activitats, entre elles la concentració
de rebuig contra la violència masclista a la
pl. de la Vila. Durant l’acte de concentració
és llegirà un manifest i es projectarà un au-

diovisual on ciutadans i ciutadanes de Sant
Adrià expressaran el seu rebuig a la violència masclista, a partir de les 19h. Divendres,
26, serà el torn del concert “dones compositores”, a partir de les 18h, a la plaça
Guillermo Vidaña. Dissabte i diumenge, a
les 12h, s’ha convocat un minut de silenci i la lectura d’un manifest del 25N a totes
les instal·lacions esportives de Sant Adrià.
A més, els centres educatius, els comerços
i el mercat s’han sumat a la jornada amb
activitats i pancartes. D’altra banda, s’estrenaran noves senyalitzacions a les entrades
del municipi on s’hi podrà llegir “Sant Adrià
lliure de violència masclista”.

compromís de l’Ajuntament en la prevenció
i l’erradicació de les violències masclistes.
Una proposta basada en la participació i la
implicació comunitària, que fan de Santa
Coloma una ciutat referent en la prevenció
d’aquestes violències.

Imatge d’uns dels treballs dels joves colomencs

38 grups de 14 instituts de
Santa Coloma participaran en
el «25NStreetArtAcció», de la
mà de La CIBA. Es tracta d’una
campanya de sensibilització i
prevenció a través de l’art urbà,
en la que els centres i el seu
alumnat tenen un paper protagonista. Els i les joves aprendran tècniques de l’art urbà,
grafits, wheatpasting o instal·lacions de carrer, per elaborar els seus propis missatges
de prevenció de les violències
masclistes. Amb l’ajuda de
l’equip d’agents d’igualtat de
La CIBA i dels artistes Me Lata,
l’alumnat realitzarà diferents
tallers per entendre el significat de la data assenyalada i

aprendre diferents eines de treball que els permetran enllaunar els missatges que volen
transmetre. Aquest dijous 25N,
a les 12h, es farà l’acte central
a la plaça de la Vila, en el qual
participaran els centres educatius protagonistes, i en el que
s’exposaran tots els missatges
enllaunats d’art, esperança i
transformació per a una Santa Coloma lliure de violències
masclistes.L’educació i els i
les joves esdevenen una peça
clau en la creació de nous referents i noves narratives que
permetin superar lògiques de
desigualtat i la superació de
prejudicis i estereotips sexistes.
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Territori inicia els tràmits
per un nou carril bus a la C-31 direcció Gran Via
L’alcaldessa adrianenca rebutja el projecte viari
El Departament de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori ha licitat la redacció
del projecte per connectar el carril bus de la
C-31 ja existent a Badalona, amb el carril bus
de la Gran Via de les Corts Catalanes, d’entrada a Barcelona. L’actuació inclou la construcció d’un nou viaducte sobre el riu Besòs,
exclusiu per al pas d’autobusos, amb el que
es pretén millorar el temps de recorregut.
Aquest nou viaducte tindrà uns 200 metres
de llarg i uns 8 metres d’amplada. La inversió prevista per a les obres, que es preveuen
fer al 2023, és de 9 MEUR –la redacció del
projecte costarà 250.000 euros– i el projecte
compta amb finançament procedent de fons
europeus. Part d’aquest carril passaria per
l’actual traçat de la C-31, al terme municipal
de Sant Adrià de Besòs.

Sant Adrià rebutja un nou pont sobre el riu Besòs

Filo Cañete en contra del projecte del
nou carril bus
L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete s’ha
mostrat en contra de qualsevol altra construcció que passi per sobre del riu Besòs,

en referència al viaducte que s’hauria de
construir pel nou carril bici. En una piulada a
Twitter, Cañete ha assegurat que “Sant Adrià
vol treballar per millorar les barreres arquitectòniques que divideixen la ciutat. Per això,
volem el soterrament de la C-31”, ha explicat
l’alcaldessa.
Continuïtat per a la circulació de busos
Per la seva part, el govern català ha explicat
que aquesta nova infraestructura donarà continuïtat fins a l’entrada a Barcelona al carril
bus –Vao que la Generalitat va implantar l’any
passat a la C-31 al seu pas per Badalona. En
hora punta, hi circulen per aquest carril bus
una cinquantena de serveis de bus interurbans regulars que accedeixen a Barcelona per
la C-31 nord, sobretot línies de bus des del
Maresme. Pel que fa a mobilitat col·lectiva,
cal afegir a aquests serveis regulars interurbans, els serveis de busos discrecionals i els
de transport escolar. Addicionalment, és utilitzat per vehicles amb alta ocupació –més de
dues persones–, vehicles ECO i motocicletes.

