
Estudiants 
compromesos amb 
el canvi climàtic
IES Vinyes determina per primer cop la 
petjada de carboni d’un institut de la ciutat
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L’IES Les Vinyes de Santa Coloma, un centre 
on conviuen més de 1.150 persones entre 
alumnes, professors i personal administratiu i 
de serveis, genera 134,14 tones de CO2 al llarg 
de tot un curs. Això és l’equivalent a carregar el 
telèfon mòbil 16 milions de vegades. La xifra 
és el resultat d’un estudi, el primer d’aquest 
tipus que es fa a un centre escolar de la ciutat, 
sobre la petjada de carboni, o cosa que és el 
mateix la quantitat de gasos amb efecte hiver-
nacle associats al cicle de vida, en aquest cas 

el d’una organització, com és un institut.
Alumnes de 4t de l’ESO i primer de Batxillerat 
van començar a fer l’estudi el setembre de 2021 
i el passat 11 de maig es van presentar els re-
sultats a la Biblioteca de Singuerlín-Salvador 
Cabré. Per fer l’estudi, el centre va comptar 
amb el suport de l’Assemblea de Cooperació 
per la Pau dins del projecte ‘Escoles for future’ 
i els responsables de medi ambient de l’Ajun-
tament ja pensen aplicar la seva metodologia 
de treball en una “prova pilot” tots els centres Maite Moreno, a l’esquerra, amb alguns dels alumnes participants a l’estudi / IES Vinyes Els estudiants introdueixen a l’ordinador les dades recullides / IES Vinyes

Un estudi de l’IES Vinyes 
determina per primer cop 
la petjada de carboni d’un 
centre escolar a Santa 
Coloma
Alumnes de l’ESO i Batxillerat 
proposen mesures per reduir l’emissió 
de gasos en els tres cursos vinents

educatius que hi ha al Districte III.
La professora de Física i Química de l’institut 
Maite Moreno ha estat l’alma mater de l’estudi. 
“Estava a casa i sentia que tothom parlava de 
sostenibilitat, d’ODS (Objectius de Desenvo-
lupament Sostenibles) mentre que al centre el 
jovent no en parlava ni en sabia el que era això. 
I vam presentar el projecte a l’institut per tre-
ballar-ho aquest curs”, recorda la professora.

Agents actius pel canvi climàtic
Els alumnes van esdevenir així agents actius 
pel canvi climàtic recollint dades en quatre 
apartats diferents: els residus que genera el 
centre (3.880 quilos de deixalles a l’any), la 
mobilitat –com es desplaça tota la comunitat 
per anar i tornar al centre- l’energia que gasta 
el centre, i el material que compra l’escola. Les 
dades se’n van posar en una calculadora de 

separar en residus en plàstic, paper, vidre i or-
gànica; treure les finestres antigues i posar-ne de 
doble capa o evitar els desplaçaments en cotxe al 
centre en són algunes.
“Els resultats de l’estudi són d’una no conscien-
ciació. A partir d’ara se suposa que estem més 
conscienciats”, reflexiona la professora Moreno. 
Algunes de les propostes de millora per reduir la 
petjada del carboni depenen dels mateixos alum-
nes i del centre com la separació de residus, una 
de les accions que més ajuden a disminuir les 
emissions, o crear una comissió verda o tenir una 
assignatura on es treballi el medi ambient. D’al-
tres, com instal·lar plaques solar o posar finestres 
de doble cap ja depenen d’uns pressupostos que 
gestiona el Departament d’Ensenyament.

Model per altres centres escolar
L’estudi mediambiental fet a l’IES Vinyes tindrà 

petjada ecològica dissenyada especialment per 
un ús educatiu pel professor de sostenibilitat 
de la UPC Pere Losantos. El resultat: 134,1495 
tones de carboni generades al llarg del curs.
Els resultats identificaven els dos generadors 
d’emissors de CO2: una directa, la calefacció 
(79,06 tones); l’altra indirecta, la mobilitat 
(48,56 tones). Entre totes dues generen el 96% 
de les emissions. L’electricitat que fa servir el 
centre no genera cap al ser d’una font d’energia 
renovable.

Propostes per reduir les emissions
Fet el diagnòstic cal ara intentar reduir les emis-
sions en els anys vinents i l’estudi s’ha completat 
amb un ventall de propostes a intentar complir 
fins al curs 2024-2025. Emprar més llum natu-
ral i buscar l’eficiència energètica d’acord amb 
les característiques arquitectòniques del centre, 

continuïtat més enllà del centre i serà un model 
de treball que servirà per fer “una prova pilot” 
a altres centres del districte III, com reconeix 
Mireia González, tinenta d’alcaldessa de Ciutat 
Educadora, Infància, Joventut i Esports i regi-
dora del districte III de Santa Coloma.
“Volem que els centres escolars siguin nodes 
per lluitar contra el canvi climàtic, ja que en ells 
hi són persones d’entre 0 a 25 anys”, afirma 
la tinenta d’alcaldessa. En el Districte III hi ha 
quatre instituts, quatre escoles, dues escoles 
bressol, una escola d’idiomes i una escola 
d’adults
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Resultats i 
propostes de 
l’estudi del IES 
Vinyes
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INSTITUT EUGENI D’ORS

ESO - BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS  D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I 
   PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A  
   LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
   DEPENDÈNCIA
- CFGS TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ 
   TEATRAL

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   INTEGRACIÓ SOCIAL 
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ
   I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A LES 
   PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

TORN DE TARDA

Cicles formatius de Grau Mitjà i Cicles formatius de Grau Superior
PREINSCRIPCIONS OBERTES

Santa Coloma aplica una fórmula innovadora per 
atreure el sector privat cap a l’habitatge protegit

Els locals comercials de Santa Coloma que 
no estiguin als eixos comercials de la ciutat, 
les finques amb volums que excedeixen el 
sostre que permet la normativa municipal i les 
parcel·les unifamiliars amb una superfície su-
perior als 160 metres quadrats podran recon-
vertir-se en habitatge protegit tant de lloguer 
com de compra a uns preus més assequibles 
que els actuals al mercat lliure. La modificació 
puntual del Pla General Metropolità aprovat 
per l’Ajuntament de Santa Coloma els ho per-
metrà i l’objectiu del consistori és aconseguir 
810 habitatges protegits procedents del sector 
privat. La previsió s’ha fet a partir del recompte 
d’aquest tipus d’immobles i d’haver sondejat 
als seus propietaris sobre la possibilitat d’aco-
llir-se al projecte.

