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S’il·lumina 
el Nadal de 
Santa Coloma
L’Ajuntament i l’Agrupació de comerç 
han programat un centenar d’actes 
durant aquesta campanya de festes 
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Bola gegant de llums a la plaça de la Vila

La màgia de Nadal 
torna a Santa Coloma

tot els principals eixos comercials i punts 
emblemàtics de tots els barris colomencs.

Un Nadal per quedar-se a Santa Colo-
ma i viure en família 
Les activitats programades estan pensades 
per gaudir de les festes en família i loca-
litzades en diferents punts de la ciutat. Cal 
destacar entre elles les dirigides al públic 
infantil i al jovent, que podran participar 
al Passatge del desitjos i al Passatge de 
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Nadal. Enguany, torna la Cavalcada dels 
Reis Mags que recorrerà tota la ciutat 
per repartir il·lusió i caramels. De fet, els 
nens i les nenes de la ciutat els podran 
lliurar la seva carta en el campament de 
la Fada Missatgera (pl. de la Vila) i a les 
20 bústies reials que hi hauran a la ciu-
tat. El jovent i la gent gran també podran 
gaudir de jocs i música en altres activitats 
pensades especialment per a ells i elles i 
també hi haurà ocasió de retrobar-se amb 

3

La celebració del Nadal i de la Festa Major 
d’Hivern torna a Santa Coloma de Grame-
net, després de l’aturada de l’any passat a 
causa de la pandèmia, amb un programa 
d’activitats perquè la ciutadania pugui 
gaudir de la màgia d’aquestes dies amb 
totes les mesures que indiquin les autori-
tats sanitàries. Il·lusió, cultura i tradicions 
que ompliran edificis, carrers i places de 
la ciutat.El tret de sortida de les activitats 
va ser el 3 de desembre amb l’encesa de 

llums de la ciutat en un acte a la plaça de 
la Vila conduït, un any més, pel personat-
ge de la Fada Missatgera que va portar la 
seva màgia i va fer nevar. Juntament amb 
l’arbre de llums led d’11 metres d’alçada 
que presideix la plaça, s’han instal·lat per 
tota la ciutat diferents elements llumino-
sos de baix consum energètic (estels, bo-
les de Nadal, arbres, arcs, garlandes, etc.) 
per guarnir la ciutat. De fet, la ciutat llueix 
amb més llums que anys anteriors, sobre-

La Festa Major d’Hivern torna amb actes presencials
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Tradicional Pessebre a la plaça de la Vila

els gegants i els capgrossos; gaudir de la 
música, el teatre, les exposicions, els con-
tes i els poemes; o practicar esport.

Un Nadal solidari 
Un any més, la ciutat mostrarà el seu espe-
rit solidari en la campanya de recollida de 
joguines «Santa Coloma solidària, també 
al Nadal», la iniciativa que l’Ajuntament 
porta a terme amb la col·laboració de la 
Creu Roja del Barcelonès Nord i altres 
entitats per donar suport a les famílies i 
infants amb menys recursos de la ciutat. 
Altres accions solidàries són la cinquena 
edició d’ «Una carta, un somriure», en 
què les treballadores i els treballadors de 
l’Ajuntament apadrinen una carta dels in-
fants i joves del Centre Obert Rialles escri-
ta als Reis d’Orient perquè puguin complir 
el seu desig; i la Nit Solidària, que es va fer 
la passada setmana, en col·laboració amb 
el comerç i les entitats de la ciutat; a més 
d’espectacles musicals i de teatre.

La campanya comercial de Nadal 
promou les compres a Santa Coloma
La campanya per promoure que les com-
pres nadalenques es facin en establiments 
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Durant aquest Nadal ha nevat a Santa Coloma dins de la campanya de promoció comercial Interior de la bola de Nadal de la plaça de la Vila

de la ciutat també es fa extensiva als tres 
mercats municipals (Singuerlín, Fondo i 
Sagarra) i als mercats de venda no seden-
tària; els tradicionals «encants» que, a la 
nostra ciutat, se celebren tots els dilluns 
a l’entorn del Mercat Sagarra; els dijous, 
al voltant del Mercat de Singuerlín, i els 
dissabtes, a prop del Mercat del Fondo. 
D’altra banda, la Campanya de Compra 
Local, impulsada per l’Ajuntament i vigent 
durant tot l’any, aprofita les festes per es-

trenar nova imatge, així com la possibilitat 
de seguir-ne totes les novetats a les xarxes 
socials, amb el hashtag: #jocomproasan-
tako.  En aquest sentit, i per reforçar la 
importància de fidelitzar el consum a la 
ciutat, l’Ajuntament lliurarà 2.000 calenda-
ris informatius amb els festius de permís 
d’obertura comercial. No hi faltaran els 
cartells i les banderoles informatives de 
«Sóc de Santa Coloma, compro a Santa 
Coloma», als carrers principals.