FOTONOTÍCIA
TORNEN LES ACTIVITATS PRESENCIALS DE LA SETMANA
CULTURAL DE LA MINA
La Setmana Cultural del barri de La
Mina, edició XXX, va tornar al carrer
amb més ganes que mai, després d’un
any en què no es va poder celebrar per
la situació sanitària. La setmana va

constar d’actes al carrer, xerrades, festes,
mostres d’entitats o tallers. Enguany, el
CAP de la Mina va muntar un estand on
van oferir les vacunes Covid a les persones interessades.

04/11 al 17/11/2021

Carles Carvajal
Barnat
López - redaccio@diaridebadalona.com
- redaccio@diaridebadalona.com
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Sant Adrià engega una campanya
per detectar pisos buits

Aprovades les bases
definitives dels habitatges
del Miguel Hernández de
Es vol tenir una radiografia de l’habitatge de la ciutat Santa Coloma

Imatge de les dues treballadores realitzant la campanya a Sant Adrià

L’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs ha començat una nova
campanya de comprovació d’habitatges que té com a objectiu verificar les dades del padró municipal
sobre habitatges buits al territori.
Aquesta actuació que ja s’ha iniciat
s’allargarà fins a finals del primer
quadrimestre de 2022 i es desen-

voluparà de dilluns a divendres,
de 8 a 12 h del matí. La campanya
s’entendrà per tots els carrers del
municipi.
Dues persones pentinen tots
els blocs de pisos adrianencs
Dues persones contractades com a
agents informadors, mitjançant el

programa de plans d’ocupació Reactivació de l’ocupació 2021 de la
Diputació de Barcelona, visiten els
immobles on, segons la informació de la qual es disposa, hi ha habitatges buits, i comproven la seva
existència. És important destacar
que les agents van identificades
amb una armilla i una acreditació
personal que certifica la seva relació laboral amb l’Ajuntament. Les
treballadores fan una inspecció
externa per verificar l’habitatge,
encara que, de vegades, si aquesta
no és suficient, procedeixen a consultar al veïnat de l’immoble. La
finalitat d’aquesta actuació és detectar l’existència d’habitatge buit i
aconseguir la seva mobilització al
mercat de lloguer per tal de potenciar la funció social dels habitatges i donar resposta a la necessitat
residencial de la població.

Noves places d’aparcament
al Complex Oliveres colomenc
En aquest espai s’habilitaran un total de 76 places

Imatge del complex de les Oliveres

L’empresa municipal colomenca Gramepark ha començat les obres de condicionament de la planta baixa del Complex
Oliveres, ubicat a la carretera Font de
l’Alzina, per destinar-lo a aparcament
de vehicles en règim de lloguer. Els més
de 2.000 m2 de superfície que té l’aparcament, situat sota el camp de futbol,
oferiran un total de 76 places de cotxe
-2 reservades per a persones amb mobilitat reduïda i 2 per a vehicles elèctrics-,
4 places de motocicleta i 8 de bicicleta.
L’equipament disposarà de les darreres
tecnologies de gestió remota i càmeres
de videovigilància. Segons el consistori
colomenc, aquest aparcament donarà
resposta a la demanda tant del veïnat del
barri com de les persones usuàries de
les instal·lacions esportives. La durada
aproximada de les obres serà de 6 mesos. El primer trimestre del 2022, Gramepark informarà de les condicions per
accedir a una plaça d’aparcament.

Imatge de l’edifici Miguel Hernàndez

L’Ajuntament de Santa Coloma
ha aprovat definitivament les
bases generals d’adjudicació
dels habitatges dotacionals per
a persones majors de 65 anys
amb espais i serveis compartits,
a l’edifici situat a la confluència
dels carrers Almogàvers i Laredo,
al barri de Can Calvet de Santa
Coloma, on estava ubicada l’antiga escola “Miguel Hernández”.
Les persones inscrites al Registre

de Sol·licitants d’Habitatges de
Protecció Oficial amb la sol·licitud acceptada que compleixen
els requisits de les Bases participaran en el procés d’adjudicació dels habitatges de la “Miguel
Hernández”. El lloguer s’adaptarà
als ingressos de les persones adjudicatàries, i serà l’equivalent al
25% dels ingressos de la unitat
de convivència, amb un màxim
de 350 euros mensuals.