Incentivar als propietaris
El projecte és “innovador”, segons l’alcaldes-
sa de la ciutat, Núria Parlon, i té com a finalitat 
“incentivar als propietaris a generar habitatge 
protegit”. L’aposta ja ha rebut el reconeixement 
de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat. 
Els locals comercials podran tenir un canvi 

Un operari adequa la cuina d’un habitatge en un local comercial / Ajuntament de Santa Coloma

Locals, finques de gran volum i parcel·les unifamiliar podran reconvertir-se en pisos asequibles
d’ús sempre que tinguin les corresponents 
condicions d’habitabilitat. La fórmula és la 
mateixa que l’ajuntament ha fet en espais de 
titularitat pública com Can Franquesa. D’altra 
banda, l’Ajuntament legalitzarà els volums dis-
conformes –finques construïdes fa anys que 
no compleixen la normativa per tenir un sostre 
edificat al solar superior al permès- sempre 
que en ell es facin pisos protegits.

Dividir parcel·les unifamiliars
Per últim, aquelles parcel·les unifamiliars amb 
una superfície que superi els 160 metres qua-
drats podran segregar-se en dos habitatges si 
un dels dos acull un habitatge protegit. Seria 
en aquesta última tipologia d’edificacions on 
l’ajuntament creu que podria obtenir més pi-
sos protegits (340) mentre que del canvi d’ús 
dels locals comercials calcula crear 280 i dels 
edificis amb volums disconformes (190). 
Aquesta proposta s’inclou dintres del Pla 
Local d’Habitatge (PLH) que es va aprovar a 
l’abril de l’any passat que desenvolupa les po-
lítiques públiques d’habitatge a Santa Coloma 
fins al 2027.

Núm. 453
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L’Ajuntament de Sant Adrià ha renovat 
els convenis amb tres entitats socials 
vinculades a col·lectius vulnerables. 
L’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer rebrà 12.870 euros per 
finançar tallers d’estimulació per 
persones que tenen aquesta malaltia 
i facilitar ajut psicològic i emocional 
als familiars. L’Associació Prodismi-
nuïts Psíquics Sant Adrià rebrà 8.678 
euros per activitats de dinamització i 
lleure per discapacitats intel·lectual. 
Finalment, l’Associació Plataforma 
Autonomia Personal rebrà 35.000 
euros pel ‘Programa per l’Autonomia 
Personal i la Vida Independent’ que 
dona suport a persones amb diversitat 
funcional per la selecció, formació, 
gestió i contractació dels seus assis-
tents personals i en la gestió d’ajudes 
per tenir una vida independent.

Sant Adrià 
renova els 
convenis amb 
tres entitats de 
caràcter social

La investigació de les causes està sota secret de sumari

Els veïns del pis incendiat al carrer Sant 
Joaquim trigaran un mes en poder tornar

Els veïns desallotjats de l’edifici del 
carrer Sant Joaquim, on un incendi va 
provocar tres morts i quatre ferits el 4 
de maig, trigaran com a mínim un mes 
més en tornar als seus pisos. L’immoble 

continua precintat per ordre judicial i la 
investigació sobre què va provocar el foc 
i si va ser intencionat està sota secret de 
sumari. Serà el jutjat que porta el cas qui 
decidirà quan s’aixeca el precinte.

Façana del pis del carrer Sant Joaquim incendiat / AdC

El propietari de l’immoble no va entrar-hi 
fins fa una setmana, segons han dit fonts 
municipals, i ja està fent algunes repara-
cions a més de tapiar totes les finestres 
dels habitatges per evitar que els ocupin.
L’informe dels serveis municipals va dic-
taminar que excepte el pis segon primera, 
que va quedar molt malmès per les fla-
mes, la resta no va patir danys importants. 
L’escala comunitària i les portes d’alguns 
pisos van quedar impracticables. La pro-
pietat de l’immoble ha de presentar el 
projecte de reformes amb un pressupost a 
l’ajuntament de Santa Coloma perquè els 
seus serveis tècnics el validin.
Tots els veïns afectats estan allotjats a 
cases de familiars o amics. Alguns, com 
l’Eduardo, que feia 40 anys que vivia a 
l’edifici va decidir no tornar mai més: 
“no val la pena”, va dir, després de pa-
tir en els darrers set anys els múltiples 
problemes de convivència que hi havia a 
l’immoble.
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L’empresa Interxion construirà en uns te-
rrenys a Sant Adrià de Besòs el seu pri-
mer centre de dades ubicat a Barcelona, 
una mena ‘d’hotel de cinc estrelles’ perquè 
les empreses allotgin els seus servidors 
i puguin tenir una millor connectivitat i 
una latència (temps de transmissió del 
seu paquet de dades a la xarxa) de 4 mi-
l·lisegons, evitant d’aquesta manera molta 
interconnexió.
L’edifici es construirà al districte tecnolò-
gic 22@ i es denominarà BCN1, al ser el 

primer que es construeix a Barcelona (a 
Madrid en tenen tres). La previsió és que 
les obres comencin en aquest 2022 i que 
estiguin finalitzades el 2024. La parcel·la 
té assignada una capacitat de potència IT 
de 15 megawatts. La potència elèctrica i 
la fibra que hi ha al subsòl han estat els 
principals motius de l’elecció d’aquests 
terrenys a Sant Adrià.
Aquests centres de dades acostumen a ser 
per empreses que necessiten en una alta 
connectivitat, més potencia elèctrica i una 

Planta per servidors d’Interxion /  Interxion

Interxion obrirà ‘un hotel de 
cinc estrelles’ per servidors 
d’empreses a Sant Adrià

excel·lent refrigeració pels seus equipa-
ments tecnològics. El personal dels centres 

Les feines es van aturar el novembre de 2019

Les obres de la Rambleta de Sant Adrià 
es reprendran al juny

Les obres de remodelació integral de 
la Rambleta de Sant Adrià de Besòs es 
reprendran el pròxim mes de juny un 
cop que ha finalitzat la neteja dels sols 
contaminats que van obligar a aturar les 
obres el novembre de 2019, pocs mesos 

després d’iniciar-se els treballs, perquè 
es van trobar dioxines i altres elements 
pesants.
La investigació va determinar que la con-
taminació del sol la va causar la presència 
d’una capa soterrada d’escòries de gruix 

Rambleta de Sant Adrià / Ajuntament Sant Adrià

variable provinents de la incineració de 
plàstics, segons explica l’ajuntament de 
Sant Adrià.

Nou pla d’arbrat
La contaminació del sol va provocar que 
totes les arrels dels arbres que hi havia 
quedessin afectades i que no sigui pos-
sible mantenir tots els arbres que esta-
ven previstos. El nou escenari obliga a 
canviar la filosofia de preservació dels 
arbres prevista en la urbanització i a re-
dissenyar el pla d’arbrat, fer-ne un amb 
espècies de ribera, tal com eren els que 
hi havia històricament.
El projecte de la Rambleta inclou una re-
forma integral d’aquest espai amb la re-
ordenació de la vialitat, l’ampliació de les 
voreres, l’increment dels espais pels via-
nants així com de les zones verdes enjar-
dinades. La previsió que fa el consistori 
és que la Rambleta estigui completament 
remodelada a la primavera del 2023.