Núm. 448
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La despesa amb aquesta moneda local augmenta cada any 

La Gramamoneda mou a Santa Coloma més de 
1,2 M€ en 12.000 operacions al 2020

La Gramamoneda va moure durant l’any 
2020 més de 1,2 milions d’euros en des-
peses en comerços i establiments de la 
ciutat, xifra que suposa unes 12.000 ope-
racions dutes a terme en l’any de l’esclat 
de la pandèmia. Es tracta d’una eina d’im-
puls del Circuit de Comerç Social de San-
ta Coloma de Gramenet, i funciona des de 
l’any 2016 amb la finalitat que els diners 
del municipi es quedin i circulin durant 
més temps en el teixit comercial econò-
mic i social de la localitat. Concretament, 
al 2020 es van fer operacions econòmi-

La moneda Grama s’ha anat implantant durant els darrers anys

Imatge de l’antic edifici de l’Ajuntament 

ques per import de 1.204.552 grames i 
12.137 operacions, una xifra que suposa 
un increment del 13,34% respecte 2019. 
Només als mercats municipals s’hi van 
fer operacions per import de 129.968,29 
euros i 5.130 operacions. Pel que fa a la 
seva circulació, el 87,86% de la despesa 
que l’Ajuntament fa en Grames amb el pa-
gament de subvencions es queda en for-
ma de consum a comerços i empreses de 
Santa Coloma, quan amb l’euro era només 
el 29,12%. A més, les 747.320,63 grames 
injectades mitjançant el pagament de sub-

vencions han generat un volum de circula-
ció de 3.365.276,28 grames mitjançant un 
total de 39.519 pagaments, amb un efecte 

multiplicador de 4,5 pel que fa a la seva 
capacitat de circulació de mitjana en el 
circuit local.

Fins el proper 14 de gener, la ciutadania de 
Sant Adrià vot votar el nom del nou equi-
pament del municipi: l’antic Ajuntament. El 
que es considera el primer ajuntament de la 
ciutat, o al menys el lloc on es reunien l’al-
calde i els regidors, i que va acollir també la 
primera escola ha estat rehabilitat i espera 
l’opinió dels adrianencs i adrianenques per 
tenir un nom.El que els darrers anys ha es-
tat seu d’un ambulatori, del casal de la dona 
i seu de diverses associacions, es dirà Ca-
sal Antic, Casal Casc Antic, Casal de Dalt, 
Casal Dalt de la Vila o Casa de Dalt. Aques-
tes són les opcions que ha presentat el con-

sistori a la seva plataforma de participació 
ciutadana “Decidim Sant Adrià”, a la que 
es pot accedir a través del web municipal, 
www.sant-adria-net.  Durant aquest any, 
s’han finalitzat les dues fases de restauració 
i reforma de l’edifici recuperant i respectant 
al màxim la seva fesomia com a primer 
Ajuntament tornant a situar la inscripció 
«Casa Consistorial» a la façana i recupe-
rant (reproduint) el balcó inicial. L’espai 
interior disposa de tres sales polivalents 
per a ús cultural i on es centraran també les 
activitats que el consistori desenvolupa des 
del servei de Solidaritat i Cooperació.

La ciutadania decidirà el 
nom de l’antic Ajuntament 
adrianenc rehabilitat
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En marxa l’enderroc del pavelló 
de Can Sisteré

L’Ajuntament reclama 
resposta a la Generalitat 
sobre el futur de l’Institut 9

S’han posat en marxa els treballs de 
desconstrucció de l’antic pavelló de Can 
Sisteré, ubicat al costat de la Biblioteca 
Central, just al darrere del Centre Cultu-

Imatge de l’enderroc de l’antic pavelló 

Fa 5 anys que la instal·lació estava tancada 
L’Ajuntament de Santa Coloma ha instat al Departament 
d’Educació de la Generalitat que es pronunciï sobre la 
sol·licitud formal perquè l’Institut 9 de la ciutat pugui 
impartir estudis de batxillerat. Aquest centre ha arribat 
al seu quart curs d’ESO des que es va posar en marxa 
a l’any 2018 i de cara al curs vinent vol tenir continuï-
tat amb aquests estudis post-obligatoris. La comunitat 
educativa d’aquest institut ho reclama de forma clara 
per poder avançar en el seu projecte i oferir oportunitats 
educatives a l’alumnat. El Departament d’Educació no 
ha decidit encara a dia d’avui si atorgarà o no aquests 
estudis al centre. A les negociacions obertes per a la 
viabilitat d’aquesta proposta, l’Ajuntament ha presentat 
un pla de redistribució de places de batxillerat a la ciu-
tat, ha iniciat converses per obtenir espais per a aquests 
estudis en el cas de que el Departament els pugui ne-
cessitar i s’ha reunit amb el Director General d’Innovació 
per parlar d’un batxillerat de caire innovador a aquest 
centre.Recordem que a l’Institut 9, els alumnes de tercer 
i quart d’ESO, es van veure obligats a iniciar les clases 
a l’Escola Oficial d’Idiomes a causa del retard en la ins-
tal·lació dels mòduls prefabricats. Llavors l’alcaldessa 
Núria Parlon va transmetre la urgent necessitat de poder 
resoldre aquesta situació aprofitant la visita a la ciutat a 
mitjans de setembre del president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, i del Conseller d’Educació, Josep González 
Cambray, amb motiu de la inauguració oficial del curs 
escolar 2021-2022.