FOTONOTÍCIA
MANIFESTACIÓ CONTRA LA PUJADA DEL REBUT
DE LA LLUM
La Favgram de Santa Coloma va convocar, la setmana
passada, una manifestació
contra la pujada del rebut
de la llum. La convocatòria,

on van participar unes 400
persones, va començar a la
plaça del Rellotge, al barri del
Fondo, i va arribar a la plaça
de la Vila.
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Acord per construir pisos lloguer
a menys de 700 euros a Sant Adrià
Al barri de la Catalana s’aixecaran 57 pisos de lloguer social
Una nova iniciativa construirà en
els propers anys 4.500 pisos de
lloguer assequible a Sant Adrià de
Besòs i municipis de l’àrea metropolitana. La societat que ho impulsa, anomenada Habitatge Metròpolis Barcelona, és la primera
iniciativa publicoprivada d’aquest
tipus a l’Estat. L’Ajuntament de
Barcelona i l’àrea metropolitana hi
aportaran un 50% del capital, i l’altra meitat l’hi posarà una companyia formada per les empreses Cevasa i Neinor. Els pisos es llogaran
per un preu d’entre 450 i 700 euros
al mes. En una primera fase, s’en
faran 57 pisos a la Catalana. La iniciativa permetrà, segons els seus
promotors, impulsar habitatge assequible en municipis on els ajuntaments sovint ho tenen complicat
per aconseguir capital per fer-ho.
Els pisos s’adjudicaran d’acord

amb els mecanismes habituals. Les
persones que hi visquin pagaran el
preu de lloguer d’habitatge protegit
vigent en cada moment, que actualment és, com a màxim, de 8,95
euros el metre quadrat.
Evitar l’especulació
L’objectiu és oferir habitatge assequible però també garantir el
control públic i evitar l’especulació del sòl. Així mateix, les noves
construccions incorporaran la
sostenibilitat i l’eficiència energètica. La construcció dels habitatges
mobilitzarà 600 milions d’euros i
es preveu que creï un miler de llocs
de treball, segons dades del mateix
sector. Es pretén que aquest nou
model publicoprivat de construcció
d’habitatge assequible sigui referent i que es repliqui en altres punts
del territori.

Els pisos de lloguer es faran a la Catalana, una zona que s’ha transformat en els darrers anys
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La tardor, moment per descobrir el
medi ambient colomenc i adrianenc

Millora al parc
fluvial del Besòs
amb tallada de
Cada diumenge tenen lloc tallers mediambientals en diversos punts canyes

Imatge d’un dels tallers de tardor al riu Besòs

Aquesta tardor s’han programat nombroses
activitats mediambientals a Santa Coloma
de Gramenet i Sant Adrià de Besòs per tal
que tothom tingui l’oportunitat d’aprofundir
en el coneixement de l’entorn natural i de

la biodiversitat. Les propostes previstes
incorporen mesures sanitàries per protegir-se de la COVID-19. Enguany caldrà
inscriure’s als tallers dues setmanes abans
de la data del seu inici per tal de garantir un

nombre limitat de persones participants. A
Santa Coloma de Gramenet, els tallers tenen lloc a l’aula mediabiental de Can Zam i
a Sant Adrià de Besòs a la platja del litoral
o al parc fluvial del Besòs sota el nom de
Jugateca ambiental. Aquests són espais on
les famílies, amb nens i nenes de totes les
edats, poden compartir una estona de joc
i experimentació mentre coneixen els valors dels parcs i platges metropolitans, a
més d’altres continguts relacionats amb la
sostenibilitat. Les Jugatecambientals també
disposen d’un espai de joc i experimentació no dirigit, un punt d’informació sobre el
parc i el municipi on s’ubiquen i una activitat guiada diferent cada dia sobre natura
i medi ambient. Actualment, a l’àrea metropolitana de Barcelona s’estan organitzant
unes 37 jugateques ambientals. Les organitzades a Santa Coloma i Sant Adrià s’han
consolidat, i cada diumenge a mig matí,
atrauen famílies de les dues ciutats. Totes
les activitats són gratuïtes i podeu consultar
totes les activitats als webs municipals dels
dos municipis.