El procés participatiu que ha de 
servir a Santa Coloma per elaborar 
l’Agenda Urbana Europea de Santa 
Coloma (AUSCG) continua avui di-
jous 26 al Centre Pompeu Lab (18 
hores) amb els dos primers tallers: 
‘Ciutat humana’ i ‘Ciutat de progrés’, 
al que seguirà un altre el pròxim 31 
de maig sota el nom de ‘Ciutat parti-
cipada’. Per la posada en marxa del 
document estratègic de l’agenda ur-
bana de Santa Coloma i dels plans 
que se’n derivaran s’han posat en 
marxa els treballs de diagnosi que 
donarà lloc a una visió aprofundida 
de les necessitats de la ciutat. La 
participació ciutadana és fonamen-
tal dins aquest procés per conèixer 
l’opinió dels colomencs sobre l’estat 
de les polítiques ja existents a la ciu-
tat i aquelles que s’haurien d’incloure 
a l’agenda urbana.

Continua el procés 
participatiu de 
l’Agenda Urbana 
de Santa Coloma

és reduït i el formen principalment engin-
yers i tècnics especialitzats en electricitat.
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La Memòria de la policia local revela un augment 
dels delictes a Sant Adrià durant el 2021
Els agents locals van fer un 15% més d’intervencions a partir de trucades dels ciutadans
Els delictes a Sant Adrià van augmentar el 
2021, segons reflecteix la Memòria de la poli-
cia local. Els agents locals van atendre 23.401 
trucades de ciutadans, de les que 13.987 van 
derivar en intervencions policials, un 15% 
més que l’any anterior.
En total es van fer 3.802 intervencions de 
policia administrativa, 2.623 de seguretat 
ciutadana –en col·laboració amb els Mossos 
d’Esquadra-, 1.952 de trànsit –on el cos local 
té la seva principal competència- i 7.111 a la 
via pública.
Durant el 2021, els diferents cossos policials 
van fer 7.556 tràmits policials, que inclouen 
3.932 diligències penals (333 fetes per la po-
licia local), 2.282 infraccions administratives 
(873 recollides pels agents locals), 156 acci-
dents de trànsit i 1.186 tràmits diversos.

Denúncies de trànsit
Pel que fa al trànsit, es van posar 13.437 de-
núncies, incloses les corresponents a la Zona 
de Baixes Emissions, sent l’estacionament en 
doble fila, saltar-se semàfors en vermell i esta-
cionar en guals, els principals motius.

La grua es va endur un total de 1.657 vehicles, 
dels que 942 van ser per una infracció. A més, 
va retirar dels carrers 338 vehicles fora d’ús, 
dels quals 146 han estat desballestats.
Pel que fa a la distribució per barris dels de-

Comissaria de la policia de Sant Adrià / Ajuntament Sant Adria

lictes i infraccions, la Mina (1.121), Sant Adrià 
Nord (1.037), Sant Joan Baptista (914), Besòs 
(354), Verneda (282) i la Catalana (188) són 
on més es van registrar.
La plantilla de la policia local la formen 64 

persones -59 homes i 5 dones- i donen servei 
a una població de 37.799 habitant, la majoria 
dels quals es concentren a Sant Adrià Nord 
(10.516 habitants), la Mina (10.281) i Sant 
Joan Baptista (9.187).

La policia local va 
atendre 23.401 
trucades de 
ciutadans

Es van retirar del 
carrer 338 vehicles 
fora d’us

Un total de 64 
persones formen el 
cos policial

Núm. 453
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Un incendi calcina un local comercial 
al barri de Santa Rosa

Un incendi dijous passat al número 50 del 
carrer Dalt de Banús, al barri de Santa Rosa, 
va destrossar el local comercial on es va ori-
ginar el foc i va cremar un cotxe, una moto i 
un patinet elèctric que hi havia al seu interior. 
Un cop els veïns van tornar als seus pisos, 
quatre hores més tard d’iniciar-se el foc, sis 
famílies van haver de traslladar-se a l’hotel 
Ibis de Santa Coloma o a casa de familiars 
a l’estar cremades les canonades de l’aigua i 
no poder cuinar ni fer servir els banys.
Aquests veïns van tornar a casa seva ahir 
dimecres, quasi una setmana més tard. El 
foc també va afectar l’altell que hi ha sobre 
el local comercial de l’edifici de tres plantes, 
la façana del qual, que es va remodelar fa 
un any, va quedar completament negra per 
la intensa fumarada.

Investiguen les causes
L’incendi es va originar cap a les tres de la 
tarda per causes que encara es desconeixen 
i que investiguen les companyies assegu-
radores. Els veïns que en aquell moment Façana de l’edifici del carrer Dalt de Banús / AdC

El foc va calcinar diferents vehicles i va provocar una espectacular fumerada
hi havia a l’edifici van agafar inicialment 
quatre o cinc extintors per intentar apagar el 
foc, però la virulència de les flames era tal 
que van desistir i els bombers van acabar 
desallotjant tot l’edifici per encarregar-se de 
l’extinció.
Cap persona va resultar ferida i la col·labo-
ració dels agents dels Mossos d’Esquadra 
desplaçats a la zona i els veïns va permetre 
localitzar a tots aquells que no es trobaven 
a l’immoble al moment dels fets per assegu-
rar-se que ningú s’havia quedat atrapat al seu 
pis. La fumarada que sortia del local comer-
cial va ser espectacular i va cridar l’atenció de 
tots els veïns i curiosos de la zona. 
Fins al lloc dels fets es van desplaçar fins a 
set dotacions de Bombers que van treballar 
durant quatre hores fins que a les 19.45 ho-
res van deixar els veïns tornar a casa. Alguns 
van comprovar com algunes de les seves 
mascotes que van quedar a l’interior dels pi-
sos al no ser-hi els propietaris al seu interior 
en el moment de l’incendi estaven sanes i 
estalvies.

El nou Hospital de Dia de Santa Colo-
ma, un edifici de 250 metres quadrats al 
carrer Sant Carles, es va inaugurar di-
mecres amb la presència de l’alcaldes-
sa, Núria Parlon, i la directora del Servei 
Català de la Salut, Gemma Craywinckel. 
El centre de salut mental disposa de 
25 places per a adolescents d’entre 12 
i 18 anys i l’horari d’atenció és de 9 a 
17 hores. L’hospital de dia el gestiona 
la Fundació Vidal i Barraquer, que el va 
crear el 2000.