VENDA I MUNTATGE D’ENGANXALLS I REMOLCS HOMOLOGATS

93 391 04 67

El passat dijous 9 de desembre, ERC Sant 
Adrià va realitzar la segona tarda republica-
na al Centre Republicà Adrianenc, amb una 
xerrada-debat sobre el republicanisme. L’ac-
te va consistir en un dinàmic diàleg, dirigit 
pel regidor Antoni Vèlez i amb la presència 
i participació del director acadèmic de la 
Fundació Josep Irla, Lluís Pérez Lozano. 
Tots dos van parlar sobre la definició del 
republicanisme, la concepció de la llibertat 
segons el punt de vista republicà i la visió 
de la monarquia, entre d’altres. La xerrada va 
comptar amb preguntes molt interessants, 

com per exemple sobre què era més eficient i 
més estable, una república o una monarquia. 
“A curt termini, segons la concepció clàssi-
ca de monarquia/república, pot semblar que 
aquesta primera és més eficient, ja que les 
decisions es prenien més ràpidament pel fet 
que només passaven per les mans del mo-
narca, en contraposició d’una república on 
els poders estan més dispersos. Però a la 
llarga, les monarquies tenen problemes per 
a detectar els seus errors i febleses, perquè 
ningú s’atreveix a dir-les”. L’acte es va rea-
litzar en format mixt semipresencial, sent re-

Moment de la xerrada organitzada per ERC Sant Adrià 

ERC Sant Adrià propugna un 
debat sobre republicanisme 
per apropar la tradició 
política a la ciutadania

ral que duu el mateix nom. L’equipament 
esportiu es va tancar provisionalment el 
juny de 2016 en detectar-se deficiències 
en les bigues del sostre. L’estudi tècnic 

de l’estructura de l’edifici va determinar 
posteriorment que calia enderrocar-lo 
perquè no era viable cap actuació co-
rrectora. Les obres van començar el 30 
de novembre amb el desmantellament 
de la coberta. Un cop enllestida aquesta 
tasca es va procedir a l’inici de la de-
molició de l’estructura de la instal·lació 
des de l’interior. Des d’aquest dimecres 
15 s’han iniciat els treballs de des-
construcció des de l’exterior. Aquesta 
actuació està vinculada amb les obres 
que es fan a la seu de l’Ajuntament a la 
plaça de la Vila i que afecten l’Oficina 
d’Informació i Atenció a la Ciutadania 
(OIAC) que s’ha hagut de traslladar a 
Llorenç Serra, 26. S’inclou la demolició 
de l’edifici pont de l’Ajuntament, que és 
un volum annex al consistori, per a la 
construcció d’una sortida d’emergèn-
cia, que és necessària en cas d’evacua-
ció de la planta baixa de l’ajuntament.

transmès en rigorós directe per la pàgina de 
Facebook d’ERC Sant Adrià Un cop finalitzat 
l’acte, aquest va quedar enregistrat i penjat a 

la pàgina web, quedant a disposició de totes 
aquelles persones interessades que no van 
poder seguir-lo en el moment.
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Ara per ara, 14 autubusos ja circulen per l’Àrea de Barcelona 

Una flota de 14 autobusos de la companyia 
Tusgsal circula ja per l’Àrea metropolitana 
de Barcelona amb vinils publicitaris que 
purifiquen l’aire per on passen. Aquests 
vinils purificadors formen part d’un inno-
vador protocol per a la producció de pu-

Autobusos que purifiquen l’aire 
amb la publicitat ja circulen per l’AMB

blicitat exterior, que s’ha presentat en un 
acte públic al Port de Badalona. El grup de 
mobilitat Direxis, al qual pertany l’empresa 
d’impressió Teletransfer, ha desenvolupat 
aquest protocol sostenible i purificant Òrbi-
ta per a la creació i producció de publicitat 

exterior, que és el primer de l’Estat espan-
yol. El proveïdor Endutex, que aporta el pro-
ducte purificant, i l’agència de màrqueting 
conscient Greenin, que el comercialitza en 
exclusiva a les marques, formen part del 
projecte. El protocol Òrbita comprèn un cir-
cuit conscient de producció de suports pu-
blicitaris que inclou 4 fases: el procés d’im-
pressió ecològic, amb tintes a base d’aigua, 
l’ús de materials lliures de PVC, el sistema 
de purificació de l’aire Pure Air Print i el 
procés de reciclatge totalment certificat. El 
vinils publicitaris amb què es cobreixen els 
autobusos estan tractats amb Pure Air Print, 
una capa formada per aigua i nanopartícules 
de diòxid de titani. A través del procés de 
la fotocatàlisi es desencadena una reacció 
química que elimina les partícules contami-
nants de l’aire. Cada autobús està recobert 
amb 54 m2 de vinil que purifica l’aire, que 
equivalen a 54 arbres. Els suports que puri-
fiquen l’aire aplicat a publicitat inclouen una 
tecnologia que els converteix en elements 
descontaminants gràcies al principi de la 
fotocatàlisi.