Imatge del Parc del Fluvial del Besòs

La Diputació com a gestora del Parc Fluvial
del Besòs està gestionant, aquests dies,
l’entorn de la llacuna, aigües avall del pont
del Ferrocarril. La gestora s’ha encarregat
de fet una reparació de l’impermeabilització del vas per tal de garantir la retenció de
l’aigua i afavorir la permanència d’espècies.
D’altra banda, aigües amunt del pont del
Ferrocarril, s’ha netejat de canya americana (Arundo donax) un sector central del riu
per assegurar el manteniment de la capacitat hidràulica del pont així com per evitar
l’activitat de cruising.
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“El Sevillano” seguirà a Sant Adrià de Besòs
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Pots visitar “El Sevillano” en aquest vídeo

El Museu Mhic exposa l’antic vagó de tren

Imatge de la signatura del conveni per mantenir “El Sevillano”

Aquest novembre l’alcaldessa de Sant Adrià
de Besòs, Filo Cañete, i el director gerent de
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles
F.S.P., José Carlos Domínguez, han signat
el conveni per prorrogar la cessió del cotxe
de la sèrie 8000 de RENFE (El Sevillano) al
Museu d’Història de la Immigració de Sant
Adrià (MhiC). L’acte de signatura va tenir
lloc al MhiC i va comptar també amb l’assistència de Pilar Garcia, directora del Museu
del Ferrocarril, i d’Andrés Pozo, regidor de
Cultura de Sant Adrià. L’objectiu del conveni
és mantenir viu el compromís que les dues
institucions van iniciar l’any 2007 amb la
cessió, la cura i l’exhibició d’una peça fonamental tant pel MhiC com per Sant Adrià,
per difondre la memòria social vinculada al
ferrocarril i el seu paper fonamental en el

Un adrianenc campió de
Catalunya de columbofília
José Luís Martínez ha guanyat el darrer campionat

Un veí de Sant Adrià, campió de Catalunya de columbofília

L’adrianenc José Luis Martínez Gómez, soci del club de columbofília de
la ciutat, adscrit a l’Agrupació Columbòfila Catalana, ha guanyat el campionat absolut de Catalunya d’aquesta
disciplina. El campió té una llarga
experiència en la criança de coloms
missatgers, afició que va heretar del
seu pare i que ara ha estat premiada. La columbofília és l’art de criar,
seleccionar i ensinistrar coloms missatgers. Civilitzacions antigues (antics
egipcis, grecs i romans) van utilitzar
coloms per comunicar-se, com també
durant les dues guerres mundials. Actualment, aquestes aus s’ensinistren
per fer curses que organitzen clubs,
agrupacions i federacions i que van
dels 200 als 1.000 km.

procés migratori del s. XX a Catalunya.
Una mica d’història del “Sevillano”
“El Sevillano” és un tren que forma part
de la nostra història, entre els anys 50
i 70 va portar milions d’andalusos en
cerca de noves oportunitats. El Museu
d’història de la Immigració de Catalunya
va rehabilitar un vagó que conté mil històries i a través d’aquest podrem conèixer
i recordar de nou. Als anys 50 i 60, milers de migrants del sud d’Espanya van
arribar en tren a Barcelona a la recerca
d’una nova oportunitat per tirar endavant.
Aquell viatge es feia en un tren conegut
com El Sevillano. Viatjava de nit i trigava
més de 17 hores a arribar a l’Estació de
França.

Arriba l’exposició
itinerant “Santa
Coloma es mou”
L’Ajuntament de Santa Coloma
vol incidir en la vinculació de la
mobilitat sostenible amb la seguretat i la salut de la ciutadania.
Per això, el consistori ha posat en
marxa l’exposició “Santa Coloma
es mou”. Fa unes setmanes es
va poder visitar a la Rambla Sant
Sebastià amb motiu de la Setmana de la Mobilitat i ara esdevé itinerant -fins a mitjans de desembre- per arribar a altres indrets de
la ciutat. Fins al 30 de novembre
la trobarem a la parada de metro de Fondo i a la Plaça Olimp,
per tal de poder conèixer millor
els hàbits de mobilitat de les
colomenques i dels colomencs
mitjançant plafons informatius.

Imatge de l’exposició itinerant als
carrers de Santa Coloma

Després, a partir del dia 30, la
mostra es traslladarà a l’exterior
de les parades de metro de Santa
Rosa i Can Peixauet.

Codependientes Anónimos es un grupo de hombres y mujeres
cuyo propósito común es desarrollar relaciones sanas. Nos reunimos para darnos apoyo y compartir nuestras experiencias, fortaleza y esperanza en un esfuerzo para que exista libertad y paz
en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos.
Nos reunimos en:
• Viernes a las 18 h. (6 h. de la tarde Plaça de l’Esglesia, 8
St. Adrià de Besòs.).
• Lunes a las 19 h (7 h.) c/ Selva de Mar, 215 Barcelona
(Ctre.Civic St.Martí).