Inauguren el nou 
Hospital de Dia de 
Santa Coloma per 
a joves

Inauguració de l’Hospital de Dia
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SANTA COLOMA INSTAL·LA ESPAIS D’OMBRA MÒBILS A QUATRE 
ESCOLES DE LA CIUTAT DAVANT L’ARRIBADA DE LA CALOR

LA USIR DE LA POLICIA LOCAL DE SANTA COLOMA ESTRENA UN 
ESPECTACULAR NOU VEHICLE PER PATRULLAR

Umbracle al pati d’una escola / Ajuntament Santa Coloma

El nou vehicle de la USIR a la Plaça de la Vila / Ajuntament Santa Coloma

Quatre escoles de Santa Coloma disposen, 
coincidint amb l’arribada de la calor forta, 
de nous elements per crear ombra, anome-
nats umbracles, que han estat instal·lats 
per l’ajuntament amb la finalitat de protegir 
els nens del sol quan hi siguin a l’exterior 
del centre. Les escoles que compten amb 
aquests nous elements protectors del sol 
són la Serra de Marina, que en tindrà qua-
tre, la Sant Just tindrà dos i la Riera Alta i 
la Salvat Papasseit, amb un cadascuna. Els 
umbracles són de fusta i tenen una malla 

Un espectacular vehicle blindat híbrid de 
color blau s’hi pot veure des de fa unes 
setmanes patrullant pels carrers de Santa 
Coloma. Es tracta del nou cotxe de la Uni-
tat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) 
de la policia local estrenat a principi de 
maig. El vehicle té una potència de 140 ca-
valls i està dotat de la darrera tecnologia, 
cosa que permet als agents, per exemple, 
fer tràmits administratius en el seu in-
terior i que puguin circular pels carrers 
millor protegits davant qualsevol acte de 

a la part superior per fer ombra a la part 
superior. Són mòbils, per la qual cosa es 
poden col·locar de forma estratègica se-
gons la posició del sol, creant així espais 
d’ombra pels alumnes en les activitats que 
facin a l’aire lliure. Aquesta actuació forma 
part d’altres previstes a les escoles com 
la col·locació de tendals a zones de jocs 
infantils o la renaturalització dels patis, en 
un programa que el consistori duu a terme 
conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB).

vandalisme contra ells. Entre les noves 
funcionalitats de què disposa el vehicle 
destaquen un aparell de llums especials 
que permet detectar els bitllets falsos o 
el material necessari per evitar les ocupa-
cions d’habitatges en calent. La USIR de 
la policia local es va crear ara al juliol en 
farà dos anys i la integren 12 agents i un 
responsable. Està especialitzada en la pre-
venció i la lluita contra els actes delictius 
a la ciutat i també ha permès millorar les 
tasques de prevenció de la delinqüència.
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Conveni per destinar-hi un milió d’euros en microcrèdits

Els autònoms i empreses que tinguin 
menys de deu treballadors de Sant Adrià 
de Besòs podran accedir a una línia de 
finançament de projectes empresarials 
per un import màxim de 25.000 euros. 
Això serà possible a partir del conveni 

de col·laboració signat per l’ajuntament i 
MicroBank per destinar un milió d’euros 
a microcrèdits per incentivar l’autoocu-
pació i l’activitat emprenedora a la ciutat.
Els autònoms o microempreses que 
vulguin optar a aquest microcrèdits si-

L’alcaldessa, Filo Cañete, i la directora general de MicroBank, Cristina González

gui per crear un nou negoci o ampliar 
l’actual hauran de presentar un pla 
d’empresa i l’informe favorable de viabi-
litat realitzat per l’ajuntament. El límit de 
facturació de les empreses que vulguin 
accedir a aquests microcrèdits haurà 
de ser inferior als dos milions d’euros 
anuals.

Criteris flexibles
Els criteris de concessió que demanarà 
MicroBank per concedir aquests ajuts 
econòmics seran flexibles. Es basaran 
en la confiança en la persona o l’equip 
que demani el préstec i en la viabilitat 
del projecte. A més, podran accedir per-
sones mancades de garanties i avals.
L’entitat bancària es compromet a ajudar 
a aquestes empreses a detectar les seves 
necessitats de finançament per tal de 
promoure l’autoocupació i l’establiment, 
consolidació i ampliació de les actuals 
companyies i si és necessari aprovar la 
sol·licitud de finançament.

Empenta econòmica pels autònoms i 
microempreses de Sant Adrià
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Els estudis indiquen una reducció mitjana de 1.506 € en la factura anual

El programa ‘Eix Besòs Circular’, una via 
d’estalvi en energia per les empreses

Els resultats dels primers estudis realitzats 
en el consum energètic de les empreses 
que s’han adherit al programa ‘Eix Besòs 
Circular’ assenyalen que la mitjana d’estalvi 
energètic anual, ajustant les tarifes i fran-

ges horàries, és de 1.506,64 euros, un 31% 
menys del que pagaven fins ara, segons diu 
Grameimpuls. Aquestes empreses van tenir 
un consum mig de 41.060 quilowatts hora a 
l’any amb fonts d’energies sostenibles.

Les empreses que participen en aquest pro-
grama es poden sumar a un grup de com-
pra col·lectiva que els permet estalviar en la 
factura elèctrica i reduir costos ambientals, 
ja que l’energia que reben prové al 100% 
d’energia sostenible, com poden ser la ins-
tal·lació de plaques solars.

Doble objectiu del programa
‘Eix Besòs Circular’ és una iniciativa dels 
ajuntaments de Santa Coloma, Sant Adrià i 
Badalona que té un doble objectiu. Per una 
banda, estalviar costos de la factura elèctri-
ca de les empreses que hi participen; i per 
altra, cercar fons d’energia renovables. El 
programa està cofinançat pel Servei d’Ocu-
pació de la Generalitat i per la Diputació de 
Barcelona.
Les empreses colomenques que vulguin 
adherir-se a ‘Eix Besòs Circular’ ho poden 
demanant informació amb un missatge al 
correu electrònic a sfe@grameimpuls.cat o 
trucant al 93 466 52 24.

Grameimpuls disposa d’un nou hort 
de 1.600 metres quadrats al Recinte 
Torribera que li permetrà ampliar els 
seus espais formatius. L’hort es troba 
al costat de l’hivernacle on també hi ha 
l’Escola de Restauració i la Vinya d’en 
Sabater. Els treballs d’adequació de la 
parcel·la els han fet els alumnes de 
la Casa d’Oficis per a Joves, que han 
aplanat el sol, han retirat branques i 
troncs, han preparat els nivells i han 
adequat la parcel·la. S’han plantat ar-
bres fruiters i s’ha preparat el terreny 
amb diferents tones de terra. A l’hort 
s’han conreat productes de proximitat 
i altres varietats autòctones d’altres 
països que es faran servir, un cop 
recollits, com a matèria primera als 
cursos de l’Escola de Restauració. Els 
excedents de la primera collita aniran 
destinat al programa municipal d’Ali-
ments Solidaris.