Un dels autobusos presentats per purificar l’aire 

El restaurant 
Lluerna revalida 
la seva Estrella 
Michelin

El restaurant colomenc Lluerna ha revalidat la 
seva estrella Michelin. El xef Victor Quintillà i 
la cap de sala, Mar Gómez, fa anys que treba-
llen intensament, juntament amb una vintena 
de professionals posant al mapa gastronòmic 
de Santa Coloma. Revalidant aquesta estrella, 
també revaliden seguir situant la ciutat com 
una referència del món de la cuina. Enguany, 
dels 33 restaurants de l’Estat que han rebut 
la seva primera estrella només una ha anat a 
Catalunya, i ha sigut per al restaurant Atem-
po, de Jordi Cruz, que té com a responsable 
als fogons Iñaki Aldrey Teruel. D’altra ban-
da, el restaurant Lluerna també comptà amb 
l’Estrella Verda Michelin, que atorga la Guia 
Michelin a aquells establiments que mostren 
una especial sensibilitat vers el medi ambient 
i la sostenibilitat de l’entorn a través de la seva 
cuina i la seva forma de treballar.

Desembre de 2021
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Campanya per un comerç 
accesible a Sant Adrià 

Aquesta campanya sorgeix de la col·la-
boració entre el Consell Municipal d’Ac-
cessibilitat i el departament de Promoció 

La campanya ha començat a diversos establiments de Sant Adrià 

En una primera fase s’estan analitzant els establiments del Centre 

Els plans tenen una durada d’entre 6 i 12 mesos 

Econòmica de l’Ajuntament, i té per objec-
tiu facilitar una informació acurada i fàcil 
de consultar sobre l’accessibilitat dels co-

Imatge d’arxiu d’un pla d’ocupació 

Santa Coloma contractarà 204 persones 
a l’atur amb plans d’ocupació

Pacificació 
del trànsit 
al Centre de 
Santa Coloma 

periurbà (88), la jardineria i 
neteja (42) i el manteniment 
d’edificis municipals (22). En 
el marc de «Treball i Forma-
ció», adreçat a persones atu-
rades majors de 45 anys i a 
dones en situació de vulnera-
bilitat, es faran 29 contracta-
cions per un termini d’un any; 
i 5 més, a través del Programa 
de Joves tutelats i extutelats, 
destinada a nois
i noies d’entre 18 i 21 anys. 
D’altra banda, a mitjan ge-
ner s’iniciaran les contracta-
cions dels 18 serenos del Pla 
d’Ocupació Local. Els con-
tractes tindran una durada de 
12 mesos. Les persones con-
tractades s’encarregaran de 
fer el servei de ronda nocturna 
pels sis districtes de la ciutat.

merços de Sant Adrià. Aquells comerços 
que tenen l’accés accessible rebran un 
distintiu que els identifiqui, i a la vegada 
es penjarà a la web municipal un mapa 
amb tots els comerços amb l’accés acces-
sible, per tal que totes les persones amb 
mobilitat reduïda ho puguin consultar. La 
recollida d’informació necessària per a la 
realització d’aquest mapa s’està realitzant 
amb el suport de persones contractades 
mitjançant el programa Reactivació de 
l’Ocupabilitat de la Diputació de Barcelo-
na. En una primera fase la campanya se 
centrarà en la zona amb més concentració 
de comerços, per anar-se ampliant pro-
gressivament a tot el municipi. Cal remar-
car que la informació se centra només en 
l’accés al comerç: si hi ha rampa, sigui fixa 
o mòbil, o bé no hi ha cap desnivell, si les 
portes compleixen amb l’amplada mínima 
i no hi ha altres elements que dificultin 
l’accés. La voluntat és poder anar ampliant 
aquesta informació amb l’accessibilitat de 
l’interior dels locals.

Aquesta setmana, coincidint amb l’ini-
ci de la campanya de Nadal, s’ha iniciat 
la Fase 0 de la pacificació del Centre de 
Santa Coloma de Gramenet amb la posada 
marxa de la zona restringida al trànsit a la 
confluència del carrer Major amb Rafael de 
Casanovas, amb afectació a la circulació 
de vehicles entre Jaume Gordi i Sant Car-
les. Des d’aquest dilluns 20 de desembre 
en aquest tram només hi poden circular 
els vehicles autoritzats — residents i ser-
veis— i es permet la càrrega i descàrrega 
només de 09.30 a 12 h i de 14 a 16 h. 
Bicicletes i vehicles de mobilitat personal 
queden exempts de les restriccions que 
han començat al barri del Centre. L’Ajun-
tament de Santa Coloma preveu canviar la 
fase un cop establerta cada pas per tal de 
pacificar aquesta zona de la ciutat.