Teléfono de contacto: 686 09 16 13
¿Quiénes somos? :

Ver página web: divulgacioncoda.org
No tenemos honorarios ni cuotas – Nos ayudamos mutuamente.
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Drahovský salva un trabajado
punto para Industrias (2-2)
Los colomenses visitan Cartagena este sábado

Resumen partido
contra Valdepeñas

Foto: ISC

Industrias Santa Coloma y Viña
Albali Valdepeñas firmaron tablas en el Pavelló Nou (2-2). Un
partido en el que los colomenses
fueron superiores pero se tuvie-

ron que conformar con un punto.
El dominio y un buen número de
ocasiones desaprovechadas por
parte del equipo de Javi Rodríguez
no se tradujo en los tres puntos.

Una diana del capitán David Álvarez y otro tanto del killer Tomas
Drahovský a 56 segundos de la
conclusión fueron los goles de
Industrias Santa Coloma.
Los visitantes sufrieron las expulsiones de David Ramos (entrenador) en la primera parte y
Rafael Rato en el último minuto de
partido y debutó en competición
oficial Marc Cardona después de
tres meses de ausencia y Bermusell tuvo que abandonar la pista
por una lesión muscular. Con este
agridulce punto, los colomenses
se posicionan en la zona baja de
la tabla con 7 puntos, a cuatro de
la octava plaza.
Este sábado (18h) se visitará la
complicada pista del Jimbee Cartagena, cuarto clasificado con 13
puntos. Palma Futsal será el encuentro más próxmo en el Pavelló
Nou, el fin de semana del 4-5 de
diciembre.

El Sant Gabriel,
a sacar provecho del
factor Ruiz Casado

Foto: Xavi de la Ossa / CE Europa

Tras la derrota de hace dos semanas en el Nou Sardenya ante
el líder (2-0), el Sant Gabriel
se recuperó con un triunfo en
el Ruiz Casaado contra el Vic
Riuprimer (3-0). Tres puntos que
mantienen al Sangra próximo de
las posiciones de ascenso. La
visita del Riudoms este domingo
- de nuevo en casa - y el duelo

directo primero contra segundo
será una gran oportunidad que
no se debe desaprovechar. A seis
puntos de distancia está el liderato del G3 de Primera Nacionla
y a tan solo uno la segunda plaza, también de ascenso a liga
Reto Iberdrola, el gran objetivo
fijado para esta temporada en
Sant Adrià.
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Los proyectos de CBSC y Sant Adrià
siguen al alza en Copa Catalunya
El Draft Gramenet suma la tercera victoria y se acomoda en la zona media

Foto: Manel Expósito

El grup 3 de Copa Catalunya tiene claro
aroma de Barcelonès Nord. Cinco de los
seis primeros clasificados son de la misma
comarca y entre ellos se hayan dos conjunto de Santa Coloma de Gramenet y Sant
Adrià. En la edición del Diari anterior ya
mencionamos de la solidez por parte de los
proyectos de CBSC Y UB Sant Adrià. Empezando por el cuadro mejor clasificado - los
colomenses - el equipo dirigido por Alberto
Torres tan solo ha concedido una única derrota en ocho jornadas transcurridas y los
otros tantos partidos disputados se traducen en victorias (7-1). Tan solo la UE Montgat tiene mejor balance que los rojos (8-0),
y que precisamente será el rival colomense
este sábado en el Juan del Moral (19:30h).
Por su parte, el Sant Adrià de Miquel Calderón es la actual sombra de sus vecinos con
una victoria menos (6-2) y un calendario
muy parecido en cuanto a exigencia. La UE
Mataró B será el próximo rival adrianense
en la jornada vespertina de este sábado

en el pabellón Ricart(18h). El año 2021 se
despedirá justamente con la conclusión de
la primera vuelta (tres jornadas a disputar).
El Draft rompe su sequía de victorias
Por su parte, el Draft Gramenet levanta cabeza en la misma categoría tras encadenar
un mes y medio ‘horribilis’ con cinco derrotas seguidas. El conjunto de Isaac Cerón
puso punto y final a esta dinámica negativa
de resultados con una victoria frente al TGN
Bàsquet en La Bastida (66-64). Ajustado
marcador antes afrontar dos semanas de
descanso. El inicio de la segunda vuelta se
iniciará el 11 de diciembre con la visita a la
pista del Reus Ploms Salle.
Finalmente, la proyección del Bàsquet Neus
de Raúl Pellitero sigue la sombra de los
líderes y se acomoda en una digna cuarta
posición con 5 victorias y tan solo 2 derrotas, a un solo triunfo de JAC Sants y Llefià,
primeros clasificados en el grupo 2 de Segunda Catalana femenina.