Grameimpuls crea 
un nou hort per 
ampliar els seus 
espais formatius

L’Open Night torna l’11 de juny amb compres 
i oci pel centre de Santa Coloma

L’Agrupació del Comerç i la Indústria de San-
ta Coloma (ACI) organitza la tarda i nit del 
pròxim 11 de juny una nova edició de l’Open 
Night amb la participació de 78 establiments 
comercials i de restauració situats al centre 
de la ciutat amb un programa activitats des 
de les cinc de la tarda fins passada la mit-
janit.
Després de dos anys de no celebrar-se a 
conseqüència de la pandèmia del coronavi-
rus, la participació de botigues i establiments 
de diferents sectors del comerç es manté “in-
tacta” respecte a la darrera edició, destaquen 
des de l’associació de comerciants, amb una 
participació quasi igual que la que va tenir 
lloc a l’edició de 2019 abans de la suspensió 
per les restriccions.

Cinc hores de compres i oci
L’Open Night serà pels colomencs i els vi-
sitants vinguts d’altres ciutats dels voltants 
una tarda-nit de compres però també de 
cultura popular, ball i música amb una sèrie 
d’espectacles a la plaça de la Vila i a la ram-
bla de Sant Sebastià, convertits en els dos 
principals epicentres de l’activitat cultural i Cartell de l’Open Night 2022

Un total de 78 establiments comercial i de restauració participen en aquesta edició

comercial.
Els trabucaires donaran el tret de sortida a les 
17 hores des de la plaça de l’ajuntament, on 
tindran lloc també altres espectacles, com el 
de foc protagonitzat per la Colla Jove de Di-
monis a les 23 hores. A la rambla de Sant Se-
bastià tindrà lloc fins a la mitjanit la festa final 
amb una exhibició de ball i l’actuació d’un DJ.

Globus de colors com a distintiu
Els establiments participants en l’Open Night 
estaran repartits en cinc zones, cadascuna 
amb un color diferent. El color lila serà la 
zona del Mercat Segarra; la groga, la de la 
Rambla Sant Sebastià; la verda englobarà els 
carrers Major, Josep Anselm Clavé i la plaça 
de la Vila, i la blava, els carrers Pompeu Fa-
bra i Sant Carles. Els globus de colors distin-
giran els establiments adherits a cada zona.
L’Open Night és la campanya més gran d’im-
puls del comerç que fa l’Agrupació del Co-
merç i la Indústria de Santa Coloma al llarg 
de l’any juntament amb la campanya de Na-
dal. Els compradors trobaran descomptes a 
les botigues i els usuaris de la Targeta Ciutat 
que la facin servir entraran en un sorteig.

Plaques solars / Grameimpuls
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Es demanen voluntaris per fer-ne un seguiment d’aquests insectes

El Parc de la Bastida entra a 
l’Observatori Metropolità de Papallones

El Parc de la Bastida s’ha convertit en el se-
gon parc de Santa Coloma en formar part 
de l’Observatori Metropolità de Papallones 
(mBMS), una entitat que coordina l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el CREAF i 

l’Institut d’Estudis Regionals i Metropoli-
tans de Barcelona i que estudia la presència 
de papallones als parcs i platges metropo-
litanes. L’altre parc colomenc que en forma 
part és Can Zam.

Entrada del Parc de la Bastida / Andrés del Castillo

L’observatori demana ara voluntaris que 
vulguin rebre formació i es comprometin 
a fer un seguiment de les papallones a la 
Bastida i a Can Zam, on ja hi ha dos.
En l’informe del 2021 del mBMS es van 
identificar a Can Zam dues espècies. La 
més comuna és la Vanessa cardui (migra-
dora dels cards), habitual a tots els espais 
estudiats, i l’altra és la Pyronia Tithonus 
(porter o bardissa marró).
Es tracta de dues espècies migratòries co-
munes en climes càlids, per la qual cosa 
apareixen a Santa Coloma a la primavera i 
l’estiu. Els dos voluntaris colomencs van fer 
els mostrejos al maig i al juny.
El mBMS compta amb 26 parcs i 50 vo-
luntaris que apliquen una metodologia de 
treball europea. Els voluntaris delimiten un 
espai de 100 metres de longitud per cinc 
d’amplada i quan veuen una papallona 
l’agafen amb una xarxa i les identifiquen en 
un llistat per espècies al llarg de tot l’any.
Les papallones estan reconegudes per la 
Unió Europea com a bioindicadors del can-
vi ambiental juntament amb els ocells i els 
ratpenats.

Des d’inicis de maig s’han vist al Parc 
Fluvial del Besòs senglars que baixen al 
riu per alimentar-se, per la qual cosa les 
autoritats recorden als ciutadans que no 
s’apropin a ells al tractar-se d’animals 
salvatges que poden arribar a atacar, 
sobretot quan es tracta de femelles que 
van amb les seves cries. La presència 
de senglars és quelcom habitual en 
parcs urbans propers a la muntanya i si 
saben que troben aliment s’incrementa 
el nombre d’exemplars. La normativa 
vigent prohibeix donar-los aliments i la 
recomanació quan s’albira algun exem-
plar és allunyar-se, en especial si es va 
acompanyat de gossos, ja que poden 
reaccionar violentament.

Alerten de la 
presència de 
senglars al Parc 
Fluvial del Besòs

¡CONSIGUE LAS CAJAS 
DE CARTÓN 
MÁS ECONÓMICAS!
Compra online cajas de cartón de gran 
calidad ideales para almacenaje de 
productos, transporte, mudanzas y envíos 
de e-commerce

933 839 493

Abril de 2022

OFICINA DEL CONSUMIDOR

La Generalitat ha creat un web que permet 
consultar l’import anual a pagar per l’impost 
del CO2 dels vehicles. És aquest: https://atc.
gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-ve-
hicles/acces-padro/. Es consulta amb el 
NIF o DNI i la matrícula, o bé amb certificat 
digital. Un cop introdueixis les teves dades, 
inclòs un telèfon mòbil, rebràs un codi de 
verificació per SMS, que copiaràs per veure 
la quota a abonar aquest 2022. El pagament 
s’efectuarà a partir del 7 de novembre, en 

El primer que cal saber és que les operacions 
amb divises digitals estan subjectes a tributació 
i, per tant, s’han de declarar quan es produeixen 
guanys o pèrdues patrimonials. En aquesta línia, 
l’Administració ha inclòs en aquesta campanya de 
la renda una casella específica per a les monedes 
virtuals, tant a la declaració de la renda per l’IRPF 
(la 1626) com a la de patrimoni (la 47). Si només 
has comprat criptomonedes, en principi no cal 
declarar res, tot i que en cas d’haver fet una in-
versió molt potent, podria caldre una declaració 

Com puc calcular l’impost CO2 que cal pagar 
aquest 2022?