Un total de 204 persones en si-
tuació d’atur de la ciutat es be-
neficiaran de les noves convoca-
tòries dels plans d’ocupació que 
l’Ajuntament de Santa Coloma, 
a través de l’empresa municipal 
Grameimpuls, posarà en mar-
xa les properes setmanes. Les 
contractacions es faran de ma-
nera esgraonada, entre finals de 
desembre i principis de gener, 
i tindran una durada d’entre 6 i 
12 mesos. L’objectiu principal 
d’aquestes accions és ajudar els 
colomencs i les colomenques 
amb més dificultats a accedir 
al mercat laboral. El projecte 
«Treball als barris» és el que 
concentra el gruix de les con-
tractacions, 152, que es reparti-
ran en tres programes específics 
vinculats a la millora de l’entorn 

Núm. 448
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Ha ingressat a la presó l’exalcalde del PSC 
de Santa Coloma de Gramenet condemnat 
per l’anomenat cas Pretòria.  Bartomeu Mu-
ñoz va entrar a Quatre Camins de forma vo-
luntària. Muñoz va ser condemnat per l’Au-
diència Nacional a cinc anys i vuit mesos 
de presó i a pagar una multa de 5,4 milions 
d’euros per delictes de corrupció. La trama 
de corrupció urbanística orquestrada per ex 
càrrecs socialistes i convergents a canvi de 
comissions es va conèixer ara fa 12 anys. 
Al costat de Muñoz, també es va condem-
nar l’ex diputat del PSC Luis Andrés García, 
‘Luigi’, i els ex convergents Lluís Prenafeta i 
Macià Alavedra. El cas no nomès va esqui-
txar Santa Coloma, sinó també Badalona i 
Sant Andreu de Llavaneres. Muñoz, de 64 
anys, és el primer dels condemnats que 
ingressa a presó. Està al Departament de 
Mesures de Seguretat pendent de classifi-
cació. Prenafeta i Alavedra van arribar a un 
pacte amb la Fiscalia pel que el ministeri 
rebaixava la pena sol·licitada, de tal mane-Imatge d’arxiu de Bartomeu Muñoz

Ingressa a presó l’exalcalde colomenc 
Bartomeu Muñoz condemnat pel cas Pretòria
Bartomeu Muñoz compleix 5 anys i 8 mesos de condemna 

ra que no hi havia d’ingressar. Pel que fa a 
‘Luigi’, presumpte cervell de la trama, el seu 
ingrés a presó es troba suspès.

Els noms del cas Pretòria 
L’any 2009, ara farà més de 12 anys, escla-
tava el cas de corrupció Pretòria. Entre els 
detinguts es trobaven l’exalcalde de Santa 
Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, 
el regidor d’Urbanisme Manuel Dobarco , 
l’ex-conseller de Finances de la Generalitat 
de Catalunya Macià Alavedra, l’ex-secretari 
general de la Presidència Lluís Prenafeta i 
l’exdiputat Luis Andrés García Sáez, cone-
gut pel malnom de Luigi. La investigació 
la va desenvolupar la Unitat de la Guàrdia 
Civil especialitzada en delictes econòmics 
sota les ordres del jutge de l’Audiència 
Nacional Baltasar Garzón i després de dos 
anys d’indagacions de la Fiscalia Antico-
rrupció i de l’Agència Tributària. Més de 
12 anys després, Muñoz s’ha convertit en 
l’únic implicat que ha entrat a presó.
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SELECCIONATS ELS GRUPS DEL CONCURS CABAL

PROJECTE “ADOPTA UN ESCOCELL”

Aquest desembre han tingut lloc les 
audicions de Cabal per a l’edició que 
comença el mes vinent de gener 22 i 
que s’allargarà fins juny 23. Aquest és 
un projecte d’impuls al talent musical 
jove, una iniciativa del Consorci del 
Besòs i els ajuntaments consorciats 
i gestionada per Taller de Músics. En 
aquesta edició s’han rebut un total de 
40 propostes, 10 de les quals són de la 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gra-
menet ha començat un projecte que 
porta per nom “Adopta un escocell”. 
La iniciativa forma part del treball per 
millorar la biodiversitat i l’aprenentat-
ge actiu en els espais verds urbans. 
Segons ha explicat el consistori colo-
menc el projecte està dins de l’àmbit 
d’Educació Ambiental de referència. En 
aquesta iniciativa hi participaran els 
escolars de la ciutat amb la idea de fer 
una Santa Coloma més verda i ecolò-
gica.

zona Besòs de Barcelona, 4 de Montca-
da i Reixac, 4 de Santa Coloma de Gra-
menet, 6 de Badalona i també 6 de Sant 
Adrià de Besòs. 10 propostes han que-
dat excloses per no complir el requisit 
de pertinença al territori Besòs establert 
a les bases. En aquesta convocatòria, a 
diferència d’altres edicions, molts dels 
aspirants presenten proposta com a 
solistes.