Óscar Parra, Guardó a l’Excel·lència, Oriol Roca regna
Innovació i Sostenibilitat de l’Esport al Campionat de
Catalunya per equips
Premi 2021 al seu projecte personal ZenytSports
Al minut 48:42 del
codi QR trobaràs
el moment en què
l’Óscar exposa el seu
projecte ZenytSports

Foto: Óscar Parra

La implicació, treball i feina per
visibilitzar la lluita per part d’Óscar
Parra, exlluitador del Club Lluita
Olímpica La Mina i campió d’Es-

panya, ha tingut el seu reconeixement per part de la Secretaria General de l’Esport a la Gala Guardons
de l’Esport 2021. El seu projecte

personal ZenytSport, el qual combina les seves dues passions (esport i tecnologia) han tingut aquest
any el reconeixement a l’edició
d’enguany i ha estat reconegut en
la categoria Excel·lència, Innovació
i Sostenibilitat de l’Esport.
ZenytSports va elaborar un projecte d’I+D, amb la finalitat de proporcionar els programes i eines
òptimes per millorar la qualitat
d’organització, gestió i comunicació de la mateixa Federació Catalana de Lluita amb l’automatització
dels processos administratius i
amb una intel·ligència artificial
que administri tota la informació
de la federació. Més enllà de la
federació catalana, a nivell nacional també han mostrat interès
i predisposició altres organismes
autonòmics i han aplicat la tecnologia ZenytSports als seus esdeveniments locals.

Foto: Tennis Català

El tennista professional colomenc
Oriol Roca (Santa Coloma de
Gramenet, 1993) es va proclamar
campió del Campionat de Catalunya absolut per Equips amb el
Club Tennis Barcelona. Roca i el
seu equip van superar el Cercle
Sabadellès en la final disputada
al Club Tennis Sabadell. Aquest

mes de desembre, el tennista
colomenc participarà en la fase
d’ascens a la Serie A amb el CT
Sinalunga italià. Actualment, Roca
és el número 295 del món al rànquing ATP i la seva millor classificació la va assolir l’1 d’abril
d’aquest mateix any, arribant a la
posició 192 mundial.
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92 años de pedaleo
del Club Ciclista Colomenc
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Recupera
el reportaje al Club
Ciclista Colomenc con
entrevista al
presidente José
Camargo y al
secretario Rafael Freire

Archivo histórico CC Colomenc

La pasión por el ciclismo, la bicicleta y el pedaleo se remonta a
principios del siglo XX en Santa
Coloma de Gramenet. Desde el 1
de septiembre de 1929, el Club
Ciclista Colomenc promociona
y fomenta la práctica deportiva
a través de las dos ruedas. Una
maravilla de deporte que combina la motricidad, la vertiente
social y también la turística.
Con el centenario de esta entidad
colomense que abandera el nombre de la ciudad por toda Cataluña

a la vuelta de la esquina, conocemos sus inicios, su trayectoria y
su estabilidad y actividad en la
actualidad junto a su presidente,
José Camargo, y su secretario,
Rafael Freire. Algunos socios
del Club Ciclista Colomenc también reflexionan en el reportaje
audiovisual sobre qué es para
ellos el club y qué les aporta.
Sebastián Badosa fue el ideólogo
de la fundación del Club Ciclista Colomenc hace ya 92 años.
“Junto a un grupo de amigos

Modalidad de carretera y de
montaña
Actualmente, el Colomenc fomenta el ciclismo con las dos modalidades de bicicleta más consolidadas y practicadas en el mundo:
la de carretera y la de montaña.
“Nosotros competimos en un
campeonato social y lo hacemos
a nivel interno entre los socios.
La competición empieza en marzo y finaliza el mes de octubre”.
Ambas especialidades disponen
de dos niveles en función de la
experiencia y nivel de los socios.
Los más experimentados están integrados en la sección de experto/
avanzado, con rutas y desniveles
más complejos, y para la escuela/

Foto: CCC
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Arriben els concerts de Nadal de Concert de Santa
l’escola de música “Musicaula” Cecília de la Banda de
L’Auditori acollirà dos d’aquests concerts nadalencs Santa Coloma

La entidad colomense es una de las agrupaciones deportivas más longévas
empezaron a trabajar el fomento del ciclismo, sus valores y la
promoción de Santa Coloma de
Gramenet. Los inicios siempre
son difíciles y hasta la década de
los 90 no fue cuando la entidad
se consolidó, con hasta 200 socios. Uno de los grandes hitos del
club”, nos expone y contextualiza
Camargo.
A pesar de las dificultades que
tuvieron en sus inicios, el CC
Colomenc es uno de los clubs de
ciclismo pioneros en Cataluña y
también de los históricos a nivel
nacional. “Fue el décimo club
fundado en Cataluña y se encuentra en el top20 a nivel nacional”,
añade el presidente colomense.
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Imatge de la Banda de música de Santa Coloma