He de declarar les criptomonedes en la 
declaració de la renda?

el cas dels contribuents que l’hagin domiciliat, 
i de l’1 al 20 de novembre els que ja van pa-
gar-lo l’any passat i no van domiciliar-lo. Estan 
exempts de pagament els vehicles 100% elèc-
trics, els ciclomotors, els camions o vehicles 
de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles 
autoritzats a transportar més de 9 persones i els 
vehicles adaptats per a la conducció de perso-
nes amb mobilitat reduïda. Els vehicles clàssics 
i amb matrícula de vehicle històric tenen una bo-
nificació del 100% de la quota i tampoc tributen. 

per l’impost de patrimoni. A partir d’un mínim 
de beneficis generats, sí que s’ha de declarar 
la quantitat final obtinguda per una venda o bé 
per la generació de rendiments. Si els guanys 
de les operacions realitzades amb criptomone-
des són menors dels 6.000 euros, el pagament 
de l’impost sobre la renda és del 19%. Si els 
guanys són més grans de 6.000 euros, el paga-
ment de l’impost és del 21%. Quan els guanys 
per criptomonedes són de/majors als 50.000 
euros, l’impost puja al 23%.

Alumnes de cinquè i sisè de Primària de 
l’Institut Escola La Mina participen aquest 
trimestre en el projecte BeatSchool, que 
els apropa als secrets de la creació musi-
cal i els connecta a la realitat tecnològica 
a través d’un mètode creatiu i estimulant 
que fomenta diferents habilitats entre els 
petits.
Aquest projecte l’ha impulsat la Funda-
ció Primavera Sound i al centre el porta a 
terme un dels seus professor, Daniel Maj-
dody, cofundador del col·lectiu El Bloque, 
un referent en la difusió i la recerca de la 
música urbana a Espanya.
A partir de conèixer el funcionament 
d’una estació de treball d’àudio digital 
(digital audio Workstation), els alumnes 
poden introduir-se en la creació musical. 
Aquest sistema electrònic es fa servir en 
quasi tota la producció musical en l’àmbit 
mundial i permet als alumnes gravar veu 
i música i després editar-ho tot per crear 
composicions musicals realitzant així tot Dos nenes practiquen amb la digital audio workstation / Daniel Majdody

La Fundacio Privamera Sound deixa 
la seva petjada a l’Institut Escola La Mina
El projecte Beat School apropa la música als alumnes de Primària

el procés creatiu des del minut zero fins 
que la cançó està acabada per ser difosa.

Treball en equip
Aquesta activitat multicompetencial po-
tencia i estimula entre els alumnes el 
treball en equip, els permet expressar les 
seves emocions i activar la seva curiositat 
així com trobar la seva pròpia veu. Els pro-
fessors del centre i altres alumnes també 
han pogut apropar-se al món de la creació 
musical a través de classes i workshops 
impartits per un professional del sector.
El Beat School és una de les diferents ac-
cions educatives i culturals de retorn social 
que la Fundació Primavera Sound ha fet a 
Sant Adrià de Besòs coincidint amb la ce-
lebració del festival musical aquest mes de 
juny al Parc del Fòrum. S’han programat vi-
sites didàctiques al Fòrum i xerrades sobre 
el que és organitzar un festival de música 
i també s’han ofert oportunitats laborals a 
persones que viuen a prop del Fòrum. 
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La Fundació Esportiva Grama, 
a 90 minuts de la Divisió d’Honor Juvenil

La glòria és a prop. Molt a prop. Però encara 
s’ha d’arrodonir. El Juvenil A de la Fundació 
Esportiva Grama té a tocar l’ascens - el seu 
primer ascens - a la Divisió d’Honor Juvenil, 
la primera categoria de futbol nacional. Fa 
tres temporades va ascendir a Lliga Nacio-
nal i el creixement colomenc aquesta tem-
porada ha estat de vertigen. 
De fet, fa una setmana era segon a la clas-
sificació i diumenge passat va superar el 
FC Barcelona B, campió de lliga, al Mu-
nicipal de Santa Coloma amb una gran 
assistència de públic a la graderia (1-0). 
El conjunt de Manu Peláez visita aquest 
dissabte el Municipal de Cornellà i una 
victòria contra la UE Cornellà B - sense 
res en joc - és sinònim d’ascens a Divi-
sió d’Honor. Ara bé, finalitzar la temporada 
amb el mateix resultat que el Nàstic Man-
resa (l’altre aspirant a l’ascens) també seria 
vàlid per mantenir la plaça que ara mateix 
ocupen els colomencs (tercers). Dissabte a 
les 18h, hi haurà una gran assistència de Foto: FEG

La victòria colomenca o la derrota del Nàstic Manresa són marcadors vàlids

públic i seguidors de la FEG a Cornellà de 
Llobregat. Molta sort, nois!

Manu Peláez, nou entrenador 
D’altra banda, i relacionat amb la notícia 
anterior, el tècnic del Juvenil A ja sap que la 
propera temporada dirigirà el primer equip 
colomenc. Un premi  a la seva gran tasca 
en la base blava. L’actual tècnic del Juvenil 
A va aconseguir l’ascens a Preferent fa tres 
temporades i aquesta temporada està llui-
tant per l’ascens a Divisió d’Honor. 
Amb l’arribada de Peláez, Juanma Pons 
tanca un cicle de tres cursos a la banqueta 
de la FEG, amb un ascens a Tercera Divi-
sió fa dues temporades. Així mateix, Josep 
Sicart agafa les regnes de la direcció es-
portiva i a partir de dilluns es començarà  
a conèixer el futur equip, després de con-
cloure el curs del Juvenil A, amb l’anhelat i 
possible ascens de categoria i la promoció 
dels joves del planter que finalitzen etapa 
formativa. 