BREUS

Cursa solidària infantil adaptada a Santa Coloma

Coincidint amb el Dia Internacio-
nal de les Persones amb Disca-
pacitat, la ciutat de Santa Colo-

La Nadalenca omple 
de campions els carrers

ma de Gramenet va organitzar 
la cursa infantil ‘La Nadalenca’, 
una de les diferents activitats per 

visibilitzar i solidaritzar-se amb 
tots aquells infants que lluiten 
dia rere dia per superar totes les 
dificultats que se’ls hi presenta a 
la vida i també al carrer. Sota el 
lema ‘Estem, Fem i Sumem’ es va 
poder gaudir a l’Avinguda Gene-
ralitat d’una jornada matinal amb 
nens i nenes participants, fins a 
16 anys, amb diferents discapa-
citats. La cursa estava distribuïda 
en quatre distàncies, a recórrer 
- 20, 30, 40 o 50 metres - amb 
l’objectiu d’arribar al final. La 
primera hora va estar adreçada 
a nenes i nens que necessitaven 
un espai silenciós. Cada par-
ticipant va rebre una bossa de 
benvinguda amb una samarreta, 
entre d’altres, i un premi de reco-
neixement. Tot el públic present 
durant el circuit va donar suport a 
tots els nens durant el recorregut 
i es va viure una jornada distesa 
i solidària.

L’entrenador del primer equip 
d’Industrias Santa Coloma Javi 
Rodríguez ha estat escollit millor 
entrenador català 2020 - 2021. 
El colomenc rep per segona ve-
gada el guardó de millor tècnic 
de futbol sala a la 9a Gala Estre-
lles de la Federació Catalana de 
Futbol. El desembre del 2019, 
Rodríguez va agafar el timó de 

l’Industrias en un moment di-
fícil i va aconseguir classificar 
l’equip per ‘Final Four’ de la 
Copa del Rei i va quedar a les 
portes del play-off pel títol. D’al-
tra banda, Adolfo Fernández (FC 
Barcelona) ha tingut el mateix 
reconeixement i és el millor ju-
gador català de futbol sala de la 
temporada 2020/21.

Javi Rodríguez, 
millor entrenador 
català 2020 - 2021

Foto: Arxiu FCF

Foto: Ajuntament

La vessant social de la Fundació Esportiva 
Grama forma part de l’ADN del club colo-
menc. A partir de l’1 de desembre, l’entitat 
encapçalada per Antonio Morales va enge-
gar motors amb una nova secció esporti-
va alhora que social. El Karate Kyokushin 
Solidari és la nova disciplina de la FE Gra-
ma que es realitzarà al Nou Municipal. En 
aquesta, s’integren una sèrie d’activitats 
amb els equips Inclusius colomencs.
Seguint la filosofia del club, i a través del 
director Lee Redondo, faran classes pe-
riòdiques on coneixeran els beneficis de 
les arts marcials per a la salut. Una eina 

integradora. Classes adreçades a persones 
amb discapacitats físiques o psíquiques on 
es vol potenciar les aptituds dels partici-
pants. El centre col·laborador de la Funda-
ció se’n beneficiarà del Karate Inclusiu. El 
projecte comença de zero però en què hi ha 
l’objectiu de crear aquesta cultura inclusi-
va i que nous centres es puguin interessar. 
Aquest és un projecte que en el passat (Can 
Peixauet Karate Kyokushin) va rebre diver-
sos premis a Millor Projecte de Cohesió 
Social i Integració. Lee Redondo és tot un 
referent social amb una dilatada trajectòria 
i experiència en aquesta mena de projectes.Foto: FE Grama

Karate inclusiu: el nou 
vessant social de la FE Grama

Podeu veure en vídeo 
la notícia a l’enllaç
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de fa molts anys. Vaig començar a Segona 
Catalana, amb un ambient a Santa Coloma 
que et fan quedar. En cap moment em vaig 
plantejar cap altra proposta. El sentiment 
que tinc amb el club és brutal. Soc un més 
de la casa i tinc molt clar que serà l’últim 
club en què estaré.

La darrera temporada serà aquesta?
No ho sé. Aquesta és la gran pregunta de 
sempre. Veurem...hi ha possibilitats que 
sigui l’última. Quan tens 35 anys, les sen-
sacions a final de temporada decideixen 
una mica la trajectòria i també el projecte 
de l’equip. Veurem veurem...

Cap objectiu encara pendent al CBSC?
L’objectiu quan vaig arribar era pujar de 
Segona a Primera Catalana i de Primera 
a Copa Catalunya. Aquest era l’objectiu 
quan es va renunciar a Copa per la si-
tuació econòmica del club. Hem jugat 
molt bon bàsquet a Copa Catalunya. Per Foto: Manel Expósito

Àlex López: “Al CBSC hem vist molt bon bàsquet 
i mereixem jugar una Fase Final de Copa”
El base de 35 anys segueix gaudint i liderant l’equip colomenc a Copa Catalunya

aquesta raó ens hem merescut jugar una 
Fase d’Ascens a lliga EBA. Per diferents 
circumstàncies, algunes per culpa nostra, 
no s’ha pogut gaudir. Ens encantaria poder 
jugar-la i, a poder ser, pujar de categoria.