Els concerts de Nadal tindran lloc els dies 16 i 17 de desembre

Foto: CCC

principiantes, aquellos que entran
nuevos al club, el trazo de las rutas es más óptimo para su inicio
y evolución. “Intentamos acompañar a los socios más noveles
para que puedan evolucionar y a
largo plazo se puedan venir con el
grupo más experimentado”.
Durante la temporada, se programan una media de dos salidas
semanales y una competición
interna mensual. Actualmente
suman 62 socios, aunque la media es de unos 30 participantes
en las salidas que se organizan.
“También se intenta participar
en pedaladas míticas del calendario y que algún socio del
club puedas representar y defender los colores del Colomenc”.
“A corto plazo esperamos poder
incorporar paulativamente nuevas
personas. Estamos enfocados en
la creación de un grupo femenino
y que salgan en grupetas o se integren en nuestras rutas. Es más
complejo pero también nos gustaría captar nuevos integrantes de la
franja de edad 18 - 25 años pero es
más difícil de poder conectar con
ellos”, exponen desde la directiva.
Por su parte, Rafael Freire puntualiza que durante el invierno es
más complicado que la gente se
anime a salir. “En temporada hibernal hay más pereza, hace frío,
las carreteras están húmedas...
con el avance del buen tiempo la
gente se anima más”. De hecho,
el primer domingo de marzo es
cuando empieza oficialmente su
temporada y también la del ci-

clismo profesional y se extiende
hasta el último fin de semana de
octubre.
El auge de los 90
El gran boom por el ciclismo en
Santa Coloma empezó en la década de los 90. Más de 60 años
después de la fundación del club.
Por aquel entonces, empezaba a
destacar la figura de Miguel Induráin. Entre finales de la década
de los 80 y principios de los 90.
“Tuvimos un equipo de competición durante dos temporadas.
Éramos ocho corredores y participan en Ciclo Sport. El equipo

contaba con un entrenador más
un directivo del club. Participábamos en el Campeonato de Cataluña y todas sus series. Entre las
mejores marcas están un cuarto
puesto en el Campeonato de España celebrado en Valladolid.
Con los 100 años de historia en el
horizonte, el Club Ciclista Colomenc espera mantener su misma
labor deportiva y social con la
misma fuerza e ilusión con la que
lo han hecho en estos 92 años
que acumulan. ¡Por 92 años más,

L’Escola de Música “Musicaula”
com cada any ofereix els seus
tradicionals concerts de Nadal.
Aquests concerts, que estan inclosos dintre de la Festa Major
d’Hivern la nostra ciutat, obren
les festes nadalenques amb peces
interpretades per solistes, corals

i conjunts instrumentals de veu,
corda, vent, guitarra, bateria, piano, etc. Les clàssiques Nadales
formaran part d’un repertori que
comptarà també amb cançons
modernes i peces clàssiques. El
primer concert tindrà lloc el dijous, dia 16 de desembre, a les 19

hores, a càrrec dels nens i nenes
de l’escola de música colomenca.
L’endemà, el dia 17, a les 19 hores, s’ha organitzat un altre concert a càrrec dels alumnes joves
i adults de l’escola. L’entrada serà
per invitació que es podrà recollir
a l’Escola de Música “Musicaula”.

La Banda de música de Santa Coloma de Gramenet oferirà aquest
diumenge, 28 de novembre, a les
19h a l’Auditori Can Roig i Torres
el concert de Santa Cecilia. Bernat
Sánchez i Júlia Fortuny, dos pianos, amb la Camerata Gramenet
dirigida per Bernat Bofarull, ens
oferiran dues peces que conformen una part essencial i punt de

partida per el desenvolupament
de la literatura musical per a dos
pianos i orquestra. el Concert en
Do menor BWV 1062 per a dos
clavecins de J. S. Bach i l’únic
doble concert que va escriure W.
A. Mozart en Mi b Major Kv.365.
Les entrades estan disponibles
al web del Segarra i l’Auditori de
Can Roig i Torres.
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Lliurats els Premis de Comunicació
“No sexista” a la CIBA

Pots recuperar
l’acte en aquest
vídeo

Una gala va servir per entregar aquests premis
L’Associació de Dones Periodistes de Catalunya va celebrar a la CIBA la 28a edició
dels Premis de Comunicació No Sexista.
Entre les premiades, destaquen la periodista
Soledat Balaguer, Premi Trajectòria Profes-

sional, les dones i els dies, dirigit per Montse Virgili a Catalunya Ràdio, al “programa
radiofònic feminista”, la peça Som diferents? El biaix de gènere assistencial entre
homes i dones, de Laia Mestre Sopeña, dels