INDUSTRIAS SE AGARRACON FUERZA AL PLAY-OFF HASTA 
EL FINAL

GENERACIÓN TALAVERÓN EN LOS SENIORSDE UB SANT ADRIÀ Y 
FEMENÍ SANT ADRIÀ  

Foto: Industrias

Marc Talaverón (1998) y Ari Talaverón 
(2003) comparten mucho más que un 
simple apellido. Dos hermanos con el 
baloncesto como forma de vida y des-
cendencia de una familia que se ha 
desvivido y triunfado en una cancha. 
Hijos de Rafa Talaverón, exjugador de 
Baskonia, Granada, Gijón y Granollers 
en ACB, los hermanos Talaverón han 
coincidido esta temporada en la misma 
pista. Una inusual coincidencia en la que 

Industrias Santa Coloma sigue lamiéndose 
la herida de la Fase Final de la Copa del 
Rey. Tras el empate conseguido en la pis-
ta del Betis, el conjunto de Javi Rodríguez 
pudo obsequiar a su afición en el Pavelló 
Nou con una valiosa victoria ante el Xota. 
Los colomenses necesitaban los tres pun-
tos para mantenerse con vida de cara al 
play-off y llegar con serias opciones a las 
dos finales  de la fase regular. Ribera Na-
varra, ElPozo y Jaén son los tres rivales de 

Marc se han consolidado en Copa Cata-
lunya con el senior A de la UBSA  y Ari 
haya debutado en LF2 con el senior de 
Femení Sant Adrià, siendo todavía Junior. 
Marc es el hermano mayor y siempre ha 
jugado en la UBSA. De hecho, empezó a 
jugar en la Betsaida antes de la fusión de 
los clubs de la ciudad. Ari es la hermana 
menor y antes de jugar a baloncesto tam-
bién probó suerte en el fútbol o el tennis. 
Lee la entrevista en diaridesantadria.com

los colomenses en este tramo final de liga. 
Cuatro plazas para tres aspirantes, entre 
ellos Industrias. Manzanares FS (este sába-
do a domicilio) y ElPozo (próximo sábado 4 
en el Pavelló Nou) son los dos partidos de 
los colomenses antes del play-off. 
Por su parte, el filial colomense cayó en la 
primera eliminatoria de ascenso a Segunda 
División A ante el Martorell (5-1), uno de 
los aspirantes al ascenso y finalizando una 
enorme temporada de liga en Segunda B. 

Foto: M.E

1818 ESPORTS COMARCALS Núm. 453Manel Expósito - redaccio@diaridesantacoloma.com

El senior femenino del Club Hockey Tu-
cans rozó con la yema de los dedos el 
título de Liga Élite Iberdrola en una fi-
nal igualada ante el CPL Valladolid, uno 
de los grandes referentes nacionales en 
el hockey línea junto al club adrianense. 
Las tucaneras no pudieron traer la copa 
a Sant Adrià, pero se vaciaron ante el 
Valladolid tanto en el encuentro dis-
putado en La Pau como en Pucela. 
El primer partido en Sant Adrià fina-
lizó con una ajustada derrota (1-2) 
a favor del conjunto vallisoletano. 
A pesar de tener el factor cancha en 
contra, Tucans reaccionó en Valla-
dolid e igualó la eliminatoria con un 
trabajado triunfo a domicilio (2-3). 
El domingo 3 se disputó el último parti-
do y la batalla final por el título. Las lilas 
empezaron el encuentro ganando, pero el 
Valladolid empató (1-1). El encuentro ne-
cesitó un tiempo extra, pero ni en la pró-
rroga se llegó a romper el empate (3-3). Foto: Tucans

Tucans roza el título y finaliza el curso
subcampeón de Liga Élite Iberdrola
Derrota en la tanda de penaltis del tercer partido de la final

En una ajustada tanda de penaltis, el 
CPL Valladolid sentenció la final y el tí-
tulo en el sexto penalti. Final épica en 
la que Tucans tuvo el título en sus ma-
nos en varias ocasiones, pero la justicia 
del deporte le dio la espalda a Tucans. 
A pesar de la derrota, enorme temporada 
del senior femenino de Tucans, que se ha 
proclamado subcampeón de Élite Iberdrola. 

Campeonato de España Infantil 
Por su parte, el equipo Infantil ya ha empe-
zado la cuenta atrás para el Campeonato de 
España de Tres Cantos (Madrid). El viernes 
17 debutarán ante el Castellón (10h) y la 
jornada vespertina será ante el Tres Cantos 
(17h), el conjunto anfitrión. 
El sábado se cerrará la fase de grupos con-
tra Las Rozas (11:15h) y la clasificación 
para la segunda fase y la lucha por el título 
nacional. Tan solo el primero de cada gru-
po se clasifica para la final y los segundos 
lucharán por el bronce.

El colomense y competidor represen-
tante del Club Lluita de Braços de Santa 
Coloma Iván Portela se ha coronado 
durante este mes de mayo bicampeón 
de Europa. Portela se impuso tanto en la 
categoría de brazo derecho como brazo 
izquierdo en la categoría Máster -70kg 
en la capital de Rumanía, Bucarest.
El único representante español ganó la 
final de la modalidad de brazo izquierdo 
al israelí Roman Medvedsky. Un días 
después, volvió a reeditar un nuevo 

triunfo al proclamarse campeón de Eu-
ropa en el concurso con el brazo de-
recho, ganando al rumano Flavio Goia 
en la final.
De esta forma, Iván Portela ganó los dos 
títulos europeos en liza y sigue afiando 
su leyenda en este deporte que cada vez 
tiene más adeptos. Portela es el gran 
referente español y europeo, con 9 tí-
tulos en el Campeonato del Mundo y 8 
oros en el Campeonato de Europa. ¡En-
horabuena Iván por esta nueva gesta!

Foto: AELB

El colomense Iván Portela, 
bicampeón de Europa 
en lucha de brazos

Torna a veure el 
resum de la victòria del 
Juvenil A 

No te pierdas el vídeo 
de la ronda final que 
dio el título europeo a 
Iván Portela

Maig de 2022
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ENTREVISTA Jordi Segura, entrenador del primer equip femení colomenc

El sènior femení d’Industrias Santa 
Coloma disputa aquest diumenge 
a Sabadell (12:30h) davant el FS 
Sabadell Femení B el darrer partit 
de lliga. Una jornada en què no 
només es buscarà la victòria sinó 
també l’ascens i merescut retorn a 
Divisió d’Honor, la màxima cate-

El sènior femení d’Industrias a una victòria 
del títol de lliga i l’ascens a Divisió d’Honor

goria de futbol sala femení a Ca-
talunya.  
El conjunt de Jordi Segura té el 
premi del canvi de categoria a tocar 
i ho vol sentenciar al darrer partit 
del curs. Les colomenques han ju-
gat 25 partits de lliga i han guanyat 
22, més dos empats i una única 

derrota. Al Diari de Santa Coloma 
parlem amb el tècnic colomenc, 
qui ens explica la gran temporada 
de l’equip a Primera Catalana. 

A un pas de l’ascens a Divisió 
d’Honor, quin era l’objectiu? 
Jo em vaig incorporar al Club fa 

Foto: Industrias

dues temporades amb l’objectiu 
d’arribar el més amunt possible. 
A causa de la covid no es van 
produir ascensos fa dues tem-
porades. Quan vam perdre la 
categoria, l’objectiu era tornar 
a Divisió d’Honor. La temporada 
passada ens vam quedar a tres 
punts de l’ascens i aquest any 
no hi havia cap altre objectiu 
que no fos l’ascens a Divisió 
d’Honor. Des de les primeres 
setmanes, l’equip es va cohe-
sionar molt bé. 