I sempre heu estat un conjunt molt 
complicat des del retorn del club. 
Una altra cosa o no però a Santa Coloma 
o lluitem, o no som millors que cap altre 
equipo. I això ho tenim molt clar. Cada 
peça té un rol molt definit i hem format 
una família. És un orgull jugar en aquest 
club i l’ambient al Juan del Moral és di-
ferent. L’ambient és increïble. 7 jugadors 
de la casa també són entrenadors del club.

Amb la seva experiència a pista.
Fa anys que tinc aquest rol (riu). Quan vaig 
arribar, amb Dídac Arredondo com el meu 
nen que vaig acollir, ja vaig tenir aquest rol 
i ara també hi ha molts nens i molts bases 
que s’intenta ajudar.

La Grama cae en Lloreda y el Arrabal es más líder

La pandemia ha vuelto a aparecer 
con fuerza en la víspera de Navi-
dad. En esta ocasión, el primer 
equipo del CF Singuerlín es el 
conjunto colomense que más está 
sufriendo las consecuencias de la 
covid. Desde el pasado 28 de no-

La covid deja al Singuerlín sin 
competir durante mes y medio

viembre, el conjunto de Can Zam 
II no ha disputado un encuentro 
liguero y ha tenido que aplazar 
el derbi ante la UDA Gramenet y 
la jornada de este fin de semana 
contra el CD Masnou. Arrastrará 
más de mes y medio sin jugar. 

La competición no regresará hasta 
el 9 de enero, aunque la situación 
epidemológica y los contagios 
marcarán la suerte y disputa de 
los encuentros. Por su parte, la 
Grama sigue contagiada de mala 
suerte y acumula derrota tras de-
rrota, la última en Badalona ante el 
Lloreda (2-0). Es colista del grupo 
5 de Segunda Catalana. Dinámica 
completamente opuesta a la del 
Arrabal - Calaf Gramenet, líder só-
lido del grupo 11 de Tercera Cata-
lana tras su último triunfo en Pere 
Gol (1-2). Novena victoria seguida 
y tres puntos de ventaja sobre el 
segundo clasificado. En Cuarta 
Catalana, destaca un Singuerlín 
B, que venció al Collblanc (1-2) y 
depende de sí mismo para asaltar 
el liderato del grupo 14.  El Arrabal 
B cayó ante un invicto Atlanta El 
Raval (1-2) y se descuelga de la 
zona alta del grupo 15. 

Els representants de l’Associació 
Natació Gramenet van oferir una 
molt bona imatge a la Fase Final 
Júnior i Infantil del Campionat de 
Catalunya Open Hivern 2021. Ke-
nan Martin, de la generació 2007, 
va destacar en quatre proves, des-
tacant la sisena posició als 100 
esquena i rebaixant la seva marca 

personal més d’un segon. En Pol 
Giménez i en Ferran Pérez van 
participar als 100 i els 50 braça. 
Naiara Fernández va representar el 
club als 100 esquena i papallona i 
als 200 estils en categoria júnior, 
així com Noa Baena als 200 papa-
llona, amb una meritòria vuitena 
posició. 

L’AN Gramenet, 
a la Fase Final 
del Cto. de Catalunya

Foto: AN Gramenet

Foto: Arrabal

Després de més d’una dècada defensant el 
color vermell del CB Santa Coloma, Álex 
López segueix suant la samarreta del club 
colomenc, aquell que considera “casa 
seva”. Amb 35 anys, el base del CBSC 
ha assolit un ascens a Primera, un altre a 
Copa i va ser MVP del All Star de l’any 
2018. Ha viscut els títols de l’època més 
moderna de l’entitat de Santa Coloma però 
encara en vol més. Tot i que ja té decidit 
penjar la samarreta - quan arribi el mo-
ment - al Juan del Moral, ho voldria fer per 
la porta gran: disputant una Fase d’Ascens 
a lliga EBA i, per què no, fer-ho amb un 
altre ascens a la butxaca.

Més de 10 anys del seu retorn al 
CBSC. Com es va gestar?
Vaig arribar a Santa Coloma en un moment 
en què estava saturat de bàsquet, sobre tot 
perquè sempre he estat molt competitiu. 
Vaig arribar quan Alberto Torres i Toni 
Suárez eren els entrenadors. Amics meus 
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Kiss, Judas Priest, Manowar i Alice 
Cooper actuaran al Rock Fest Bar-
celona 2022. Així ho ha anunciat 
aquest dimecres l’organització del 
festival. La pròxima edició del cer-
tamen se celebrarà del 30 de juny al 
2 de juliol de l’any vinent al recinte 
de Can Zam de Santa Coloma de 
Gramenet i recupera caps de cartell 
d’edicions anteriors cancel·lades 
per la pandèmia. Manowar eren els 

Kiss, Judas Priest, Manowar 
i Alice Cooper actuaran al 
Rock Fest Barcelona 2022 Podreu trobar el circ fins el 16 de gener 