Imatge de les guanyadores dels Premis de la Comunicació

El Festival
FlamencON 22
serà
presentat
aquest
divendres
al Segarra

Podeu escoltar a
David Palomar en
aquest enllaç

Aquest divendres, 26 de Novembre, tindrà
lloc en el Teatre Sagarra de Santa Coloma, la presentació oficial del programa del
pròxim FlamencON ‘22. Durant l’acte s’ha
previst l’actuació de David Palomar amb el
seu espectacle “Universo Cadiz”.El Festival
FlamencON, és un conjunt d’experiències
concentrades en quatre setmanes durant el
mes de març, organitzades tant als carrers
com al Teatre Sagarra. El Festival està dirigit
a un ampli públic, des dels quals coneixen
aquesta profunda forma d’expressió, fins als
que simplement tenen la inquietud de gaudir
i sentir el flamenc en directe. FlamencON, té
la intenció d’interactuar amb altres expressions artístiques i així aconseguir trencar
aquesta hermeticitat heretada històricament
que ha mantingut el flamenc fins als nostres
dies.

informatius de TV3, premi a la “qualitat en
la recerca i la divulgació sobre la salut de
les dones”, l’Anna Surinyach, de la revista
5W, per “un fotoperiodisme compromès i
inclusiu”, els documentals Condenadas en
Gaza, de Beatriz Lecumberri i Anna Alba, i
Encara hi ha algú al bosc, de Teresa Turiera-Puigbò i Erol Ileri, per “un periodisme
rigorós i que visibilitza les dones en zones
de conflicte”, el podcast Lila, de Marta Palencia-Lefler i Silvia Aranda, al “millor mitjà
digital amb contingut feminista”, la revista
La Poderío – Feminismo Andaluz, al mitjà
digital amb “alt contingut feminista” i Judith
Astelarra, sociòloga de la UAB, premi “a la
recerca acadèmica de participació femenina
en l’acció política”. Durant la cerimònia dels
Premis de Comunicació No Sexista també
es va lliurar la setena edició del Premi Margarita Rivière al rigor periodístic amb visió
de gènere, que va ser concedit a la periodista italiana Concita de Gregorio Borràs, articulista de La Repubblica i copresentadora
del programa In onda de La7.

Arriba al
Segarra
l’obra
“No em
diguis reina”
al Segarra

Núm. 447
Podeu veure una
part de l’obra
teatral en aquest
enllaç

Imatge de l’obra “No em diguis reina”

“No em diguis reina” és una road movie teatral
que narra el viatge agitat d’una princesa que no
vol ser reina, pels indrets més foscos i marginals del seu reialme: un país distòpic habitat
per personatges estrafolaris, egoistes i miserables. Una comèdia negra que ens presenta
un sistema esgotat i decadent i ens pregunta
si, per canviar-ho, estem disposats a renunciar
als nostres privilegis. “No em diguis reina”
és el quart espectacle de Diversitat Teatral, on
seguim apostant per la inclusió d’artistes amb
diversitat funcional. Una peça on el treball d’artistes diversos no és una concessió, si no una
característica més de les intèrprets i un valor
afegit en la posada en escena. L’obra serà representada el dia 4 de desembre, a les 19h, al
teatre Segarra.

S’exposa a Torre Balldovina l’exposició
“Caput aut Navis. A cara o creu”
La mostra restarà oberta fins al 9 de gener
Caput aut navis -en català “a cara o creu”era el nom llatí d’un dels jocs més populars
a l’antiguitat i que ha perviscut fins als nostres dies. Aquest és també el títol de l’exposició produïda pel Museu de Granollers i
adaptada per a la seva itinerància per l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. Fins al 9
de gener podeu veure la mostra al Museu
Torre Balldovina. L’exposició presenta un
recorregut temàtic i lúdic per diferents jocs
que ens acompanyen des de l’època dels
ibers i que evidencia la importància social
del joc més enllà del món de la infància. A
través de 72 peces del fons arqueològic del
Museu de Granollers, la mostra convida a
fer un passeig per l’univers del joc en temps
antics. Aquest conjunt de peces de petit format (tabes, peces de fireta, monedes, campanetes i altres elements), que normalment
reposen en caixes als magatzems, prenen
un nou protagonisme i ens expliquen com
es jugava des dels temps dels ibers i dels
romans fins a l’època medieval.

Imatge de l’exposició