Quina és la competència que 
hi ha a prop a nivell sènior? 
La competència és molt alta. A 
Badalona hi ha equips femenins 
i a Barcelona també hi ha con-
junts a prop. Ara estem intentant 
potenciar el futbol sala femení al 
club amb el sènior i a partir d’aquí 
crear una base.  

Crida l’atenció que a un club 
com ISC no hi hagi base.
Al club volem ser referents a nivell 
femení. La passada temporada ja 
ho vam intentar i vam estar a prop 
de tancar un aleví. A un club com 
Industrias volem formar conjunts 
femenins. La nostra idea és que 
volem tenir un sènior amb jugado-
res formades al club. No volem te-
nir jugadores de fora de Santa Co-
loma per a una única temporada.  

Això ara és complicat. 
A diferència d’altres grups, nosal-
tres ho hem de buscar tot fora i 
cercar els perfils de jugadores que 
necessitem. 

Divisió d’Honor, categoria ‘top’
El nivell de Divisió d’Honor pujarà 
la propera temporada i ens hem de 
preparar. Hem de millorar la planti-
lla i consolidar el projecte. 
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Gaudeix de l’entrevista 
sencera amb Jordi 
Segura, entrenador 
del sènior femení 
d’Industrias
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La plaça de la Vila acull diumenge la Fira del Disc

El blues, protagonista musical al 
Teatre Segarra el 27 i 28 de maig

El blues serà el protagonista musical 
del darrer cap de setmana de maig a 
Santa Coloma amb la celebració al 
Teatre Sagarra del IX Festival de Blues, 
amb quatre concerts el divendres 27 i 

ballar a partir de les 12 del migdia 
amb el grup Sansalas.
El teló del festival l’aixecaran diven-
dres (19 hores) els Blues Train, la 
banda liderada per Mingo Balaguer, 
que viatjarà musicalment a ritme de 
rithm&blues per Chicago, Memphis, 
Nova Orleans i Texas amb un repertori 
de clàssics i grans temes de Muddy 
Waters, Willie Dixon o B.B.King.
Prendran el relleu, també divendres, 
els barcelonins de The Sick Boys per 
deixar anar alguna pinzellada del seu 
nou disc So Hot!, que sortirà a la ven-
da el 20 de setembre, el qual destil·la 
influències de Ray Charles, Little Ri-
chard o Fats Domino.
Dissabte serà el torn d’Edgar Blues 
Trio (19 hores), una banda amb dos 
anys de vida liderada pel cantant i 
guitarrista de blues rock Edgar Blues. 
El festival acabarà amb l’actuació de 
Tyron Vaughan (21 hores), nebot de 
llegendari Stevey Ray Vaughan.

Tyron Vaughan

el dissabte. Diumenge 29 al matí a la 
plaça de la Vila serà el torn la Fira del 
Disc on s’exposaran i es podran com-
prar vinils d’aquest i altres estils mu-
sicals. Els amants del swing podran 

Alumnes de Musicaula al Parc Europa 

Els alumnes 
de Musicaula, 
a l’Auditori

L’Auditori ‘Can Roig i Torres’ 
acollirà el 9 i 10 de juny els 
concerts de fi de curs dels 
alumnes de l’escola de música 
Musicaula. Els concerts cons-
taran d’un repertori de peces 
clàssiques, cançons moder-
nes i tradicionals que seran 
interpretades pels alumnes de 
cant i altres instruments, tant 
en forma de solistes com de 
formacions grupals. L’entrada 

serà gratuïta amb invitacions 
que caldrà anar a recollir a la 
mateixa escola (Mossèn Ca-
mil Rossel, 70).
Abans, avui dijous 26, els 
alumnes de piano participa-
ran en el ‘Maria Canals porta 
cua’ tocant al Parc Europa 
peces de diferents estils des 
de les 17.30 hores. L’escola 
Musicaula celebra enguany 
el seu 25 aniversari.
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EL DOCS BARCELONA, A LA BIBLIOTECA SINGUERLÍN 

RECORDANT PEDRO CANO 

Foto: X.G

La Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré 
projectarà dos documentals que s’han 
pogut veure al festival DOCS Barcelo-
na. Demà divendres (19 hores) es podrà 
veure el documental ‘Fe i Llibertat’, de 
la croata Ivana Marinic Kragic, on dues 
joves monges de dos convents diferents 
de Croàcia narren en primera persona la 
seva història d’amor en comú després de 
trencar amb l’Església. El divendres 10 
de juny (19 hores), pocs dies després de 

El Centre de Recursos Juvenils Mas Fono-
llar acollirà el pròxim 11 de juny des de les 
11 hores el Festival Pedro Cano, on es re-
cordarà la figura del productor, músic, poe-
ta i polític colomenc mort el juliol del 2021 
a causa del coronavirus. Serà un festival 
cultural multidisciplinar en el que al llarg 
de dotze hores els colomencs gaudiran de 
recitals de poesia, set hores de concerts, 
gastronomia, grafitis, teatre, una exposició, 

projectar-se al prestigiós festival barcelo-
ní, s’hi podrà veure a la biblioteca colo-
menca ‘Mil incendis’ una coproducció de 
França, Suïssa, Països Baixos, Palestina i 
Myanmar dirigida per Saeed Taji Farouky 
on es fa un retrat d’una família de Myan-
mar que extreu petroli de forma manual 
per poder sobreviure. El DOCS Barcelo-
na se celebra al Centre de Cultura Con-
temporània (CCCB) de Barcelona fins al 
pròxim 30 de maig.

una projecció d’audiovisuals i una mostra 
solidària. El festival serà un homenatge que 
reivindicarà el llegat de Pedro Cano en les 
diferents facetes socials, cultural i políti-
ques que va desenvolupar durant la seva 
trajectòria vital. ‘Peter Kane’, com se’l co-
neixia afectuosament va fundar i presidir el 
primer Gremi d’Hosteleria de Santa Coloma 
i va estar vinculat a diferents macrofestivals 
com el Dr. Music o el Primavera Sound.

Diari de
Santa Coloma
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L’AGENDA DE SANTA COLOMA PELS PRÒXIMS DIES

Divendres 10 de juny
Teatre Llegit: L’Herència
A les 18 hores al Teatre La Colmena 
(Francesc Viñas, 5) 

Fins al 17 de juny
Exposició Espais Pensats
Fotografies de Carles Rodríguez i 
Marin a la Biblioteca Singuerlín

Dijous 2 de juny
Poesia Canalla, amb Dani Orviz
A les 20 hores al Cocktails Tavern 
Artcafé (Carrer Sant Jeroni, 33)

Divendres 17 juny
Cinema: Minari, historia de mi fa-
milia. A les 19 hores a la Biblioteca 
Singuerlín