El Circus Universal va ser fundat 
el 1925 per la família Burkhart i 
des de l’any 1985 presenta amb 
gran èxit les seves funcions 
arreu de l’Estat. Amb motiu de 
la seva estada a la nostra ciutat, 
s’ha possibilitat que 600 perso-
nes puguin assistir gratuïtament 
a dues sessions del circ amb 
tiquets 2x1. Estan a disposició 

Santa Coloma acull per primera 
vegada el Circus Universal

Imatge del Circ Universal

Imatge del grup Kiss
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de la ciutadania 300 tiquets 2x1 
per a la sessió del diumenge 2 
de gener, a les 17.00h. Les per-
sones interessades hauran de 
passar per la taquilla del Circ 
fins a esgotar existències, per 
a retirar els tiquets necessaris 
per a beneficiar-se d’aquesta 
acció, per la qual una persona 
podrà accedir gratuïtament al 

circ en adquirir una entrada a 
preu regular a les taquilles del 
circ, per aquestes sessions. Es 
lliuraran un màxim de 2 tiquets 
per persona adulta responsable 
de la gestió, que haurà d’acredi-
tar de forma obligada que és veí 
o veïna de Santa Coloma amb el 
DNI o passaport, fins a exhaurir 
existències.

caps de cartell de l’edició que s’ha-
via de celebrar el 2021 però que es 
va acabar cancel·lant per la pandè-
mia. Així mateix, Kiss i Judas Priest 
havien d’actuar tant en l’edició del 
2020, que també es va haver de 
suspendre, com la del 2021. Des-
prés de dos anys d’aturada, el Rock 
Fest Barcelona tornarà el 2022 amb 
tots els caps de cartell de les edi-
cions anteriors.
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La mostra 
‘Indestructibles’retrata 11 
històries de superació de 
nens africans 
La mostra ‘Indestructibles’, una ex-
posició d’imatges del fotoperiodista 
d’Esplugues Alfons Rodríguez i textos 
del periodista Xavier Aldekoa, es pot 
veure fins al 29 de gener al Centre 
cívic Riu (sala Riu). L’exposició for-
ma part del projecte ‘Indestructibles. 
Una mirada a la generació del futur de 
l’Àfrica’, que els autors volen comple-

tar amb l’edició d’un llibre de textos, 
un altre de fotografies i un documen-
tal. Un projecte que «busca anar més 
enllà de la ferida i presentar històries 
de nens africans com a protagonistes 
actius de les seves vides i que, grà-
cies a la seva capacitat de superació 
i fortalesa, es revolten davant el seu 
destí», com assenyalen a la seva web. Imatge d’una de les imatges que s’exposen 
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Un any més, amb la proximitat 
de les festes nadalenques, grans 
i petits poden apropar-se fins al 
Passatge dels Desitjos, instal·lat 
a la plaça de la Vila, i atrevir-se 
a demanar-ne un per al 2022, 

sigui personal o solidari. L’horari 
serà de dilluns a dissabte de 11 a 
13.30 h i de 16.30 a 19h. Totes les 
peticions seran lliurades, durant 
la cavalcada del dia 5 de gener, 
als Reis Mags de l’Orient.

El Passatge dels 
desitjos a la plaça 
de la Vila 

Imatge de l’arbre dels desitjos a la plaça de la Vila

Com sempre serà el 31 de desembre
La Festa Major d’Hivern de San-
ta Coloma de Gramenet recupera 
alguns dels actes presencials. 
El dia 31 de desembre, darrer 
dia de l’any, la ciutat viurà la 
seva festa. Els actes començaran 
d’hora, a les 9h, amb les mati-
nades a la Plaça Joan Manent. 
Els grallers de Santa Coloma 
recorreran la plaça Joan Manent, 
carrer Sant Carles, carrer Major, 
carrer Santa Coloma i carrer 
Sant Jeroni. A les 11h, trobareu 
el Racó musical al carrer Major 
amb carrer Santa Coloma amb la 
participació de diferents grups 
de cultura popular de la ciutat. A 
la mateixa hora, començarà l’Ofi-
ci Solemne. A les 12h, la plaça 
de la Vila serà l’espai d’una au-
dició de sardanes amb la cobla 
Contemporània.

La Diada de Santa Coloma 
recupera actes presencials

Imatge d’arxiu dels Capgrossos colomencs 
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40è aniversari de la Colla de 
Gegants i Capgrossos
La Festa Major d’Hivern colo-
menca tindrà com a acte central 
el 40è aniversari de la Colla de 
Gegants i Capgrossos. Una cer-
cavila servirà per celebrar aquest 
aniversari. A les 19h, sortirà des 
de l’Església Major i recorrerà 
el passeig de mossèn Jaume 
Gordi, carrer Rafael Casanova, 

carrer Anselm Clavé i plaça de 
la Vila.  La festa acabarà amb 
el 38è Aniversari Colla Vella de 
diables a partir de les 20h. El 
recorregut passarà pel passeig 
de Mossèn Jaume Gordi, carrer 
Rafael Casanova, carrer Major, 
carrer Sant Carles, plaça Joan 
Manent, carrer del Doctor Fe-
rran, carrer del Safareig i final a 
la plaça Safareig.   
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